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Exm. Sr. Almirante Alexandrino Faria de Alencar
DD. MINISTRO DA MARINHA

Por aviso n. 443, de 14 de fevereiro de igcfj, V. Ex. encarregou-me de « consolidar a legislação sobre as promoções na Armada,
illustrando o texto com explicativos commentarios ».
Tive grande satisfação ao investir-me de tão agradável missão.
V. Ex., cujo animo varonil não conhece óbices, imprimiu
vigoroso impulso a todos os serviços da marinha de guerra
nacional.
» •
Remodelando, sem desfallecimento, as antigas instituições, com
feição meramente pratica, adestrando os jovens aspirantes e <
guardas-marinha, os officiaes do futuro, nas manobras do mar,
preparando os marujos na precisão do tiro, dos signaes e do
torpedo, substituindo o vetusto material de combate pelas unidades
aperfeiçoadas, está V. Ex. operando patrioticamente. o renascimento de nossa gloriosa marinha.
E' justo desvanecimento collaborar mesmo na arena scientifica,.
com administrador de tão alteroso estalão.
Ahi está o livro.
Resente-se de senões perfeitamente relevaveis em um espirito
empobrecido por penosas locubrações no decurso de largos annos.
Eu o deponho nas mãos de V. Ex. a quem dedico.
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O ESCOPO

No Exercito as promoções dos officiaes eram reguladas
pela lei n. 585, de 6 de setembro de 1850.
Até 1873 as promoções dos olíiciaes de Marinha ainda
,
^
tinham assento nas resoluções regias de 20 de outubro e 5 de „
novembro de 1796 e alvará de 13 de novembro de 1800.
Finda a gloriosa campanha contra o dictadordoParaguay,
o barão de Gotegipe, então Ministro da Marinha, apresentou rio ,.
t
Senado, em setembro de 1870, um projecto de promoção peculiar aosofficiaes da Armada.
Longo e luminoso foi o debate cm torno do plano governamental.
«
[Ilustraram-no, com brilhantes discussões, exímios oradores em ambas as casas do Parlamento.
Em 18 de junho de 1873, quasi três annos depois, foi
o projecto convertido em lei, ainda vigorante em seus pontos
cardeaes.
Em 1891, e almirante Custodio José de Mello, o segundo
Ministro do novo. regimen/apresentou ao Congresso um esboço
de reforma; mas não logrou vingar.
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Apezarde previdente a lei de 1873 tem sido retocada
aqui e alli.
Reconstitui]-a com a roupagem de hontem e de hoje o
esclarecer o texto, eis o escopo do livro.
A lei das promoções é a carta magna da Marinha c, por
isso, o seu commentario é de evidente utilidade.
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TITULO Í

Organização da Marinha
CAPITULO i
DO QUADRO DOS OFFICIAES COMBATENTES

Artigo l. O quadro dos offlciaes da Armada ou dos officiaes combatentes é o seguinte:
l almirante:
4 vice-almirantes;
8 contra-almirantes;
20 capitães de mar e guerra;
40 capitães de fragata;
80 capitães de cor veta;
200 capitães-tenentes;
200 los tenentes;
2OS tenentes sem numero limitado (Lei n. 732, de 20 de
dezembro de 1900, art. 2", comparada com as leis ns. 1473,
de 9 de janeiro' de 1906, art. 2, e 1842, de 2 de janeiro
de 1908 ')•
1. No extincto regimen o quadro era este :
Almirante
Vice-almirantes
Chefes de esquadra
Chefes de divisão
Capitães de mar e guerra

l
2
4
8
16
i
r

§ 1°. Continuam fusionados no posto único de contraalmirante os dois antigos postos de chefes de esquadra e
chefe de divisão 2 .
Capitães do fragata . . . . „ . . . .
Capitães-tenentes
l os Unentes
ãos cenontes
(Decreto n. 185, de,20 dejunho de 1842.)

(

30
60
160
240

Tendo o decreto n. 108-A, de 30 de dezembro de 1889, fundido no
posto de contra-almirante os dois antigos de chefes de esquadra o
chefes de divisão, fixou o seguinte pessoal:
1 almirante;
2 vice-almirantes;
10 contra-almirantes ;
18 capitães de mar e guerra;
30 capitães de fragata;
' • . 60 capitães-tenentes;
175 1°" tenentes;
160 ã°s tenentes.
No actual regimen tom havido sempre almirante extraordinário,
sendo o primeiro o Marquez de Tamaadaré, já fallecido, depois Jeronymo Francisco Gonçalves, lambam já fallecido.
Presentemente ainda ha Arthur de Jaceguay. Aquelle primeiro
por acto do Governo Provisório e os dois últimos por aatos do Congresso.
2. Ao proclamar-se o regimea republicano oram chefes de esquadra :
Elisiario José Barbosa;
Barão do Ladario;
Joaquim Francisco de Abreu;
Barão de Corumbá;
e eram chefes de divisão :
Antônio Manoel Fernandes;
Luiz Maria Piquet;
Manoc3l Carneiro da Rocha;
Fortunato Foster Vidal;
Rodrigo Antônio de Lamare;
i.
Barão de Te (fé;
Eduardo Wandenkolk;
Manoel Ricardo da Cunha Couto.

§ 2°. Está extincta a classe dos guardas-marinha confirmados por patente creada pelo decreto n. 776, de 22 de
marco de 1892 3 .
§ 3°. São offíciaes generaes :
I. Os almirantes.
II. Os vice-almirantes.
III. Os contra-almirantes.
SSo offlciaes superiores:
I. Os capitães de mar e guerra.
II. Os capitães de fraga tá.
III. Os capitães de cor veta.
3. O decreto citado tinha este teor:
« O vice-presiílente da Ropubíica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Ministro de Estado dos Negócios da Marinha, sobre o
modo de executar o art. 85, da Constituição Federal, que equipara a»
vantagens dos offlciaes da Armada és de que gozam os do Exercito ; e
considerando que os guardas-marinha alurnnos, depois de approvados
nas matérias que constituem o 4° auno do curso da Escola Naval,_
nenhuma prova mais exhibsm de suas habilitações proflssionaes, preenchendo apenas o interstício marcado por lei para s^rem promovidos
ao posto de 2°8 tenentes •; e que sendo o posto de guarda-marinha confirmado o primeiro posto na Mirinha, não pôde, portanto, deixar de
ser equiparado ao da 2° tenente de artilharia e àlferes1 do Exercito;
resolve que, de hoje em diante, sejam os referidos guardas-marinha
alumnos confirmados nesse posto por decret), expedindo-se-lhes a
respectiva pat°nte, cpmo se pratica no Exercito.
Revogam-se as disposições em contrario. O contra-almirante ministro de Estado dos Negócios da Marinha assina o faça executar.
Capital Federal, 22 de março de 1892, 4° da Republica.— Fioriano
Peixoto. — Custodio José de Mello. »
Porém o art. 23 preliminar da lei n. 1473, de 9 de janeiro de
1906, no intuito de equiparar, pelo numero do galões, os postos, tanto
no Exercito como na Armada, converteu os guardas-marinha confirmados em segundos-tenentes.
Correspondendo, pois, os âos tenentes aos antigos guardas-marinha
confirmados, segue-se que o numero He 2OS tenentes póie ser excedido
como iilimitado o era o de guardas-marinha.
Haverá 2° tenente do quadro e 2° tenente excedente.
Os guardas-marinha alumnos, denominação dada para distinguir
dos confirmados, passam a se chamar simplesmente: guardas-marinha.

São officiaes subalternos:
I. Os capitães-tenentes.
II. Os 1°" tenentes.
III. Os 2°* tenentes.
Art. 2'. O posto de almirante corresponde ao de marechal do Exercito;
o de vice-almirante ao de general de divisão;
o de contra-almirante ao de general de brigada;
o de capitão de mar e guerra ao de coronel;
o de capitão de fragata ao de tenente-coronel;
o de capitão de corveta ao de major;
o de capitão-tenente ao de capitão;
o de 1° tenente ao de 1° tenente.
o de 2° tenente ao de 2° tenente (Art. 2*, preliminar da
,lei n. 1473, de 9 de janeiro de 1906).
Art. 3°. Nos postos de officiaes generaes as vagas serão
preenchidas por merecimento.
Nos de officiaes superiores serão preenchidas metade por
antigüidade e metade por merecimento.
Nos de officiaes subalternos serão por antigüidade na
razão de 3/4 e por merecimento na de 1/4 (Lei n. 2296, de
18 de junho de 1873, art. 2).

CAPITULO II
GRADAÇÃO NOS ACCESSOS

Art. 4*. O accesso aos postos de officiaes de marinha
será gradual e successivo des'de o de 2* tenente ao de almirante (Lei n. 2296, de 18 de junho, e decreto n. 5461, de 12
de novembro de 1873 *).
Art. 5°. As vagas de 2OS tenentes serão preenchidas pelos
guardas-marinha alumnos que, approvados em todas as matérias do 4* anno da Escola Naval, houverem prestado a prova
pratica de navegação, manobras, signaes, artilharia, electricidade, torpedos e minas a bordo de navios de guerra e forem
confirmados ou promovidos a 2os tenentes (Lei n. 2296, de
18 de junho de 1873, art. l, § l, art. 2, § 1°, e art. 123 do
decreto n. 6345, de 31 de janeiro de 1907).
§ 1°. Esse accesso será feito pela ordem em que os
guardas-marinha alumnos houverem sido classificados após
a prova pratica no curso de applicacão (Art. 123 do regulamento).
§ 2°, As vagas de 2° tenente não mais podem ser oo
cupadas pelos pilotos de marinha mercante como, em caso de
4. Esta disposição é perfeitamente idêntica á que, para aa promoções no Exercito, consignou a lei n. 585, de 6 de setembro de 1850,
regulamentada pelo decreto n. 772, de 31 de março de 1851.

deficiência de guardas-marinha, o permittia o art. 1°, § 2*, da
citada lei n. 2296, de 18 de junho de 1873 (Decreto n. 108 A,
de 30 de dezembro de 1889, artigo 2° ")•
§ 3°. Na deficiência de 208 tenentes, pôde o Governo coramissionar, nesse posto, a pilotos titulados, se occorrerem
circumstancias extraordinárias e imprevistas. Essa com5. A lei de 1873 assim se expressava no art. 1°, § 2°:
« Na deficiência de guardas-marinha e se as necessidades do serviço
o exigirem, poderão ser promovidos a ã°" tenentes :
1°. Os pilotos da Armada habilitados na fôrma do art. 14 do Regulamento n. 4720, do 22 de abril de 1871, se contarem nesta qualidade
três annos de embarque em navios de guerra e exhibirem provas praticas de observações astronômicas e manobra de artilharia, tendo bom
procedimento civil e militar.
2°. Os pilotos da Armada que, achando-se habilitados por exame
das matérias exigidas nos Regulamentos em vigor, tiverem de embarque nos navios do Estado cinco annos, sendo três em navios de
guerra.
Só depois de três annos de embarque poderão ter accesso os pilotos
da Armada que houverem sido mestras de 1a classe e como taes tiverem servido por quatro annos om navios de guerra.
Os l08 tenentes procedentes das classes do § 2" não poderão ter
accesso ao posto de capitão-tenente sem se mostrarem habilitados, por
exame, dos misteres exigidos no Regulamento do Governo.»
Durante a campanha contra o governo do Paraguay foram contractados diversos pilotos como 2OB tenentes em commissão para o serviço da esquadra em operações nos rios platinos.
Finda a guerra, ern 1870, o governo brazileiro facultou aos que
quizessem continuar no serviço da Armada os meios de se habilitarem, meios consignados nos arts. 14 e 133 do decreto n, 4720, de 22 de
abril de 1871. Alguns se prevaleceram do processo summario e, approvados, passaram para o quadro effectivo. Foi assim que passou ato o
posto de capitão de mar e guerra Carlos Augusto de Faria .Veiga, o
qual foi ultimamente reformado.
Era o ultimo dos ofliciaes pilotos não procedentes da Escola
Naval.
Hoje não ô mais possível a admissão no quadro elfcctivo, com patente, os pilotos, embora habilitados. No Exercito as leis ns. 1.843,
de 1870, n. 2616, de 1875, e decreto n. 7222 deram patente effectiva aos
graduados na mesma campanha.

missão cessará logo que desappareçam aquellas circumstancias (Decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889,
art. 2° 6).
§ 4°. Os 2OS tenentes superiores ao quadro fixado terão a denominação de 2OS tenentes excedentes, emquanto
não passarem para o mesmo quadro por vaga ou vagas
ali occorridas. Klles teem os mesmos vencimentos que
os effectivos (Art. 22 da lei n. 1473, de 9 de janeiro
de 1906).
Art. 6°. As vagas no posto de los tenentes serão preenchidas pelos 2OS tenentes aptos na razão de 3/4 por antigüidade e 1/4 por merecimento (Lei n. 2296, de 18 de junho
de 1873, art. 2, § 2°, e decreto n. ,5461, de 12 de novembro
de 1873 ')•
6. Em 1893 e 1815, em que estalou a revolução federalista do Rio
Grande do Sul e a revolta da Armada, os governos tiveram, na falta
de offlciaes fieis, de contractar pilotos, em numero de 13, para servirem nas flotilhas do Alto TJruguay e Matto Grosso.
O aviso n. 1667, de 28 de novembro de 1898, dispensou esses
pilotos da commissão.
Está entendido que só podem ser commissionados em 2°s tenentes os pilotos diplomados:
I. Pela Escola de Marinha Mercante do Pará.
II. Pelo Curso de Pilotagem annexo á Escola Naval.
III. Pela Escola Livre de Pilotagem a cargo do Instituto Technico
do Club Naval.
Presentemente os pilotos commissionados em ã°s tenentes não
mais podem passar para o corpo effectivo da Armada em vista do preceito prohibitorio do art. 2° do decreto n. 108 A, de 1839.
7. Esta proporção de 3/4 por antiguida lê e 1/4 por merecimento
para o accesso ao posto de 1° tenente não está sondo observada na
praxe por uma errônea interpretação.
A lei n. 1473, de 1906, converteu os guardas-marinha confirmados
em â°B tenentes e da regra até então estabelecida que os guardasmarinha confirmados erarn promovidos pela ordem de sua classificação na Escola Naval, ou por outra, só por antigüidade, se concluiu
que os 2°5 tenentes sõ por antigüidade podem ter accesso como succedia
com os guardas-marinha, de que são succodaneos.

10

II

Art. 7°. As vagas no posto de capitão-tenente serão preenchidas pelos 1o* tenentes habilitados na razão de 3/4 por
antigüidade e 1/4 por merecimento * .
Art. 8°. As vagas no posto de capitão de corveta serão preenchidas pelos capitães-tenentes habilita dos com os requisitos
legaes, metade por antigüidade e metade por merecimento.
Paragrapho único. As vagas nos postos de capitão de
fragata e capitão de mar e guerra serão igualmente preenchidas uma por antigüidade e uma por merecimento,
pelos capitães de corveta e capitães de fragata aptos para promoção (Art. 2, § 3, da lei de 18 de junho de 1873).
Art. 9'. As vagas de contra-almirante serão cobertas
sempre por merecimento pelos capitães de mar e guerra com
dois annos de interstício e um de embarque (Art. 5 do
decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873, comparado com
o art. 2 do decreto 650 B, de 31 de outubro de 1891 "),

§ l*. A vaga de almirante será preenchida sempre
por merecimento, independente do interstício e embarque
(Art. 2, § 4° da lei n. 2556, de 18 de junho 1873).
§ 2°. A vaga de almirante só será preenchida em tempo
de guerra ".
Art. 10. As vagas de vice-almirante serão preenchidas
pelos contra-almirantes, independente de interstício e tempo
de embarque.
Art. 11. Para o preenchimento das vagas em qualquer
dos postos serão preferidos os offlciaes aggregados (Art. 12
da lei n. 2296,de 18 de junho, e art. 24 do Regulamento
respectivo).
§ l*. São officiaes aggregados :
a) aquelles que, estando na reserva por motivo de moléstia, reverterem á actividade por serem julgados promptos
em segunda inspecção, apôs o anno de observação ;
6) os pronunciados em delicio militar de deserção, si
forem absolvidos e volverem ás fileiras encontrando preenchida a vaga occorrida emquanto pendia o processo;
c) o extraviado em campanha si, regressando, for julgado innocente e encontrar igualmente preenchida a vaga
por antigüidade (Artigos citados e decreto n, 5051, de 25 de

Não me conformo com o novo parecer.
A lei de 1873 não cogitou de guardas-marinha offlciaes, creados
pelo decreto n. 726, de 22 de março de 1892.
Extincta essa classe pela lei de equipa ração, recuperou pleno vigor
o § 2° do art. 2 daquella lei, que estabeleceu as quotas indicadas
no texto supra. Quando muito eu a<1mittirei antigüidade só nos
ã°s tenentes excedentes aos 150 do quadro, pois esses excedentes são
os mesmos guardas-marinha com outra denominação.
Privar os antigos 2OS tenentes do prêmio de merecimento é fazerlhes uma violência escusada e injusta.
8. Antes da lei n. 1473. de 1906, qua addiocionou aos postos já
existentes mais o de capitão de corveta, o posto da capitão-tenente
era de official superior e, por isso, era preenchido metade por antigüidade e metade por merecimento.
Agora, porém, tendo elle passado para a classe de subalterno se
rege pela regra dos 3/4 por uma quota e 1/4 por outra. Esta proporção só vigora no Corpo da Armada e Saúde Naval.
Nas outras corporações as regras são bem diversas como adiante
veremos.
9. Tanto a lei de 18 de junho como o Regulamento de 12 de
novembro de 1893 falam em c chefe de divisão», mas o decreto

n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, fundiu os dois postos « chefe de
divisão e chefe de esquadra», até então existentes, em um só, o de
« contra-almirante ».
Eis porque redigimos o texto do artigo de modo diverso do consignado nas leis anteriores.
10. O art. 7 do decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873, tornava o provimento no posto de almirante facultativo ao Governo, salvo
circumstancia excepcional.
Alei n. 732, de 20 de dezembro de 1900, art. 4, derogou expressamente aquelle precefco. E, pois, a vaga passou a ser coberta mesmo
em circumstancias normaes.
Mas a recente lei n. 1842, de 1908, mandou fechar a vacatura de
almirante só no caso de paz.
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novembro de.1903, e lei n. 260, de l de dezembro de 1841,
§4" do art. 2);
d) o reformado mas cuja reforma houver sido annullada,
como illegal, pelo Poder Executivo ou Poder Legislativo ;
e) o licenciado por mais de dois annos para se empregar
na marinha mercante, industria correlata ou para tratar de
interesse particular si, desistindo da licença ou si, finda
esta, regressar ao serviço quando já coberta a vaga por elle
deixada;
/) o licenciado para acceitar e exercer emprego de governo estrangeiro si regressando achar tomado seu logar ;
g) o que, após exercer o cargo de diplomata, cônsul ou
qualquer emprego civil vitalício estipendiado pela União ou
Estado, regressar encontrando preenchido seu numero.
§ 2°. Nos casos das letras a a d do paragrapho anterior,
o aggregado conserva seu numero de ordem, e, por isso, não
perde antigüidade na respectiva escala.
No caso das lettras e a g irá ficando o mais moderno,
pela perda da antigüidade (Decreto n. 5051, de 25 de novembro de 1903).
Art. 12. Na falta de aggregados preferem os officiaes do
quadro extraordinário ".
11, Para recompensar serviços relevantes prestados na campanha
contra o Governo do Paraguay, a lei n. 1523, de 28 de setembro
de 1867, art. 8°, § 4, croou o quadro extraordinário composto de
mais um almirante, um vice-almirante, um chefe de esquadra, dois
chefes de divisão, três capitães de mar e guerra, seis de fragata e
12 capitães-tenentes.
Accrescentou essa lei que, completadç esse quadro, não se fizessem
mais promoções até que se extinguisse tal quadro. Foram promovidos
nesse quadro os bravos marinheiros : Barão da Passagem, Salgado,
Arthur Silveira da Motta, Jeronymo Gonçalves, Pompeo, Maurity,
Balthazarda Silveira, Carlos de Noronha.
Em 1894 o decreto de 9 de agosto reviveu, para aquinhoa^' os officiaes fieis ao Governo, o quadro extraordinário, já extincto, da lei
de 1867, e nelle foram contemplados officiaes em numero illimitado.

Art. 13 iNão preferem, porém, os officiaes docentes
da Escola Naval, Escola Militar e do Collegio Militar, embora
pertençam ao quadro extraordinário i 2 .
Paragrapho único. Também não preferem os officiaes
do quadro extraordinário creado sem prejuízo do quadro
ordinário 13 .
As promoções ficarão interrompidas e, para cessar a causa perturbadora, foi de mister a lei n. 732, de 20 de dezembro de 1900,
augmentar o quadro ordinário para o qual passaram os que estavam
no extraordinário.
12. No rogimen da lei de 1873, os lentes, oppositores e professores da Escola Naval continuaram no quadro ordinário, faziam o tempo
de embarque, como os outros, e eram aptos ao accesso, já por antigüidade, já por merecimento.
Porém o decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, com o intuito
manifesto de abrir vagas, creou no art. 10 um quadro especial e para
elíe transferiu todos os docentes levando o seu numero de escala e
garantindo o direito á promoção por antigüidade.
A mesrna cousa foz na Guerra a lei n. 716, de 13 de novornbro de
1900, fazendo passar para o quadro, também especial, os officiaes lentes das escolas militares.
Destarte, ha sempre duas promoções quando o oficial, superior
em numero no quadro ordinário, é promovido, isto ó, ficaria o seu
antigo immediato numero um do quadro, si lá estivesse a, de facto,
passa a ser o mais aritLro do quadro extraordinário. Assim se tem
fui to uniformemente na Marinha.
13. O quadro extraordinário na Marinha tem sido anômalo — isto
é para nelle incluir officiaes chamados a serviço em quadra calamitosa.
Assim a lei n. 199, de 30 de julho de 1894, fez reverter no posto de
vice-almirante, sem prejuízo do quadro ordinário, o vico-almirante
reformado Jeronymo Gonçalves.
A lei n. 701, de 10 de outubro de 1900, o mesmo decretou em
relação ao então vice-almirante Arthur Jaceguay.
Ambos estes actos mandaram respeitar o quadro ordinário.

CAPITULO III
DAS VAGAS

Art. 14. As vagas no quadro se abrem :'
§ 1°. Pelo fallecimento do official.
§ 2°. Pela demissão voluntária.
§ 3°. Pela degradação, destituição ou demissão decretadas como penas em processo criminal, nos termos dos artigos 46, 47 e 50 do Código Penal.
§ 4°. Pela perda da patente em conseqüência de condemnação á pena de prisão simples por mais de dois annos,
em delicto militar ou de prisão cellular em delicto commum
(Art. 48 do citado Código).
§ 5°. Pela reforma livre do offlcial com mais de 25
annos de serviço.
§ 6°. Pela reforma condicional, por moléstia incurável,
de offlcial com menos de 25 annos.
§ 7°. Pela reforma penal no caso de irregularidade de
conducta definida pelo art. 147 do citado Código.
§ 8°. Pela reforma penal consecutiva a condemnação
de official general á prisão simples por mais de um anno e
menos de dois.
§ 9°. Pela reforma compulsória do offlcial attingido pela
idade máxima fixada pela tabeliã vigente.
§ 10. Pela promoção ao posto superior.
§ 11. Pela pronuncia em delicto de deserção (Art. 173
do Regulamento Processual e decreto n. 5051, de 25 de novembro de 1903).
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§ 12. Pela transferencia para o quadro extraordinário
do offlcial nomeado lente cathedratico, substituto ou professor da Escola Naval (Decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, art. 10).
§ 13. Pela transferencia para o quadro extraordinário do
offlcial nomeado lente ou professor das Escolas do Exercito ou
do Collegio Militar (Decreto n. 930 A, de 8 de julho de 1892).
§ 14. Pela transferencia para a reserva, a saber :
«) do offlcial com menos de 25 annos de serviço, declarado invalido pela Junta de Saúde ao requerer a reforma;
&) do offlcial declarado invalido em inspecção ordenada
— ex-orfflcio — seja qual for o seu tempo de serviço (Decreto
n. 108 A, de 1889, e n. 5051, de 25 de novembro de 1903);
c] do official que, em razão de moléstia continuada por
mais de um anno, se achar impossibilitado de continuar a
t
prestar serviço activo (Lei n, 260, de l de dezembro de 1841,
e decreto 5051, de 1903);
d] do extraviado em operações de guerra ou de naufrágio
(Decretou. 5051 citado);
e] do licenciado por mais de dois annos para empregarse na marinha mercante ou industria relativa á marinha
(Decreto 108 A, de 1889 e 5051, de 1903);
/) do offlcial licenciado por mais de dois annos para tratar de interesse particular (Decretos citados);
g) do offlcial licenciado para acceitar emprego de governo
estrangeiro (Decretos citados);
h) do offlcial nomeado diplomata ou cônsul do quadro
ordinário da Republica (Decreto n. 329, de 12 de abril de 1890,
e5051, de 1893);
i) do offioial que acceitar e exercer, em outros ministérios
cargos permanentes e vitalícios (Decretos citados);
j) do offlcial que desempenhar, em terra, commissão de
caracter civil, estipendiado por outro ministério ou Estado
(Decreto citado);

CAPITULO IV

DECLARAÇÃO OFFICIAT, DAS VAGAS

Art. 15. As vagas são officialmente reconhecidas:
§ 1°. No caso de fallecimento, desde a data da Ordem do
Dia do Quartel General que o noticia.
§ 2°. Nos casos de demissão voluntária, reforma livre,
reforma condicional, reforma compulsória ou official, da data
do respectivo decreto.
§ 3°. Nos casos de transferencia para a reserva ou quadro extraordinário, da datado respectivo decreto.
§ 4°. No caso de promoção ao posto superior desde a
data do decreto.
§ 5°. Nos casos de degradação, destituição, demissão,
reforma penal ou reforma consecutiva a condemnação penal,
desde a data da Ordem do Dia certificando ter passado em
julgado a sentença condemnatoria u.
14. As sentenças do Supremo Tribunal Militar não são exeqüíveis sem o «Cumpra-se» — lançado pelo Chefe do Kstado-Maior da
Armada nas cópias dos Aceórdãos enviados oficialmente pelo secretario
daquelle Tribunal. (Art. 337o seguintes do Regulamento Processual
Militar.)
»
Mas, podendo o condemnado oppor ao Accórdão embargos suspensivos, dentro do prazo de 10 dias a contar da intimarão, não deve o
Quartel General considerar definitiva a vaga antes de informado si o
3282

2

18

Árt. 16. Não abrem vagas :
§ 1°. O oíficial eleito presidente ou vice-presidente da
Republica.
§ 2°. O official eleito presidente ou governador de Estado, deputado ou senador estadual ou federal, vereador ou
intendente, embora por mais de dois annos.
§ 3°. O official nomeado ministro e secretario de Estado.
§ 4°. O official encarregado de missão diplomática especial, de trabalho geodesico ou hydrogpaphico e de comrnissão comulativa com outra que interesse á marinha de
guerra (Decreto 5051, de 1903).
§ 5°. O official licenciado por menos de um anno para
tratamento de saúde, ou por menos de dois para tratar de
interesse particular ou para empregar-se em marinha mercante.
§ 6°. O official pronunciado em qualquer delictocommum ou militar, excluído o de deserção.
§ 7°. O official condemnado em pena menor de dois
annos de prisão, simples ou cellular, por delicto commum.
§ 8°. O official fora do serviço por moléstia contínua por
menos de um anno, embora não licenciado.
roo se absteve daqualle recurso ou si, tendo delle se utilizado, tiver
sido, em segundo Accórdão, julgado improcedente.
O texto figura a sentença completa, isto é, decreta de modo expresso a degradação, destituição, demissão ou reforma como pena
accessoria ou principal.
Si, porém, só estiver imposta a pena principal, cabe ma executivo
dar o complemento expedindo o decreto respectivo.
Por exemplo: o offlcial general é condemnado á pena de prisão
simples por mais de um anno e menos de dois. A sentença passa em
julgado.
Sendo, nesse caso, imperativa a reforma (art. 48, § 1« do Código
Penal), o Presidente da Republica a fará effectiva por um decreto. Em
tal hypothese, a va,ga se abre na data desse decreto.
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§ 9". O official prisioneiro de guerra como tal reconhecido (Lei n. 260, de 1841, decreto 108 A, de 1889—Lei n. 2296
de 8 de junho de 1873, art. 6 15).
15. Não ha incongruência entre a situação do extraviado ou naufrago que passa para a reserva, perdendo logo antigüidade, e o prisioneiro de guerra que continua no quadro effectivo sem prejuízo da antigüidade, tempo de serviço contado até pelo dobro e dos vencimentos.
O prisioneiro, exactamente como corporalmente capturado, não
pôde regressar a seu quartel nem pe!a fuga, embora o queira, ao passo
que o extraviado em campanha, combate ou naufrágio sobrevive e
pôde regressar.
E si o não faz dentro de seis mezes presume-se ou que abandonou
as fileiras ou que falleceu (Lei n. 282, de 29 de julho de 1895).
Daqui decorre que a sorte do prisioneiro, favorecida pelas leis dos
povos cultos, mereceu todo o patrocínio do legislador, que assegurou
a conservação integral de seus direitos.

CAPITULO V
PREENCHIMENTO DAS VAGAS

Art. 17. As promoções serão feitas á proporção que se
derem as vagas (Lei n. 3111, de 23 de setembro de 1882 16).
§ 1°. Ao provimento precede o processo instructivo composto :
a) da proposta do Quartel General pela respectiva Inspectoria;
16. A lei n. S296, da 18 de junho de 1873, regulamentada pelo
decreto n. 5461, de 12 de novembro do mesmo anão, determinou que as
vagas, no corpo da Armada e classes annexas, fossem preenchidas no
ultimo mez do anno, quasi sempre no dia £ de dezembro, anniversario
de D. Pedro II.
Igual disposição fora estabelecida, no Exercito, pela lei de 6 de
setembro de 1850, art. 13, e decreto n. 1634, de 5 do setembro do 1855.
O provimento annual tinha graves inconvenientes e, por isso
mesmo, foi para os offlciaes do Exercito supprimido ex-vi do decreto
n, 316S, de 29 de outubro de 1863. .
Na Marinha proseguiu o preceito da lei de 1873, embora já attenuado pela imperial resolução de 23 de dezembro de 1865, consignando
o respeito do direito adquirido pelos oíliciaes a quem cabia o accesso
por antigüidade.
Afinal a lei n. 3111, de 23 de setembro de 1882, revogando as disposições da lei e regulamento de 1873, recomrnendou o provimento desde
que abrissem as vagas.
E, pois, perdeu sua razão de ser a resolução de 23 de dezembro
da 1865, que abonava antigüidade desde a vaga quando esta occorria
an íes do S° semestre,
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b) da cópia dos assentamentos do ultimo posto;
c) do mappa do tempo de serviço e das commissões do
offícial ou dos offlciaes aptos para o accesso por antigüidade ou merecimento;
d) da consulta imperativa do Conselho do Almirantado para formular, observado o regimento interno, a lista
una se se trata de antigüidade ou tríplice si trata de merecimento ;
e) Do decreto presidencial ".
§ 2°. A promoção de aspirante a guarda-marinha só
tem por base a classificação feita pela Escola Naval, após os
exames das matérias do 4° anno e após a viagem de instrucção.
§ 3°. A promoção do guarda-marinha a guarda-marinha
confirmado com o predicamento de 2° tenente tem também
pp,r base a classificação escolar, finda a viqgem de instruccão
no 5° anno (Arts. 95 e 123 do Regulamento).
§ 4°. Nas promoções a guarda-marinha e a guardam«arinha confirmado, 2° tenente, pôde deixar de ser ouvido o
Conselho do Almirantado'".

17.0 processo preparatório tomará tempo maior ou menor, segundo
as circumstancias, sem que o promovido tenha direito á antigüidade,
a contar da data da vaga. B, pois, não é acertado o aphorismo « vaga
aberta, vaga coberta », repetida no circulo da officialidade.
A vaga é provida guando o Governo julga opportuno; mesmo
após os tramites regulamentares não assiste aos interessados direito
a reivindicações ou vantagens.
18. Segundo os regulamentos do extincto Conselho Naval de 1858
e 1899 era imperativa a audiência do meimo Conselho'nas promoções de offlciaes inferiores e praças. Não obstante, sempre se fizeram
promoções a guardas-marinha e 2o* tenentes som p parecer daqqelle
Instituto, sem duvida por ter por critério único a classificação escolar,
excluídos os requisitos de antigüidade e merecimento.
Mo Exercito observa-se a mesma praxe por considerar-se o, accesso
ao primeiro posto mais como nomeação inicial do que como promoção.

Art. 18°. O preenchimento das vagas comprehende
todos os postos desde Almirante até 2° tenente effectivo 1S .
§ l". Havendo officiaes aggregados, a vaga ficará tomada pela simples transferencia do official aggregado si
for um só ou do mais antigo se forem dois ou*mais.
§ 2°. Igual transferencia se fará si houver official do
quadro extraordinário com direito de accesso ".
19. No regimen da lei de 1873, o provimento do posto de almirante
era facultativo ao Governo. Mas a lei n. 732, de 20 de dezembro de
1900, art. 4°, tornou obrigatório. Hoje só o é em guerra.
20. Entre nós tem havido cinco quadros extraordinários, a saber :
I. O creado pela lei de setembro de 1867, para galardoar serviços
relevantes na campanha do Paraguay. Este foi extincto pela fusão
no quadro ordinário do ultimo offlcial.
II. O segundo foi o mesmo do 1867, restaurado pelo decreto de 9 de k
de agosto de 1894, para contemplar officiaes que, por occasião da revolta de 6 de setembro de 1893, estiveram ao lado do Governo. Foi
extincto pela lei n. 732, de 20 de dezembro de 1900.
III. O terceiro foi o dos docentes da Escola Naval, creado pelo
decreto n. 108 A, de 1889. Este ainda subsiste.
IV. O quarto foi o dos offlciaes especialistas empregados nos Arsenaes. Foi convertido no actual Corpo de Engenheiros Navaes.
V. O ultimo, o que foi creado sem prejuízo do quadro polas leis
de 8 de julho de 1894 e 701, de 10 de outubro de 1900, em favor dos
almirantes Jeronymo Gonçalves e Arthur de Jaceguay.
Presentemente só pode volver ao quadro ordinário com direito
a occupar o seu logar, si abrir vaga, o oíücial lente daquella Escola
si pedir demissão de seu cargo.

CAPITULO VI
REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Interstício.
Embarque.
Actividade.
Antigüidade.
Merecimento.
Bravura.
Consulta do Almirantado.
Decreto presidencial.
Patente e affirmacão.
INTERSTÍCIO

Art. 19. Interstício é o intervallo que5 segundo a lei,
deve mediar entre um posto e outro.
Esse intervallo desde 2° tenente até capitão de mar e
guerra é de dois annos (Lei n. 2941, de 9 de novembro de
1879, decreto n. 640 B, de 31 de outubro de 1891, e n. 807,
de 2 de maio de 1892 al ).
21. O projecto posteriormente convertido na lei n. 2296, de 1873,
oxige o interregno d"e quatro annos de um posto a outro mas, após as
discussões brilhantes, ficou reduzido a três annos.
Os decretos ns. 640 B, de 31 de outubro de 1891,e n. 807, de 2 de
maio de 1892, reduziram ainda a dois annos, embora confundindo interstício com embarque.
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§ 1°. O interstício entre a graduação de guarda-marinha
(alumno) e o posto de guarda-marinha confirmado ou 2° tenente será de oito mezes ou menos, si o curso de applicação
em viagem de instruccão for de menor duração (Arts. 115
a 123 do Regulamento).
§ 2°. Em tempo de campanha internacional ou intestina, o intersticio de que trata o art. 19 ficará reduzido
a um anno apenas para os offlciaes que nella operarem
(Art. 15 do Regulamento n. 5461 do 1873).
§ 3°. Em regra, o intersticio principia na data do decreto de promoção effectiva ao ultimo posto.
§ í°. Todavia principia também da data da graduação
si o official graduado exercer funcções de effectivo segundo
aresto judiciário 3a .
22. A este respeito ha as decisões proferidas pela Justiça Federal
no memorável pleito agitado pelos capitães de mar e guerra contra a
promoção do Sr. Alexandrino de Aloacar ao posto de contra-almirante.
São do seguinte theor :
APPELLAÇÃO CIVIL 1003

Appellantes: os capitães de mar e guerra Theotonio Coelho Cerqueira de Carvalho e outros.
Appellada: a União Federal, assistida pelo contra-almirante Alexandrino Faria do Alencar.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Sentença de /a instância
Os A. A., capitães de mar e guerra Theotonio C. Cerqueira de Carvalho, Miguel Antônio Pestana, José Ignacio
Borges Machado, Affonso de Alencastro Graça e José Pedro
Alves de Barros, propõem, com fundamento no art. 13° da
lei n. 221, de 1894, a presente acção summaria especial para
o flm de ser declarado nullo e insubsistente o decreto de 31 de
outubro de 1902, que promoveu ao posto de contra-almirante
o então capitão de mar e guerra Alexandrino Faria de Alencar.

Aüegam que nesta promoção foram preteridos os preceitos legaos que presorevem a prévia audiência do Conselho
Naval e exigem para o olíicial a promover o exercício durante
dous annos do posto de capitão fie mar e guqrra.
Admittido a intervir na causa, como assistente, o contraalmirante Alexandrino Faria de Alencar allogou :
Que os A. A. são partes iilegitimas ;
Que é incompetente o Poder Judiciário para conhecer da
espécie ;
Que é improcedente a acção por ter sido feita a promoção de accordo com as prescripções legaes.
A R. -"-a União Federal — subscreveu as allogàções do
assistente.
E depois de vistos e examinados os autos:
Considerando que a acção summaria especial foi substituída pelo art. 13 da lei 221, de 20 de novembro de 1894, para
os casos de lesão do direitos individuaes por aotos ou decisões
da autoridade administrativa, e que, portanto, são condições
elementares de sua admissão a existência de um acto administrativo acoimado de il legal e de um direito individual ferido
ou que se pretenda ferido por esse acto;
Considerando que na espécie dos autos, tratando-ge de
promoção por merecimento, que a lei confia ao prudente arbítrio do Governo, não provaram os A. A., nem poderiam
provar, que lhes devia tocar ou a qualquer delles a promoção, cuja nullidade pleiteiam, e que, pelo contrario, dos autos
se mostra que promoções posteriores, ao mesmo posto, recahiram em outros officiaes que não os reclamantes;
Considerando que a mera expectativa, possibilidade ou
esperança de ser promovido não constituo direito individual,
que autorize o recurso ;io remédio do art. 13 da lei citada;
Considerando que no exercício da elevada funcção, que
lhe é conferida, de julgar da validade dos actos dos outros podores, limita-se a funcção do judiciário a garantir o direito
individual lesado ou ameaçado :
Julgo os A. A. careeedoreà da acção, condemno-os ao pagamento das custas, absolvida a Ré do pedido que lhe é feito.
Distrieto Federal, 26 de maio de 1904. — Antônio J. Pires de C. e Albuquerque.
ACCÓRDÃO

Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de appellação civil, interposta pelos capitães de mar o guerra Theotonio Coelho Cerqueira de Carvalho, Miguel Antônio Pestana,

28

José Ignacio Borges Machado e José Pedro Alves de Barros,
da sentença a fls. 73 v., pela qual o juiz seccional da 2a vara
deste districto os julgou carecedores da acção que propuzeram
contra a União Federal, para o fim de ser declarado nullo e
insubsistente, de accôrdocom a lei n. 221, de 20 de novembro
de 1894, art. 13 e seus paragraphos, o decreto de 31 de outubro
de 1902, que elevou ao posto de contra-almirante o capitão da
mar e guerra Alexandrino Faria de Alencar.
Accordam negar provimento ao recurso, para confirmar
a sentença de que foi este interposto, não só pelos jurídicos
fundamentos da mesma sentença, que adoptam, como ainda
"por serem de todo o ponto sem valor as allegações adduzidas pelos Appellantes contra o decreto de promoção, cuja
nullidade pleiteam, e consistentes:
a) em não ter o contra-almirante Alexandrino Faria de
Alencar, na data desse decreto, os dois annos de intersticio
no posto anterior, exigidos pelo art. 2» do decreto n. 640 B,
de 31 de outubro de 1891, pois fora promovido a capitão de
mar e guerra em 14 de novembro de 1904;
6) no facto de haver sido realizado o seu accesso ao generalato, sem audiência do Conselho Naval, com infracção do
disposto no art. 11 da lei n. 2296, de 18 de junho de 1873.
Com effeito:
Relativamente á primeira dessas allegações, o que está
provado dos autos é que o contra-almirante Alexandrino
Faria de Alencar já se achava graduado em capitão de mar e
guerra desde 27 de setembro de 1899, quando lhe foi conferida a patente do posto em 14 de novembro de 1900, e que a
partir da data da sua graduaçãe até ser elevado a official
general, exerceu sempre commando de navios de 1a classe,
prestando assim ininterruptamente serviço correspondente á
effeetividade do posto de capitão de mar e guerra.
Ora, dispondo o artigo único do decreto legislativo n. 721,
de 28 de setembro de 1853, declarado extensivo á Marinha
pelo decreto n 3748, de 22 do agosto de 1900 — que, no tempo
de serviço exigido pelo art. 4° da lei n. 585, de 6 de setembro
de 1850, como habilitação para os accessos, só inclue o da
graduação por todo aquelle em que o offlcial fizer o serviço
correspondente à effeetividade do posto em que ó graduado,
ou quando nesse posto não corresponderem funcções especiaes
torna-se para logo fora de duvida a nenhuma subsistência
dessa primeira allegação, porquanto, contado, como não podo
deixar de ser, para os offeitos do accesso, o tempo de serviço de embai^que do contra-almiraníe Alexandrino Faria de
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Alencar, durante a graduação, como tempo de serviço na
otTectiviclade do posto em que estava graduado, tinha inquestionavelmente esse offlcial, em 31 de outubro de 1902,
como tempo de serviço, no posto de capitão de mar e guerra,
para o effeito do accesso que lhe foi conferido, não— um anno,
11 mezes e Ifi dias, como pretendem os Appellantes, e sim
três annos, um mez e quatro dias exclusivamente de embarque, isto 6, prazo muito maior que o exigido pelo art. 2°
do decreto n. 640 B, de 1901.
Dizem, ó verdade, os mesmos AppelJantes, que o decreto
n. 3748, do 1900, de inodo algum pôde aproveitar ao caso de
que se trata, visto como, tornando extensiva á Marinha a
disposição do decreto legislativo n. 786, de 1853, para o fim do
ser contado o tempo de serviço de embarque, prestado pelos
officiaes graduados para os effeitos do accesso como se os
mesmos offlciaes se achassem providos, effectivamente nos
postos — o fez tão somente para que, por equidade, o tempo
de embarque dos officiaes graduados lhes fosse contado como
tempo de embarque na effactividade dos postos, e não — como
tempo de intersticio, pois, conforme estabelece a provisão de
14 de outubro de 1851 — em pleno vigor —, o tempo pelo
qual os offlcias devem permanecer em um posto, para poderem
ser promovidos, não pôde ser contado senão da data do decreto, que lhe houver conferido a effeetividade, o nunca das
graduações, e é isto também o que se encontra disposto no
arí. 1°, §§ 3° e 4°, da lei de promoções na Armada, n. 2296,
de 1873, e nos arts. 4° e 5° do regulamento n. 5461, do mesmo
aano, expedido para execução dessa lei.
Não colhe porém a argumentação:
1°, porque não ha como considerar aipda em vigor a
provisão de 14 de outubro de 1851, quando a doutrina, que
ella estabelecia, assentava em uma interpretação do art. 4»
da lei n. 585, de 1850, que perdeu de todo a sua razão de ser
com a interpretação dada a esse mesmo art. 4° da lei de
1850, pelo artigo único do decreto legislativo n. 721, de 1853;
2°, porque, nem o art. 1°, §§ 3° e 4°, da lei n. 2296, de
1873, nem os arts 4° e 5° do regulamento, que baixou para execucção dessa lei, mandam, como affirmam os Appellautes, que
o tempo de serviço para os accessos no corpo da Armada seja
contado da data da eífectividade dos postos e não das graduações ;
3°, porque, nos precisos termos desses mesmos artigos e
nos arts. 1° e 2° do próprio decreto n. 640 B, de 1891, eme se
pretende haver sido violado, o intersticio ou tempo de serviço
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no posto, como condição para que o offlcial da Armada possa
subir ao pasto immediaío, nada mais ó do que — para os
accessos até o posto de capitão do mar e guerra — o prazo de
dous annos do serviço exclusivamente de embarque, e para
o accesso ao posto de contra-almirante, o prazo de dous annos
de serviço, um dos quaes, pelo menos, de embarqtfe, donde,
claramente resulta:
a) que o tempo de serviço de embarque 6 sempre íempo
do interstício para o oíílcial de marinha, chegando mesmo a
constituir, por si só, todo o tempo de serviço como tal exigido
para os accessos até o posto de capitão de mar e guarra ;
ô) que, não falando absolutamente as disposições que
regem o insterticio na Armada om tempo de serviço, na
effectividade do posto, e, sim, pura e simplesmente em tempo
de serviço no posto, não excluem ellas o tampo de serviço
prestado pelo offlcial graduado, correspondente á effectividade do posto, pois o offlcial graduado tem o posto, o que
não tem é a patente do posto, tanto assim que já a real resolução de 28 de fevereiro de 1798 o considerava como o ultimo
da classe dos effectivos, e hoje, como ó sabido, obtida que
seja por ella a patente, a antigüidade de posto lhe é contada
da data da graduação ;
4°, porque, sendo como é, o íempo do serviço de embarque
tempo de interstício para o oflicial de marinha, a conclusão
única a que se pôde chegai', no tocante ao que dispõe o decreto
n. 3748, de 1900, é, que, tornando extensivo á Marinha o
artigo único do decreto legislativo n. 721, de 1853, para o fim
de ser contado o tempo de serviço de ombarquo prestado pelos
olíiciaes graduados, para os effeitos do accesso, como se os
mesmos officiaes se achassem providos effectivamente nos
postos, o fez expressamente para que o tempo de serviço de
embarque lhes fosse contado como tempo de serviço na
effectividade do posto da graduação, e, portanto, como tempo
de interstício.
Mas, dado mesmo não se devesse contar ao contra-almirante Alexandrino Paria de Alencar, como tempo de interstício
o decorrido da data da1 sua graduação até a em que lhe foi conferida a effectividado do posto, ainda assim, e só por isso não
geria o decreto de promoção impugnado um acto illegal,
porque, não havendo, no exercito, interstício para o accesso
de coronel a general de brigada ex-vi do disposto no art. 9° do
decretó'n. 1351, de 7 de fevereiro do 1891, esta disposição não
pôde deixar de ser applicada ao accesso de cajíitão do mar e
guerra a contra-almirante, attento o preceito claro e íermi-

31
nante do art. 85 da Constituição Federal; sendo ato para
admirar que o decreto n. 640 B, de 1891, cujo preâmbulo é o
seguinte : «O Presidente da Republica dos Estados • Unidos do
Brazil, tendo ouvido o Conselho Supremo Militar de Justiça, á
cerca da fiel execução que deve ter a lei n. 2941, de 8 de novembro de 1879, que reduziu a dois annos do embarque o prazo
de três, exigido pela lei n. 2296, de 18 de junho de 1873, sem
comtudo haver feito referencia á parte relativa aos capitães
do mar e guerra; e tendo em vista o que dispõe o art. 85 da
Constituição Política da Republica, que manda conceder aos
officiaes da Armada as vantagens que têm os do Exercito.»
— houvesse, entretanto, contra vindo o dispositivo constitucional que invocava, collocando os capitães de mar o guerra
em situação inferior á dos offlciaes do exercito das mesmas
patentes.
Quanto á segunda allegaeão — estatuo, é certo, o art. 11
da lei n. 2296, de 18 de junho de 1873, que a todas as promoções deve preceder a audiência do Conselho Naval, para
que este emitia o seu parecer a . respeito ,• mas, além de
tratar-se, na espécie1, dos autos, de uma promoção deixada
por essa mesma lei a prudente arbítrio do governo, que,
por ser o único competente para ajuizar definitivamente do
merecimento do oíHcial a promover, não está adstricto às
indicações do Conselho Naval, orgam meramente consultivo,
e, podendo fazer recair a escolha em offlcial não indicado, pôde
igualmente dispensar qualquer parecer sempre que esteja
cabalmente informado do mérito do offlcial a promover e
das condições logaes para o accesso — não ha como dar presentemente ao dito are, 11 da lei de 1873 o caracter, que lhe
dão os appellantes, de uma disposição obrigatória e até restrictiva do poder conferido ao governo, quando, pelo art. 48
da Constituição da 24 de fevereiro, o provimento dos cargos
militares, creado polo Congresso Federal, compete, privativamente, ao Presidente da Republica e não pôde soffrer
üutraa restticções sinão as expressas na mesma Constituição.
Por estes motivos, pois, julgando, como julgam improcedente
a appellação, condemnam os appellantes nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 3 de dezembro de 1904.—Aquino
e Castro, presidente — João Pedro, relator para o accórdão —
Manuel Murtinho, vencido — Pisa e Almeida — Pindahiba de
Mattos — B. do E. Santo, vencido — Oliveira Ribeiro — Alberto
Torres — Ribeiro de Almeida — André Cavalcante — Êtacedo
Soares, fui presente — Epitacio Pessoa.
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Art. 20. Não depende de interstício :
§ 1°. A promoção de offlciaes generaes (Art. 6 do citado
Regulamento).
§ 2°. A promoção por actos de bravura como taes declaradas pelo commandante em chefe (Art. 13 do decreto
n. 1351, de 7 de fevereiro de 1891 e n. 641 B, de 31 deoutubrode!891).
§ 3°. A promoção em vagas occorridas nos navios em
operações activas de guerra si, não havendo officiaes habilitados, for urgente preenchel-as (Art. 16 do citado Regulamento) .

§ 4°. Também eqüivale a embarque o tempo de servrççí)'"
por dous annos a bordo dos transportes de guerra promptos
para navegar 23 .
§ 5°. Para o accesso serve o embarque em navio de
guerra á vela ou a vapor, ancorado ou em viagem, comtanto
que esteja prompto para navegar a *.
Art. 22. Não mais se conta como embarque o tempo
de serviço como commandante geral do Corpo de Marinheiros Nacionaes e como vice-inspector do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (Dec. n. 4838, de 16 de maio
de 1903).

EMBARQUE

Art. 21. Embarque é o tempo de serviço obrigatório
passados bordo dos navios armados e promptos.
§ 1°. Esse tempo é o de dois annos desde o posto de 2° tenente até o de capitão de fragata (Dec. 640 B, de 31 de
outubro de 18S1).
§ 2°. No posto de capitão de mar e guerra o tempo de
embarque será o de um anno (Decreto citado).
§ 3°. Eqüivale a tempo de embarque o passado pelos
offlciaes da Armada em serviço na Carta Marítima (Decreto
n. 1347, de 13 de abril de 1893, art. 62). Isto cessou.
E para os cirurgiões o de chefe de clinica em hospital ou
arsenal (Lei 785, de 11 de setembro de 1901, art. 3).
Deste accórdão se deduz :
í) que o tempo de embarque passado pelo offlcial graduado a
bordo dos navios promptos é computado para o accesso a eflectivo;
2) que esse tempo ó também equivalente a interstioio;
3) que o graduado com embarque, por dois annos, pôde ser promovido ao posto iminediato, pouco depois do ser effectivamente promovido no anterior.
Já antes dessas sentenças supra referidas, o Supremo Tribunal Militar em 4 de maio de 1893 se havia pronunciado pela validade daquella
promoção.

23. O decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873, exigia, como
injuncção para o aceesso, o serviço a bordo nos transportes do Estado, por seis annos, o duplo do tempo requerido para os embarcados
nos navios de guerra.
A razão era porque os navios conhecidos peio nome de transporte,
embora eornmandados c tripulados por posso;il da Armada, não eram
destinados a combate.
Eram preparados para conducção de tropas o trafego do vitualhas
e munições de guerra.
Na campanha contra o governo do Puraguay, prestaram nesse
mistór valiosos serviços os transportes « Vassimon», «Werneck»,
« Leopoldina », « Isabel» e ao tempo da promulgação da lei das prómoçSes, 1873, ainda existiam, os transportes «Madeira», «Parus» e
«Werneck».
Os antigos transportes são, presentemente, classificados corno
vapor de guerra o taes são o «Carlos Gomes», «Commandante
Freitas» e «Andrada».
O tempo de embarque nesses navios é também de dois annos. A lei
n. 2041, de 8 de dezembro de 1879, e 0,1 decretos ns. 641, de 31 de
outubro de 1891, e 807, de 2 de maio de 1893, fixando, sem distincção, em dois annos, o tempo de embarque supprimiram, de facto, o
discrime entre navios de guerra e transporte.
24. No extincto regimen não se contava, como tempo de embarque, o de commando na «Galeota Imperial» como navio de
recreio.
No actual regimen essa embarcação, que recebeu o nome de «líyate
Silva Jardim», foi artilhada e conta embarque.
3282
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Art. 23. Também não se conta como embarque:
1) O tempo de serviço do pfficial designado para fazer
parte da casa civil e militar do presidente da Bepublica ou
ajudante de ordens do Ministro da Marinha (Dec. n. 29, de
14 de março de 1891, revogado pelo dec. n. 704, de 20 de
dezembro do mesmo anno).
2) O tempo de serviço do official na Escola Naval (Aviso
n. 1465, de 31 de dezembro de 1902).
3) O tempo de destacado do serviço do navio para exercer emprego em terra (Avisos de 18 de junho e 5 de
agosto de 1889, dec. n. 704, de 29 de dezembro de 1890, aviso
n. 1465, de 31 de dezembro de 1902, e n. 2492, de 5 de
dezembro de 1907).
4) O tempo de viagem em paquete, embora por ordem
superior, como o permittiram, por motivos de occasião, os
avisos 236, de 29 de janeiro de 1883, e n. 839, de 20 maio
de 1893.
5) O tempo de serviço em rebocador ou lancha de Arsenal, Praticagem, capitanias ou escolas de aprendizes16.
6) O tempo de serviço em commissão de terra, embora
relativa á marinha de guerra a(i .
25. Tem se coutado o tempo passado nos rebocadores da barra
do Rio Grande do Sul, aliás considerado commissão militar, e do
Arsenal quando entregues ao Quartel General mesmo em tempo de
paz.
Não ê isso regular. Lancha e rebocadores uão são artilhados e, por
isso, não são embarcações de guerra.
Quando muito admittiria essa contagem si, em período de operações de guerra, taes embarcações fossem empregadas como auxiliares de esquadra ou navio armado em reconhecimento, transmissão de
ordens, emflm, deligencias relativas á campanha.
26. Ha diversos precedentes mandando considerar, como tempo
de embarque, serviço que, por sua espécie, não deve como tal ser
considerado e cuja reproducgão deve ser evitada. Assim:
A) O aviso de 6 de agosto de 1890 mandou contar, como de
embarque, o tempo em que o 1° tenente Francisco Maria dos Santos

m
7) O tempo de desempenho de mandato legislativo no
Congresso Nacional, Congressos Estaduaes e Corporações
Municipaes (Avisos n. 960, de 20 de junho de 1893, e
622, de 12 de junho de 1899".
serviu como iastructor na «Escola Pratica do Artilharia e Torpedos ».
B) O aviso de 28 de novembro de 1890 considerou, como tal, cm
favor do então capitão de mar e guerra Luiz Felippe de Saldanha da
Gama, cornmandante do «Riachuelo», o tempo de representação do
Brazil na Conferência Internacional Marítima de Washington.
C) O aviso de novembro de 1890 contou, como de embarque, o
tempo em que o capitão de mar e guerra, hoje almirante reformado,
José Cândido Guillobel, serviu como segundo commissario na delimitação do território das Missões,
D) O aviso de 27 de novembro de 1892 contou, como tal, o
tempo em que o 1° tenente Taneredo de Castro Jaufret e guarda-marinha Delamare Kooller passaram na escolha do Lazareto de Tamandará.
E) Pelj aviso n. 1G04, de 1893. confirmado pelos dens. 1895, de
80 de setembro de 1890, e 12á5, de 30 de setembro de 1894, também
s* contou, como de embarque, em favor dos offlciaes era serviço
nos navios de que, a 6 de setembro, se apoderaram os revoltosos, o
tempo em que se conservaram addidos ao Quartel General, até terem
novas oommissões.
F) O Aviso n. 152, de 20 de janeiro de 1893, mandou considerar,
corno de embarque, em favor do l" tenente João Francisco dos Reis
Júnior, o tempo em que, em New-Castle, Inglaterra, esperou a conclusão de um navio para cuja lotação fora designado.
27. A matéria consolidada neste paragrapho tem sido controversa, ora aceita, ora recusada, segundo o critério individual de cada
ministro.
O almirante Firmino Chaves recusou pelo aviso n. 960, de 20 de
junho de 1893; mas o contra-almirante Manoel Alves Barbosa o acolheu pelo aviso de 26 fevereiro de 1898.
O almirante reformado Balthazar da Silveira o repelliu pelo
aviso 622, de 12 de junho de 1899, poróm o ministro almirante
Júlio de Noronha o acceitou pelos avisos ns. 1561,, de 10 de dezembro de 1903, 1347 e 1506, de 21 de setembro e 19 de outubro de
1906. Sempro nos oppuzemos a considerar, como de embarque, o
tempo d» deputação e, por isso, consignamos no texto a doutrina
contraria que, aliás, se adapta perfeitamente á expendida pelo actual
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titular da pasta da marinha, no aviso n. 2492, de 5 de dezembro
de 1907.
Para maior clareza inserimos, em seguida, as duas consultas
sobre este objecto, emittidas pelo extincto Conselho Naval.
CONSULTA N. 7911 — EM 24 DE DEZEMBRO DE 1897
Conta-se, como de embarque, aos olliciaes de marinha, o tempo legislativo
como deputado ou senador federal ou .estadual (Ha um voto em
separado).

Sr. ministro — Afim de emittir seu parecer, foi, por
vossa ordem, presente ao Conselho Naval o requerimento em
que o capitão-tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira pede
que, em face da legislação vigente, lhe seja contado como de
embarque o tempo decorrido entre 15 de novembro de 1890 e
11 de junho de 1892, período em que esse official, como deputado, representou, no Congresso Federal, o Estado do Amazonas.
Acompanhou esse requerimento uma informação do Quartel General da Marinha, na qual o chefe do Estado Maior General da Armada, depois de apresentar, em synthese, as razões
desenvolvidas pelo peticionario, argumenta muito judiciosamente com a legislação que rege o assumpto e couclue reconhecendo o direito que ampara essa pretenção na contagem,
como tempo de embarque, do decorrido de 21 de fevereiro de
1891 a 11 de junho de 1893; depois a mesma autoridade
superior da Armada desenvolve criteriosas considerações,
demonstrando claramente os altos inconvenientes que traz,
para a parte profissional do offlcial de marinha, a substituição
da cláusula de effectivo embarque por outros serviços estranhos á vida do mar.
O Conselho Naval, prestando a devida attenção a um assumpto de tão subida importância, passa a exteruar-vos a
sua maneira, de puiiBar.
Sob o ponto de visto lugal não ha a menor duvida, como
passa a demonstrar, que o capitão-tenente Manoel Ignacio
Belfort Vieira tem todo o direito a quo lhe seja computado,
como de embarque, o período decorrido de 21 de fevereiro de
1891 a 11 de junho de 1892.
Sobre esse assumpto existem em nossa legislação dous
artigos de lei, que não foram até hoje revogados.
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Um é o art. 1° do decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de
1891, publicado pelo Governo Provisório, e redigido nos segintes termos:
« Art. 1°. Os offlciaes arregimentados e os dos corpos especiaes contarão, para todos os effeitos, o tempo decorrido no
desempenho de mandato legislativo no Congresso Federal, da
missão diplomática ou reservada no exterior, o de cargos nos
corpos militares, de policia e de bombeiros, que, pelos respectivos regulamentos, devem ser oceupados por offlciaes do
exercito. »
Outro ê o acío do Congresso contido no artigo único do
decreto n. 34, de 12 de janeiro de 1892, formulado do seguinte
modo :
i Artigo único. Fica extensiva, aos officiaes do exercito
e da Armada, que foram eleitos membros dos Congressos dos
Estados, a disposição do art. 1° do decreto n. 1388, de 21 de
fevereiro de 1891, que approva as instrueções para execução
do decreto n. 1351, de 7 do mesmo mez e anno; revogadas
as disposições em contrario. »
Si bem que o primeiro desses artigos, que directamente
se prende a esta questão, seja formulado somente para os
offlciaes do exercito, o art. 85 da lei fundamental de nosso
paiz torna-o desde logo extensivo aos officiaes da Armada, nos
termos claros e precisos com que manda que os officiaes do
quadro e das classes annexas da Armada tenham as mesmas
vantagens que os do Exercito nos cargos de categorias correspondentes.
Esse artigo da Constituição dispensa, portanto, todo e
qualquer aoto do Governo que torne extensa, a uma das
classes, qualquer vantagem que tenha sido decretada para a
outra : essa extensão foi já estatuída pelo Código Político da
Republica.
Posteriormente o Congresso Federal entendeu dever decretar iguaes direitos para os que fossem eleitos aos Congresso Estaduaes e dahi a segunda lei citada.
São essas as únicas leis vigentes em referencia ao ponto
em questão : ellas são terminantes quando mandam contar
aos militares, para todos os effeitos, sem excepção alguma, o
tempo decorrido no mandato legislativo, quer federal quer
estadual.
Toda'e qualquer disposição em contrario, de data anterior, cessou no dia 21 de fevereiro de 1891, em que foi promulgado o primeiro decreto que firmou direitos e vantagens
dessa data em diante.

Embora actos posteriores do Poder Executivo firmassem,
na Marinha, cláusulas sobro o tempo de embarque para os
officiaes, desde guarda-marinha até capitão de mar e guerra»
como fez o decreto n. 807, de 2 do maio de 1892, esses actos
teem de subo^dínar-se á excepção feita pelo Governo Provisório, ou pelo Podor Legislativo, e teem de tirar de sua generalidade os offlciaes que exercerem o mandato legislativo.
E' nestas condições que se apresenta o capitão-tenente
Manoel ignacio Bolfort Vieira, quando requer que lhe seja
computado, como de embarque, o tempo em que representou o
Estado do Amazonas no Congresso Federal; e, ante as considerações que acabam de ser expendidas, parece de toda justiça que assim seja considerado todo o periodo decorrido da
data do decreto do Governo Provisório (21 de fevereiro de
1891) até aquella em que deixou de fa/or parte do Congresso
Federal (11 de junho de 1893).
Si, porém, reflectirmos sobre essa lei de excepção em relação ao lado profissional do official de marinha, reconheceremos as judiciosas verdades externadas com todo o critério
pelo chefe do Estaclo-Maior General da Armada, na ultima
parte da informação que acompanhou esse requerimento.
Como muito bem diz essa autoridade—convém ter presente
que a missão primordial da Marinha è navegar e combater.
Essas poucas palavras encerram o ponto objectivo que os
Governos devera visar no preparo de officiaes, que estejam na
altura de desempenhar as árduas e perigosas commissões que
lhes forem confiadas querem um, quer em outro caso. E esses
offlciaes sõ se preparam no labor quotidiano da vida do mar
e em contacto immediato com os elementos que representam
a força de que talvez um dia tenham de dispor.
Alheial-os desses serviços, que representam a sua profissão, equiparar esses penosos serviços a outros que nada
teem com a vida do mar, permittir-lhes longa ausência da
vida de bordo, estabelecer odiosa lei de excepção, facultar-lhes com as vantagens d,e offlcial do quadro activo o tirocinio da vida política, cuja acçffo è dissolvente da disciplina,
como muito bem diz o chefe do Estado-Maior General da
Armada — é tirar o estimulo que constitua'um poderoso
elemento entro os nossos offlciaes e trazer ao seio da corporação o desanimo o a frouxidão.
Como um dos meios de sanar esses grandes males, osta
autoridade suggere a feliz idóa de compellir os offlciaes á
reforma no caso da eleição popular, como se pratica, com
grande vantagem, om outros paizes; outra medida que a este

Conselho parece de grande alcance é a oxtincção «ompleta
dessa lei de excepção.
Assim, em ultimo remato, apresenta-se o seguinte facto,
muito singular — de um lado um oíHcial patrocinado por uma
lei em pleno vigor e com todo o direito de gozar as garantias
que ella lhe oíferece ; de outro lado o reconhecimento pelas
autoridades superiores da Marinha e por este Conselho do
quanto essa lei tem de odioso no seio da corporação, da qual
convém fazel-adesapparecer.
São essas as considerações que o Conselho Naval submetíe
á vossa apreciação ao formular o seguinte
PARECER
l". Que em face da legislação vigente, deve ser computada ao capitão-tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira, como
de embarque, o periodo decorrido de 21 de fevereiro de 1891 a
11 de junho de 1892, em que elle exerceu o mandato de deputado ao Congresso Federal pelo Estado do Amazonas.
2°. Que se solicite do Congresso Federal uma disposição
de lei tornando cláusula obrigatória para a promoção aos
postos da Armada, desde guarda-marinha até capitão de mar
e guerra, inclusive, o embarque durante doua annos a bordo
de nossos navios de guerra.
Resolvereis, porém, como julgardes mais acertado.—Manoel Lopes da Cruz, relator. — Francisco Galheiros da Graça.
— Carlos José de Araújo Pinheiro. — José Thomaz Machado
Portella (com voto em separado). — Joaquim de Oliveira
Machado.
Resolvida de accôrdo com o «Parecer» da maioria do
Conselho.
VOTO EM SEPARADO

Sr. Ministro — No requerimento a vós apresentado,
por intermédio e com informação do chefe do Estado-Maior,
pretonde o capitão-tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira, que
lhe seja contado, como do embarque, o periodo de 15 de novembro de 1890 a 11 de junho de 1892, em que exerceu,
perante o Congresso Nacional, mandato legislativo pelo Estado
do Amazonas.
Basea sua preterição sobre o teor do art. 1° do decreto
n. 1388, do 21 de fevereiro de 1891, expedido para o Exercito e
feito extensivo á Marinha pela lei n. 34, de 12 de janeiro de 1893.

40

O art. 1° do citado decreto é assirn concebido :
« Os offlciaes dos corpos arregimentados e os dos corpos
especiaes contarão, para todos os offeitos, o tempo decorrido no
desempenho do mandato legislativo no Congresso Nacional. »
0 artigo único da lei n. 34, de 1892, diz :
« Pica extensiva, aos officiaos do Exercito e da Armada,
que forem eleitos membros dos Congresso dos Estados, a disposição do art. l" do decreto n. 1388,de 31 de fevereiro do 1891,
para todos os eíToitos. »
Dos termos genéricos de que se serve o citado art, 1°,
deduz o requerente quo está incluído, implicitamente, o
tempo de embarque, visto como não houve limitação que importe em exclusão desse offeito.
Accrosoenta quo, sendo essa a lei, deve ser mantida sem
restricções, pois nem os decretos nem as resoluções isoladas
do Poder Executivo podem alterai-a para mais ou para menos,
ou estabelecer delimitações de que não cogitou o legislador.
Exposto o caso, passa o Conselho a externar .seu sentir.
A duvida não pôde ser resolvida sem se saber, como
ponto preliminar, quaes os direitos ou effeitos a que, segundo a legislação do Exercito, possa aproveitar o mandato
legislativo federai ou estadual.
Segundo tal legislação, o tampo de serviço militar servia
para quatro effeííos, a saber :
1 °, promoção ;
2", reforma;
3°, condecoração;
4°, percepção de soldo.
Não ó certamente da reforma quo se occupou o decreto
de 21 de fevereiro de 1891.
Isso porque já estava estabelecido na legislação anterior.
De feito. A lei n. 585, de 6 de setembro de 1850, regulando
as promoções do Exercito, diz, no art. 9° : « Não será contado
para antigüidade militar o tempo passado em serviço estranho
á repartição da Guerra. Exceptua-se o tempo de serviço na
Guarda Nacional, corpos policiaes, Marinha, missões diplomáticas, ministério e corpo legislativo. »
O decreto iniparial n. 772, de 31 de março de .J851, expepedindo regulamento para execução daquella lei, regulamento
ainda em vigor, apenas com as modificações feitas pela lei
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, diz. nos arts. 19 e 20, o
seguinte :
« Art, 19. Não será contado para antigüidade do serviço
militar :
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1°, o tempo passado em so.rviço estranho á repartição
da Guerra ;
2°, o de licença registrada ;
3°, o de cumprimento de sentença condemnatoria.
Art. 20, São exceptuados e como taes contarão o tempo
de serviço os offlciaes na Guarda Nacional, DOS corpos policiaes, na marinha de guerra, em missões diplomáticas, em
presidências de Províncias, em ministérios e corpo legislativo» .
Disposições iguaos são encontradas no art. 5° da lei
n. 2296, de 18 de junho de 1873, o arts. 12 e 13 do decreto
n. 5461, de 12 de novembro de 1873, ainda hoje legislação de
promogõas na Armada.
E, pois, não é ao effeito da promoção que se refere o decreto de 21 do fevereiro de 1891, visto como já no Exercito e
já na Marinha era computado como útil, para tal offeito, o
mandato legislativo.
Certamente não era mister medida legislativa para aquillo
que já estava providenciado pordisposição expressa e uniforme.
Hoje,o decreto de 21 do fevereiro não podia só referir sinão
aos outros três effeitos quaes « os da reforma, ordens honoríficas e soldo », pois, a respeito destes três effeitos, a legislação
anterior á de 1891 derogava como útil o tempo legislativo.
1°. Assim o decreto n. 3579, de 3 de janeiro de 1866, ainda
em vigor, diz no art. 0 > 0 :
« O tempo da duração das licenças em caso algum poderá
ser computado para qualquer dos seguintes fins :
« 1°, para reforma ou obtenção da condecoração da ordem
de S. Bento de Aviz;
«2°, para tempo de serviço forçado ou voluntário, quer
em virtude de lei, quer por contracto».
Ora, o militar, eloito membro do corpo legislativo, é
considerado como licenciado durante a sessão, art. 6, n. 3, do
citado decreto, e tanto que finda a sessão ó obrigado a se apresentar ao ajudante ceneral,
O Governo pôde ato recusar a licença.
Para a concessão do habito de Aviz era necessário ao offlciai do Exercito, serviço effeoiivo nas fileiras, excluído até o
de licença, quando não fosse por motivo de moléstia, como era
expresso no art 1° do decreto n. 4144, de 5 de abril de 1868,
confirmado pelo decreto n. 67!, do 28 de agosto de 1890.
O mesmo era na Marinha, pelo decreto n. 4203, de 13 de
junho de 1868 e foi, em conseqüência deste decreto, que baixou
o seguinte aviso :

« 2a Secção — Ministério dos Negócios da Marinha — Rio
de Janeiro, em 16 de dezembro de 1870.
Illm. Exm. Sr. —Sua Magestade o Imperador, conformando-se com o parecer da Secção do Guerra e Marinha do
Conselho de Estado, exarado em consulta de 3 de outubro próximo findo: houve por bem, por immediata o imperial resolução de 14 do corrente :
Mandar declarar que, não sendo militares os serviços resultantes do exercício legislativo, embora feitos por offlciaes
da Armada, ô fora de duvida que, emquanto não for alterada
a doutrina do art. 1° do decreto n. 4203, de 13 de junho de
1868, não polom ser contados para a concessão da ordem de
S. Bento de Aviz, que a lei de 16 do dezembro de 1790 creou
e tem sido mantida com o fim de remunerar serviços puramente militares, prestados durante determinado espaço de
tempo e não quaosquer outros, segundo o dito decreto e a imperial resolução de 23 de janeiro de 1869.
O qua communico a V. Ex. para seu conhecimento e
fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex. —Luiz Antônio Pereira Franco.—
Sr. Conselheiro de Guerra, encarregado do Quartel General
da Marinha».
2°. A lei de 35 de setembro de 1829, interpretando a Constituição de 1821, prohibia que pudesse o senador ou deputado
perceber outro vencimento ou soldo além do subsidio, durante
o periodo das sessões, excspçao feita dos ministros e conselheiros de Estado. (Lei n. 143, de 20 de outubro de 1837,) Estas
leis foram corroboradas pela de n. 3029, de 9 de janeiro de
1881, art. 12, § 4°, n. 6.
3°. O acto addicional de 1834 prohibia (art. 23) igualmente a accumulação do ordenado ou soldo com o subsidio de
membro das assemblêas provinciaes. (Aviso n. 650, de 25 de
novembro de 1836.)
Resulta daqui que no antigo regimen do mandato legislativo geral ou provincial, não aproveitava nem para a reforma, nem para o habito de Aviz, nem para a percepção
do soldo que, durante o interregno das sessões, ficava suspenso .
Mesmo os decretos de n. 474 B, de 10 de junho de 1890, e
n. 1181, de 19 de dezembro do mesmo anno que, pela primeira
vez, permittira, no Brazil, o accunmlo do soldo com as vantagens dos cargos, empregos ou commissões, civis, políticas ou
administrativas, não incluíram a percepção conjuncta do soldo
com o subsidio de representante federal ou estadual.

O que fez o decreto n. 1388, de ãl de fevereiro de 1891 ?
Mandou em derogação do direito anterior, que o periodo
legislativo fosse computado, corno útil, para a reforma, insígnias honoríficas e soldo, ao contrario do que antes succedia.
A lei n. 34, de 1892, fez extensivo á Marinha o art. 1° do
decreto com todos os seus effeitos.
Que eífeitos são esses ? São os de reforma e soldo somente,
nada mais, porque o da promoção já estava prescripto na
legislação da Marinha, e o de ordens honoríficas estava eliminado pela Constituição Federal, o art. 72, § 2°, são os de
ordens honoríficas e soldo ou antes são, em outros termos:
é contado aos ofBeiaes da Armada, eleitos senadores, deputados federaes ou estaduaes, como útil, para reforma e para
percepção do soldo, o tempo de exercício do mandato legislativo, como era no Exercito pelo decreto de 21 de fevereiro
de 1891.
Nada mais, nada menos.
A lei n. 34, de 1892, fez extensiva á Armada a disposição
do art. 1° do decreto n. 1388, de 1891 ; mas este não mandou
considerar como de embarque o tempo legislativo. Nem podia
disso cogitar porque no Exercito não existe a condição de ombarque. No Exercito a promoção requer duas condições es>
senciaes :
1a, curso de armas;
2 a , Estudos práticos.
O curso de armas se faz nas escolas militares.
Correspondência na Armada do curso da Escola Navul.
Os estudos pratitios, aliás feitos nas Mseolas Praticas pelos
alumnos que completam o curso escolar militar, correspondem na Marinha ou a embarque em navios de guerra para os
oíHciaes ou exercícios de oíHciaes para os engenheiros navaes.
Ora, a lei n. 39 A, de 30 de janeiro do 1892, posterior a de
n. 34, diz no art. 16:
«Para as promoções devem ser exigidos os exames práticos de que tratam os arts. 28 e 29 do regulamento de 31 do
março de 1851».
Os exercícios práticos em exames práticos, que, em 1851,
corriam perante uma commissão, mas hoje correm perante as
escolas praticas creadas pelo decreto n. 432, da 13 de julho de
1891, serão destinados ao manejo das armas de fogo, preparo
de armarnento.s, tiros, tactica de combate, picaria, etc., como
o tempo de embarque é destinado a, bem conhecer as manobras do aavio, artilharias, exercício de tiros, lançamento de
torpedos,observações theoricas, bordejo, uso das sondas etc.,
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emflm, applicação ao vivo do que foi theoricamente estudado
na Escola.
Eis a razão por que não se'consideram como serviço de
bordo o prestado cm navios desarmados ou innavegaveis.
Si a lei do Exercito tornou imperativo o requisito da prova pratica para a promoção gradual, como podia essa mesma
lei supprimir o embarque que, na Armada, eqüivale aos estudos práticos?
Segue-se, como conseqüência lógica, que o § 1° do decreto
n. 1388, de 1891, não se preoccupou com o regimen da promoção, já regulado por disposições anteriores.
E, pois, a legislação sobre promoção dos offlciaes de Marinha continuou em pleno vigor. E nella encontramos o art. 13
do decreto n. 5461,de 12 de novembro de 1873, assim expresso :
« São exceptuados da regra estabelecida no § 3° do artigo
antecedente e como taes contarão .antigüidade e tempo de serviço para serem promovidos, uma vez preenchidas as condições de embarque, os offlciaes que exercerem os seguintes
cargos ou commissões: de ministro e conselheiro de Estado,
de senador do Império e deputado geral».
Vê-se que a lei peculiar conta como útil para promoção o
tempo de legislatura si o official tiver o de embarque.
Em rigor só três funcções são equivalentes a embarque,
a da carta marítima, a do Kstado-Maior do presidente da Republica e de engenheiros riavaes.
Fora desses casos expressos nada ha que o substitua.
A legislação do antigo regimen não fazia excepção alguma
e a legislação da Republica isso ha consagrado, como se pôde
ver nos decretos ns. 640 B, de 31 de outubro, e 704, de 29 de
dezembro de 1891, e 807, de 2 de maio de 1892, que só manda
respeitar como embarque o que vem consignado em leis ou
regulamentos que outra cousa não pôde ser sinão :
1°, tempo de carta maritima ;
2°, tempo da casa militar ;
3°, tempo de offlcinas no Arsenal para os engenheiros.
Emflm, o decreto n. 1388, de 1891, não mandou nem podia
mandar (pois só legislou para o Exercito) contar como de embarque o tempo da deputação.
Também não o fez a lei n, 34, de 1862.
Logo, o requisito do embarque subsiste tal como era estabelecido pela legislação da Armada, que não podia ser alterada paio Ministério da Guerra.
A transferencia para a Armada dos beneficies concedidos,
por aquelle acto, aos offlciaes do Exercito, quaes contar o pe-
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riodo legislativo como útil para reforma e soldo, não importa
de^ogação da condição de embarque, qualificada pela lei de
1873 como essencial.
Pelo contrario, ô isso razão de mais para rigor na condição de embarque como compensação de favores tão excepcionaes que não tinham, mas que advieram do Exercito.
Si o embarque não foi supprimido nem pela lei da Guerra
nem pela da Marinha, não se pôde concluir que o decreto
n. 807, do 1892, quo o rectificou, fosse exorbitante do Poder
Executivo e se deva solicitar do Legislativo sua revogação.
Esse decreto era até inútil, pois que o interstício de dois
annos já vinha da lei n. 2941, de 8 de novombro de 1879,
artigo 5°, que já havia feito tal reducção á lei de 1873.
A' vista destas ponderações, sou de
PARECER
Que o requerimento do capitão-tenente Manoel Ignacio
Belfort Vieira para se lhe contar, como de embarque, o tempo de deputacão, não está no caso de ser deferido.
Resulvereis, porém, como for melhor. — Joaquim de Oliveira Machado.

CONSULTA N. 8151 — EM 15 DE MAIO DE 1889
Cont.a-se, como de embarque, o tempo de legislatura estadual desempenhado
por ofücial de marinha.

Sr. Ministro — Ao Conselho Naval para dar parecer —
foi a ordem por vós exarada nos papeis que acompanham o
requerimento em que o 1° tenente üurval Melchiades de
Souza vos pede para que lhe seja contado como de embarque
os períodos decorridos de 2 de agosto a 28 de setembro de
1892 e de 28 de abril de 1893 a 25 de novembro de 1894, durante os quaes exerceu o mandato de deputado ao Congresso
Estadual de Santa Catharina.
Em apoio de sua pretenção o peticionario cita o caso,
perfeitamente igual ao seu, do oapitão-tenente Manoel Ignacio
Belfort Vieira, para quem, por aviso n. 352, de 26 de fevereiro de 1898, foi contado como de embarque o período de
21 de fevereiro do 1891 a 11 do junho de 1892, durante o
qual desempenhou o mandato de deputado ao Congresso Federal pelo Estado do Amazonas.
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As duas preteuções estão, com effeito, nas mais perfeitas
condições de igualdade, e as disposições legaes que patrocinaram a causa do capitão-tenente Belfort Vieira vem servir
de garantia à do requerente, a quem por equidade cabe tambom um favorável deferimento.
Essa igualdade de condições offorece novo ensejo a este
Conselho para externar algumas considerações que presume
de grande alcance para a classe da Armada em relação ao
caso em questão.
Como foi dito na consulta n. 7911, de 24 de dezembro de
1897, referente ao capitão-tenente Belfort Vieira, o art. 1°
do decreto n. 1388, de ã l de fevereiro de 1891, do Governo
Provisório, manda que os ofp,ciaes arregimentados e os dos
corpos especiaes contarão para Iodos os e-ffeitos o tempo decorrido no desempenho do mandato legislativo do Congresso Federal etc. ; o art. 85 da Constituição da Republica extende
tacitamente essa disposição aos officiaes do quadro e das
classes anníxas da Armada,; e, por ultimo; o acto do Congresso
contido no paragrapho do artigo único do decreto n. 34, de
12 de janeiro de 189a, torna extensiva aos officiaes do Exercito
e da Armada que forem eleitos membros dos congressos dos Estados a disposição acima citada do decreto n. 1388, de âl de
fevereiro de 1891.
Deste modo foram equiparados os congressos Federal e
Estaduaes nas vantagens conferidas aos seus eleitos quando
militares, vantagens que se concentram nas palavras —
para todos os effeitos — que se referem á contagem do tempo
de serviço no desempenho do mandato legislativo.
Foi esta theoria, filíia das disposições vigentes, que tornaram inconcusso o direito do capítão-tenente Belfort Vieira
a contar como de embarque o tempo em que exerceu o mandato de deputado federal, de 21 de fevereiro de 1891 a 11
de junho de 1803 ; e esse mesmo direito ampara agora a petição do 1° tenente Durval Melchiades de Souza, nos períodos
em que exerceu o mandato de deputado estadual.
Si, porém, os cargos de eleição popular devem ter incontestável preferencia sobre o desempenho de qualquer outra
missão, este Conselho, zelando como deve» pelas medidas que
tendem á boa orientação do serviço naval, não pôde deixar
de reconhecer o quanto nessa lei de excepção vae de inconveniente para a parte tecímica do offlcial de Marinha e para
o efleito moral da corporação. B nesse sentido vos pede
venia para transcrever aqui as considerações que externou
naquella consulta n. 7911, de 24 de dezembro de 1897 ;

— «Si, porém, reflectirmos sobre essa lei de excepção
em relação ao lado profissional do official do Marinha, reconheceremos as judiciosas verdades externadas com todo o critério pelo chefe do Eátado Maior General, na ultima parte da
informação que acompanhou esse requeriEüento.
Coma muito bem diz essa .autoridade, — convém ter presente qi>,e a missão primordial da Marinha ê navegar e combater.
Essas poucas palavras encerram o ponto objecüvo que os
Governos devem visar no preparo de officiaes que estejam na
altura de desempenhar as árduas e perigosas e.ommlssões que
lhes forem confiadas, quer em um, quer em ouíro caso. E
esses officiaes só se preparam no labor quotidiano da vida
do mar e em coutacto immediato com os elementos que representam a força de que tal vez um dia tenham de dispor.
Alheial-os desses serviços que coastituem a sua profissão,
equiparar seus penosos trabalhos a outros que nada tem de
commum com a vida do mar, permittir-lhes longa ausência
de bordo, estabelecer odiosa lei de excepção e facultar-lhes
com as vantagens de offieial do quadra activo o tiroeinio da
vida política, cuja acção é dissoloente da disciplina, como
muito bem diz o chefe do Estado-Mnior General da Armada,
— ô tirar o estimulo que coisstitue um poderoso elemento
entre os nossos officiaes e'trazer ao seio dac orporação o desanimo e a frouxidão.
Como um dos meios de sanar esses grandes males, esta
autoridade suggere a feliz idea de compellir os officiaes á reforma no caso de eleição popular, como se pratica com grande
vantagem em outros paizos; outra medida que a este Conselho parece de grande alcance é a extincção completa dessa
lei de excepção.
Assim, em ultimo remato, apresenta-se o seguinte facto
muito singular, — de um lado um offlcial patrocinado por
uma lei em pleno vigor o com todo o direito de gozar as
garantias que ella lhe offerece; de outro lado o reconhecimento pelas autoridades superiores da Marinha e por este
Conselho do quanto essa lei tem do o iioso no seio da corporação, da qual convüin fazel-u desapparecer.»
• > • . . * . . . • . . . • * . . . , *
Acatando, como deve, o direito á representação nacional,
garantido pela nossa Constituição politica, o Conseüio Naval
julga, entretanto, que seria de muitíssima vantagem para a
corporação da Armada a decretação de uma lei permanente
pelo Congresso Nacional, ordenando clara e terminantemente
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que o serviço de embarque, estatuído pela lei de promoções
não pudesse ser substituído por nenhum outro, qualquer que
fosse a espécie deste.
Esta disposição legislativa, revogando quaesquer outras
que pudessem existir em contrario, tornaria obrigatório o tirocinio de bordo, do qual depende, em sua totalidade talvez,
o preparo technico dos offlciaes, aos quaes está confiada a
nossa defesa marítima.
De grande elMto moral seria uma medida nesse sentido;
os que se dedicassem realmente á profissão que abraçaram
teriam nos direitos que adquirissem a justa recompensa de
seus esforços e de seus trabalhos, sempre penosos na vida do
mar; veriam que o único meio de satisfazerem suas naturaes
aspirações concentrava-se no preparo technico de seu espirito
e nas provas de habilitação que exhibissem. No emtanto que
nas actuaes circumstancias a suprema aspiração de nossos
offlciaes — a promoçSo — que deveria ser o prêmio daquellas
condições, pôde perfeitamente ser obtida, e até com grande
vantagem sobre seus companheiros, por aquelles que preferindo a vida política, sem duvida mais commoda e menos
trabalhosa, encontram nas leis vigentes meios do illudir disposições que devem ser substanciaes e imperativas; essas
leis, porém, que actualmente os amparam, tornam-se uma
odiosa excepção para a corporação, visto como permitte-lhes
fruir ao mesmo tempo duas vantagens que se não podem
conciliar— a de representante da nação e a de offlcial de Marinha em pleno gozo do principal de seus direitos o direito
conseqüente do effeclivo embargue, que somente deve ser concedido áquellea quo de facto estão na vida domar.
Nestas considerações, fica ainda uma vez manifestada a
maneira de pensar deste Conselho, e, como em sua consulta
n. 7911, de 24 de dezembro de 1897, eüe emitte o seguinte

o guerra inclusive o embarque offeetivo a bordo dos navios
de guerra, durante o tempo fixado pela lei de promoções.
Resolvereis, porém, como julgardes mais acertado.— Mio
Noronha, — L. da Cruz.—Francisco Calheiros da Graça,
relator.— Votaram contra: Freire de Carvalho. — Alencastro
Grafa,— Oliveira Machado.
O vice-presidonto desempatou em favor do parecer.
VOTO CONTRARIO Á CONSULTA N.
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Votamos contra o parecer retro pelas seguintes razões :
1a. O decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de 1891, manda
contar, para todos os effeitos, aos ofllciaes do Exercito, o tempo
de legislatura.
A lei n. 34, de 12 de janeiro do 1892, fez essa disposição
ostensiva aos offieiaes da Armada.
Esses effeitos eram somente estos três :
a) tempo para reforma ;
&) percepção do soldo;
c) ordem de Aviz.
Isso porque pela legislação anterior o mandato não dava
direito a nenhuma dessas vantagens. Dentre os effeitos não
podia estar comprehendido o requisito do embarque, porque
deste não cogitou nem podia o decreto n. 1388, do 1891, pela
razão de que no Exercito, para cuja officiaüdade foi expedido,
não ha embarque, como tudo foi demonstrado no voto em separado á consulta, n. 7911, de 1897, publicada á pagina 47 do
Relatório da Marinha de 1898.
2a. Porque, em consulta u. 6696, este Conselho se pronunciou contra idenüco pedido do requerente. Essa consulta
foi approvada, como se vê, pelo aviso de <J de junho de 1893
nacollecção offlcial.
3a. Porque, no Exercito mesmo, o desempenho do mandato legislativo não dispensa, para promoção, aprova nos
exames práticos como demonstrou o deputado Mello Rego
quando, em sessão de 24 do setembro de 1898, combateu a
citada consulta n. 7911.
Elle assim se expressou :
«Aproveito a opportunidade de me achar na tribuna
para dar conhecimento á Commissão do Marinha o Guerra,
em satisfação ao requerimento que aprusentei em dias de
j ulho ultimo, acerca da interpretação dada ã lei que manda
contar, para todos os elleitos, o tempo de exercício de mandato
legislativo do militar, quer como deputado federal quer como

PARECER
1°. Que em face da legislação vigente deve ser computado ao 1° tenente Durval Melchiades de Souza como de embarque os períodos decorridos de 2 de agosto a 28 de setembro
de 1892 e de 28 de abril de 1893 a 25 de novembro de 1894,
durante os quaes elle exerceu o mandato de deputado ao Congresso Estadual de Santa Catharina.
2°. Que se solicite do Congresso Federal uma disposição
do lei tornando cláusula obrigatória para a promoção aos
postos da Armada, desdo guarda-marintia até capitão do mar
3282
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deputado estadual. Quando apresentei aquelle requerimento
declarei que, fosse qualquer a informação do Ministério da
Guerra, eu pediria que fosse á Commissão de Marinha e
Guerra ou á de Constituição, Legislação e Justiça, para que,
á vista da execução dada pelo Governo â citada disposição,
fixasse a interpretação da lei de modo a evitar futuras
duvidas.
Desisto, porém, desse propósito para que se não pense
que desejo fazer pressão sobre o Sr. ministro da Marinha, afim
de que elle revogue o aviso que dispensou aos offlciaes o
tempo de embarque correspondente ao do exercício do mandato de deputado.
Contento-me que fique registrado nos annaes que os militares de terra, membros do Congresso Nacional ou deputados estaduaes, não são dispensados das exigências que os
habilitam para promoção.»
Eis o que informa o Sr. ministro da G u e r r a : « Satisfazendo o pedido constante de vosso officio n. 39, de 15 do corrente, relativo á prestação de exame pratico da arma pelos
offlciaes do Exercito, membros do Congresso Nacional e das
assemblôas estaduaes, cabe-mo eommunicar-vos que esse
exame constituo um dos requisitos para a promoção e que os
offlciaes, membros do Congresso Nacional e das assembléas
estaduaes, não estão isem.os dessa exigência legal e sem ella
não poderão concorrer á promoção.
Saúde e fraternidade. — João Thomaz de Cantuaria.»
O exame pratico alli corresponde ao embarque na Armada.a
4 . Porque a equipollencia das funeções legislativas á
condição de embarque podo dar logar ao absurdo de um offlcial de Marinha, sempre reeleito ao congresso geral ou
estadual, chegar ao elevado posto de contra-alrnirante sem ter
um só dia de embarque.
Por todos estes fundamentos, os abaixo assignados, votando contra o parecer supra, pensam :
Que o requerimento do 1° tenente Durval Melchiadesde
Souza não está no caso de ser deferido.— <í. de Carvalho. —
Alencaslro Graça.—0. Machado, relator.
RESOLUÇÃO
De accordo com os votos em separado, indefiro a preterição.—25 de maio de 1899.—Balthanar.

Ar t. 24. O tempo normal de embarque — dois annos
— fica reduzido a um armo, para os officiaes que estiverem
em operações activas de guerra.
As datas do inicio e terminação de taes operações serão
fixadas pelo quartel general em ordem do dia (Lei n. 2296,
de 18 de junho, art. 7°, e decreto n. 5461, de 12 de novembro
de 1873, art. 15 2S ).
Art. 25. O requisito do tempo de embarque é dispensado nos seguintes casos :
1) Para os offlciaes generaes (Art. 6°, do decreto de 12
de novembro de 1873).
2) Para os lentes cathedraticos, substitutos e professores
da Escola Naval (Art. 10 do decreto n. 108 A, de 1889).
3) Para os offlciaes engenheiros navaes (Decreto n. 3193
de 19 de junho de 1899, art. 22).
4) Para os offlciaes superiores do Corpo de Saúde da Armada quando houverem servido de chefes de clinica nos
hospitaes e arsenaes (Lei n. 785, de 11 de setembro de 1901,
e aviso n. 1142, de 18 de novembro de 1901).
5) Para os officiaes servindo em operações activas de'
guerra, si não houverem outros habilitados e for urgente
preencher as vagas occorridas nos: navios (Art. 16 do decreto
de 12 de novembro de 1873).
6) Para os officiaes que, em campanha, praticarem actos
Km 1906 foi apresentado na Câmara dos Deputados projecto considerando, como do embarque, o tempo.'de serviço no Corpo de Infantaria
de Marin ; ia e de secretario ou assistente do Miuisterio da Marinha.
Esse projecto não tem tid.o andamento.
Por ultimo diremos que, apezar do aresío anteriormente citado,
continuaremos a pensar que ao graduado só se deve contar tal tempo
de embarque corao útil para a effeetividade, si elía já tiver completo
o embarque no posto anterior.
Si não tiver, deseon.tar~se-á, no embarque do graduado tanto
quanto necessário para perfazel-o,
28. Vide nota numero retro.
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de bravura, como taes considerados pelo commandanle em
chefe (Decretos ns. 1351, de 7 de fevereiro de 1891, e 641 B,
de 31 de outubro de 1S91 '").
Art. 26. Nenhum offlcial poderá ser empregado em
arsenaes, corpos de marinheiros, de infantaria, capitanias,
escola naval, 'escolas de aprendizes, bibliotheca, museu e
archivo, quartel general, depósitos navaes, etc., sem haver
preenchido a condição de embarque exigida para o accesso
ao posto immediato (Art. 17 do decreto de 12 de novembro
de 1873 30 ).
Também não é embarque :
L O tempo em que o cirurgião é desembarcado do navio
para tratar,em hospital de terra, de um marinheiro affectado
de moléstia contagiosa (Aviso expedido em janeiro de 1908,
sob consulta n. 147, sobre o requerimento do cirurgião Octavio
Costa).
II. O tempo em que o pharmaceutico da íiotüha do Alto
Uruguay esteve em Itaqui junto ú enfermaria (Aviso expedido sob a consulta n. 417 do Almirantado em janeiro
de 1909).
III. O tempo em que o pharmaceutico de um navio é
destacado para o hospital de Copacabana (Aviso n. 1952, de
6 de maio de 1909, sob consulta n. 505, de 29 de abril,
sobre o requerimento do pharmaceutico Guedes Alcanforado).
IV. O tempo passado pelo sub-machinista em viagem
para a Europa por ordem do Governo (Consulta n. 518,
de 27 de maio de 1900, no requerimento de Gutierres de
Simas).
29. Tanto a lei como o regulamento de 1873 exigiam para accesso, mesmo no caso de bravura, o torço do embarque, isto ó, quatro
mezes, mas os decretos supracitados dispensaram todo o tempo.
30, Esta medida ó salutar, mas nem sempre tem sido observada.

ACTIVIDADE

Art. 28. Em regra só podem ser promovidos os offlciaes
em serviço activo ou em disponibilidade, mas promptos para
desempenharem qualquer commissão.
§ r. Todavia tem direito á promoção por antigüidade
embora fora de serviço:
I. Os offlciaes submettidos a inquérito militar embora
fora do exercício do cargo como medida disciplinar ou mesmo
preso disciplinarmente.
II. Os offlciaes respondendo a conselho de investigação,,
embora presos preventivamente (Resolução presidencial de
27 de maio de 1898, sob consulta do Supremo Tribunal Militar).
III. Os officiaes respondendo a summario de culpa por
delicto commum, embora presos preventivamente.
IV. Os offlciaes licenciados por motivo de saúde ou por
interesse individual, por menos de um anno.
V. Os officiaes não licenciados, mas dispensados do serviço por enfermos nos hospitaes, enfermarias ou mesmo em
suas casas.
VI. Os officiaes postos em disponibilidade electiva por
terem sido eleitos deputado ou senador federal, deputado ou
senador estadual, intendente ou conselheiro municipal.
VII. O.s officiaes investidos do mandato d c: prosiderrlo ou
vice-presidente da Republica, de governaiior ou presidente do
qualquer Estado (Decreto n. 5.051, do 25 de novembro do
1903, art. '1°, paragràptób único).
VIII. Os offlciaes postos ú dispa-qçã •> de outio ;ninj.- ; U;vio
ou mesmo do governo de qualqusr Est:u.'<j, em porá para serviço estranho á marinha.
IX. O? officiaes em pais^âp diplomática especial temporária, por conta do Ministério das Relações Exteriores.
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X. Os officiaes nomeados ministros e secretários de
Estado.
XI. Os offlciaes que, por serem docentes, da Escola Naval,
Collegio Militar, Escola de Guerra ou nomeados engenheiros
navaes, ti verem sido transferidos para o quadro extraordinário
(Art. 10 do decreto n. 108 A, de 1889).
XII. Os presos correccionalmente.
XIII. Os detidos por motivos políticos.
XIV. Os offlciaes presos, ou detidos, por obrigações
civis ou commerciaes;
XV. Os offlciaes declarados irregularmente ausentes.
São irregularmente ausentes:
a) aquelles que, findo o tempo da licença, não se apresentarem nem requererem prorogação;
6) aquelles que não chegam á estação do seu destino para
desempenhar commissão ou, finda esta, não regressam ;
c) aquelles que abandonam o cargo e se retiram, sem
licença, para logar ignorado;
d) aquelles que, estando em disponibilidade, não accodem ao chamado do Quartel General, no espaço marcado,
para qualquer serviço S1.
§ 2°. Não concorrem á promoção por antigüidade ou
merecimento:

31. Os arts. lã e 24 da lei e regulamento de 1873 incluem na
interdição a accessos os irregularmente ausentes e nós fizemos
exaotamente o contrario.
E' esta a razão: outrora a declaração pelo Quartel; General da
ausência do offlcial eqüivalia á pronuncia por deserção, a'que se seguia
o conselho de guerra.
Hoje, porém, em vista do arí. 171 <]o Regulamento Processual, a
proclamação de ausência, após a expiração do prazo da espera, fixado
nos editaes, é simples base para à formação da culpa, perante o conselho de investigação e este não inhabilita o offlcial a concorrer á vaga,
conforme a resolução de 27 de maio de .1908.

I. Os officiaes pronunciados em delicto militar pelo conselho de investigação, embora obtenham menagem.
II. Os offlciaes pronunciados no foro commum, embora
afiançados.
III. Os officiaes condemnados pelos tribunaes militares.
IV. Os offlciaes condemnados pelos juizes ou tribunaes
da Justiça Federal.
V. Os offlciaes condemnados pelos juizes ou tribunaes
da Justiça local do Districto Federal.
VI. Os officiaes condemnados pelos juizes e tribunaes
da Justiça estadual.
VII. Os offlciaes collocados na situação da reserva, quaes
os indicados no decreto n. 5.051, de 25 de novembro de 1903 ;
VIII. Os officiaes cumprindo sentença condemnatoria 3a.
§ 3°. O funccionario ou militar investido do mandato
legislativo, federal, estadual ou districtal não pôde concorrer
á promoção por merecimento (Lei n. 3029, de 9 de janeiro
de 1881, art. 12 33).
32. Está entendido que a sentença condemnatoria pôde ser por
prisão corporal, por simples suspensão ou privação temporária do
oommando ou emprego, embora sem clausura,
No foro commum pôde ser também por banimento, desterro ou
multa.
Está tembem entendido que essa eondemnação deve ter por base
uni processo criminal ordinário ou summario.
Não eqüivale à sentença condemnatoria, no sentido peculiar da
lei, despacho ordenando a detenção pessoal por divida commercial ou
a captura corporal do depositário inflei em obrigação civil.
O art. 12, da lei de 1873, acerescenta mais, como não devendo ser
propostos, os offlciaeá processados em conselho de disciplina por irregularidade de conducta. Esse caso está elimina Io e substituído pelo
processo ordinário nos tsrinos do art. 147 do (Xdigo Penal.
Os prisioneiros de guerra passam para a reserva e por isso não
podem concorrer ás vagas.
33. Esta lei de 1881 não está mais em vigor, mas o principio
consignado no art. 12, aliás racional, ficou como precioso elemento
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§ 4°. O official pronunciado ou na reserva por motivo
de moléstia que, durante o processo ou tempo da reserva,
tiver sido preterido pelo mais moderno, será promovido
contando antigüidade anterior, si for absolvido ou declarado
prompto.
Eqüivale a absolvição a annullacão do processo por incompetência do foro ou decisão deliberatoria do Supremo Tribunal Federal, em recurso de revisão.
ANTIGÜIDADE

Ar t. 28. Antigüidade é o direito de coílocação numérica
na classe de officiaes do mesmo posto.
§ 1°. Da antigüidade resultam o direito a accesso ao posto
immediatamente superior, quando attingir ao numero um, si
a quota não for de merecimento e a precedência em acto de
serviço sobre os offlcia.es collocados em numero inferior.
§ 2°. Da antigüidade também resulta ò direito á graduação ao posto superior, si o official tiver os requisitos para
a promoção (Lei n. 1215, de 11 de agosto de 1904, e resolução
de outubro do mesmo anno).
Art. 29. A antigüidade principia da data do decreto da
promoção no ultimo posto (Resolução de 16 de fevereiro de
'1781, alvará de 18 de fevereiro de 1805, decreto 672, de 9 de
janeiro de 1849, lei n. 2296, de 18 de junho, art. 4, e decreto
n. 5461, de 12 de novembro de 1873, art. 10).
§ 1°. No caso de promoção simultânea de dois ou mais
offlciaes na mesma data, prevalecerá a antigüidade dos postos
successivamente inferiores até a primeira praça (Leg. citada).
histórico par?» bem intarpretiu- o n. 3, § K do art. 23 da Constituição.
A promoção legal, de que se occupa o texto fundamental, é
synonymo de obrigatório, como é o accesso do mais antigo.

§ 2°. Si forem iguaes todas as datas decidirá :
I. O maior tempo de serviço.
II. A maior idade.
III. A sorte (Leg. citada).
§ 3°. A antigüidade dos aspirantes, tanto no curso de
marinha, como no de machinistas, se regula pela classificação
annual feita pela Congregação da Escola Naval, de accòrdo
com os graus de approvação nos exames de conducta e aproveitamento em viagens (Art. 87 e seguintes do Regulamento).
§ 4°. A antigüidade dos guardas-marinha seguirá igualmente pela classificação final dos graus de approvação e
aproveitamento nos quatro annos (Art. 95 do citado Regulamento).
§ 5°. A antigüidade dos 2OB tenentes (outrora guardasmarinha confirmados) se regerá pela classificação final feita
após o estudo pratico do 5" anno (Art. 123 do citado Regulamento).
Art.. 30. A antigüidade dos sub-engenheiros navaes de
2a classe, 2OS tenentes, se rege pela data do decreto que, após
o curso pratico no estrangeiro, os admittem no Corpo de Engenheiros Navaes (Arts. 11 e 27 do decreto n. 3176, de 19 de
janeiro de 1899).
Art. 31. A antigüidade dos cirurgiões, 2OS tenentes,'
parte da data de sua apresentação ao inspector de Saúde
Naval, após a sua nomeação (Art. 4 do decreto n. 4323, de 23
de janeiro de 1902).
Art. 32. A antigüidade <lns sub-machiuistas parte da
data de sua apresentação á Inspeciona « I P Marhinas, após a
nomeação, findo o curso e-ooiur (Ari. 05 do Regulamente
da Escola Naval).
Art. 33. A antic-uidade dos commissarios, 2CS tenentes,
nomeados em virtude da organização do Corpo de Commissarios, principia da data do termo de sua apresentação ao
inspector de Fazenda e Fiscalização.
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Igual antigüidade quanto aos concurrentes nomeados
sub-commissarios (Decreto n. 5464, de 22 de fevereiro de
1905, art. 18).
Art. 34. A antigüidade dos officiaes inferiores se conta
do termo de sua apresentação respectivamente ao inspector
de Marinha, Fazenda e Saúde (Decreto n. 3234, de 17 de
marco de 1899).
Art. 35. A antigüidade dos inferiores nos Corpos de
Marinheiros e Infantaria de Marinha principia da data do
acto da promoção subscripta pelo respectivo commandante,
em vista das provas de habilitação.
A antigüidade dás praças de pret principia da data do
seu alistamento ; isto é, da afflrmação de fidelidade á bandeira nacional.
Art. 36. Todavia a antigüidade deixará de ser contada
da data do decreto, quando o decreto da promoção mandar
computal-a em data anterior.
§ 1°. A contagem da antigüidade de data anterior haverá
logar :
a) quando o official, a quem cabe accesso por antigüidade rigorosa, houver sido preterido e, posteriormente,
reconhecida a sua precedência, for promovido em resarcimento.
§ 2°. Quando for promovido o official mais moderno por
estar, então, o mais antigo na situação da reserva ou de
inactividade e volvendo á actividade, for promovido (Arts. 22
da lei n. 2296, de 18 junho, e 24 do decreto n. 5461, de 12 de
novembro de 1873).
§ 3°, .Quando for annullada, por illegal, a reforma do
oflicial, volvendo elle á situação da actividade, isso por acto do
próprio Poder Executivo.
§ 4°. Quando o Poder Judiciário annullar, por illegal, a
reforma, reintegrando o official reformado em todos os di-r
reiíps de official activo.
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§ 5°. Quando o Poder Executivo assim o declarar no
decreto de promoção em globo como commemoração a data
gratíssima (Decreto de 9 de agosto de 1894, dando aos promovidos antigüidade de 16 de abril, data da terminação da
revolta).
§ 6°. Quando o Congresso Nacional mandar contar antigüidade anterior ás promoções effectuadas (Leis n. 390, de 3
de outubro de 1896, n. 350, de 9 de dezembro de 1895,
n. 981, de 7 de janeiro de 1903 e 1836, de 30 de dezembro
de 1907).
§ 7°. Quando, por não ter quitação da ultima gestão, não
puder o commissario mais antigo ser promovido. Liquidada
a conta será promovido, contando sem vencimento a antigüidade do que, por estar desembaraçado, o preteriu (Art. 49
do decreto n. 5464, de 20 de fevereiro de 1905).
§ 8°. Quando o official graduado for promovido a effectivo conta antigüidade da data da graduação (Alvará de 2 de
janeiro de 1807).
§ 9°. Os officiaes da Armada, promovidos por acto do
commandante em chefe das forças em operações activas de
guerra, si para isso tiver delegação especial, contam antigüidade da data da promoção provisória, embora seja de data
posterior o decreto confirmatorio do Governo Federal (Alvará
de 18 de fevereiro de 1805 e lei n. Í092, de l de setembro
de 1860).
§ 10. Antigüidade idêntica devem contar os commissionados nos primeiros postos das classes annexas si, prestando as provas de habilitação, forem posteriormente confirmados (Alvará e lei'citados 3t ).
34. Uma cousa ô antigüidade anterior em resarcimento de preterição e outra antigüidade anterior, sem preterição no sentido
peculiar da palavra.
O resarcimento só pôde dar-se quando o chefe de classe está apto
com todos os adminiculos para o accasso por antigüidade, mas, não
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Art. 37. A antigüidade anterior á data • da promoção é
matéria de decreto.
E, por isso, não pôde ser contada nem ex-offlcio nem por
simples aviso (Resolução de 19 de agosto de 1890).
§ 1°. A parte interessada deve requerer ao presidente
da Republica o reconhecimento da pretendida antigüidade.
E' ouvido o Conselho do Almirantadoou o Supremo Tribunal
obstante, deixa de ser promovido, antes ô preterido por outro offioial
mais moderno.
A hypothose 6 muito factível. A omissão da data no lançamento
do livro mostre, engano involuntário no Almcmach, equivoco ao
extrahir-se a cópia dos assentamentos enviada ao Almirantado
podem induzir a falsa siipposieão de oucupar o numero um quem
òccupa na escala o numero dous ou três.
A promoção do immediato s:>. .consuma em boa fé, ma.s o offlcia
mais antigo, prejudicado, reclama, demonstrando, com irrecusável
evidencia, a reparação da injustiça soffrida e essa reparação consiste
na sua promoção com antigüidade, da data da anterior, em resarcimento de preterição soffridn., expressamente declarada no texto do
decreto de promoção. E' esse o caso unioo de promoção em resarcimento de preterição,
O Supremo Tribunal Militar, em consultas da 19 de agosto e 16 de
setembro de 1907, tomadas sobre as petições do capitão cirurgião do
Exercito Dr. Muniz Fiúza e do capitão Raphael da Fonseca, opinou
que também desvia figurar como de rcwaraimeato a promoção do oííiciaí collocado na 2a classe, ou rajprva, por moléstia ou pronuncia, mas
julgado apto por nova inspacção ou absolvido nos termos do art. 3Z,
do decreto de 31 de miwço de 1351, ou 24 do regulameüto • n. 54(51,
de 1K73.
Essa pareser, porôm, não pravalec-j pj;.s as Ksoluçõai presMenciaes de 13 de setembro o 20 SÁ oAtaljro 'lê 1907, delis (liscardandu,
indeferiu as pstíçõe;; oni vi;U:i •:.>..' -i u - 147.;!, d :> 9 ;.lj JJJVUM <l<j 190 i,
que exige, ;;ara percapc.fí.) d;ií> V.ÍHG.'. ; ; :a ; protpriwsf, ;» expMssa e!;; isula de consignar o decreto a ciraúiustancià du sei1 ;vpro;ri ii;;i> e a
resarcimento.
Como tal não foi nem podia sei1 a promoção do.- dois ofíiciaeá c J
que se o'"'cwn-r;»,:n aquelias con:;iiíí;;s.
Effestivamofltcj: os liíSísi.':,^ c.:)"ji;adoo na situaijão d;1 iatetivida< í
ou 1'eserva como iioeuviada:-:, enfermo.1.; ou pronunciados, não oáiTo
aptos para oaccesso. A lei e regulamento de 1873 lançaram sobre ei lês
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Militar (Provisão de 7 de dezembro de 1835 e aviso n. 342,
de 7 de novembro de 1855).
§ 2°. Da decisão do Poder Executivo pôde a parte prejudicada recorrer ao Poder Judiciário. (Lei n. 221, de 20 de
novembro de 1894, art. 13).
Art. 38. Salvo os casos de interrupção indicados no
ar L. 39, a antigüidade corre contínua. E, por isso, ainda fora
da actividade, conta-se em favor :
I. Do oflicial capturado como prisioneiro de guerra internacional diplomaticamente declarada ou civil, salvo si o
aprisionamento for devido a motivo reprovado, assim julgado
pelas leis militares; e também do extraviado ou desapparecido em combate.
II. Do offlcial no exercício-do cargo de presidente da
Republica, de ministro de Estado, de senador ou deputado
um interdito transitório, que se pôde converter em definitivo, si forem
julgados definitivamente incapazes, ou si condemnados.
Si não foram promovidos não cabe a responsabilidade da não
promoção ao Poder Executivo, mas sim â própria lei que impedia de
o fazer.
Por muitas vezes a inactividade ou reserva é, em grande parte,
decretada ou á vontade do offlcial, como no caso de licença, ou a culpa
sua, como no caso de pronuncia, em processo militar oucomrnum.
Já não foz pouco a lei em assogurar antigüidade se subseguir-se
a absolvição.
Em resumo, o resarcimento só tem logar quando o chefe de classe,
na actividade, com todos os requisitos para o accesso por antigüidade
rigorosa., deixar de ser promovido por culpa mi erro do Governo o o
for o mais moderno.
Só nossa bypothose tem o official preterido, mas posteriormente
promovido, direito aos vencimentos desde a data da promoção em que
foi leso.
Nas outras hypotlieses não, porque o offlcial não foi preterido, mas
sim deixou de ser promovido por embaraço legal. O Governo, embora
quizesse, não podia promovel-p. Esta interpretação tom também seu
apoio no decreto n. 363, de 10 de janeiro de 1843, art. 7, decreto
n. 9697, de 15 de janeiro de 1887, e n. 946 A,de l de novembro de 1890,
art, 4,
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federal ou estadual, de presidente ou governador de Estado si
licenciado para isso e de missão diplomática extraordinária
ou especial no exterior.
III. Do official transferido para a reserva voluntária, a
saber :
a) o em observação de saúde durante um anno ;
IV. Do official transferido para o quadro extraordinário:
O quadro extraordinário se compõe dos officiaes da
Armada nomeados lentes, professores ou substitutos da
Escola Naval ou Gollegio Militar e engenheiros navaes
(Decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, art. 10; lei
n. 2296, de 18 de junho de 1873, art. 8°, § 3° ; decreto
ns. 5461, de 1873, art. 19 ; 1388, de 21 de fevereiro de
1891, art. 3 ; 930 A, de 8 de julho de 1892, e 3652, de 2 de
maio de 1900, art. 137).
V. Do official ausente ou desertor por motivos políticos, mas posteriormente amnistiado por decreto legislativo que assim o determine (Leis ns. 310, de 21 de outubro de 1895 ; 533, de 7 de dezembro de 1898 ; decretos
ns. 3320, de 19 de junho e 3362, de 2 de agosto de 1899 ;
avisos ns. 210, de 27 de janeiro de 1896, Marinha, e 24 de
janeiro de 1891, Guerra).
VI. Do oíTida! com parte de doente no quartel ou em sua
residência (Decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de 1891,
art, 10).
VII. D:.> official nomeado chefe, sub-chefe, assistente,
official superior e ajuda ates de ordens do estado-rnaior do
presidente da Republíc.*. secretario ou official de gabinete do
mesmo presidente (Decretos ns. 985, de 8 de novembro
de 1890; 1388, de 21 de fevereiro de 1891, art. 4°, e lei n. 232,
de 7 de dezembro de 1894).
.VIII. Do official não preso, indiciado em processo de
investigação, ainda que nelle seja pronunciado (Arg. da con-
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sulta do Supremo Tribunal Militar, de 16 de maio de 1898;
Reg. Processual Militar, arts. 28, 114 a 128 e 190).
IX Do offlcial, preso ou solto por menagem para responder a processo de investigação ou de guerra, se, afinal,
for absolvido por voto unanime, maioria ou desempate, da
accusação intentada. Igualmente o official preso ou afiançado para responder a processo, por crime commum (Lei
n. 2296, de 18 de junho de 1873, art. 12; decreto n. 5461,
de 12 de novembro do mesmo anno, art. 24 ; n. 1338, de
21 de fevereiro de 1892, art. 9).
X. Si o official tiver por menagem a cidade ou acampamento perderá todo o tempo de prisão preventiva, além do
que passar em execução de sentença condemnatoria. Si,
porém, a menagem foi só para o quartel ou a própria casa
de residência, nos termos do art. 130 do citado Regulamento
Processual, o ternpoda menagem será computado no da çondemnação (Lei n. 449, de 11 de outubro de 1897 e resoluções
deli de maio de 1900 sobre as consultas do Supremo Tribunal Militar de 2 de abril, publicadas em avjisos ns, 994 e
1002, de 12 e 14 de maio do mesmo anno).
XI. Do official em tratamento no Hospital de Marinha,
enfermarias nos Estados ou casas de saúde particulares (Decretos ns. 370, de 3 de julho de 1844, e 1388, de 21 do fevereiro de 1891, art. 10).
XII. O tempo de estadia no hospital é indeterminado.
Porém, em seus vencimentos terá a seguinte mudança: si
por ferimentos recebidos em combate ou moléstia delle resultante, percebel-os-á integraes ; por moléstia contratada em
campanha,, terá soldo, etapa e gratificação de posto ; por moléstia em serviço, soldo,: etapa e metade da gratificação de
posto ; por moléstia adquirida durante o tempo de serviço,
soldo, etapa e um quarto da gratificação de posto ; por moléstia adquirida em outras condições, soldo e etapa (Lei
n. 1473, arts. 59 e 60).
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Si o official continuar em tratamento no hospital ou enfermaria, casa de saúde, residência ou quartel, por mais de
um anno, mesmo com licença, o Governo o transferirá para
a reserva onde continua a contar o tempo integral por mais
um anno (Lei n. 260, de l de dezembro de 1841, art. 2,
§1°, n. 1).
Si, porém, a moléstia for por lesão em combate, contará
tempo integral emquanto estiver em tratamento, seja qual
for o tempo de sua duração, embora não transferido para a
reserva (Lei n. 2296, de 18 de j unho de 1873, art. 5°, n. 4).
XIII. Doofficial nomeado para qualquer commissão, o
prazo de 30 dias contados da notificação official do acto para
seguir o destino. Esse prazo pôde ser menor ou mesmo
nenhum, si baixar ordem de partir immediamente ou na
primeira occasião (Decreto n. 1388, de 21 de fevereiro de
189í, art. 6°, especial ao Exercito, mas applicavel á Marinha) .
XIV. O tempo de serviço do offlcial, decorrido em seu
transporte ou trajecto desde o ponto em que se achar, até
o do destino e o de seu regresso (Decreto n. 1388, de 1891,
arts. 5° e 7°).
XV. Do official que, no estrangeiro, aguarda a promptificação de um navio em construcção (Avisos ns. 839, de
20 de maio de 1893, e 152, de 20 de janeiro de 1896).
XVI. Do official a quem é concedida dispensa do serviço por oito dias por motivo de gala ou nojo (Decreto de
29 de janeiro de 1812, avisos da Guerra n. 63, de 6 de junho
e da Marinha de 25 de junho de 1891).
XVII. Do official a quem for concedida dispensa do serviço até 30 dias pelo ministro da Marinha ou até 15 pelo
chefe do Estado-Maior, impropriamente conhecida pelo nome
de licença de favor (Circular de 13 de março de 1849).
XVTIT. Do official em cumprimento de condemnação
penal si for amnistiado por amnistia plena ou por amnistia

limitada, quando as restricções forem supprimidas (Reg.
Processual Militar, decretos não numerados de 14 de fevereiro
de 1898, art. 286,— e de ns. 3320 e 3362, de 19 de junho e
2 de agosto de 1899).
XIX. Do official em cumprimento de condemnação
penal si tiver sido absolvido pelo Supremo Tribunal Federal
em acto de revisão do processo ou si este houver sido annullado (Decreto citado de 14 de fevereiro de 1898 e avisos
da Marinha n. 1980, de 3 de outubro de 1895, na ordem do
dia n. 202, de 24 de dezembro de 1897, 11 de março de
1880, 22 de novembro de 1884 e 9 de março de 1894, da
Guerra).
XX. Do official preso por pena disciplinar, nos termos
do decreto n. 509, de 21 de junho de 1890.
XXI. Do official reformado, si, por sentença proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, a reforma for declarada
illegal e insubsistente. Do mesmo modo si a reforma for
annullada pelo Poder Executivo por offensiva á Constituição
e leis peculiares.
XXII. Do official reformado, cuja reversão for autorizada pelo Poder Legislativo sem prejuízo do tempo da inactividade.
XXIII. Do official reformado, docente, das Escolas Militares, cuja reversão for autorizada pelo Poder Legislativo,
contando-se-lhe para a reforma o tempo do magistério.
XXIV. Do official demissionário, lente da Escola Militar
ou Naval, cuja reversão ao serviço activo e reintegração no
cargo for autorizada pelo Poder Legislativo.
XXV. Do official reformado, cuja reversão for autorizada pelo Poder Legislativo, contando o tempo fixado no
respectivo decreto legislativo.
XXVI. Do official reformado, cuja reforma tiver sido
annullada pelo Poder Executivo, sob o fundamento de ter
sido illegal.

XXVII. Do officíal licenciado pelo Poder Executivo ou
Legislativo para tratamento de saúde.
Si a licença for para tratar de negocio de seu interesse,
só se conta o tempo até dous annos (Art. 59 da lei n. 1473,
de 1906).
XXVIII. Não se conta o tempo :
a) de cumprimento de sentença (Art. 5° da lei n. 2296,
de 1873).
b) de transferencia á reserva, desde a pronuncia em
delicto de deserção, si o official for condemnado (Decreto
n. 5051, de 1903, art. 2°, §2°).
c) de excesso do anno de expectação na reserva (Decreto
n. 2296, de 1873).
Art. 39. Soffre desconto na antigüidade :
§ l 8 . O ofücial condemnado em delicto militar ou civil,
durante o tempo de cumprimento da pena. (Provisão de 11 de*
janeiro de 1851; lei n. 2296, de 18 de junho de 1873, art. 5° ;
decreto n. 5461, de 12 de novembro do mesmo anno, art. 12,
§ 2°; aviso n. 3, de 15 de janeiro de 1889, da Guerra, e
art. 48, § 3°, do Código Penal"".
35. Entendeu-se que o desconto da antigüidade só deveria ter
logar quando a pena era de prisão.
Porém, o Código Penal, art. 48, § 3°, derimiu a duvida, generalizando o abate de antigüidade a qualquer pena criminal militar ou
commum.
Destarte soffre prejuízo em sua antigüidade tanto o offlcial conpemnftdo á prisão como á privação de commando, suspensão do emprego, banimento, reclusão substitutiva de rnulta.
Está entendido que a prisão simples ou rigorosa imposta disciplinarmente, sem processo, por autoridade militar, não faz descer a antigüidade. A pena a que se refere a lei de 1873 ó a que resulta de
processo regular.
O desconto da antigüidade deve ser annotado no livro mestre
depois de cumprimento da paua. laso, porque sabe-se quando ella
ptincfpiou, mas não se pôde saber quando terminará, pois o rêo pôde
ser amnistiado, perdoado, absolvido em virtude de revisão ou annulIa$ão do processo.

§ 2°. O que gozar de licença registrada (Lei ti. 2296,
citada"").
O condemnado fica na situação da inactividade, ex-vi do art. 3°
n. 3, do decreto n. 108 A, de 1889.
I. Eqüivale a cumprimento da pena e como tal descontado na
antigüidade, o tempo de prisão preventiva (Lei n. 449, de 11 de outubro de 1897).
II. Também eqüivale a execução da pena o tempo em que o
oficial, pronunciado, se defendeu solto sob menagem no quartel ou
casa de residência (Resolução do 11 de maio do 1900 sob consulta do
Supremo Tribunal Militar).
Este desconto só se fará si o oíllcial, preso ou menageado, for,
afinal, condemnado pelo Supremo Tribunal Militar.
36. No direito hodierno a licença registrada tem accepção muito
diversa da do direito antigo.
A licença registrada de outrora, outra cousa não era sinão o
licenciamento fraccionado dos soldados em tempo de paz. Eram elles
dispensados do serviço militar e, durante o período dessa dispensa,
deixavam as fileiras e retiravam-se para seus lares, sem vencer
soldo e contar tempo de serviço.
Os nomes dos dispensados eram lançados em uma relação ou lista
com a denominação de «registro dos ausentes».
Dahi veiu a se chamar licença registrada a daquelles militares
que estavam retirados do serviço activo e, por isso, não percebiam
soldo (Regulamento de 29 de agosto de 1045, decretos de 6 de maio e
8 de julho de 1710 e provisão de 3 de setembro de 1732).
Posteriormente, o decreto de 28 de março de 1810 mandou applicar
o soldo dos soldados e inferiores licenciados por turmas em beneficio
dá caixa ou do fundo destinado a acquisiyão do fardamento ou uniforme a distribuir, sagundo o critério do conselho de administração ou
segundo a linguagem moderna, conselho econômico.
Da circuiüstaacia de não perceber soldo, o militar aliviado do
serviço, nos termos dos decretos de 28 d,s março complementado pelos
de 12, 28 e 29 de maio de 1810, voiu j uso de se chamar registrada a
licença sem soldo, isto ê, concedido, a offlciaí ou inferior para tratar
do seus negócios particulares.
Na fôrma da provisão de 11 de janeiro de 1851, o tempo dessa
licença não é computado parei effeito algum.
Até 1905 o tempo da licença registrada principiava a ser descontado desde o dia em que o beneficiado entrava no gozo delia ;
mas, em vista do art. 59, da lei de 9 de janeiro de 1906, só prin-

§ 3°. O que estiver, por mais de um anno, na situação
da reserva, por motivo de moléstia julgada incurável em
inspecção de saúde (Leis n. 2296, de 1873, art. 5° e n. 3164,
de 7 de julho de 1883 ; aviso de 14 de novembro de 1878 e
decreto n. 5051, de 25 de novembro de 1903).
I. A perda da antigüidade após o anno será integral;
mas só será de metade a perda do tempo de serviço para
reforma.
II. Não haverá prejuízo na antigüidade e no tempo de
serviço si a moléstia provier de lesões em combate. (Art. 3°
da lei n. 2296, de 1.8738Í).
§ 4°. O que for transferido para a situação da reserva
em razão de moléstia continuada por mais de um anno
(com licença ou sem ella), impossibilitando-o de prestar
serviço activo (Decreto n. 5051, de novembro de 1903).
§ 5°. O que for transferido para a situação da reserva:
I, por ter sido nomeado para o Corpo Diplomático ou
Consular brazileiro;
II, por exercer em outro Ministério cargo permanente
ou vitalício;
III, por desempenhar em terra qualquer commissão de
caracter civil, estipendiado por outro Ministério ou Estado
da União.
§ 6°. Não perde antigüidade nem tempo de serviço o
official que exercer o cargo de presidente ou vice-presidente
cipia depois de dois annos de fruição, visto só então perder o soldo.
Raramente se dará essa hypothese e, por essa razão, pode-se considerar como abolida, de facto, a licença com prejuízo da antigüidade.
37. O ferido ou contuso em combate, no hospital ou'licenciado,
percebe todos os vencimentos (Arts. 23 e 59 da lei n. 1473, de 190ô).
Claro ebtá que perde a antigüidade o oíficial que se conservar
doente por mais de anno, embora por moléstia contrahida em campanha ou mesmo por desastre ern acto de serviço, mesmo ein campanha
ou fora delia.
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da Republica, de ministro e secretario da União, de presidente ou governador de qualquer dos Estados, for deputado
ou senador ao Congresso Nacional, congressos ou assembléas
legislativas estaduaes ou desempenhar missão diplomática
especial ou commissão cumulativa com outra que interesse
ao serviço da marinha de guerra, trabalhos geodesicos ou
geographicos (Decretos ns. 329, de 12 de abril de 1890 e
5051, de 25 de novembro de 1903).
§ 7°. Também não a perde nem é transferido para a
reserva o offlcial general nomeado ministro do Supremo
Tribunal Militar que, nos termos da lei n. 149, de 9 de julho
de 1893, é commum ao Exercito e Armada.
§ 8V O que for transferido para a situação da reserva :
I, em conseqüência de extravio em operações de guerra
ou naufrágio;
II, em conseqüência de pronuncia em delicto de deserção
(Decreto n. 5051, de 1903).
§ 9°. O que for transferido para a situação da reserva :
I, por ter obtido licença por dous ou mais annos para
empregar-se na marinha mercante ou em industria relativa
á marinha;
II, por ter obtido licença para empregar-se em serviço de
governo estrangeiro ;
III, por ter obtido licença para tratar de interesses particulares (Decreto n. 5051, de 1903).
Art. 40. Perde antigüidade, embora não seja transferido
para a reserva, o offlcial de marinha, posto á disposição de
outro ministério para serviço estranho á sua profissão. (Lei
ns. 260, de dezembro de 1841 e 2296, de 18 de junho de 1873,
e aviso n. 329, de 9 de julho de 1880).
Paragrapho único. Não é serviço estranho á profissão o
de engenharia, trabalhos geodesicos e hydrographicos (Reso-
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lucão de 21 de dezembro de 1865 e decreto n. 5051, de 25 de
novembro de 1903, art. 1°, paragrapho único 38 ).
Art. 41. Perde também antigüidade o offieial, si o
mais antigo reverte á actividade:
I, por ter sido annullada pelo Poder Executivo ou Legislativo ou Judiciário a sua reforma ;
II, por ter sido julgado prompto em nova inspeccão de
saúde após o anno de observação ou mesmo depois do anno,
si a moléstia provém de lesões recebidas em combate;
III, por ter se apresentado do extravio em combate ou
naufrágio após o anno de ausência (Aviso n. 14, de 3 de
janeiro de 1893 e decreto n. 5051, de 1903);
IV, por ter sido approvado nas matérias do &<* anno o
38. Quando o official acceita e exerce cargo permanente ou vitalício em outro ministério ou Estado, passa á situação da raserva com
pefda da antigüidade (Decreto n. 5051, de 1903).
Tal o caso do capitão de corveta Antônio de Barros Barreto,
lente cathedratico da Escola Pelytechnica de S. Paulo.
Quando, porém, ó posto temporariamente ou sem prazo fixado á
disposição de outro ministério ou missão de governo estadual com
declaração de serviço similar ao da rnarialu Je guerra, não perde
antigüidade (a).
Entretanto, se passa a outro ministério sem declaração da missão
que vae desempenhar ou com especificação do fim sem affinldade com
a carreira militar perde antigüidade.
Tal geria a sorte do offlcial escolhido paio Ministério da Justiça
para represental-o em uma exposição de bellas-artes, pecuária e
industrial.
Esta interpretação concilia a lei n. 260, de 1841, que fala em
serviço estranho á. profissão e a IA n. 2296, de 1873, que fala em serviço estranho ao Ministério da Marinha, explicado pelo paragrapho
unico do arí. r do decreto n. 5051, de 1903.
Por outra. O offlciaí pôde, mesmo em outro ministério ou Es|ado,
empregar-se em trabalhos geodesicos ou hydrographicos e então não
perderá antigüidade.
(a) E' o caso dos officiaes convidados pelo Minist -rio do Exterior para
a demarcação da linha divisória entre o Brazil e Bolívia, em conseqüência
do tratado de Petropolis.
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alumno mais moderno que, por estar desligado da Escola em
conseqüência de actos de revolta, não tiver feito o exame na
época regulamentar, mas for posteriormente amnistiado
(Resolução presidencial de 31 de outubro de 1906 19 ).
Art. 42. Perde igualmente antigüidade o offlcial collocado em numero superior, se o mais antigo reverte á actividade por ter sido amnistiado ou por terem sido supprimidas
as restricções impostas pela lei de amnistia limitada (Leis
ns. 310, de 21 de outubro de 1895 ; 533, de 7 de dezembro de
1898 ; decretos ns. 3226, de 19 de junho de 1899, e 3362, de
2 de agosto de 1899).
Paragrapho unico. Não a perde, porém, o offlcial, si
durante a ausência do amnistiado, tiver sido graduado
(Accôrdão n. 691, de 23 de dezembro de 1901, do Supremo
Tribunal Federal ").
39. Assim foi deliberado em relação ao 2° tenente dó" Exercito
Antônio Marques da Rocha e outros alumnos da extincta Escola
Militar.
40. Em conseqüência da lei n. 533, de 1898, e decretos ns. 3320 e
3368, de 1899, os officiaes amnistiados recuperarão seus primitivos
números, descendo na escala aquelles que, não revoltosos, tinham
passado a tomar seus logares considerados vagos pela ausência qualificada. O accórdão mandando respeitar a antigüidade do graduado é
o seguinte:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SENTENÇA

Pede o autor, Marciano Augusto Botelho de Magalhães,
general da brigada graduado do Exercito Nacional, na presente acção summaria especial, a annullaçáo do decreto
n. 3320, de 19 de junho de 1898, que annullou os effeitos de
sua graduação concedida por decreto de 9 de março de 1896,
por ser illegal e attentatorio do seu direito, em fswse da resolução de 28 de fevereiro de 1798, alvará de 2 de janeiro de
1807, lei n. 533, do 7 de dezembro de 1998, e a Constituição
Federal.
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Allega na contestação o Dr. procurador da Republica que
o acto administrativo impugnado é mçra execução da citada
lei n. 533, de 1898, que supprimiu para todos os effeitos,
excepto no que respeita a vencimentos e promoções effectivas
já decretadas, as restricções postas por actos do Poder Legislativo ou Executivo á amriistia concedida pela lei n. 310,
de 21 de outubro da 1895; que esse acto se conforma ainda
com o dispost:) no art. 31 do decreto n.-772, de 31 de março
de 1851, além de apMav-se em grande numero de decisões
idênticas ; que à vista do citado artigo a graduação do autor
não constitue um direito adquirido.
E, considerando, depois de vistos e examinados estes autos,
que o autor, então coronel do corpo de estado-maior de artilharia, foi promovido por decreto de 9 de março de 1896 ao
posto de general de Brigada graduado, por merecimento e
por ser o mais antigo de sua classe, nos termos dos arts. 11,
§ 2°, da lei n. 585, da 6 de setembro de 1850, e 22, § ã», do
decreto n. 772, de 31 de março de 1851, cabendo-lhe, na qualidade de offlcial graduado, além das honras militares, o
ultimo logar dos effeetivos na classe em a qual elle se achar
graduado e que soja o primeiro na classe iinmediatamente inferior, na phase da resolução do 28 de fevereiro do 1798, e a
antigüidade que lhe competir- pelo decreto qua o promoveu
ao posto de aggrogado ou graduado, segundo dispõe o art. 7°
do alvará de 2 de janeiro do 1807, que, além destas vantagens,
tinha o autor de contar da data do decreto que o graduou a
antigüidade que de futuro lhe seria eoncodida como general
de brigada, quando fosse promovido á effeetividade daste
posto ; que o Governo privou o autor das referidas vantagens, por decreto n. 3320, do 19 de junho de 1899, mantendo-o na outorgada giuduação, mas, supprimido contradictoriamente os effeitos dessa graduação até que se torne o
mais antigo de sua classe ; que os oíficiaes envolvidos na
revolta de 6 do setembro de 1893 foram pelo Governo declarados desertores e sujeitos ao respectivo processo, sobre vindo
antes que este fosse iniciado ou completado, a lei n. 310, de
21 de outubro de 1895, que concedeu amnistia a todos os implicados naquelle movimento, não permittindo, porém, aos
militares a reversão á actividade antes de dons íamos e
determinando que só contassem o tempo para a reforma emquanto a dita reversão não se effectuasse ; que o Governo, no
intuito de regular a lei n. 533, de 7 de dezembro de 1898, que
supprimiu para todos os effeitos, excepto na parte relativa a
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vencimentos e promoções effectivas já decretadas, as restricções postas pela lei de 1895 e pelo Poder Executivo á
amnistia concedida, expediu o decreto n. 3320, de 19 de junho
de 1899, ora impugnado ; que este decreto conservando o
posto de general de brigada graduado a que foi promovido o
autor, annullou-lhe os effeitos contradictoriamaute, como já
foi dito, inclusive o de ser o ultimo desta classe e o primeiro
da immediatamente inferior o o de computar de futuro,
quando promovido a general de brigada eíTectivo, o tempo
decorrido da data do decreto de sua graduação, violando
assim o diroito adquirido do autor, basaado nos arts. 11, § 3°,
da Constituição, quando veda á União prescrever leis retroactivas, e 74 da mesma lei constitucional, quando garante
em toda a sua plenitude as patentes, os postos e os cargos
inamoviveis, e a lei n. 533, de 7 de dezembro de 1898, que,
supprimindo para todos os effeitos as restricções postas á
amnistia, mandou respeitar as promoções effecíivas já decretadas, entre as quaes se acha a do autor, desde que se
atteada quo a graduação é equiparada á promoção pelas leis
militares (portaria de 14 de abril de 1895, ordem do dia
n. 732, de 16 de abril de 1896 e Castello Branco, Cons. Militar,
pags. 214 e 367, fl. 5) e que o autor foi promovido em 14 de
março de 1896, entre a data da lei de 1895 e a da lei de 1898 ;
que o art. 31 do decreto n. 772, de 31 de março de 1851, não
tem applicação á hypothese dos autos, como pretende a ré,
porque esta disposição se refere a promoções iílegaes, effectuadas com offensa ou preterição de direito de outros
offlciaes, que contra ella podem reclamar no prazo de seis
mezes e não a graduação do autor contra a qual não houve
reclamação alguma dentro do mencionado prazo, não podendo se qualificar como reclamação relativa á graduação do
autor a que emanou de uma lei posterior, sob pena de lhe
attribuir o caracter de retr-oactividade ; julgo procedente a
acção proposta, por seus fundamentos e pelo mais que dos
autos consta, para aanullar, como annullo, para todos os
devidos effeitos o decreto n, 3320, de 19 do junho de 1899,
nos termos dos arts. 9 e 10 da iei n. 221, de 20 de novembro
de 1894, e assegurar ao autor o sou direito, quanto aos
offeitos da graduação, qne lhe foi concedida por decreto de
9 de março dü 1896, pagas as custas pela ré. Publique-se.
Districto Federal, 29 de novembro de 1900.— Godofredo
Xavier da Cunha.

ACCORDAO

Vistos estes autos de appellação entre partes, a União
Federal como appellante e como appellado o general de
brigada graduado do Exercito Nacional, Marciano Augusto
Botelho de Magalhães, dos quaes se mostra haver o juiz de
secção deste districto julgado procedente a acção suminaria
especial intentada pelo appellado para aunullar, em favor
de sua patente a fl. 23, o decreto n. 3320, de 19 de
junho de 1899, do seguinte teor : — « O Presidente da Republica, considerando que a lei n. 533, de 7 de dezembro
de 1898, supprimindo para todos os effeitos, eicepto o que
respeita a vencimentos e promoções effectivas já decretadas,
as restricções impostas por actos do Poder Legislativo ou
Executivo, á amaistia concedida pela lei n. 310, de 21 de
outubro de 1895, restituiu aos offlciaes do Exercito e Armada,
attingidos por esta lei as antigüidades que lhes competiam
antes de sua promulgação, considerando que ern resolução de
12 de dezembro do anno findo, tomada sobre o parecer do Supremo Tribunal Militar, de 6 do mesmo mez e anno anterior,
ficou consignado que, no caso de um oífícial, por disposição
legal, resarcir sua antigüidade, não deverá o que estiver
graduado, si for mais moderno, contar para effeito algum
essa graduação emquanto não occupar o numero um de sua
classe ; considerando ainda que a doutrina do art. 31 do
regulamento approvado pelo decreto n. 772, de "31 de março
de 1851, in fine. autoriza a annullar o effeito de graduações
que importam em prejuízo de direitos de outrem, até que o
offlcial se torne o mais antigo da sua classe, resolve que os
offlciaes do Exercito comprehendidos na lei n. 533, de 7 de
dezembro de 1898, deverão occupar na escala da antigüidade
os logares que lhes competiam nas respectivas classes, mantendo-se os actualmente graduados que forem mais modernos,
annullando-so, porém, os effeitos dessa graduação até que se
tornem os mais antigos de suas classes. »
O TRIBUNAL

Considerando que a lei de 7 de dezembro de 1898, no art. 1°,
ao passo que abolia as restricções impostas aos offlciaes do
Exercito e Armada Nacional, envolvidos nos movimentos revolucionários anteriores ao dia 23 de agosto de 1895; pelo
decreto de amnistia de 21 de outubro daquelle anno (expectativa de reversão á actividade durante um bieunio, venci-

mentos reduzidos ao soldo das patentes e decurso de tempo
tão somente para reforma), exeluia expressamente de sua benéfica acção retroactiva as promoções effectivas já decretadas,
isto é, impedia aos offleiaes amnistiados toda e qualquer
queixa ou reclamação de preterição, derivada do resarcimento
da perdida antigüidade, contra aquellas promoções ;
Considerando que em nossas leis de organização militar
ha duas e.-pecies bem nítidas e d^stinctas de promoção, uma
normal e anormal a outra, consistindo a primeira no accesso
de um posto inferior ao immediatatnente superior, effetivamente vago, e a segunda, só explicável pelo excepcional merecimento do promovido, na graduação de posto da classe
superior, onde absolutamente não existe vaga nenhuma
aberta ;
Considerando qu« a graduação de posto superior, conferida paio decreto e i.istrumentada por patente, susceptível,
embora, para o fim especial de percepção integral de vencimentos, da abertura de uma vaga e de seu preenchimento
por meio de novo decreto de promoção a effectivo, constituo
de facto e de direi 10 incontestável promoção effectiva, isto é,
produz, só de per si, os seguintes e irretratáveis effeitos:
a) Investe desde logo o promovido na posse de todas as
honras, graças, jurisdicção e preenuinencia privativas dos
offlciaes do respectivo posto; e dá-lhe direito ao abono para
as despe,as de primeiro estabelecimento (Instrucções a que
se refere o decreto n. 946 a, de l de novembro de 1890,
art. 10, n. 1) ;
6) Torna o promovido o ultimo da classe dos offectivos
em que elle se achar graduado e primeiro da classe immediatamente inferior (Resolução de 28 de fevereiro de 1798);
c) Faz'correr a sua antigüidade, quando promovido a
effectivo, do decreto primordial da sua graduação (Alvará de
2 de fevereiro de 1807, art. 7°);
d) Nos interstícios legaes para os accessos, inclue-se a
graduação por todo o tempo em que o offlcial fizer o serviço
correspondente á effectividade do posto, cuja graduação goza,
e tarnbem quando a esse posto não corresponderem tuncções
especiaas (Decreto n. 721, de 28 de setembro de 1853) ;
e) Confere ao offlcia.l graduado precedência sobre os de
menor patente que cctrn elle concorrerem a serviço militar
(Decreto n. 240 í, de 16 de abril de 1859, artigo único) ;
f) A lei n. 1813, de 6 de outubro de 1870, art. 3°,
graduou desde logo os offlciaes do Exercito e as praças de
pret, que tenham sido commissionadas pelos generaes chefes

durante a guerra do Paraguay e que se achavam então conservados nessas commissSes, medida indigna do Poder Legislativo e do Exercito si tal graduação fosse destituída de todo
e qualquer effoito e si não passasse de vaga e inexpressiva
expectativa ;
g) Semelhantemente a lei n. 350, de 9 de dezembro do
1895, no art. 1°, autorizou o Governo a graduar no primeiro
posto, com direito ao soldo e á etapa correspondente, as
praças o ex-praças do Exercito que om effeetivo serviço da
guerra civil (ferida a 23 de agosto daqueüe anno) tenham sido
nelle commissionadoa até 3 de novembro de 1894 ; e dispoz
no art. 2° que fosse contada da data das commissões a antigüidade não só desses graduados, como dos alferes promovidos
a 3 de novembro de 1894 sinão antes (Resolução d» 15 de
março de 1897 e aviso de 27 do dito mez e anno).
Considerando, pois, que os decretos de graduação militar,
por ser effeetivo, se incluem na disposição da lei de 7 de
dezembro de 1898, a qual, sem ferir os arts. 11, n. 3, e 74 da
Constituição do Brazil, não podia estender a retroactividade
da ampla amnistia alli dada ato o extremo de anniquilar
direitos adquiridos e exarados ern patentes, cuja plenitude a
lei suprema assegura ;
Considerando que o parecer enunciado pelo Supremo Tribunal Militar não su(Fraga a resolução do decreto n. 8330, por
versar, não sobre offlciaes postos por lei na expectativa de
reversão á actividade, mas sobre questão profundamente
diversa, qual seja si se conta ou não na antigüidade dos
officiaes o ternpo de licenças concedidas para tratar de negócios de seu interesse, questão que dous ministros daquelle
Tribunal, invocando a lettra do art. 12 do decreto n. 1351,
de 7 de fevereiro de 1891, decidiram pala*negativa ;
Considerando, ontrositn, que o decreto n. 3330, menos é favorecido pelo art. 31 do regulamento n. 772, de 31 de março de
1851, que elle cita, e que instituiu em favor do offiml injustamente preterido um recurso que deverá ser interposto
dentro do prazo de seis mezes contados da publicação de pro7iioção injusta para o fim de ser o queixoso promovido corn
antigüidade desta, com prejuizo de quem o preteriu, evidentemente é de todo inapplicavel aos oííiciaes contemplados em
ambas as leis de amnistia de 1895 e 1893, em prejuízo dos
que se mantiveram legalmente na activida.de, porquanto:
a) O recurso contra injusta preterição presuppõe necessariamente causa injusta inherente á promoção questionada
e delia contemporânea, defeito que só será licito imputar ás

graduações dos offieiaes activos e fieis ao Governo, revertendo-se contra elles a expectativa excepcional em que foram
postos os outros;
b) O próprio art. 31, assim como o art. 13, § 5°, da lei
n. 221, de 20 de novembro de 1894, determinam que o prazo
para interposição de taes recursos corra da data da publicação
da medida impugnada e esse prazo já, era findo na data da
lei de 1898, para as graduações contemporâneas á do appellado ;
c) O intuito manifesto do decreto n. 3320 é annullar as
graduações concedidas durante o tempo decorrido entre as
doas leis de amnistia, não de modo directo, mas oblíquo,
suspendendo temporariamente effeitos legaes dessas promoções, porém, o citado decreto contraria a legislação militar
quo üão tolera om cada classe offlciaes sinãu um graduado
a que torna irrevogável a distincção feita pelo Governo
quando decreta uma graduação do oíiicial mais antigo como
prêmio anômalo ou singular de seus serviços ;
d) Só tem direito do reclamar contra preterição em
accüüso o offloial que deveria ser necessariamente promovido,
si preterição não houvesse (Resolução de 8 de janeiro de 1887);
para obter, porém, graduações, é mister que o olllcial reuna
simultaneamente dous requisitos: maior antigüidade em sua
ctoe e merecimento (Resolução n. 77á, de 1851, art. 22,
n. ã). Ora, a promoção de coronéis aos postos de generaes
é de livre escolha do Governo e independo do interstício
(Decreto n 1351, de 7 de fevereiro de 1851, art. 9°); iste posto:
Considerando que o presidente da Republica, na fôrma
das leis em vigor, e por decreto de 9 cie março de 1896, graduou o apjjellado, então coronel do estado-maior de artilharia,
attenta a sua mais alta e incontestável antigüidade e em
prêmio de seu merecimento, no posto de general de brigada,
graduação esta constante cia patente expedida aos 14 dias do
dito mez e anno, que desde logo investiu o appellado na posse
das prerogativas dos generaes de brigada, entre os quaes
tomou logar iuainovivei e vitalício ;
Considerando que, applicado o decreto n. 3320, á patente
do appellado, como parece certo que o será á vista da reclamação favoravelmente informada, pelo general chefe do estadomaior o transeripta á fl. 18, irnpreterivelmonte outro coronel
do exercito ha de ser também graduado no posto de general
de brigada, norn offonsa da plenitude da patente do appellado
e com perda temporária para este, da posse de antigüidade
de sua precedência já adquirida ;
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Art. 43, Recupera antigüidade descontada o offlcial:
I. Que, depois de cumprida a pena imposta em processo
regular, for absolvido pelo Supremo Tribunal Federal mediante recurso de revisão crime.
II Que, mediante o recurso de revisão crime, obteve do
Supremo Tribunal Federal annullação do processo após a
execução da pena ai l i decretada.
III. Que for absolvido pelo Supremo Tribunal Militar
em processo, no qual o desconto principia da pronuncia
(Decreto n. 5051, de 1903, art. 1°, lettra i, comparado com
o art. 2°, § 2°).
Considerando, em surama, que, além dessa lesão do
direito sàbjéctivo e constitucional do appellado, a duplicata
de graduações ao posto de general de brigada ainda poderá
prejudicar a sua ulterior promoção, quasi predeterminada
pelo decreto de 9 de março de 1896, porque, aberta qualquer
vaga na classe dos effectivos, o presidente da Republica, no
exercício de seu livre arbítrio, se julgará autorizado a desprezar a prévia indicação e a nomear, em vez do appellado,
o segundo graduado, ou ;iinda outro offlcial da classe immediatamente inferior, menos antigo que qualquer delloa.
Por estes fundamentos, não provendo a esta appellação,
confirma a sentença de fl. 36, na qual o juiz de secção deste
distrioto julgou nullo, nos termos do art. 13, §§ 9° e 10° da
lei n. 821, de 1894, o decreto de 19 de junho de 1899, isto é,
tão somente ern favor da patente de fl. 23, pertencente ao
appellado, cujos direitos assegurou de modo a não serem
attingidos pelo decreto aunuílado os effeitos legaes da graduação que fora conferida ao apfJellado polo decreto de 9 de
março de 189fi, e condemmv nas custas a appellante.
Supremj Tribunal Federal, 23 do dezembro de 1901.—
Aquino e Castro, presidente. — Américo Lobo, — Macedo Soares.
— João Pedro.— João Barbalho.— M-noel MurÚnho.— Bernardiito Ferreira.— Piza e Almeida.— Alberto Torres.— Pereira Franco.— Pinda/iyba de Mattos.— H. do Espirito Santo,
vencido. Reconhacendo o direito do appt-llado, votei contra a
conclusão da sentença em face da jurisprudência do Tribunal.
— Presente, Lúcio de Mendonça.

IV. Que, já graduado, se tornar effectivo no posto superior si, antes, tiver sido preterido pelo mais moderno, em
caso de accesso por antigüidade ou merecimento, nos termos
do alvará de 2 de janeiro de 1807, art. 7°.
V. O commissario que, por não liquidada sua ultima
gestão, não tiver sido promovido por antigüidade e o for
posteriormente (Art. 50 do decreto n. 5464, de 22 de fevereiro de 1905).
Art. 44. Quando a collocacão na escala entre dois
offlciaes estiver em litígio no foro administrativo, o Conselho se absterá de fazer proposta de promoção por antigüidade emquanto não ficar resolvido a qual delles cabe a
antigüidade (Art. 20, § 5* do regimento do almirantado).
MERECIMENTO

Art. 45. São condições de merecimento :
' Intel ligencia.
Zelo.
1. Valor.
Instrucção.
Disciplina.
2. Bons serviços prestados na paz e na guerra.
3. Apresentação de trabalhos scientificos relativos ao
aperfeiçoamento da marinha e que revelem estudo e applicação.
4. Maior tempo de commando de força naval ou de
navio, com boas informações do commando em chefe, si
houver, ou do ajudante general da Armada sob o desempenho
das co rn missões.
5. Maior tempo de serviço em estado-maior de esquadra
ou de divisão, com boas informações dos respectivos chefes.
6. Maior tempo de serviço como immediato, com reconhecido zelo pela fiscalização, asseio e disciplina do navio,
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Então eqüivale a intrepidez, audácia no ataque, ao ardor louco da
lucta que conduz o combatente ou ao extermínio, si a sorte lhe é
adversa ou ao heroísmo si alcança a palma da gloriosa victoria,
E' o caso de um cruzador mediano entestar, sem hesitações,
o possante couraçado e em tiroteio hábil logra imergil-o, ou do
cormnandante de um batalhão que, em desespero de lance, mede
força com uma divisão inteira e logra dispersal-a com grandes
perdas.
Em taes conjecturas, o arrojo do belligerante assemelha-se a allucinação, a loucura, á ferocidade selvagem.
A historia pátria registra feitos temerários praticados pelos
nossos ardorosos patrícios durante a invasão hollandena o durante a
campanha contra o Governo do Paraguay.
Modernamente, porém, se tem barateado o nobre predicado de
bravo no militar.
Governo e Congresso decretaram promoções por aoto de bravura,
á offlciaes que, na revolução federalista do Sul, se entretiveram em
rápidos tiroteios com os rebeldes, mal armados, mal vestidos e mal
alimentados.
Apezar da desfavorável desigualdade, a lucta só terminou por
accôrdo, mediante uma mensagem do Poder Executivo.
INSTRUCÇÃO

Não se trata da instrucção escolar commum. Esta, por ser obrigatória, se presume em todo offlcial e, por isso mesmo, não constituo
merecimento.
A illusiração superior a vulgar.
O offlcial de marinha deve entender de tudo para saber dirigir e
mandar.
Não pôde fiscalizar quem não conhece o serviço e não pôde corrigir, si errado.
Assim o offlcial deve saber bem a arte de navegar para tomar o
bom rumo, si o piloto o leva desviado, a arte de bem manobrar,
distinguir com precisão os signaes, a telegraphia ou telephonia, a
mecânica para apreciar o ,estu,do e gradação dos apparollios motores,
a balística para os exercícios de tiro, a electricidade para o lançamento
de torpedos, o ceremonial marítimo para não infringir a etiqueta
internacional, os preceitos geraes da hygiene, a contabilidade de
bordo, pela qual tem particular responsabilidade cumulativa com a,
do commissario, a geodesia e a hydrographia para levantar as plantas
graphicas do littoral, o dir?.ito penal militar, o código disciplinar,
com os respectivos processos, para poder ser justo nas punições, falar
em linguagem primorosa, escrever correotamente.

Deve também ter esmerada educação cívica e social para exercitar
os preceitos dapoüdez, em certa conveniência trajar escorreitameiito
sern os atavios de descabida elegância.
E' esta iastrucção civil e militar que faz o merecimento do offlcial
em competência com o outro que descura de cultura intellectual e se
colloca em plano inferior.
DISCIPLINA
Em abril de 1873, a commissão de marinha e guerra, na Gamara
temporária, propoz que, entre os casos de merecimento, figurasse em
1° logar, a subordinação, á simile do que no Exercito, firmou o
decreto n. 772, de 31 de março de 185Í.
Este alvitre não prevaleceu, ficando no texto simplesmente o
vocábulo «disciplina».
Naaccepção peculiar, disciplina ó a observância dos preceitos
estabelecidos pela legislação militar.
Assim considerada, a simples disciplina não faz merecimento
porque é, cintes do tudo, um dever do militar.
O que constituo esse valioso predicado é a estricta e rigorosa
conformidade dosacfcos do offlcial com as leis de sua proiissão.
Em geral o militar se limita a obedecer mandamentos mais
triviaes da carreira abraçada, frouxamente, mais por temor ou apparencia, que por amor aos rigores da monita.
Ordinariamente o offlcial se contenta em fazer manter, entre
seus subordinados, a ob(3diencia fiel, esquecido de que, por sua vez,
ello deve reverenda a seus superiores hinrarchicos.
E' o que sã chama subordinação,
A meu ver só tam mérito o oíflcial que faz do Código Militar um
dogma a que se subinetto conviotamonte, embora com sacrifício do sua
liberdade, de seu bem estar pessoal, do sua vontade, do amor próprio
e até de sous interesses.
Só podo ser disciplinador quem é bem disciplinado o este, por
sua conducta irreprehonsivol, no desempenho do sou papel, incuto
em seus commandados, o incitamento de imitação a tão fecundo
exemplar.
Por certo quem assim procede, om todas as phases da vida, só
assigaala como um homem superior e concomitantemente se distingue
entre seus camaradas.
E' intuitivo quo disciplina nem ó a passividade* sempre deprimente, nem a subserviência humilhante.
Pelo contrario, correspondo ella á execução intolligente das leis ou
das ordens, sem prejuízo da prudente faculdade de, respoitosameui;,
ponderar contra estas, si íorom desacertadas ou perigosas.
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§ 1°. Bons serviços prestados na paz e na guerra ".
§ 2°. Apresentação de trabalhos scientiflcos relativos ao
aperfeiçoamento da Marinha e que revelam estudo e applicacão ".
4g. Não se trata de serviços communs. — Os de simples commandante ou immediato de navio, de encarregado de navio, de encarregado de incumbências, de offlcial de quarto, de chefe de estabelecimento naval em terra, se confundem com as obrigações ordinárias
inherentes ás patentes.
A lei só tem. como, meritorio para promoção, os serviços bons,
equivalentes, no meu pensar, a relevantes.
Taes são os de campanha em geral, o de descoberta de um
artefacto de arte útil á navegação, á defesa nacional, o de uni
methodo de ensino de evidente utilidade pratica, o de um longo
cruzeiro sem sinistro ou accidente pelo cuidado meticuloso do pessoal,
o de desempenho cabal de uma missão reservada com pleno e satisfactorio desfecho.
O juiz da importância, ou relevância, do serviço é o Governo,
único que, conhecendo as reservas e os effeitos do caso e da occasião,
pôde fazer justa apreciação.
Ordinariamente assignala-se por elogio pessoal, o que, por sua
vez, passa a ser consignado em ordem do dia e assentamentos, em o
livro mestre.
43. Ern notas anteriores nos occupamos da illustração intellectual
do offlcial de marinha. Agora nos ocoupamos de suas obras litterarias.
Pôde ser muito instruído o offlcial,mas improductivo ou inerte.
Outras vezes um offlcial de mediana cultura pôde, á porfla de acurado
esforço, compor um livro de incontestável utilidade pratica.
A lei quer duas condições para que o trabalho editado constitua
merecimento. São ellas: Obra original do autor. Não basta a
simples traducção, nem plagio disfarçado em producção própria. (Art.
84, n. 3, da lei n. 105, de 13 de outubro de 1892).
Obra interessante a marinhu, nacional de guerra ou mercante
como ein relação a oceanographia, pharologia, astronomia, bussula,
salvação, etc.
Obra de incontestável mérito e evidente utilidade pratica, não
simplesmente noticiosa, philosophica ou meramente litteraria, ou
histórica.
Entre os offlciaes ha muitos autores do monographias, recommendações, etc.
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§ 3°. Maior tempo de commando de força naval ou de
navio com boas informações de seu chefe, si houver, ou do
chefe do Estado Maior sobre o desempenho das commissões *'*.
§ 4°. Maior tempo de serviço em Estado Maior de esquadra, ou divisão, com boas informações dos respectivos
chefes"".
§ 5°. Maior tempo de serviço como immediato, com
reconhecido zelo pela fiscalização, asseio e disciplina do navio,
provados estes requisitos pelas informações dos commandantes "6.
Cito, de memória, os seguintes :
A do almirante Wandenkolk.
As de manobras e canhão quebra-mar do almirante Marques
Guimarães.
A de Direito Internacional Marítimo do capitão de corveta Carlos
Vidal de Oliveira Freitas.
44. Sob a denominação genérica de «força naval» estão comprehendidas : a esquadra composta de três divisões, a divisão composta de três navios, a flotilha composta de três ou tnais navios, ou
avisos fluviaes.
No gênero navio estão comprehendidos : os encouraçados, cruzadores, torpedeiras, vapores de guerra, rebocadores, etc.
Aproveitará ao immediato, como merecimento, o seu cargo no
navio ?
Parece que sim.
Asfuncções de immediato são tão delicadas quanto ás do commandante e até mais afanosas.
A lei não faz distincção entre commando de navio no porto ou
nos rios, e commando no oceano; mas está claro que mais se recommenda o embarque ein pleno mar, exposto a todos os riscos, exigindo
maior somma de cuidados e perícia.
45. O paragrapho não menciona flotilha, por não estar estabelecido Estado Maior junto ao commandante delia.
O Estado maior do commando de esquadra, ou divisão, comprehende, além dos chefes de saúde, machinas e fazenda, do chefe do
Estado Maior e assistente ajudante de ordens.
46. Em nota anterior já consignei que as funcções de immediato são
muito mais espinhosas que as do commaodante. Este. tem a superin-
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§ 6°. Maior tempo de serviço em flotilhas 47 .
§ 7° Maior tempo de embarque em navio de Guerra, com
boas informações ".
§ 8°. Zelo reconhecido na administração em geral dos
estabelecimentos de marinha e economia das despe/as nos
navios 49 .
§ 9°. Também authenticam merecimento :
I. Os relatórios annexos do chefe do Estado Maior.

II. Os dos chefes das Inspectorias e da Superintendência de Navegação.
III. Os dos inspectores dos Arsenaes, Directoria da
Escola Naval e dos depósitos Navaes.
IV. Os dos cônsules brazileiros no exterior.
V. Os do commissario do Brazil no extrangeiro.
VI. As representações diplomáticas.
VII. As mensagens do Presidente da Republica ao Congresso.
VIII. Os pareceres ou moções elogiosas, approvados pelo
Senado, Gamara dos Deputados federaes ou mesmo Assembléas Estadoaes.
IX. As consultas do Almirantado, assignalando a benemerencia do official.
X. Os diplomas de mérito conferidos pela União ou
potências extrangeiras 60.

tendência suprema, mas aqublle tem a seu cargo os afanosos detalhes
a que é adstricto a conhecer ô dirigir.
47. A lei não faz menção do tempo em flotiíha porque, ao tempo
de sua discussão e promulgação, 1870 a 1873, ainda não havia flotiíha
estacionaria nos nossos rios.
Da primeira, a do Amazonas, se cogitou em 1868, mais como
recurso de fiscalização aduaneira que como prevenção militar.
Das outras, Rio Grande, Alto Uruguay, hoje extincta, e da Matto
Grosso, o Governo só tratou após a campanha contra o Paraguay.
Seja como for tem se tomado como merecimento, o tempo de
serviço em flotiíha embora para alguns offlciaes domiciliarios nos
Estados em que ellas existiram ou ainda existam, esse tenha sido de
simples regalo.
48. O texto exige certas distincções. Na accepção genérica—navio
de guerra — comprehende os transportes, rebocadores armados, os
patachos á vela, os postos em reserva e até o Mate « Silva Jardim n>
do uso particular do Presidente da Republica.
Mas a lei quando precisou navio de guerra, quiz evidentemente
indicar navio prompto para, saiiir.
A' meu vfir não <i merecimento o embarque, por muito prolongado
que seja, em navio ancorado no porto.
Será, quando muito, um requisito para o accesso.
O que tem valor apreciável é o tempo de viagem, máximo no
oceano.
49. Em nota anterior deüaimoa o zelo como merecimento.
E' a dedicada vigilância e severa fiscalização e o vivo interesse
pela ordem, pelo asseio e pela economia dos valoraa do listado, confiados
á gestão do official tanto no navio como nos estabelecimentos navaes.
Nas classes annexas ha condições especiaes para merecimento.
Exemplo : para o machinista, o falar o inglez, e o francez ; para
o commissario, boas contas o boa contabilidade.

PROMOÇÃO POR BRAVURA

Art. 46. Além da promoção por antigüidade e merecimento, ha mais a promoção por actos de bravura (Decretos
50. Os casos especificados neste paragrapho não estão expressos
na lei de 1873.
Penso, porém, que a lei fazendo menção da cópia de assentamentos não foi taxativa e sim meramente explicativa. E' bam de vôr
que as hypotheses enumeradas no paragrapho são de origem offlcial.
Ha, mesmo, possibilidade de a relevância dos serviços do offlcial
ficar constada em documento não offlcial como por exemplo : voto de
louvor em associação tectmica, littoraria, «cientifica e até religiosa,
carta missiva do commandante ou pessoa assistente do acto praticado.
Nada impede que, por occasião d u proposta de promoção, sejão
exhibidas as provas escriptas de seu merecimento, officiaes, ou não, si
não constarem de seus assentamentos.

88

ns. 1.351, de 7 de fevereiro de 1871, art. 13 e 640 B, de 31 de
outubro do mesmo armo, art. 3 51.
§ 10. Para que tenha logar a promoção por bravura
são necessários os seguintes requisitos :
I. Que haja estado de guerra internacional, ou intestina.
51. Ao definir o valor dissemos em a nota o seguinte :
«Não sé deve confuadir valor com bravura,. Em linguagem
militar o valor é a coragem de enfrentar resolutamente o perigo.
«Nesse sentido revela valor o offlcial que penetra no paiol da
pólvora para extinguir o incêndio incipiente,*o machinista que descarrega a válvula da caldeira, perto a explodir por defeito, ou descuido
do vigilante; do commandante que entra no quartel, ou alojamento,
de praças amotinadas e ou só, ou auxiliado, consegue desarmar e
julgulal-as, restabelecendo a ordem; do offlcial que se appróxima do
acampamento inimigo para fazer um reconhecimento, com risco immínente de morte ou aprisionamento; do commandante do navio que,
conserva presença de espirito, manobra contra intenso temporal e
communicando confiança em seus subordinados, consegue vencer o
revolto oceano, salvando-o do sossobro.
« Em operações activas de guerra o extremado valor toma o nome
peculiar de bravura.
«Então eqüivale á intrepidez, audácia no ataque, ao ardor louco
da lucta que conduz o combatente ao extermínio, si a sorte lhe ô
adversa, ou ao heroísmo, si alcança a palma da gloriosa victoria.
E' o caso de um cruzador mediano entestar, sem hesitação, o possante
couraçado em tiroteio hábil, logra emergil-o ou do commandaate de
um batalhão, que, em desespero de lance, mede força com urna
divisão inteira e logra dispersal-a com grandes perdas.
« Em taes conjecturas o arrojo do belligerante assemelha-se á allucinação, á loucura, á ferocidade selvagem.
« A Historia pátria registra feitos temerários praticados pelos
nossos ardorosos patrícios durante a, invasão hollandeza e durante a
campanha contra o Governo do Paraguay.
« Modernamente, porém, se tem barateado o nobre predicado de
bravo no militar.
« Governo e Congresso decretaram promoções por acto de bravura
a offlciaes que, na revolução federalista do sul, se entretiveram em
rápidos tiroteios com os rebeldes, mal armados, mal vesüdos e mal
alimentados.
« Apusar da desfavorável desigualdade a lucta só terminou por
accôrdo, mediante urna mensagem do Poder Executivo».

II. Que haja uma esquadra em operações activas de
guerra.
III. Que o commandante em chefe da esquadra considere como de bravura o acto praticado e assim o declare na
Ordem do Dia, ou na parte official ao Governo.
IV. Que seja feita pelo mesmo commandante em
chefe " 3 .
52. E, pois, não dá direito á promoção :
I. O acto de bravura praticado fora de estado de guerra.
Será então simples valor.
II. O acto praticado em navio solto ou em navio de simples
divisão sem coramandante em chefe.
III. O acto praticado em operações activas de guerra, mas não
classificado como do bravura polo commandantie om cliefe.
Todavia cumpre assignalar que, no combate de Santa Gatharina,
ferido em 16 de abril de ,1894, o almirante Jeronymo Gonçalves, commandante em chefe da esquadra legal, ao narrar as peripécias da me^moravel acção, não empregou em sua noticia offlcial a palavra
— bravura —, mas não obstante o Marechal Floriano, por decreto de
9 de agosto, promoveu ao posto de capiíào-tenente, por actos de bravura a se to primeiros tenentes que ;Uli combateram.
Incluímos como requisito, a intervenção do commandante em
chefe, fazendo a promoção.
Está isso expresso no art. 13, do decreto de 1891, mas semelhante
faculdade cessou di.mte do art. 48, § 5°, da Constituição, segundo o
qual cabe ao Presidente da Republicii prover aos empregos civis e
militares.
Exceptuamos o caso único em que o Presidente delegou ao comman.da.nte em chefe a faculdade de promover, ao thea,troda campanha,
embora cotti restricçõ»s, como tiveram o Duque de Caxias, o Visconde
de Inhaúma na, lucta contra o Governo do Paraguay.
Por ultimo cumpre consignar que, em face do art. 13 citado,
perdeu a razão de sai- o qualificativo — extraordinária bravura — empregado pela lei n. 2.396, de 18 de junho de 1873, art. 7°, paragrapho
único.
E, pois, a bravura é uma só.
Fora do caso íigurado no art. -iôií, sob nossa analyse, isto é, a
bravura em navio sem commandante om chefe não dá direito á promoção immediata, embora existindo vaga, será apenas merecimento
para accesso após os oito mezes de embarque.
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§11. A promoção por bravura independe dos requisitos de embarque e interstício ".
§ 12. Também não depende de vacatura a promoção
por bravura ".

II. Dos docentes da Escola Militar™.
III. Dos docentes do Collegio Militar 8 7 .
IV. Dos engenheiros Navaes não procedentes da Escola
Naval arts. 55 e 56 do decreto n. 6.865, de 27 de fevereiro

de 1908 58 .
§ 1°. Os officiaes do quadro extraordinário só podem ser
promovidos por antigüidade rigorosa. (Decreto n. 108 A, de

DO QUADRO EXTRAORDINÁRIO

Art. 47. O quadro extraordinário da Armada se
compõe:
I. Dos docentes vitalícios da Escola Naval. (Decreto
n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, art. 10) ".
53. No regimen da lei de 18 de junho de 1873 e regulamento de
12 de novembro do mesmo anno, art. 15, o prazo de interstício, ou embarque era de um anno (terço de três annos) para os officiaes em feitos
de bravura.
Esse prazo ficou reduzido a oito mezes desde que a lei n. 2.941, de
1879 e decreto n. 640 B, de 31 do outubro de 1891, baixou a dous annos
o tempo anterior.
Diante, porém, do decreto n. 1.351, de 7 de fevereiro de 1891, não
mais houve necessidade de estagio para os bravos da Marinha.
Um capitão de corveta pôde, em 30 dias, subir ao posto de contraalrnirante si em três combates suceessivos lograr a rara ventura de
effectuar actos notórios de heroismo patriótico.
54. Assim ressolveu o Supremo Tribunal Federal pelo accórdão
eivei n. 1.430, proferido n;;, acção proposta pelo capitão de corveta
Altino Flavio de Miranda Corrêa.
55. No regimen da lei n. 2.296, de 1873, os lentes, expositores e
professores da antiga Eseola de Marinha, continuavam no quadro
effectivo e sujeitos, como os demais offlciaes, á obrigação de embarque.
A lei n, â.941, de 8 do novembro de 1879, dispensou a condição de
embarque.
O citado decreto n. 108 A, de 1889, os transferiu para o quadro
extraordinário.
Presentemente estão nessa quadro os seguintes offlciaes : capitães
da fragata, Augusto Guedes de Carvalho e Manuel do Albuquerque

1889, art. 10).
§ 2°. A antigüidade, a qun se refere o paragrapho anterior, não é a que os offlciaes teem entre si no quadro
extraordinário ".
Lima; capitães de carveta Nelson de Vusconcellos e Almeida, João da
Costa Pinto, Narciso do Prado Carvalho, José Maria da Fonseca
Neves e Taucredo Burlainaqui de Moura e capitães-tenentes Pedro
Cavalcante de Albuquerque, José de Figueiredo Costa e Mario de
Andrade Ramos.
56. Está neste caso o Dr. João Frederico de Almeida Fagundes,
cirurgião da Armada.
57. E' professor desse collegío e como tal figura no quadro extraordinário o capitão tenente Thomistocles Nogueira Savio.
58. Esses engenheiros são : o capitão de corveta Antônio de
Abreu Coutiuho e os capitães-tenentes Luiz Gastão Lavigae e Cleto
Ladislau Tourinho Japiassú.
59. Em 1901, o então capitão de fragata João Nepomuceno
Baptista, no quadro extraordinário como lente da Escola Naval,
requereu promoção ao posto de capitão de mar e guerra por antigüidade independente do vaga.
O extincto Conselho Naval deu sob n. 8.530, o seguinte parecer :
CONSULTA N. 8.530
No quadro extraordinário a que se refere o art. 10 do daereto
n. 108 A, de 1889, os lentes e proíessores militares da Eseola
Naval são promovidos por antigüidade, independente de vaga
no quadro ordinário da Armada a que pertenceram, mas de
que foram desligados

Por vosso despacho lançado no offlcio do Quartel General
da Marinha, sob n. 273, de 27 do mez de abril, próximo pás-

93

sado, expedido pela sua 1a secçao, mandastes que o Conselho
Naval consulte com o seu parecer sobre o requerimento,
acompanhado de memorial, do capitão de fragata do denominado quadro extraordinário, lente da Escola Nav;il, João
Nepomuceno Baptista, em o qual pede promoção ao posto de
capitão de mar e guerra, por antigüidade.
Na data do requerimento, 19 de abril do corrente anno,
havia a vaga aberta, no posto de capitão de mar e guerra
pelo fallecimento do official desta patente Leopoldino José dos
Passos, e o Quartel General da Marinha, informando a respeito
declarou que o preenchimento dessa vaga teria de sel-o por
merecimento, como effeetivamente o foi, com o accesso do
capitão de fragata Antônio Lins Cavalcanti de Oliveira,
que completou o numero de 20 capitães de mar e guerra,
numero este que comporta o quadro dos officiaes deste posto.
Não ha, portanto, actualmenfce, vaga em que possa ser
contemplado o requerente, cujo accesso só pôde effectuar-se
por antigüidade rigorosa, em face do disposto no art, 10 do
decreto n. 108 A, de 30 dezembro de 1889 (lei da reforma
compulsória).
No memorial que o poticionario annnxou ao seu requerimento e que tem a data de 30 de abril, posterior de 11 dias á
data do requerimento, abunda elle em considerações com que
pretende provar que os accessos dus offlciaes que se acham
na sua situação devem ser feitos independentemente do
numero de indivíduos constantes dos quadros dos offlciaes
do Corpo da Armada, o que é inaceitável.
O arí. 10 do decreto citado não creou quadro algum
extraordinário regido por disposições especiaes concernentes
a accesso, e o termo « q u a d r o » , alli empregado para
abranger os oíüciaes do Corpo da Armada, que exerciam
o magistério e as diflferentes especialidades da engenharia
naval, não foi bem concebido, porque um quadro, na communhão otflcial, presuppõe numero limitado de indivíduos
creados por lei, como mais tarde foi creado o quadro
dos especialistas, hoje Corpo de Engenheiros Navaes ; o termo
a empregar e que melhor definiria a oou?a seria «grupo».
Os offlciaes, como o requerente, que exercem o magistério, emqaanto uma lei não determinar o contrario, continuam fazendo parte do Corpo da Armada e os seus accessos
só podem effectuar-se por antigüidade rigorosa, quando,
chegados ao numero l da escala, forem incluídos nesta
quota; fora destas condições não podem ter accesso porque,
o contrario seria onerar os quadros com excesso de indivi-

duos, contrariamente ao disposto na lei de fixação dos mesmos quadros.
Isto posto, é o Conselho Naval de
PARECER

1°, que a pretenção do capitão de fragata João Nepomuceno
Baptista, a ser promovido ao posto de capitão de mar e
guerra, só poderá ser attendida quando houver vaga no
quadro dos offlciaes deste posto e lhe caiba a promoção por
antiquidade rigorosa;
2°, que, para evitar difflculdades semelhantes, convém
solicitar do Congresso Nacional disposições especiaes para
regular a situação dos offlciaes _ e as promoções no chamado
quadro extraordinário, as quaes não existem ainda.
Em 14 de maio de 1901.— Marques Guimarães, relator.—
Manhães Barreto,— Lopes da CVw.z,com voto cm separado.—
A. F. Velho.— Oliveira Machado.
DECLARAÇÃO DE VOTO

O art. 10 do decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de
1889 diz :
« Os offlciaes especialistas, bem como os lentes e professores da Escola Naval passarão para um quadro extraordinário, no qual serão promovidos, por antiquidado, quando lhes
couber, segundo a collocação que actualmente teem na respectiva escala.»
Em virtude desse artigo foi transferido para aquelle quadro
o-capitão-tenente da Armada João Nopomuceno Baptista, por
decreto de 8 do janeiro do 1890, com outros lentes e professores,
sendo preanchidas as vagas deixadas no quadro ordinário
pólos offlciaes do mês mu quadro e doste modo tem procedido
o Governo invariavelmente até a presente data.
Sendo assim, como osperar-se que haja vaga para a
promoção do capitão de fragata Baptista, que occupou o
n. l logo após a elevação de posto do capitão de fragata José
Pereira Guimarães, estando já prejudicado com o accesso
de Cavalcanti Lins ao posto de capitão de' mar e guerra;
quando é certo que o art. 10 do referido doereto terndnamemente declara :' « que os oííleiaes Itíntes e professores
passarão para um quadro extraordinário, no qual serão
promovidos, por antigüidade, quando lhes couber, segundo a
collocaçio que actualmente teem na respectiva escala ».
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Ora, não devendo os lentos e professores da Escola Naval
reverter ao quadro ordinário dos offlciaos da Armada, por
terem aberto vagas, quando foram transferidos para o quadro
extraordinário, conforme propõe o Sr. relator da Consulta
n. 8.530 e pareço haver concordado a maioria deste Conselho,
o que de modo algum poderá prevalecer, porque iria im •
mensamente prejudicar aos offlciaes do quadro activo e ferir
direitos adquiridos; e competindo, portanto,as v;tgas,que forem
abertas na quota de antigüidade, aos ofüciaes; mais antigos do
mencionado quadro activo, de accordo com a lei de promoções
da Armada e a que já foi citada, cujo intuito outro não foi
sinão conservar as antigüidades dos offlciaes do quadro extraordinário, por occasião de suas transferencias para esse quadro,
penso que, de conformidade coin o espirito claro do a,rt. 10 do
referido decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, cabe
desde já a promoção por antigüidade ao posto de capitão de
mar e guerra, ao capitão de fragata João Nepornuceno Baptista,
por occupur o n. l em sua antigüidade e não ter vaga alguma
a esperar, não só porque esta de direito pertencerá ao capitão
de mar e guerra graduado Francisco Carlton Montanari, como
também, porque ao contrario disso dar-se-hia a anomalia de
serem promovidos para uma só vaga dous ofliciaes, salvo si
predominar a opinião da maioria de oceuparem do novo seus
respectivos logares no quadro ordinário, os olíleiaes do extraordinário, em cujo caso cessarão, por algum tempo, os accessos
nos postos desde 2° tenente até capitão de fragata.
O principio que sustento, Sr. ministro, é o quo tem predominado, e, ultimamente com a promoção do capitãotenente Augusto Guedes de Carvalho ao posto de capitão de
fragata, foi elle mantido em toda a sua plenitude.
E' este, Sr. ministro, o meu parecer, que julgo estar de
accordo com a verdadeira interpretação da lei.— Manoel Lopes
da Cruz.
RESOLUÇÃO

Concordo com o voto divergente quanto ao direito á
promoção pelos fundamentos constantes da mensagem, que
deve ficar archivada com o decreto de promoção.»
Em 5 de julho de 1901.— J. Pinto da Luz.
O ministro da Marinha, conformando-ae com o voto discordante
mandou lavrar o decreto de promoção.
Desta resolução, resultou o aresto no sentido de caber ao offlcial
do quadro extraordinário, o direi to a promoção desde que nesse quadro

seja o unicode sua classe ou aUinja o n. l independente de vaga e
de embarque de que está dispensado.
Prevaleceu essa doutrina?
Em Í905, o capitão de fragata Augusto Guedes de Carvalho,
também lento, requereu, por sua voz, accesso ao posto de mar e
guerra.
Ouvido a respeito, o Conselho Naval enunciou este Parecer:
CONSULTA N. 9.358
No quadro extraordinário dos docentes, da Escola Naval, não pôde
haver promoção por antigüidade. Tal promoção só terá logar
quando o doonnte militar attinyir ao numero um na escala do
Corpo da Armada a quo, para esse lim, continua a pertencer.

Sr. Ministro. — Ao Conselho Naval para consultar — foi
a ordem por vós exarada, nos papeis que acompanham o requerimento em que o capitão de fragata Augusto Guedes de
Carvalho solicita sua promoção ao posto de capitão de mar e
guerra, allegando a existência de duas vagas dessa patente
no quadro extraordinário a que pertence como lente cathedratico da Escola Naval.
Esta pretenção faz desde logo suggerir a seguinte pergunta: — Da quantos capitães de mar e guerra se compõe
esse quadro extraordinário, no qual o peticionario affirma a
existência de duas vagas '!•
Essa afflrmativa só pôde ser avançada quando não está
preenchido o numero de offlciaes, previamente fixado por lei,
para compor qualquer quadro, como se dá em todos aquelles
que tem uma existência própria, com os da Armada, de Saúde,
de Conimissarios, etc. ; quando, porém, esse quadro 6 todo
occasional e variável, não comportando, pela sua espe<;ie,
numero definido para os offlciaes quo o devern compor, como
aconteceu com o alludido quadro extraordinário, a desapparição de uma patente superior não determina vaga alguma,
nem da direito a accesso nesse quadro, que não passa de um
grupo de offlciaos, accidentalmente ahi collocados, em conseqüência de sua expontânea entrada para o magistério das
escolas militares.
E, si não, qual o regulamento especial que o rege, como
a todos os outros, estatuindo as condições de accesso o garantindo o direito á promoção requerida?
O próprio peticionario nenhuma disposição legal apresentaria a esse respeito e apenas limitar-se-hia, como o fez,
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a citar o art. 10 do decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de
1889 (reforma compulsória) com ò qual tenta amparar seu
pedido; no emtanto â esse mesmo artigo que vae mostrar o
quanto o seu presumido direito é distituido de fundamento.
Diz o alludido art. 10 «os offlciaes especialistas, bem como
os lentes e professores da ííscola Naval passarão para um
quadro extraordinário, no qual serão promovidos por antigüidade, quando lhes couber; segundo a collocação que actualmente tem na respectiva escala»,
Ksse artigo publicado em uma lei que appareceu logo
após a proclamação da Republica, e em época em que se procurava melhorar a situação das classes armadas, teve por fim
garantir aos especialistas' e lentes das escolas militares a
promoção por antigüidade qua lhes era marcada pelas leis
anteriores ; e para que elles, no quadro activo, não occupassem
lugares que de direito pertenciam aos officiaes combatentes,
fel-os passar, para um quadro extraordinário onde seriam
promovido;! quando lhes competisse a promoção pela antigüidade que levassem do quadro activo ; e para isso foram
acompanhados do numero que occupavam na primitiva escala,
numero esse que vai gradualmente diminuindo á medida que
aquelles entre os quaes estava no quadro activo, isto é, da
mesma antigüidade, se vão approxímando do n. 1. Chegado a
esse ponto, no quadro extraordinário, fica preenchida a condição legal da aiitiguidade e o lente tem, então, o direito á
promoção, como muito bern opinou este Conselho em sua
consulta n. 8.49o, com a qual concordou vosso antecessor.
E' esta a única interpretação racional das palavras «passarão para um, quadro extraordinário no qual serão promovidos
por antigüidade quando lhes couber segundo a collocação que
aciualmente (1889) tem na respectiva escala.»
E é segundo esta interpretação única, do alludido artigo,
que o Quartel General muito rasoavelrnente tem eollocado 0a
escala do quadro extraordinário, com o numero de ordom da
primitiva escala, uão só os que em 18');) passaram para esse
quadro, como todus aquelles que posteriormente tem entrado
para o magistério das escolas militares. Assini o n. l quo dá
direito á promoção por antigüidade não é o determinado pelo
facto de chegarem ao ponto culminante da.s escalas do quadro
extraordinário, e sim o que é mdicaJopor aquolla designação
de ordem numérica (n, 1) proveniente da antigüidade tirada
do quadro iictivo de onde saturam.
Chegados a esse ponto compete-lhes, como foi dito, a promoção, e é então que se dão dous accessos simultâneos, con-

sequentes de uma mesma vaga e para dous officiaes que
contam a mesma antigüidade ; uma no quadro activo do que
iielle occupa o n. l e, outra no quadro extraordinário pelo
lente que ahi está designado pai) n. l A. E esta dosignação
vem ainda uma vez demonstrai que as promoções nos dous
quadros marcham paralisa me íitô, obedecendo ao principio que
estabelleceu o alludido quadro extraordinário, creado como
duplo fim de não embaraçar as promoções no quadro combatente e de garantir as promoções por antigüidade aos offlciaes
que expontaneamente se dedicassem ao magistério.
E' este facto, todo racional, de duas promoções simultâneas, que é capciosamente apresentado como anomalia ou
absurdo entre as objeeções que sã procuram levantar com o
fim de dar ao quadro extraordinário uma autonomia que elle
não tem. Como muito bem definiu a consulta n. 8530 deste
Conselho, o quadro em questão não passa de um grupo de
offlciaes, sem lei nem rogulamento que o reja e quo, pelo fim
de sua creação, está agregado ao quadro da actividade para
marcar aos offlciaes que o compõem a occasião em que devem
ser promovidos por antigüidade.
Pretender uma promoção nesse quadro, independente da
ordem numérica qne acompanhou os offlciaes ao sahireni do
quadro da actividade, ó ir contra o preceito do artigo citado,
que tornou essa promoção obrigatoriamente subordinada á
escala da antigüidade (a) e, mais ainda, além de violar essas
disposições, imperativas da lei, é querer, por mera phantasia
estabelecer regras e crear doutrinas e princípios não autorizados por leis posteriores.
Segundo a falsa doutrina, que o requerimento em questão
pretende crear, as suas conseqüências irão muito longe, como
é fácil prever.
Diz o peticionario, que abriram-se duas vagas no fictício
quadro dos capitães de mar e guerra: uma lhe caberia, como
reclama, e outra soria sem duvida do lente mais antigo que se
lhe seguisse no mesmo quadro, Essas duas promoções abririam
naturalmente, seguindo sua maneira do pensar, outras duas
vagas no quadro dos capitães de fragata: por principio de equidade estas duas seriam solicitadas pelos capitães-tenentes
mais antigos, também do quadro extraordinário.
A sen turno as duas novas vagas de capitães-tenentes
(a) E também contra o preceito estabelecido pelo decreto n. 930 A de 8 de
julho de 1892, relativo aos olliciaes da Armada, professores do Collegio
Militar.
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seriam pelas mesmas razões requeridas pelQS lentes l° tenentes mais antigos, e assim teríamos uma serie não interrompida de promoções para vagas puramente ficticias.
Quando com o correr do tempo tivessem de haver as promoções simultâneas com o quadro da Armada, os que, então
fossem legalmente promovidos abririam novas vagas que,
pelo principio decorrente do actual requerimento, teriam
também de ser praenchidas segundo a nova doutrina.
E assim, como muito bem diz a 2a secção da Secretaria
da Marinha, que encarou perfeitamente bem esta questão,
seria conceder aos offlciaes do quadro extraordinário o direito
duplo de promoções : quando na escala ordinária for promovido
o n. l, como já está resolvido, e quando no seu quadro vagar
um posto inimedialamente superior ; o Cfue & absurdo.
E teríamos assim duas largas fontes de promoções no
quadro extraordinário, em vez da restriccão á rigorosa antigüidade preceituada pelo art. 10 acima transcripto,.
Como se vê, o fim da creação do alludido quadro ; a falta
de um numero fixo de offlciaes para elle marcado por lei em
cada patente; a ausência de um regulamento que determine
direitos e condições de accesso, e as próprias palavras do
art. 10, tiram todo o fundamento á preterição em questão.
Assim pensando, é o Conselho Naval de
PARECER
Que não está no caso de ser deferido o requerimento em
que o capitão de fragata do quadro extranumerario Augusto
Quedos de Carvalho pede promoção por antigüidade ao posto
de capitão de mar e guerra do mesmo quadro, por faltar-lhe
fundamento legal.
Resolvereis porém, como julgarfles mais acertado.
Sala das sessões do Conselho Naval, 3 de janeiro de 1905.
— Francisco Calheiros da Graça, relator,—Alexandrino Faria
de Alencar.— José Pedro Alves de Barras, — Joaquim de Oliveira Machado,
VOTO EM SBPA.RABO Á CONSULTA N. 9358

Sr. Ministro. — Sinto divergir do parecer da illustrada
maioria, quanto aos seus fundamentos e conclusão, pelas
razões que passo a adduzir, O decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, creou um quadro extraordinário, constituído
por especialistas, lentes e professores da Escola Naval, no

qual são elles promovidos por antigüidade, quando lhes cabe,
com excepção dos especialistas, que desse quadro foram transferidos por decreto n. 327, de 12 de abril de 1890, para
formar uni corpo especial — o de Engenheiros Navaes —,
regido por disposições que lhe deram autonomia e o tornaram
independente do Corpo da Armada, comquanto posteriormente,
em 1891, voltassem a fundir-se no corpo extraordinário, para
de novo delle desligar-se por força da lei n. 105, de 13 de
outubro de 1898, que lhe restituia a anterior organização ;
ficando dessa data em diante o quadro extraordinário composto exclusivamente dos offlciaes procedentes do Corpo da
Armada, nomeados lentes e professores da Escola Naval e
CoUegio Militar, sendo que estes só pelo decreto n. 930, de
8 de julho de 1892, foram nelle inclui4os, por tarem então
sido consideradas militares os, serviços por elles prestados no
magistério.
E', pois, claro que ao lado dos quadros da Armada, de engenheiros navaes, de saúde, de machinistas e commissarios,
tem vida legal, independente e autônoma, o quadro extraordinário, que, si não goza dos mesmos direitos daquelles, também não está sujeito aos ônus e deveres que pesam principalmente sobre o da Armada. Isto posto, passo a justificar e fundamentar o meu voto.
A lei que deu existência ao quadro extraordinário é o
art. n. 10 do decreto n. 108 A, acima citado, do Governo
Provisório, que enfeixava em suas mãos os Poderes Executivo
e Legislativo; resa elle assim : Os officiaes especialistas (actualmente formam um quadro á parte, conforme ficou dito),
bom como os lentes e professores da Escola Naval e do Collegio Militar deve accrescentar-se, passarão para um quadro
extraordinário, no qual serão promovidos por antigüidade,
quando lhes couber, segundo a collocação que actualmente
têm na respectiva escala.
Toda a duvida que se tem levantado, por occasião de se
fazer promoção nesse quadro, provém e se origina da intelligencia que se tem emprestado ao referido trecho o que mais
de uma vez tem variado nesío Conselho ; porém convém analysal-o para dar-lhe uma interpretação lógica e grammatical.
E' justamente do facto de achar-se collocada em ultimo
logar a phrase « segundo a collocação que têm. aotualmente na
respectiva escala», quo surge a rnalsinada divergência, que
cumpre de vez dirimir; ó desse descuido de redacção que tem
nascido essa discordância, quanto ao verdadeiro sentido que
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olla tem. Assim, si redigir-se o mencionado artigo desta
fôrma — « Os lentes e professores da Escola Naval passarão
segundo a collocaçâo que actualmente têm na respectiva
escala para um quadro extraordinário, no qual serão promovidos por antigüidade, quando lhes couber », — aclarar-se-ha
o seu sentido, e toda a obscuridade na sua interpretação dissipar-se-ha. Com effeito, desde que era preciso, para dar
execução á lei, organizar um quadro com officiaes que deviam
ser transferidos de outro, ora natural que o legislador procurasse respeitar a antigüidade que cada um desses officiaes
trazia, e a garantisse, classiticando-os em novo quadro conforme a collocaçâo que cada um tinha naquelle de onde procedia, (e por isso usou do verbo ter no presente indicativo),
afim de que, mais tarde, quando houver outra vez transferencia, o offlcial do Corpo da Armada nomeado substituto ou
professor possa occupar no quadro extraordinário o logar que
lhe tocar em virtude de sua antigüidade, oriunda do mesmo
corpo ; razão pela qual conservam o numero que teriam si
continuassem no quadro ordinário. Assim o 1° tenente n. 3
da escala — é um exemplo — nomeado oppositor irá, passando
para o quadro extraordinário, occupar um logar acima do
1° tenente n. 10, que já fizer parte do referido quadro, embora
lente cathedratico seja. Consequentemente a phrase — segundo
a collocaçâo que têm na respectiva escala que está deslocada e
fôrma um complemento circumstancial do verbo da oração
principal — passarão — apanas indica o modo de se fazer a
classificação dos lentes e professores pela antigüidade dos
postos em que são transferidos, e estabelece o critério para a
formação do novo quadro.
A segunda proposição subordinada quando lhes couber era
perfeitamente dispensável; nenhuma circumstancia exprimo
relativamente ao sentido geral da principal, ou accrescenta
á primeira subordinada no qual serão promovidos por antigüidade e podia desapparecer do trecho que venho analysando;
porquanto ninguém pôde ser elevado de posto na dita quota
sem que seja o mais antigo da classe em que se acha e haja
vaga, e no quadro extraordinário não se exige nem interstício
nem tempo de embarque. Constituído o referido quadro consoante preceiíúa o art. 10, já mencionado,' foram as vagas,
deixacb.s pelos offlciaes transferidos do quadro ordinário para
aquello, providas em vista da disposição contida no art. 12
do citado decreto, não pelo facto do sorem ellos promovidos,
mas sim porque foram formar um outro quadro, no qual ficaram classificados segundo a antigüidade que contavam e que
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serviu para regular a sua nova escala ; e como a lei que instituiu o quadro extraordinário estatue que -nelle só haverá
promoção por antigüidade, nelle esperam vaga para o accesso,
pois basta a oração — no qual serão promovidos por antigüidade — para tornar inilludivel, irrefutaval a injuncção expressa
na lei que dispõe que só dentro delle subam de posto.
Como, pois, se pretende concluir dahi que elles podem
concorrer em promoção com os offlciaes do quadro da Armada, que elles deixaram, si os logaros que neste occupavam,
por força do art. lado alludido decreto, foram preenchidos,
e si a lei n. 732, de 20 de dezembro de 1900, reorganizando o
quadro dos offlciaes da Armada, taxou para cada posto um
numero determinado de offlciaes, no qual não está incluído
nenhum dos lentes e professores da Escola Naval o Collegio
Militar, que foram delle excluídos para figurar no quadro
extraordinário ? Com que direito querem elles disputar a
promoçãe naquelle quadro, ao qual nenhum laço os prende ?
Entretanto esta doutrina, attentatoria dos direitos dos
offlciaes do Corpo da Armada, já foi sustentada pela maioria
deste Conselho em consulta n. 8530, que foi de parecer que
a pretenção do então capitão de fragata Baptista a ser promovido ao posto de capitão de mar e guerra só podia ser deferida quando se abrisse vaga no corpo da Armada e esta lhe
coubesse por antigüidade, e que baseou o seu sentir no facto do
citado decreto não haver creado quadro algum extraordinário, regido por disposições especiaes concernentes ao accesso, e do não ser bem concebido o termo quadro, de que se
serve o referido decreto e que devendo ser substituído por
grupo. Assim a lei, que é clara e expressa e que em parta foi
cumprida, pois o quadro extraordinário existe, ex-vi delia,
perde a sua clareza e a sua força, quando se trata de interpretal-a para applical-a, e em vez, de amparar os direitos dos
que compõe o quadro que ella creou, vae ferir e lesar os dos
que pertencem ao quadro da Armada, com os quaes não
podem entrar em competência, pois a razão, o bom senso, a
própria lei se congregam para oppor-se a semelhante doutrina, por ser uma verdade axiomatica — não se poder estar
ao mesmo tempo em dous logares —, E' verdade quo tem
prevalecido a opinião de que o ofittcial do quadro extraordinário, si não pôde concorrer com o do Corpo da Armada
na promoção por antigüidade, deve, entretanto, ser promovido, desde que, pelo numero que occupava neste quando foi
para aquelle, se tornar o mais antigo de seu posto parallelamenteaoque attingiraon. l de igual patente do quadro
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da Armada, e cora esta intelligencia, dada ao ditoart. 10>
mais de uma vez, por este Conselho, tem-se conformado os
vossos antecessores. Não ha negar que esta interpretação, si
violenta o espirito e a lettra da lei, torcendo-lhe o verdadeira
sentido, ao menos não lesa ou posterga direitos de terceiro,
e só pôde favorecer os lentos e professores da Escola Naval o
Collegio Militar pela regra de que os accessos são tanto mais
freqüentes, quanto maior ô o quadro; mas ninguém affirmará, e muito menos demonstrará com bons argumentos —
que pôde haver promoção sem vaga, asserto que a lógica e a
simples razão repellem. Ha ainda a opinião de que o offlcial
do quadro extraordinário devo ser promovido por antigüidade
concomitantemente com o seu homologo — permitta-se-me a
expressão — quando este o for no quadro da Armada ; de
maneira que dous offtciaes do mesmo posto logram accesso
simultaneamente em corpos differentes em uma mesma vaga,
o que redunda no absurdo de dous indivíduos occuparem o
logar de um ao mesmo tempo. Em qualquer dos casos figurados, que venho de discutir e analysar, dá-se uma anomalia, para não usar de outro termo : no primeiro, um conflicto,
um embate de interesses oppostos, com lesão de direito
adquirido, pelo facto de ser o offlcial de um quairo, que tem
existência legal, promovido na quota de antigüidade, que
cabe ao de outro, a quem a lei n. 2216, de 18 de julho de
1873, ampara e protege"; no segundo, ha promoção sem vaga;
no terceiro, realizam-se duas promoções no mesmo posto, ou
melhor, dous offlciaes de igual patente são promovidos em
uma vaga.
Existe ainda uma hypothese que figura no requerimento do
supplicante e que cumpre desde já tomar em consideração, o
vem a ser a de poderem os offleiaes do quadro extranumerario,
entrar nas vagas que se derem no quadro da Armada e
naquelle.
Não contente de pedir a sua promoção em uma das vagas
abertas com a reforma dos capitães de mar e guerra, Bueno e
Baptista, ã qual se julga com direito, como argumento em
apoio de sua pretenção, discorre assim :
« Para compensar o rigor dessa exigência (a restricção
do direito de promoção á estricta antigüidade) foi que a lei
permittiu que esses offlciaes (lentes e professores) possam também ser promovidos quando attinjam o n. l dos da mesma
patente em referencia ao quadro ordinário, onde se origina a sua antigüidade, s> Si um dos dous advogados, cujos
pareeeres vêm juntos, consultado sobre o assumpto aftoraa

categoricamente quo só nas vagas que se abrirem no quadro
extraordinário lhes compete a promoção, subordinada ao critério exclusivo da antigüidade, o outro sentencia que a lê
lhes permitte o aceesso em ambos os quadros, si bem que
dahi resulta grave perturbação nelles—mala lex, sed lex, —
sem advertir que o decreto n. 108 A. art. 10, designou taxativamente o quadro em que elles devem ser promovidos,
quando determinou a sua passagem para o mesmo. Dahi se
infere que as razões que o peticionario adduz para fundamentar a sua promoção no quadro extraordinário são contraproducentes quando elle trata de applical-as á sustentação do
seu pretenso direito no caso que se agita. Realmente, nesta
hypothese é mais flagrante o contrasenso, pois nella fica o
offlcial do quadro extraordinário tal qual o colosso do Rhodes,
com um pé em uma margem e outro na outra; e si semelhante direito llie fosse reconhecido, dar-se-lho-hia uma perspectiva de maior numero de vagas, proporcionar-se-hiam-lhe
dous meios de realizar as suas aspirações, abrir-se-hiam-lhe
duas portas ao accasso para compensar os prejuízos que soffre,
não obstante a paz e a tranqüilidade em que vive, que ninguém
lhes perturba, o soldo, as etapas, as gratificações de exercício
e os accrescimos periódicos que percebe, além das vantagens
que advem da reforma; livres dos rigores do serviço militar,
a que está sujeito o seu camarada da activa, e que elle
trocou pelo professorado. Pelo que deixo exposto, fica patente que todas as incongruências apontadas promanam do
facto de não serem os lentes promovidos dentro do próprio
quadro, era que foram classificados segundo a antigüidade que
para elle levaram, como exige o art. 10 do decreto n. 108 A.
Que importa que esse quadro não seja regido por disposições
especiaes, que regulem a sua estructura, si o numero dos
officiaes que o constituem ostá subordinado ao de lentes e
professores da Escola Naval e Collegio Militar, por sua vez
limitado, e eircumseripto ao numero de cadeiras e aulas
creadas por lei, numero que pôde variar, do mesmo modo que
o dos offlciaes que compõem o quadro ordinário, conforme
as circumstancias ? Não é justo e, portanto, não se deve ad-1
mittir que continue a controvérsia sobre o modo como devem
ser promovidos os offlciaes do quadro extraordiario, por falta
de um regulamento, do qual, aliás, se pôde prescindir, por
que o accesso dos lentes e professores, offlciaes do referido
quadro, está exclusivamente sujeito ao critério da rigorosa
antigüidade, que não é licito fraudar, visto que ella os acompanha quando são transferidos do accôrdo com o art, 10 de
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mencionado decreto, e lhe ô inherento, conforme preceitua a
lei. A' vista das considerações adduzidas, submetto ao vosso
esclarecido juízo o Seguinte
PARECER

l". Os offieiaes do quadro oxtranumerario em hypothose
alguma depondora de vaga no quadro ordinário para a sua
promoção no quadro extraordinário, por ser isto contrario
ao art. 10 do decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889;
2°. Conseguintemente, só podem ser promovidos por antigüidade no próprio quadro, para o qual passaram, nas vagas
que nelle se derem ;
3°. A' vista da divergência que tem havido na intelligencia do citado art. 10, quanto ao modo de applical-o ao
caso concreto de uma promoção por antigüidade, o que é
devido á concisão com que está redigido, e para evitar duvidas futuras, torna-se urgente que, na reforma do regula-*
monto da Escola Naval, que fostes autorizado a fazer, fique
de vez clara e regulada a situação dos referidos offlciaes, e
determinado com a maior precisão e rigor, que o caso comporta, o processo de sua promoção.
Vós, poróm, Sr. Ministro, resolvereis como for mais justo.
— relator, Affonso de Alencaslro Graça.
— A' Esjola, Naval, declarando, de accòrdo com o parecer da maioria dos consultores do Concelho Naval, exarado
em consulta n. 9353, de 3 de janeiro ultimo, que não está no
caso de ser deferido o requerimento do capitão de fragata
Augusto Guedes de Carvalho, lente cathedratico dessa Escola,
pedindo promoção por antigüidade, ao posto de capitão de
mar e guerra do quadro extraordinário, por faltar-lhe fundamento legal (aviso n. 210).
Tendo o Ministro da Marinha se conformado com este parecer,
ficou estabelecido que a antigüidade do quadro extraordinário se rege
pela que tenham no quadro ordinário, antes da transferencia.
O capitão de fragata foi aos Tribunaes, mas o Juiz Seccional não
discentm da resolução administrativa.
Nem era possível correr de outro modo,
A prevalecer a solução anterior subseguiam os' seguintes absurdos.
A) Um 1° tenente, capitão tenente ou capitão de corveta nomeado lente ou professor e como tal transferido para um quadro
extraordinário seria promovido primeiro que seu companheiro de
classe mais antigo na escala, só porque a passagem deste para esse
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§ 3°. Essa antigüidade é, sim, a que o official tinha
no quadro effectivo e a leva para o quadro extraordinário
no dia da transferencia "".
§ 4°. Decorrendo no Corpo da Armada, vaga que deva
ser preenchida pela quota de antigüidade rigorosa, a proquadro foi em data posterior, o que soria contrario a todos os princípios de direito militar.
B) Não dependendo os docentes, do requisito de embarque nem de
vaga o sim apenas de interstício, haveria de dous em dous annos promoção em massa de todos os officiaes contemplados no quadro extraordinário .
C) Desse modo, um 1° tenente, estaria em seis annos capitão de
mar e guerra, o que causaria grande damno á Fazenda Nacional.
-D) Chegando ao posto de capitão de fragata o mais antigo passaria a mar o guerra e os capitães de fragata immediato tornando-se
o numero um, seria promovido logo após aquelle, de sorte que podia
dar-se e caso de, no quadro extraordinário, haver avultado numero
de capitães de mar e guerra, fragata, etc., visto que não ha nem
pôde haver delimitação nesse quadro annual e intermino.
Ha ainda a ponderar que os docentes não são promovidos como
docentes ; mas sim como officiaes de Marinha.
As vagas, no magistério, eram preenchidas por concurso e hoje
por nomeação do Governo dentre os offlciaes da Armada aptos para
desempenharem as funccões de instructores.
Si são promovidos como offlciaes, estão elles sujeitos aos princípios geraes da lei de 1873, isto é, dependendo de vaga e de chegar
ao n. l da escala geral para terem direito a accesso.
60. Este enunciado, resulta logicamente, da nota anterior.
O offlcial transferido do quadro normal para o extraordinário
conserva o numero de ordem que naquelle tinha.
O livro mestre annotará essa importante mutação. No Exercito, o
ofâcial, lente ou professor, figura no Almanack com a lettra A, junta
ao seu numero para indicar o logar que lhe cabe ou que cabia na
classa dos combatentes.
Na Marinha, o docente não figura na classe primitiva, mas no
quadro para que transitou com o respectivo numero de outr'ora.
Elle jamais deve perder o numero de outr'ora. Si elle pedir demissão do magistério ou for privado do cargo por sentença, volverá
para o quadro, de onde sahio, e nesse quadro recuperará seo antigo
logar si houver vaga ou fique aggregado se não.
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moção no quadro extraordinário será simultânea com a do
quadro efíectivo (Resolução presidencial de 20 de dezembro
de 1904).
§ 5°. Igual promoção, no quadro extraordinário, haverá
logar si o n. l do quadro ordinário, for promovido por
merecimento (Artigo da citada resolução "').
61. Em 1900 a lei n. 716, de 13 de novembro, art. 2°, creou o
quadro especial para os ofliciaes do Exercito em exercícios de cargos
vitalícios nos Institutos militares de ensino.
Para esse quadro foram transferidos ex-vi do decreto de 16 do
mesmo mez e anno, todos os offleiaes, docentes das Escolas Militares
como se vê da Ordem do Dia, n. 103.
Suscitando-se duvida sobre o modo pratico de promoção nesso
quadro, foi ouvido o Supremo Tribunal Militar que, em maioria
emittiu parecer em 5 de dezembro do 1904 com o qual se conformou
o Presidente da Republica em 20 do mesmo mez.
Em conseqüência disso baixou o seguinte Aviso:
Ministério da Guerra — N. 2608 — Rio de Janeiro, 23
de dezembro de 1904.
Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito.— Consultou-se ao
Supremo Tribunal Militar si, dada uma vaga e sondo para
ella promovido um official do quadro especial do Exercito,
dever-se-ha considerar a vaga preenchida ou si este facto importa um continuar aberta no quadro ordinário uma vaga,
visto não haver no Decreto Legislativo n. 716, de 13 de
novembro de 1900, que creou aquelle quadro disposição só
bre o accesso dos offleiaes a elle pertencentes.
O Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o
parecer da maioria do dito Tribunal, resolveu cm 20 do
dito mez, que, tendo-se considerado vigente o disposto no
art. 3° do decreto n. 8, de 21 de novembro, o qual creou o
quadro extraordinário e feito de accôrdo com esse dispositivo
as promoções no quadro especiel, estas deverão obedecer às
seguintes condições:
1a. Si o preenchimento da vaga se tiver de fazer por
antigüidade e o official n. l da escala pertencer ao quadro
ordinário, não poderá deixar de ser elle o promovido ;
2 a . Si a vaga tiver de ser provida por merecimento e o
official n. l pcilenccr ; <• quadro ordinário, a escolha pó
dera rccahir em official deste quadro ou do quadro especial e»
far-se-ha a promoção por antigüidade no quadro ordinário;

3*. Si o offlcial n. l da escala pertence ao quadro especial,
terá promoção, quando esta fôr por antigüidade e dar-se-ha
accesso por merecimento ao offlcial do quadro ordinário ;
4'. Si pertencer o n. l ao quadro especial e tendo de se
preencher alguma vaga por merecimento, a escolha devera
recahir em offlcial do quadro ordinário ;
„. -.«i,
5». Dando-se uma única vaga, não se devorao fazer i
de duas promoções:
O que vos declaro para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.-Francisco de Paula Argollo.
Desse aresto resulta claramente que o ponto de partida para
accesso é a vaga aberta no quadro ordinário e não no extraorJlnamK
Ficou, também, estabelecido quo a promoção no quadro extra
ordinário acompanha a do quadro normal isto ci, quo promoyulo por
antigüidade ou mesmo por merecimento, de n. l do quadro noi n a deve
concomittantemente ser o immediato que está no quadro e
nario promovido por sua vez.
Assim se tem praticado na Marinha.
Neste particular sempre fui vencido, mas não eonvenc
O offlcial n. 2, por exemplo, no quadro effectivo leva para o qua
extraordinário esse numero si for nomeado lente ou Proífsor'
Quando, por antigüidade, fôr promovido, no Corpo da Armada o
numero l, passa o n. 2 a n. l, embora na respectiva classe não flgur
U

SÇoísi só na próxima vaga, por antigüidade, deve olle ter accesso
conjunctamente com o chefe de classe ostensivo.
Do contrario dá-se a hypothese singular de ser promovido por
tiguidade quem ainda não é o mais antigo.
Accresce a tudo outra anomalia qual a de, por uma só vaga. n. '
duas promoções.
Mas, como já disse, este é o meu modo de ver individual.
A praxe continua a ser a de accesso no quadro extraordinário simultâneo com a do quadro ordinário.

TITULO II

Promoção no Corpo de Engenheiros Navaes
Art. 48. O quadro ordinário do Corpo de Engenheiros
Navaes consta do seguinte pessoal:
l contra-almirante, Chefe do Corpo;
4 capitães de mar e guerra;
4 capitães de fragata;
6 capitães de corveta;
8 capitães-tenentes. (Dec. 6.865, de 27 de fevereiro
de 1908, art. 2).
§ 1°. O quadro extraordinário constará dos actuaes engenheiros navaes não procedentes da Escola Naval.
§ 2°. Este quadro ficará extincto com a retirada do
serviço desses engenheiros.
E não mais poderá ser renovado. (Arts. 55 e 56 do citado decreto e > ).
Art. 49. Oaccesso dos postos nos quadros dos Engenheiros Navaes será gradual e successivo desde capitão-tenente até contra-almirante.
§ 1°. O accesso ao posto de engenheiro será sempre por
merecimento dentre os 4 capitães de mar e guerra.
i
62. Este quadro extraordinário se compõe apenas de 3 engenheiros a saber : os capitães de corveta Antônio de Abreu Coitinho e Luiz
Gastão Lavigne e o capitão-tenente Cleto Ladislão Tourinho Japiassü.
Estes dois últimos se achavam na reserva.
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§ 2°. O accessoaos postos de capitão de corveta, capitão de
fragata e capitão de mar e guerra será metade por antigüidade e metade por merecimento.
§ 3°. As vagas de capitão-tenente serão preenchidas
pelos engenheiros estagiários.
Art. 50. Para promoção por antigüidade são necessários
os dois seguintes requisitos :
I. Intersticio por dois annos entre os dois annos.
II. Serviço profissional prestado, durante dois annos,
nas officinas dos Arsenaes, na Inspectoria de Engenharia Naval ou na fiscalização de trabalhos de engenharia naval em
commissão do Ministério da Marinha (arts. 29 e 30 do citado
decreto).
Art. 51. Para promoção por merecimento é necessário,
além dos requisitos geraes de interstício e serviço profissional,
o concurso de qualquer das seguintes condições :
I. Maior tempo de bons serviços profissionaes.
II. Apresentação de trabalhos technicos origínaes taes
como : projecto de obras, trabalhos práticos importantes relativos ao ramo de engenhar ia a que pertencer.
III. Maior numero de commissões importantes no ramo
de engenharia a que pertencer, quer em paiz estrangeiro quer
nos Estados da Republica.
IV. Maior tempo de serviço na Inspectoria de Engenharia
Naval e na direcção ou ajudancia nas offlcinas de Arsenaes,
com boas informações do respectivo chefe. ;
V. Zelo, dedicação pelo serviço publico e economia nas
despezas.
§ 1°. Os trabalhos de que trata o n. 2 do artigo anterior
serão julgados por uma commissão nomeada pelo Chefe do
Corpo de Engenheiros Navaes, cujo parecer será enviado ao Ministro da Marinha.
§ 2°. Os pareceres da commissão e o juízo do chefe
serão transcriptos, em substancia, nos assentamentos dos
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respectivos autores para os fins indicados no artigo anterior .
§ 3.° Os Inspectores de Arsenaes prestarão ao Ministro
da Marinha informações minuciosas sobre o procedimento
e habilitação dos directores e ajudantes das officinas, ouvindo
quanto a estes, os directores. (Arts. 31 e 33 docit. decreto).
Art. 52. Não se contará para antigüidade do Engenheiro
Naval o tempo:
I. De licença para tratar de interesses particulares.
II. De cumprimento de sentença condemnatoria.
III. De serviço estranho á Repartição da Marinha.
Art. 53. São exceptuados da regra do § 3° do artigo
antecedente, os engenheiros navaes que exercerem os seguintes cargos :
I. Ministro de Estado ;
II. Cargos públicos «federaes, ou estaduaes, de eleição
popular.
III. As commissões de engenharia naval em outros Ministérios da União, ou no estrangeiro.
Art. 54. As promoções no Corpo de Engenheiros Navaes
serão feitas á proporção que se derem as vagas.
Art. 55. Para promoção por actos de bravura são dispensados os requisitos de vaga, interstício e tempo de serviço
profissionalc3.
63. Tem applicação as notas relativas á bravura no Corpo da
Armada.

TITULO III

Da promoção de officiaes nas classes annexas

CAPITULO i
DO CORPO DE SAÚDE

Art. 56. O quadro normal do Corpo de Saúde se compõe do seguinte pessoal:
1 inspector de Saúde Naval, contra-almirante;
2 cirurgiões, capitães de mar e guerra ;
6 cirurgiões, capitães de fragata ;
18 cirurgiões, capitães de corveta ;
20 cirurgiões, capitães tenentes ;
20 cirurgiões, los tenentes (Lei n. 785, de 11 de setembro de 1901, art. 1).
Art. 57. O posto de contra-almirante, inspector de saúde,
será preenchido por merecimento dentre os dois cirurgiões
capitães de mar e guerra.
§ 1°. Os postos de cirurgiões, capitães de mar e guerra,
capitão de fragata e de capitão de corveta serão preenchidos metade por antigüidade e metade por merecimento e o
de capitão-tenente 3/4 por antigüidade e 1/4 por merecimento (Dec. n. 4323, de 15 de janeiro de 1902, art. 55).
§ 2°. As vagas no posto inicial de r tenente serão preenchidas por concurso (Art. 2docit. decreto).
3282
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Art. 58. Para accesso aos postos de capitão-tenente aos
de mar e guerra são necessários os seguintes requisitos :
I. Interstício por dois annos Completos.
II. Embarque em navios de guerra também por dois
annoa (Arts. 58 e 59 do cit. decreto).
§ 1°. Os cirurgiões, capitães de mar e guerra, estão
dispensados, para o accesso ao posto extremo de contraalmirante, do requisito de embarque (Aviso n. 1057, de 30 de
setembro de 1899 e ar t. 59 do dec. n. 4323, de 15 de
janeiro de 1902, e dec. n. 6330, de 17 de janeiro de 1907).
§ 2°. Para os cirurgiões, capitães de mar e guerra, o
tempo de embarque, aliás facultativo, pôde ser supprido
pelo exercício do cargo de director do Hospital Central de
Marinha ou Enfermaria de Beribericos (Decreto n, 6336,
de 17 de janeiro 1907).
§ 3°. Para os cirurgiões, capitães de fragata, ou decorveta, o tempo de chefe de clinica no Hospital Central ou
Enfermaria de Beribericos ern Copacabana eqüivalerá a embarque (Lei n. 785, de 11 de setembro de 1901, e decreto
n, 4323, de 15 de janeiro de 1902, arí. 60).
§ 4°. Para o cirurgião, capitão de corveta, também
eqüivale a embarque o tempo de serviço prestado nos Arsenaes (Lei n. 785. de 11 de setembro de 1901, art, 3 ").
64. Do testo desta lei resulta logicamente :
A) Que o tempo de serviço clinico prestado nas escolas de Aprendizes, enfermarias dos corpos de marinha e da Eseola Naval, ainda por
offlciaes superiores (o que só poda ser accidentalnwits), não ó computado como embarque.
B) Que não é, igualmente, equiparado a embarque o tempo de
serviço prestado pelos cirurgiões, 1o" tenentes, ou 'capitães-tenentes,
no Hospital Central, na Enfermaria de Copacabana, nos Areenaes ou
Escolas de Aprendizes.
C) Que o favor de se contar, como do embarque, o tempo de chofla de clinica aproveita aos quatro primeiros médicos, capitães do
fragata ou de corveía, que, no Hospital Geatral, são chefes de clinica

Art. 59. Para os nomeados cirurgiões l os tenentes,
em conseqüência do concurso, a antigüidade se dá da data
da posse do cargo, tomada perante o Inspector de Saúde
Naval.
Art. 60. Constituem condições de merecimento:
L Aptidão, zelo e coragem no cumprimento dos deveres
proflssionaes.
II. Maior tempo de embarque e de viagem.
III. Desempenho satisfactorio de commissão importante.
IV. Apresentação de trabalhos reconhecidos bons sobre
medicina e cirurgia (Decreto n. 4323, de 1902, art. 57).
V. Boa conducta civil e militar (Art. 6 do dec. n. 683,
de 23 de agosto de 1890).
medica garaí, de clinica especial do larynge, nariz, ouvidos e olbos.
Não aproveita aos segundos e terceiros médicos, capitães de corveta ou capitães-tenentes, coadjuvantes, auxiliares dos primeiros, salvo
si os de posto de capitão de corveta exercerem eventualmente as
funcções de chefe de clinica.
D) Que aproveita também ao Chefe de clinica da Enfermaria de
Copacabana.
Na nota relativa ao embarque dos pliarmacouticos falaremos sobre o dos capitães de mar e guerra.

CAPITULO II
1)0 CORPO DE PIIARMACEUTICOS

0 quadro dos pharmaceuticos é assim constituído :
1 chefe de pharmacia, capitão de fragata;
2 pharmaceuticos capitães de corveta;
3 pharmaceuticos capitães-tenentes;
3 pharmaceuticos los tenentes ;
3 pharmaceuticos 2OS tenentes (Lei n. 785, de 11 de setembro de 1901).
Ar t. 62. A promoção de pharmaceuticos para os postos
os
de l tenentes a capitão de corveta será na razão de 3/4
por antigüidade e um por merecimento.
§ 1°. A promoção ao posto de capitão de fragata será
metade por antigüidade e metade por merecimento.
§ 2°. A promoção ao posto de capitão de mar e guerra
será só por merecimento (Art. 62, do dec. n. 4323, de 15
de junho de 1902).
§ 3°. A promoção de pharmaceuticos para o posto inicial de 2OS tenentes se fará mediante concurso de admissão
(Art. 61 docit, decreto).
§ 4°. A antigüidade dos pharmaceuticos, 2OS tenentes,
parte dá data da posse após a nomeação.
A dos postos superiores se rege pela data do decreto de
accesso.
§ 5°. As condições de merecimento são as mesmas
capituladas no art. 60.
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Art. 63. Para a promoção na classe dos Pharmaceuticos são exigidos os três requisitos :
I. De interstício por dois annos completos.
II. De embarque em navios de guerra também por dois
annos completos.
Paragrapho único. Para o accesso ao posto de capitão
de fragata, é dispensada a condição de embarque ao pliarmaceutico capitão de corveta (Art. 63, paragrapho único, do
citado decreto °'!l).

mesmo mez isentou desse requisito o capitão de mar o guerra para o
accesso.
O citado regulamento de 1902 devera derimir, por completo, o
litígio, declarando, som círcumloquios, que os cirurgiões de 1a classe
não estavam sujeitos a embarque, como o fez em relação aos pharmacerticos.
Presentemente cessou toda duvida em faca do dec. n. 6330, de 11
do janeiro de 1907, incluindo na excepção do art. 3° da lei 785, do 1901,
os directores de hospital.
E' sabido que os cirurgiões capitães de mar o guerra só podem
ser ou chefes de saúde em esquadra ou directores de Hospital. Por
emquanto não só cogitou de delegado de saúde nos Estados.
Pelo aviso n. 3576, de 18 de agosto de 1909, não é embarque o
tempo do serviço do assistente do chefe do Estado-Maior, embora este
seja também o chefe da esquadra nacional.

65. Em relação aos pharmaceuticos, o art. 62 disse com dêsassombro o que, de modo sybillino, quiz dizer o arfc. 59, quanto aos
cirurgiões.
Em outros termos : o artigo 62 isentou expressamente o capitão
de corveta pharmaeeutico do requisito do embarque para o posto superior, mas deixou duvidosa tal isenção em referencia ao capitão de
mar e guerra, cirurgião, para o accesso a contra-almiranto,
E' corto que o art. 59 diz :
« O tempo do embarque dos médicos, de capitães tenentes para
capitães de fragata, será de dois annos pelo menos».
O que virtualmente exclua da cláusula os cirurgiões, capitães de
mar e guerra.
Mas também é certo que o art. 58 diz :
« Para promoção dos médicos (sem fazer distincção de patentes)
é imprescindível o tempo do embarque exigido pela lei ».
Também o § 1° do art. 1° da lei n, 785, de 11 de setembro do 1901,
assim se expressa :
« O posto do contra-almirante, inspector de SaúJo Naval, como
posto de accesso que é, será sempre preenchido por cirurgião de
1a classe, capitão de mar o guerra, de conformidade com o art. 85 da
Constituição e com as leis e regulamentos vigentes, o, segundo essas
leis e regulamentos, o capitão de mar e guerra para passar ao generalato necessita, além do interstício de dois annos, uin de embarque.
(Dec. 640, de 31 do outubro de 1891, art. 2) ».
Já antes da expedição do regulamento de 15 de janeiro do 1902,
era ponto controverso si a promoção a contra-almirante no Corpo de
Saúde dependia ou não da cláusula de embarque.
O aviso n. 975, de 16 de setembro de 1899, declarou que « nenhum
cirurgião, qualquer que seja sua classe, pôde ser promovido sem ter
satisfeito o tempo de embarque», mas logo o aviso n. 1057, de 30 do

CAPITULO III
DO CORPO DOS ENGENHEIROS MACIIINISTAS NAVAES

Art. 04. O quadro dos Engenheiros Machínisias Navaes
se compõe do seguinte pessoal :
1 capitão, de mar e guerra ;
2 capitães de fragata ;
5 capitães de corveta ;
18 capitães-tenentes;
50 los tenentes;
80 2OS tenentes ;
140 sub-machinistas cora a graduação correspondente a
pilotos (Art. 1° do decretou. 7009, de 9 de julho de 1908).
Art. 65. A vaga de engenheiro machinista, capitão de
mar e guerra, chefe do corpo, será preenchida só por merecimento dentre os dois capitães de fragata.
§ 1°. Em tempo de paz, as vagas nos postos de capitão
de fragata até 2OS tenentes serão preenchidas, metade por
antigüidade e metade por merecimento (Arts. 51 e 52 do
citado decreto).
§ 2°. As vagas de 2OS tenentes serão preenchidas por metade dentre os sub-machinistas (antigos sub-ajudantes e praticantes); que não só tiverem completado três a n nos de
embarque em navio de guerra, como contarem maior tempo
de viagem a vapor, principalmente em torpedeiras, si approvados em exame de sufficiencia.
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§ 3°. Nesse exame serão erguidos sobre a pratica das
matérias constitutivas do curso de machinas da Escola Naval,
especialmente na parte relativa ás propriedades do vapor,
água e electricidade, como agentes de força, e conhecimento
dos diversos apparelhos de que se compõem as machinas em
geral; a nomenclatura e o manejo das ferramentas destinadas ao serviço e mais calculo em geral sobre machinas a
vapor alternativas, turbinas, caldeiras, diagramma e eleclricidadc ; e, bem assim, rascunho de uma peça da machina
ou caldeira, tirada a lápis na presença da commissão examinadora, de accordo com a seccão do plano por esta indicado.
§ 4°. Os que forem julgados inhabilitados prestarão
novo exame seis mezes depois.
§ 5°. Os inhabilitados no segundo exame de sufficiencia só poderão prestar novo exame um* anno depois, sem
direito a nenhuma reclamação.
§ 6°. A commissão examinadora será organizada de
accordo com o § 19, do art. 5°, do regulamento annexo ao
decreto n. 6526, de 15 de junho de 1907.
§ 7°. As vagas dos sub-machinistas serão preenchidas
pelos alumnos do curso de machinas da Escola Naval, que
houverem completado, com approvação, os quatro annos
daquelle curso e, em inspeccão de saúde, forem julgados
aptos (Art. 25).
§ 8°. Em tempo de guerra, para premiar serviços relevantes, as vagas, de 2OS tenentes a capitães de fragata,
podem ser exclusivamente preenchidas por merecimento
(Art. 53).
Art. 66. São condições de merecimento;
§ 1°. Maior tempo de embarque como chefe de machinas.
§ 2°. Maior somma de conhecimentos e aptidão profissional .
§ 3°. Maior tempo de viagem, funccionando as machinas motoras e auxiliares, notadamente em torpedeiras.
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§ 4°. Serviço de flotilhas.
§ 5". Bom comportamento civil e militar.
§ 6°. Falar os idiomas francez e inglez.
§ 7°. Bom desempenho de commissões technicas em
estabelecimentos navaes da marinha de guerra.
§ 8°. Apresentação de trabalhos scientificos, relativos
a machinas a vapor ou electrioas.
§ 9°. Serviços relevantes em operações activas de guerra
(Arts. 53 e 55 do decreto I!C ).
§ 10. A promoção dos mecânicos, de 2a para a 1a classe,
serd igualmente por antigüidade e merecimento.
§ 11. A antigüidade se conta da data da apresentação
do mecânico naval, após a sua nomeação, conseqüente ao
concurso.
§ 12. As condições de merecimento são as seguintes:
1a. Boas informações dadas pólos chefes de machinas.
2 a , Competência profissional.
3", Bom comportamento civil e militar.
4a. Maior tempo de viagem com as machinas propulsoras, funccionando principalmente em torpedeiras.
66. Em rigor, os serviços do campanha são relevantes e certamente cedem preferencia aos que não o são. Mas a relevância invocada pelo art, 53 exige actos de evidente superioridade sobro os actos
communs, mesrno om período de luoía armada.
Seguramente a dedicação som falha, a rapidez nas manobras, o
acerto em comprehender os signaes, a vigilância contínua, afim de nada
faltar á movimentação dos apparelhos, a prornptidão sem repouso,de dia
ou de noite, para acudir ; o zelo pela perfeita conservação, a celeridade em reparar a avaria occorrida, de modo a pôr o navio fora do perigo da abordagem, sangue frio para incutir coragem nos subordinados e auxiliares: são certamente acções que muito recommendain e
tornam salientas os serviços do macliinisfca no período de guerra.
Entendido está que, além de serviços relevantes, pôde o machinista
praticar, como qualquer combatente, actos do bravura já anteriormente definidos, que llia dão direito á promoção immediata, aos termos do art. 13, do decreto do 7 de fevereiro de 1891.
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.§ 13. As vagas dos mecânicos serão preenchidas na
razão de 1/3 por antigüidade e 2/3 por merecimento ° 7 .
§ 14. A promoção dos foguista.s extranumerarios, de
2a á 1a classe, é feita por proposta do chefe de machinas
dos navios em que servem, do inspector de machinas dentre
os da classe anterior, que tenham mais de 60 dias de viagem
com machinas em movimento.
§ 15. O accesso de foguista de primeira classe a cabo
também se fará mediante igual proposta dentre os que saibam ler e escrever, revelem aptidão profissional e tenham
boa conducta civil e militar, segundo as provas de habilitação exhibidas perante o imrnediato do navio e o chefe de
machinas.
§ 16. O accesso de posto dos marinheiros foguistas,
de grumete á segunda classe e desta á primeira, se fará mediante proposta do commandante geral do corpo, dos commandantes de companhias ou encarregados dos destacamentos, com informação do commandante, acompanhada dos
termos de exame, dentre os que tiverem 30 dias de trabalho
nas caldeiras dos navios de guerra.
§ 1 7 . 0 accesso de foguista de primeira classe a cabo,
aos que tiverem 30 dias de trabalho nas caldeiras com as
machinas motoras em movimento.
§ 18. A 1° e 2° sargentos, os cabos e 2OS sargentos
que tiverem o curso de inferior foguista e 50 dias de trabalhos nas caldeiras, com as machinas motoras em movimento, dos quaes 25, pelo menos, nas próprias machinas
motoras em movimento (Dec. 7124, de 24 de setembro de
J 908).
67. O regulamento annoxo r»o decreto n. 7009, de 1908, não precisa a proporção que deve ser guardada no preenchimento das vagas
dos mecânicos ; por isso não hesitei em applicar ao caso a disposição
do art. 60, do Regulamento dos Officiacs Inferiores, a que são os mecânicos equiparados em vantagens e graduações.

CAPITULO IV
DO CORPO DE COMMISSARIOS

Art. 67. O Corpo de Commissarios da Armada será
constituído com o seguinte pessoal :
1 commissario geral, capitão de mar e guerra;
2 commissarios, capitães de fragata ;
8 commissarios, capitães de corveta;
20 commissarios, capitães-tenentes;
40 commissarios, los tenentes ;
40 commissarios, 2OS tenentes;
10 sub-commissarios aspirantes (Lei n. 1175_,de 13 de
janeiro de 1904, e dec. n. 5464, de 22 de fevereiro de 1905).
Art. 68. A promoção ao posto de commissario geral,
capitão de mar e guerra, será por merecimento, dentre os
dois commissarios capitães de fragata.
§ 1°. A promoção ao posto de capitão de fragata, capitão
de corveta, capitão-tenente e 1° tenente se fará metade por
antigüidade e metade por merecimento (Lei e dec. citados,
arts. 2 e 42).
§ 2°. A promoção ao posto de 2° tenente commissario
será só por antigüidade, isto é, pela ordem da classificação
dentre os sub-commissarios.
Art. 69. A antigüidade dentre os sub-commissarios se
rege pela "data da apresentação, após o acto ministerial da
nomeação, respeitada a ordem numérica da classificação no
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concurso de provas (Arts. 18 a 42, paragrapho único, dode-

68. A nomenclatura dos sub-commissarios tom passado por diversas variantes que cnrnpre assignalar.
Por portaria de 9 de setembro de 1905 foram nomeados sub-commissarios os eonsurrentes classificados nos 10 primeiros logares, cm
obediência á lei n. 1175, de 13 de janeiro de 1904, e respectivo regulamento, quo assim o estabelecsram. Dentre esses concurrentes alguns
havia que anteriormente pertenciam á classe dos aspirantes a conimissarios, e, dois delles, Jayme de Moura e Raul Marcondes do Amaral, requoreram fossem collocados acima dos concurrentes estranhos
á classe dos aspirantes, alíogaudo, ern apoio da pretanção, que lhes assistia a prioridade assegurada pelo ar t. 13, paragrapho UQÍCO, do decreto n. 703, de 33 de agosto do 1890.
O extiticto Conselho Naval e o Supremo Tribunal Militar se pronunciaram contrários a essa inversão, visto corno aquella lei, estabelecendo novo critério para as primeiras nomeações, havia implicitamente derogado o privilegio conferido pelo decreto a. 703, mas, dois
ministros deste Tribunal divergiram, o o Sr. Presidente da Republica
se conformou com o voto divergente.
Em conseqüência dessa resolução, passaram para numero superior
ca classe dos 2 OS t ioentes, a que já tinham sido promovidos, não só
os dois reclamantes como também ou cros, que,, em idênticas circumstancias, requereram.
Posteriormente, o sub-commissario Avelino da Silveira Vargas
raquereu, por sua vez, fosse collocado acima de saus companheiros, visto como na qualidade de aspirante a commissario occupava
o n. l, embora no concurso fosss classificado em numero muito inferior .
Ouvido a respeito, o Conselho do Almirautado foi, em sua maioria, de parecer que o pedido estava no caso do ser atíendido, em vista
da decisão presideacial supra referida, porém o consultor, inspector
de fazenda e fiscalização, opinou de modo opposto, isto ó, que o requerente estava n?, situação correspondente á sua classificação e nessa
situação devia permanecer.
Havendo o Sr. ministro da, Marinha se conformado com esse parecer
discordante, ficou estabelecida a boa doutrina do se reger a antigüidade não só dos sub-commissarios como dos commissarios 2OS tenentes,
não pela antiga qualidade de aspirante, inas sim pela ordem numérica
de suas habilitações. Por essa razão ficou redigido pela fôrma acima
trarismpta o paragrapho (Av. 3578, de 18 do agosto de 1909).

§ 1°. A antigüidade na classe dos officiaes corre da fia tá
do decreto de promoção.
§ 2°. Todavia o commissario que não tiver accesso de
posto, por antigüidade, por não estarem liquidadas as contas
de suas gestões, irá occupar, quando promovido, seu logar
na escala com antigüidade da data da sua preterição.
§ 3°. Essa antigüidade antecipada não dá direito a
vencimentos (Àrt. 50).
§ 4°. A promoção do commissario que se quitou, contando antigüidade anterior, só tem logar quando se abrir vaga
após o accesso do mais moderno, isto é, a quitação posterior
não dá direito por si á promoção por antigüidade independente de vaga.
§ 5°. A antigüidade anterior em favor do commissario
não habilitado á promoção, por não ter conta liquida, só
aproveita úqueile cuja gestão tiver sido posterior ao decreto
de 22 de fevereiro de 1905 " s .
Art. 70, Constituem merecimento :
á) boa prestação de contas, attendendo-se á importância destas;
6) serviço corno chefe de Fazenda ;
c) maior tempo de embarque, principalmente em viagem ;
d) desempenho irrepreíiensivel dos deveres de sua profissão ;
e) boa conducta civil e militar ;
/) apresentação de trabalhos e monographias relativas
ao serviço de fazenda, que revelem intelligencia e estudo.
69. Assim foi resolvido em relação ao 1° tenente Octavio Cadaval, em vista do parecer do Almirantado.
Isso para que a disposição do arfc. 50 não tenha effeito rotroaetivo
em prejuízo dos outros offlciaes promovidos no regimen tia legislação
antiga.
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Paragrapho único. Estas condições só serão consideradas satisfeitas á vista das informações que prestar o
Gommissario Geral, nos termos do art. 20 do presente
regulamento.
Art. 71. Para a promoção dos commissarios da Armada, desde o posto de 2° tenente até o de capitão de mar'
e guerra, são necessários os três seguintes requisitos:
1) Interstício de dois annos de posto a posto.
2) Embarque em navio solto ou força naval durante
dois annos, contados da data em que o official assumir a
responsabilidade do navio para o qual for nomeado, até
aquella em que desembarcar, por ter concluído o inventario
de entrega.
3) Quitação da Fazenda Nacional com relação a todas
as gestões anteriores, excepto aquella em que estiver por
occasião de ser preenchida a vaga occurrente.
§ 1°. Só são considerados quites com a Fazenda Nacional os commissarios que exhibirem provisão do Tribunal
de Contas (Arts. 44 e 49, do citado decreto 70 ).

§ 2°. Os commissarios, l os e 2°s tenentes (antigos de
4 e 5a classes, guardas-marinha e 2 t s tenentes), são obrigados a servir nas flotilhas do Amazonas e Matto Grosso,
pelo menos, um anno (Decreto citado, art. 55 ").
§ 3°. Os sub-commissarios não podem ser promovidos
sem terem satisfeito as seguintes condições:
I. Um anno de embarque (Art. 4G, do citado decreto 72 ).
II. Approvação nos exames de legislação de fazenda e
nomenclatura de apparelho de navio, artilharia, torpedos,
armamento portátil e de munições navaes.
Este exame será prestado perante uma commissão nomeada pelo Ministro da Marinha, composta de dois officiaes
de qualquer posto, sob a presidência do inspector de fazenda e fiscalização.
III. Mostrarem-se quites com a Fazenda Nacional si,
eventualmente, tiver recebido gêneros ou valores.

70. Esta disposição é por demais rigorosa, apezar de necessária.
O Tribunal de Contas, autônomo e atarefado, não ministra o documento da desobriga senão com delonga e essa delonga tem dado aso
à preterição de commissario justo do contas, mas sem a prova litteral
de sua situação.
Para attenuar este inconveniente, o Governo já admittiu, como
equivalente á quitação, o talão do Thesouro Federal attestando o recolhimento do alcance verificado.
Isso já succedeu com o commissario Gaudencio de Abreu quando,
em 1904, requereu se contasse sua promoção do 12 de agosto de 1903,
data em que fora promovido João Baptista Ballariny, mais moderno
que elle.
Também o Conselho do Almirantado deu como prova de quitação
a acta da sessão daquelle Tribunal, publicada no Diário Official, declarando não ter sido o commissario encontrado em alcance.
Assim se praticou com Octavio Cadaval, quando, em março de
1908, foi promovido ao posto de 1° tenente.
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71. Para os commissarios dessas classes, o serviço nas flotilhas,
por um. anno, é condição para promoção.
E, pois, os que contam os dois annos de embarque em navios
soltos ou em outros portos ou em movimento não estão aptos para o
accesso sem o outro anno ou esquadrilha.
Está entendido que habilitado estará o que tiver os dous annos de
embarque uni em uma flotilha e outro fora delia.
Esta medida foi previdente e teve por fim evitar os subterfúgios,
encobrindo a recusa de irem para as estações fluviaes.
72. Esse anno de embarque não é facultativo, isto ô, o sub-commissario não pôde, antes de findo esse prazo, requerer o exame; pelo
contrario, devo completal-o, para depois entrar em prova.
Assim foi resolvido no caso do sub-commissario Palmerim Rocha,
de accôrdo com o voto divergente á Consulta n. 276, de 14 de agosto
de 1908.

CAPITULO V
DOS PATRÕES-MÓRES

Art. 72. O Corpo dos Patrões-Móres se compõe do seguinte pessoal:
\ patrão-mór de 1a classe, capitão-tenente graduado ;
2 patrões-móres de 2a classe, l°s tenentes graduados;
14 patrões-móres de 3a classe, 2°4 tenentes graduados
(Dec. n. 3843, de 5 de dezembro de 1900).
Art. 73. A vaga de patrão-mór de 1a classe será preenchida por merecimento, dentre os dous patrões-móres de
2a classe (Arsenaes do Pará e do Ladario).
§ 1°. A vaga de patrão-mór de 2a classe (Arsenaes do
Pará e do Ladario) será preenchida pelos patrões-móres de
3a classe de mais merecimento.
§ 2°. Constituem merecimento:
I. Maior tempo de exercício do cargo, além dos dous
annos obrigatórios.
II. Desempenho irreprehensivel dos deveres de sua
profissão.
III. Boa prestação de contas.
IV. Exercício de funcções inherentes ás classes immediatamente superiores, a titulo interino, na falta ou vaga do
serventuário.
V. Zelo, intelligencia, instrucção e disciplina militar.
VI. Boa conducta civil e militar.
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VII. Apresentação de trabalhos, memórias e planos relativos ao officio de sua profissão.
Estas condições só serão consideradas satisfeitas á vista
das informações pelo chefe do estado-maior e capitães de
portos.
§ 3°. As vagas de patrão-mór de 3a classe, junto ás capitanias, são preenchidas por nomeação, dentre os mestres,
officiaes marinheiros habilitados com exame (Decreto citado, arts. 7°, 19 e 21).
Art. 7k. E" condição essencial para a promoção o exercício por dois annos na classe immediatamente inferior.
§ 1°. Todavia pôde ter logar a promoção si na classe
inferior nenhum patrão-mór tiver o tempo de dois annos e
o serviço publico reclame o accesso como medida indispensável.
§ 2°. O patrão-mór está sujeito ao requisito do embarque. Mas não pôde ter accesso sem estar de contas liquidadas em relação ao ultimo cargo, como equiparado que é aos
commissarios.

CAPITULO VI
CONSULTA AO ALMIRANTADO

Art. 75. A'promoção por antigüidade, merecimento ou
bravura, deve preceder o parecer do Conselho do Almirantado.
§ 1°. Para esse fim, os inspectores de Marinha, Fazenda,
Machinas, Engenharia e Saúde Naval enviarão directamente
áquelle Conselho os mappas do tempo de serviço e commissões dos offlciaes aptos para o accesso, acompanhados de todos
os esclarecimentos.
§ 2°. Quando se tratar de promoção por merecimento,
o Conselho fixará preliminarmente o numero de offlciaes de
cada posto ou classe, cujas cópias de assentamentos devem
ser examinadas e, em seguida, elegerá uma commissão de
dous consultores para organizar, conjunctamente com o relator, um mappa contendo o extracto dos serviços dos alludidos offlciaes, afim de poder na sessão subsequente julgar
com justiça do mérito de cada um.
Paragrapho único. O mappa assim organizado ficará archivado com a minuta da consulta e uma segunda via será
enviada com o parecer áDirectoria do Expediente.
Expostos, pelo relator da proposta, os serviços prestados
pelos offlciaes aos quaes se refere o artigo anterior, se abrirá o
debate, ao qual se seguirá a votação, que será verbal, salvo si
algum consultor requerer o escrutínio.
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§ 1°. A votação será gradativa.
O presidente dirá :
Vae se votar em quem deve occupar o primeiro logar
na lista triplice.
Apurada a votação, se passará aos que devem occupar
segundo e terceiro logares.
§2°. Nenhum offlcial poderá ser incluído na lista sem
obter maioria absoluta de votos.
Nem mesmo em caso de empate poderá o Conselho
alistal-o ; o voto de qualidade do vice-presidente não será
então exercido.
§ 3°. Quando as vagas forem duas ou mesmo três ou
mais, o Conselho não accumulará as quotas, isto é, duas
juntas de antigüidade ou duas outras de merecimento.
Pelo cqntrario, fará a proposta alternada, a saber: uma
por antigüidade e outra por merecimento, e, assim, successivamente.
§ 4°. §i as vagas por merecimento forem duas ou mais,
haverá tantas listas tríplices quantas forem ellas.
Todavia, o Conselho poderá dizer :
Para a segunda vaga, além dos já indicados na lista
supra, mais :
F
F
F
(Decreto de 5 de junho de 1907 e regimento interno '".)
73. A lei do 1873 tornou imperativa a audiência do extincto
Conselho Naval, nos casos de promoção, mas o decreto ^citado p- 6496,
de 1907, a fez facultativa.
Não obstante, o ministro referendario desse acto não o tem dispensado mesmo na classe dos offlciaes inferiores.
Neste particular, o Almirantado corresponde, no Exercito, á
comnjissão de projnoções, composta de officiaes generaes.

CAPITULO VII

DECRETO DE PROMOÇÃO

Art. 76. A'consulta do Almirantado segue-se o decreto
de promoção subscripto pelo Presidente da Republica e pelo
Ministro da Marinha.
§ 1°. Esse decreto será publicado no Diário Offlcial e
noticiado em Ordem do dia.
§ 2°. A cópia authentica se enviará ao Supremo Tribunal Militar para expedir carta patente a cada um dos
offlciaes promovidos.

CAPITULO VIII
RECLAMAÇÕES

Art. 77. Haverá recurso ou reclamação para o Presidente
da Republica:
I. Do official preterido em caso de promoção por antigüidade (Art. 24 do reg. de 1873).
II. Do official prejudicado em sua collocação na respectiva escala.
III. Do official prejudicado por não ter sido contemplado na lista para embarque.
IV. Do official que, passando a chefe de classe sem nota
desabonatoria, não tiver sido graduado, nos termos da lei
n. 1215, de 11 de agosto de 1904.
§ 1°. O prazo para reclamar contra preterição por antigüidade será de um anno para o offlcial que estiver em paiz
estrangeiro ou Estado de Matto Grosso ou Amazonas, a contar
da data da publicação do acto (Art. 26).
Será de seis mezes quando o offlcial residir nesta Capital
ou qualquer outro Estado.
§ 2°, O prazo para reclamação contra collocação numérica na classe é de seis mezes a contar da distribuição do
almanack, (Resolução de 29 de novembro de 1901, annexa ao
aviso n. 2540, de 4 de dezembro, pelo Ministério da Guerra).
§ 3°. O prazo para reclamação contra omissão na tabeliã para embarque é de seis mezes (Art. 27).
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§ 4°. Também não ha para os officiaes inferiores prazo
para recorrer de preterição ou erro de numero.
Isso porque, equiparados ás praças de pret, estão immunes de prescripção.
Art. 78. A reclamação será feita mediante petição fundamentada .
§ 1°. Instruída com os documentos exhibidos pela parte
recorrente, a petição subirá, por intermédio do chefe do departamento ou do commandante perante a qual ella estiver
servindo, ao chefe do estado-maior.
§ 2°. Informada pela respectiva Inspectoria, o chefe do
estado-maior transmitirá, emittindo seu juizo, ao Ministro
da Marinha.
§ 3°. Este, ouvido o Conselho do Almjrantado, qu do
Supremo Tribunal Militar, submetterá o caso ao Presidente
da Republica ou resolverá em nome deste dando ou negando
provimento.
§ A°. No caso de provimento será expedido o decreto
de promoção ou de graduação.
§ 5°. Si a reclamação for desattendida, deve o despacho
ser publicado no Diário OJficial ou em Ordem do dia, afim
de que o interessado possa ou replicar ou convolar ao Poder
Judiciário.
§ 6°. Si se tratar de simples collocação errada de escala
ou por omissão, equivoco ou má apreciação, a resolução presidencial ou ministerial será cumprida por aviso ao chefe do
estado-maior.
Mas si a hypothese importar em antigüidade qnterior
ao decreto de promoção, a resolução depende de decreto
(Aviso de 19 de agosto de 1890, pelo 'Ministério da
Guerra).
§ 7°, Também não depende de decreto a alteração
numérica feita por sentença judiciaria ou por acto legislativo.

§ 8°. O processo administrativo da reclamação é isento
de custas ou emolumentos, salvo sello fixo do requerimento
e certidões 7 *.
73. Ha, na marinha, uma praxe inquisitorial.
No foro, si um juiz requer precedência sobre outro no quadro da
antigüidade, o tribunal respectivo manda ouvir o juiz ou juizes contra
cuja collocação é formulada a duvida.
Com a resposta concordando ou impugnando ó proferida a
decisão.
Este salutar processo tpm por fim resguardar direitos de terceiros,
que podem perigar a sua revelia.
Nos departamentos militares a rota ô outra.
Só fala e só prova o requerente.
O offlcial contra o qual é arguida a indevida situaçãq fica estranho
ao debate e não raro é surpreheadido. com a deslpcaçãq que poderia
ser evitada si, a sau turno, deduzisse suas allegações.
A audiência do recorrendo em nada collide com o rigor da disciplina.
Essa audiência pôde ser a requerimento ou mesmo ex-officio.
Si, na resposta, a parte adversa usar de linguagem desrespeitosa
contra o contrario, ha no código disciplinar meio coactivo para
reprimir o excesso.
Tem relação com este aasumpto o seguinte parecer da Câmara dos
Deputados :
N. 111 — 1909

Regula a proposta para promoção no Exercito e na, Armada
O legislador constituinte, inspirado no objectivo supremo de dotar nossa Pátria com uma sábia organização
política, instituiu no art. 85, da Carta de 24 de fevereiro,
o principio da igualdade dos direitos das classes armadas,
tornando idênticas suas regalias, como idênticos são os deveres de mantenedores da ordem interna o defensores da
honra e da integridade da União Brazileira.
A legislação anterior ao advento do regimen republicano não se tendo colloeado no mesmo ponto de vista do
irmanamento das forças sustentadoras da defesa nacionab
pela equiparação de suas vantagens e obrigações, adoptou
disposições desiguaes, em leis semelhantes, relativas ao
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Exercito e Armada, disposições que, de aceôrdo com os
arts. 83 e 85 da Constituição Federal, necessitam ser modificadas.
Assim o regulamento approvado pelo decreto n. 5461,
de 12 de novembro de 1873, determina em seu art. S4 :
Não entram em promoção :
§ 1°. Os guai^das-marinha, pilotos e offlciaes da Armada processados em conselho de guerra, foro coromum
ou em conselho do inquirição por mau procedimento habitual (conselho este aetualmente abolido), os irregularmente ausentes e os que estiverem na 2a classe ; mas, si
forem absolvidos, ou justificarem a ausência, ou regressarem para a 1a classe, e tiverem sido preteridos na promoção publicada durante o processo, ausência ou inclusão
na 2a classe, serão logo promovidos com antigüidade da
quella promoção e aggregados ao quadro, emquanto não
houver vaga.
§ 2°. Os que estiverem cumprindo sentença.
§ 3°. Os prisioneiros de guerra.
O regulamento de 31 de março de 1851, em seu art. 32,
que não foi revogado pelo decreto de 7 de janeiro de 1891,
prescreve :
Não entram em proposta para promoção :
1°. Os offlciaes (do Exercito), que estiverem em processo
no conselho do guerra, no foro commum, em conselho de
investigação, por má condueta habitual, e os irregularmente ausentes de seu corpo, regimento, esquadrão ou companhia fixa ; mas, si forem absolvidos e tiverem sido preteridos na promoção publicada durante o tempo do processo,
serão promovidos logo que haja vaga.
2°. Os que estiverem cumprindo sentença.
3°. Os prisioneiros de guerra, a respeito dos quaes se
procederá na fôrma do art. 21.
Comparando-se estas duas disposições regulamentares,
resalta logo, á primeira vista, a flagrante desigualdade por
ellas criada com relação aos offlciaes do Exercito e da Armada, em identidade de funcções.
Pelo § 1°, do art. 24, do regulamento de" 1873, os officiaes da Armada, que tenham sido preteridos, em promoção,
por terem estado em processo, ou irregularmente ausentes,
ou pertencendo á 2» classe, si forem absolvidos, justificarem
a ausência ou reverterem á 1a classe, serão logo promovidos
com antigüidade da promoção por que tiverem sido prete"
ridos ; pelo n. l, do art. 32, do regulamento de 1851, os
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offlciaes do Exercito preteridos em promoção realizada emquanto estiverem em processo ou ausentes irregularmente,
si forem absolvidos ou justificarem a ausência, serão promovidos com antigüidade dessa promoção, mas somente
quando houver vaga.
Para os primeiros a promoção será immediata, para
os segundos quando houver vaga ; para os primeiros a
disposição es extende aos que estiverem na 2a classe, para
os segundos não se cogita dessa hypothese.
Ora, o art. 85, da nossa lei básica determina : — Os
offlciaes do quadro e das classes annexas da Armada terão
as mesmas patentes e vantagens que os do Exercito, nos
cargos de categoria correspondente ; e o art. 83 estabeleço :—Continuam em vigor, emquauto não revogadas,
as leis do antigo regimen, no que oxpiicita ou implicitamenta não for contrario ao systema de governo firmado
pela Constituição e aos princípios nella consagrados.
Parece, portanto, que esta injusta desigualdade, oriunda
ainda do antigo regimen, não pôde subsistir diante do espirito
constitucional, e que ô tempo de sanar este mal com adopção
do seguinte projecto de lei :
Art. 1°. Não podem entrar ern proposta para promoção :
1°. Os offlciaos do Exercito e da Armada (corpo da Armada e classes annexas), que estiverem em processo no foro
militar ou no commum, se acharem irregularmente ausentes
ou pertencerem, por doentes, á 2a classe ou reserva ; mas,
si forem absolvidos, justificarem a ausência ou reverterem
á 1a classe o tiverem sido preteridos em promoção effectuada durante o processo, ausência, ou inclusão na 2a classe ou reserva, serão logo promovidos com antigüidade dessa
promoção, devendo quem os preterir, si não houver alguma
vaga, em qua possa ser incluída, passar a aggregado, até
que lhe toque legalmente a promoção.
2°. Os qua estiverem cumprindo sentença.
3°. Os prisioneiros de guerra, com os quaes se procederá
de aceôrdo com o disposto nos arts. 14, do regulamento de
1873, e 21, do regulamento de 1851.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Commissões da Gamara dos Deputados, 5 de
agosto de 1909. — Bezerril Fontenelle, presidente. — João
Vespucio de Abreu e Silva, relator. — Carlos Cavalcanti.—
Soares dos Santos,— Antônio Nogueira.— Camillo de Hol.Janda.

CAPITULO IX
DO CORPO DE OFFICIAES INFERIORES DA ARMADA

Art . 7 9 . 0 quadro do Corpo de Officiaes Marinheiros se
comporá de :
12 mestres;
30 contra-mestres;
60 guardiães.
Art. 80. O dos Fieis da Armada será composto de :
20 fieis de 1a classe ;
60 fieis do 2 a classe.
Art. 81. O de Enfermeiros Navaes terá :
20 enfermeiros de 1a classe ;
60 enfermeiros de 2a classe.
Art. 82. O de escreventes será constituído de :
18 escreventes de 1 a classe;
39 escreventes de 2a classe.
Art. 83. O de Artifices Militares constará de :
12 carpinteiros calafates de 1a classe ;
26 carpinteiros calafates de 2a classe ;
8 serralheiros de 1a classe ;
9 serralheiros de 2a classe ;
8 caldereiros de cobre de 1a classe;
7 caldereiros de cobre de 2a classe ;
8 armeiros de 1a classe;
10 armeiros do 2a classe ;
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8 mergulhadores de r classe ;
6 mergulhadores de 2a classe.
(Decreto n. 3234, de 17 de marco de 1899, arts. l a 6).
Art. 84. As promoções em todas as classes do Corpo
de Officiaes Inferiores da Armada serão preenchidas por
accesso gradual e successivo da classe menor para a de
maior categoria, na razão de 1/3 por antigüidade e 2/3 por
merecimento.
§ 1°. A antigüidade se conta ou da data da apresentação
á competente Inspectoria, após a nomeação para a classe
inicial ou da data da promoção nas outras classes.
§ 2°. São condições de merecimento :
1. Maior tempo de viagem e embarque em navio de
guerra de completo armamento.
2. Desempenho irreprehensivel dos deveres de sua profissão e boa prestação de contas.
3. Exercício de funcções inherentes ás classes immediatamente superiores.
4. Zelo, intelligencia, instrucção e disciplina militar.
5. Boa conducta civil e militar.
§ 3°. Para promoção de uma classe á outra é condição
imprescindível contar na immediatamente inferior, pelo menos, três annos de embarque em navios de guerra armados
ou em transportes ou quatro annos de embarque em navios
de reserva ou em disponibilidade, ou em commissão de terra.

CAPITULO X

CORPO DE MARINHEIROS NACIONAES

Art. 85. No Corpo de Marinheiros Nacionaes as promoções se regerão pelas seguintes regras:
I. De grumete á 2a classe, depois de um anno de embarque, saber ler e escrever, remar, obras de marinheiro,
nomenclalura e manejo da carabina adoptada na Marinha.
H. De 2a classe á Ia, depois de um anno de embarque
como 2a classe, saber ler e escrever correctamente, conhecer
as quatro operações fundamentaes de arithmetica, rumos de
agulha, governar de cana e de roda, prumar, nomenclatura
e manejo do canhão respectivo, reparo e accessorios, esgrima
de bayoneta.
III. De 1a classe a cabo, depois de um anno de embarque,
saber ler e escrever correc Lamente, conhecimento das operações fundamentaes, signaes em geral, governar escaleres
a remo, á vela, ou lancha a vapor ou automóvel, prumar
com panno de mão, manejo de canhão e carabina.
IV. De cabo a 2° sargento e de 2° a 1° sargento, depois de
um anno de embarque, saber redigir partes offlciaes, confeccionar mappas em geral, conhecer as quatro operações
fundamentaes, fracções decimaes e ordinárias, systema métrico decimal, noções de geometria plana, manejo de canhão,
esgrima de bayoneta e sabre, conhecimento pratico dos exercícios de signaes em uso na Marinha, sejam de bandeiras,
3282
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lanternas e signaes em geral, exercícios de pelotão de infantaria e manejo de armas, nomenclatura e manejo de
revolver e pistola.
V. A sargento ajudante será promovido aquelle dentre
os
os l sargentos que tiver mais capacidade, instrucção e
melhor comportamento, revelando as condições indispensáveis a esse importante cargo do Corpo de Marinheiros Nacionaes, ficando ao juízo e critério do commandante geral do
Corpo a escolha para o referido cargo.
§ 1." A verificação das habilitações será feita mediante
um exame technico pratico.
§ 2." Para as praças aquartelladas no quartel central,
o exame será prestado perante uma commissão composta
do segundo commandante, do commandante da companhia e de um chefe de incumbência; para as praças embarcadas, perante uma commissão composta do immediato,
do encarregado do destacamento e de um dos officiaes
chefes de incumbência; para -as praças destacadas em
estabelecimentos, perante uma commissão composta do
immediato, do encarregado do destacamento e de um offlcial;
para as praças de companhias fluviaes, perante uma commissão composta do immediato, do ajudante e de um
offlcial.
§ 3°. Nos exames de foguistas, o chefe de incumbência
ou o offlcial serão subslituidos por um machinista.
§ 4°. Para a promoção das praças especialistas do Corpo
de Marinheiros Nacionaes, são exigidas, além das condições
geraes para todas as praças, mais as seguintes:
§ 5°. Marinheiro artilheiro — de 2a e 1a classe: pratica
durante um anno como chefe de peca de pequeno calibre e
serventes de canhões de grosso ou médio calibre.
De 1a classe a cabo —• pratica durante um anno como
chefe de peça de grosso ou médio calibre, apontadores ou
fieis de artilharia; de cabo a 2° sargento e de 2° a 1° —> ter a

pratica durante um anno, como fieis de artilharia, chefes de
torres ou chefes de reducto.
§ 6°. Marinheiros torpedistas — Só poderão ser promovidos ás classes immediatamente superiores, até 1° sargento,
depois dos mesmos psriodos de pratica que os artilheiros
em cada graduação em exercícios de funcções correspondentes no serviço de torpedos e minas submarinas.
§ 7°. Marinheiros timoneiros e signaleiros — telegraphistas — só poderão ser promovidos ás classes immediatamente superiores até l 05 sargentos, depois dos mesmos
períodos de praticas que os anteriores em cada graduação
no exercício de suas especialidades.
Haverá, para as promoções uma mesa examinadora
composta do segundo comHiandante, como presidente, do
ajudante e de um commandante de companhia como examinadoras, obedecendo as propostas dos com mandantes aos
requisitos seguintes :
Para cabos : as praças de bom comportamento que
tenham intelligencia, circumspecção, garbo, saibam ler e
escrever, conheçam a nomenclatura do armamento e os
deveres de soldado, e bem assim saibam commandar
guardas.
Para inferiores: os cabos que mais se tenham distinguido nesse posto, que conheçam as quatro operações de
arithmetica, que saibam riscar mappas, commandar guardas
e sejam de comportamento exemplar.
As promoções serão feitas por propostas do commandante da companhia e realizadas a juízo do commandante.

TITULO IV

Das graduações e disposições geraes
CAPITULO i
DAS

GRADUAÇÕES

Art. 86. Oofflcial da Armada ou das classes annexas,
sem nota que desabone sua conducta civil e militar, que
attingir ao n. l da respectiva escala, será graduado no posto
immediatamente superior dentro dos limites do quadro a
que pertencer (Art. 1° da lei n. 1215, de 11 de agosto de
1904's).
§ 1°. Para essa graduação são exigidos os seguintes
requisitos :
I. Ter ooflicial attingido ao n. Ida escala".
75. A lei citada alterou o direito anterior em dous pontos capitães, a saber:
I. Tornou obrigatória a graduação, quando pelo art. 25, §â°, da
lei de 1873, era facultativa ao Governo em favor do offlcial recommendado por seu merecimento.
II. Estendeu a graduação aos postos subalternos quando por
aquelle artigo só podiam obtel-a os officiaes superiores o generaes.
76. Accrescentarei : « ainda que esteja na reserva por motivo de
moléstia».
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II. Pertencer ao quadro ordinário e não ao quadro extraordinário (Paragrapho único do art. l da citada lei).
III. Não ter em seus assentamentos nota desabonatoria
de sua conducta civil e militar".
IV. Ter satisfeito os requisitos necessários para a promoção a saber : interstício, embarque, e, para os commissarios, quitação do alcance (Resolução Presidencial de 5 de
outubro de 1904 7S ).
A razão é porque o offlcial, posto na situação da reserva por moléstia, conserva seu numero de ordem durante um anno e, por isso
rnesmo, ó promovido por antigüidade si, em nova inspecção, for julgado
prompto. Outro tanto não sucoede ao chefe do classe pronunciado pela
razão de que a pronuncia o súsp'eiide de seus direitos civis e políticos.
Nessa hypothese não deve haver graduação nem para o n. l, posto em
inactividade em conseqüência do processo, nom para o n. 2 do quadro
cffectivo, embora de facto, paãse, alli, a occupar o primeiro logar.
Do contrario o official pronunciado si revertesse ex-vi de absolvição, ficaria privado da graduação por já o ter sido o immediato.
Á graduação caba, também; aos licenciados è áquelles ads quaes
cabe a prorüocão embora fora da aetividade*
Não aproveita, porém, aos que são transferidos para reserva por motivos diversos de moléstia, visto como esses perdem antigüidade! dèsfle
a data dt) fietírtto de passagem1 é, pôr isso, üüüóa podeití estar no n. l.
Í7. Êhtende-se por nota desabonaíoría :
I. A de condemnação em processo criminal militar.
II. A de condftònação em processo ordinário ou summarid por deliato commum ainda que, naquella ou nesta, tenha occorrido o indulto
ou perdão.
III. A de condemnação, p'óld Tribtíriál de CtiütáS, a satisfazer alcance apurado, emquanto não obtiver quitação.
IV; A imposição de penas disoiplinares que se tsnliam tornado
publicas, em conseqüência de repetidas transgressões.
V. A declaração, em ordem do dia, de faltas que affectem á^moralidade ou dignidade, daS quaes o offielal não só tenha podido justificar
(Decreto n. 4409, de 10 de maio de 1902),
Não constituo falta desabonatoria a decretação administrativa de
qualquer pena disciplinar por uma só contravenção.78, A úonsultà do" Sapíefflo Tribunal MilitaiS na qual foi exftrada
a resolução supracitada, exigia, como condição para graduarão, o

J1L
§ 2°, A graduação dos officiaea que, dm conseqüência de
promoções, dós superiores se tornaram chefes de classet deve
contar antigüidade da data da promoção t salvo si só poste*
riormente houverem olles satisfeito os requisitos dá encharque, interstício ou de quitação.
§ 3°. A graduação em todos os postos^ outorgada pela
lei n. 1215, dó 1904, é tíonsidérida de posto effêtítivó paPa os
effeitos da reforma.
§ 4°. Assim o capitão-tenente graduado em corveta será
reformado no posto d cooi o soldo üe corveta si tiver nienos
de 30 anhds de serviço, ou no pòstd e com ô soldo dê fragata
si tiver mais de 35 annos ; o capitão de ôorveta graduado em
fragata será reformado neste ultimo posto, si tiver menos de
35 annos de serviço, ou no de tnar e guerra e ássirtl succBssrvãmente nos demais postos.

complemento dos requisitos para promoção, visto como a graduação
eqüivale a uma promoção, embora incompleta.
Entretanto, o capitão de fragata, Aristides Monteiro de Pinho,
chefe da classe, requereu a graduação, apozar de não ter tempo de
embarque.
Indeferido, propor contra a União acção especial e o Supremo Tribunal Federal, reformando a sentença de primeira instância, proferiu
Accordão, julgando procedente o pedido, sob o fundamento capital de a
lei n. 1215, de 11 de agosto de 1904, não impor outra cláusula além
de boa conducta.
Em execução a esse arosto aquelle offlcial foi graduado embora
sam adminiculo substancial de embarque.
Parece-me, data venia, que a melhor doutrina está na consulta do
tribunal militar.
O próprio Tribunal Federal em Accordão civil n. 691, do 1901,
equiparou a graduação á promoção e, sob essa base, manteve a graduação conferida ao general Marciano de Magalhães, mas posteriormente nullificada quando, em conseqüência da lei n. 533, de 1898,
reverteram com suas antigüidades os amnistiados.
Também já foi negada ao pharmaceutico Agenor de Souza por não
ter o tempo do embarque de accôrdo com o parecer do Almirantado,
em julko de 1909.
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§ 5°. O official graduado preterido por outro mais moderno em conseqüência de falta de qualquer requisito, ou
não promovido por merecimento, conta, quando passa a
effectivo, antigüidade da data da graduação (Alvará de 2
de janeiro de 1807 í!l).
79. A graduação confere todas as regalias e honras do posto effectivo com excapção apenas das seguintes :
I. Precedência sobre o effectivo embora seja, em graduação, mais
antigo.
II. Percepção de vencimentos de effectivo, salvo a gratificação de
füncção, quando exercer commissão de effectivo (Aviso n. 4879, de
27 de outubro de 1908).
Não tratamos, neste capitulo, das graduações annexas á reforma
de que se occupam o alvará de 16 de dezembro de 1790, resolução de
30 de outubro de 1819 e lei n. 28, de 8 de janeiro de 1892.
Dessas graduações faremos estudo na nossa Monographia sobre a
reform* da Armada.

CAPITULO II
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 87. Aos officiaes da Armada e classes annexas,
promovidos, se dará carta patente equivalente ao diploma de
seu posto militar.
§ 1°. A carta patente é conferida pelo Supremo Tribunal
Militar, de accôrdo com o decreto presidencial, cuja cópia
será enviada.
§ 2°. Subscripía pelo Presidente da Republica, Ministro
da Marinha e dois juizes daquelle Tribunal, a patente, depois
de registrada, é enviada ao Quartel General para ser entregue ao official.
§ 3°. Por igual se procederá quando se tratar de simples
graduação.
§ 4°. Na patente será lançada apostilla de qualquer rectificação occorrida quanto a vencimentos.
Art. 88. Perde a patente, posto e honras, o offlcial condemnado em processo militar ás penas de morte, degradação, destituição ou prisão por mais de dois annos, e o
offlcial condemnado á pena maior de dois annos em delicio
commum.
§ 5°. No caso de perda de patente será no livro mestre
exarada essa circumstancia e em ordem do dia se a fará
publica.
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§ 6°. A apresentação da patente não é necessária para
a percepção de vencimentos 80 .
Art. 89. Ao official promovido se defere o compromisso (outr'ora juramento) de fidelidade ás instituições e
de bem servir (Regulamento de 1763, 1764—Aviso de 22
de abril de 1823 — Provisão de 20 de julho de 1825, aviso
72, de 21 de fevereiro de 1834, de 27 de agosto de 1858, e n. 38,
de 8 de fevereiro de 1890).
§ 1°. O juramento ou affirmação perante o Chefe do Estado Maior deve sei* annotaüo na patente (Aviso de agosto
de 1858).
§ 2.o A formula da affirmação é a seguinte :

movido, esforçando-me pela manutenção da ordem, estabilidade das
instituições 'republicanas e engrandecimento da pátria, o defendendo,
com sacrifício da própria vida, a sua integridade, seus brios e as instituições políticas vigentes.
Como garantia deste compromisso, assigno o presente documento81.

N. 38 —AVÍSÓ DÊ 8 DE FEVEREIRO DE 1890
Estabelece as fórmulas que devem substituir os termos de juramento
até aqui prestados pelos offlciaes e praças do Exercito.

Ministério dos Negócios dá Guerra — ííib ã'é Janeiro, 8 dê fevereiro de 1890— Gabinete do Ministro.
Sr. Tenento General Ajudante General—Em solução á consulta
constante do vosso offlcio n. 549, de 25 de janeiro ultimo, remetto-vos
as inclusas fórmulas, que deverão substituir os termos de juramento
até át}ui adaptados pára oã officiáes1 G praças do Exercito.— Benjümiti
Oonsmnt.
Fórmulas de juramento a que se refere o aviso supra
PAKA. OFFICIAES

Prometto, sob minha palavra, honrar o Exercito brazileiro, a que
pertenço, pautando a minha conducta pelos sãos princípios da moral;
cumprir bom e fielmente os devores1 inherehtes ao' posto a quê fui pro8d. Oütí^ora a posso dá patente ara obrigatória. Is&o não só paia
Ser fiscalizado o pagamento dos direitos ou emolumentos legaesf nellâ
averbados, como para a inclusão do official na folha dos vencimentos.
Presentemente a patente da promoção já não é de mister : a cobrança do sello na proporção de 7,7 sobre o soldo se faz por désftbntò
mensal durante o prazo de um anuo.
A folha do pagamento se organiza diante da communicação officiai da secretaria á contabilidade.

Art. 90. A lei só reconhece promoção por antigüidade, merecimento e bravura.
Não é licito accesso sob outro qualquer qualificativo 8> .
81. Cahiu em completo desuso o juramento de outr'ora e a aflirmação de hoje. Não obstante ainda está em vigor a legislação que o
estabeleceu como formalidade sacramentai e o art. 82 da Constituição
Federal o impõe a todos os funccionarios públicos, á cuja classe pertencera os militares. E, por isso mesmo, consolidamos no artigo supra
aquelle adminiculo.
Na quadra hodierna se despreza tudo quanto concerne a devores
moraes.
Todos cogitam de seus sagrados direitos e ninguém cura das obrigações impostas pelas leis e bons costumes.
82. No inicio do novo regimen houve promoção por acclamação.
Em agosto de 189-1 se promoveu avultado numero de offlciaes por
serviços do campanha em defesa da Republica, por serviços prestados
á Republica ; o Congresso Nacional promoveu, sem declaração de motivos, os almirantes Jeronytno Gonçalves o Arthur de Jaceguay, aliás
preclaros ambos.
Nada disto está oorrecto. O próprio aviso de 16 de abril de 1890,
profligou, como anômalo, o processo acclamatorio, de accôrdo com os
pareceres do Conselho Naval e Supremo Conselho Militar.
As promoções por motivos arbitrários occasionam deploráveis
perturbações na escala regular.
Os promovidos por acclamação, na praça publica,, foram o marechal Deodoro, chefe do Governo Provisório, em generalissimo, e o
contra-almirante Wandenkolck, ministro da Marinha, em vice-almirante. Essas acclamações vingaram.

ANNEXO
Legislação sobre promoções na Armada

— A Lei n. 2296, do 18 do junho do 1873, dispõe :
Art. 1°. O accesso nos postos de offlciaes de marinha será
gradual e successivo desde 2° tenente até almirante.
§ 1°. Os guardas-marinha approvados nas matérias do
4° anno da Escola de Marinha serão promovidos a â°s tenentes, logo que tiverem completado mais outro anno de embarque em navios de guerra.
§ 2°. Na deficiência de guardas-marinha e si as necessidades do serviço o exigirem, poderão ser promovidos a 2OB tenentes :
1°. Os pilotos da Armada habilitados na fôrma do art. 14
do Regulamento n. 4720, de 22 de abril de 1871, si contarem nesta qualidade três annos de embarque em navios de
guerra e exhibirem provas praticas de observações astronômicas e manobras de artilharia, tendo bom procedimento civil
e militar.
2°. Os pilotos da Armada que, achando-se habilitados por
exames das matérias exigidas nos regulamentos em vigor, tiverem de embarque em navios do Estado cinco annos, sendo
três em navios de guerra.
Só depois de três annos de embarque poderão ter accesso
os pilotos da Armada que houverem sido mestres de l" classe
e como taes tiverem servido por quatro annos em navios de
guerra.
Os l08 tenentes procedentes das classes do § 2° não poderão
ter accesso no posto de capitão-tenente sem se mostrarem ha-
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bilitados por exames das matérias exigidas no regulamento
do Governo.
§3°. Os offlciaes subalternos e superiores da1 Armada até
o posto de capitão de mar e guerra não poderão ser promovidos aos postos immediatos sem terem servido por três annos
a bordo dos navios de guerra, nos postos em que se acharem.
§ 4°. Nenhum capitão de mar e guerra subirá ao posto de
chefe de divisão sem ter servido no posto anterior por três
annos, dos quaes um pqlo menos de embarque em navios de
guerra.
§ 5". O accesso dos offlciaes generaes poderá dar-se com
quilquer tempo de serviço no posto anterior e só será promovido ao posto de almirante em caso extraordinário ou por
serviço revalante.
§ 6°. O embarque pelo tempo prescripto nesta lei, como
condição de aecesso dos offlciaes de marinha, não poderá ser
supprido por outro serviço de qualquer natureza.
Art. 2°. Nas promoções do Corpo da Armada, observar-se-ão
as seguintes regras :
§ 1°. As vagas de 2°s tenentes serão preenchidas nos
termos dos §§ 1° e 2a do ar t. 1° desta lei.
§ 2°. As vagas de 1M tenentes serão providas na proporção de três quartos por antigüidade e um quarto por merecimento.
§3°. Os postos de capitães-tenentes, capitães de fragata
e capitães de mar e guerra serão providos metade por antigüidade e metade por merecimento.
§ 4°. Todos os mais postos serão conferidos por merecimento.
§ 5°. Sendo ímpar o numero de vagas, a fracção será considerada unidade na parte da antigüidade ( Derogado pela lei
n. 3111, de 23 de setembro de 1882 ).
Art. 3°. São condições de merecimento :
1a, intelligencia, zelo, valor, instrucção e disciplina militar;
2a, bons serviços prestados na paz e na guerra ;
3a, apresentação de trabalhos scientifloos relativos ao
aperfeiçoamento da marinha, e que revelem estudo e applicaçÊK);
4a, maior tempo de com mando de força naval ou cie navio
com boas informações do commando em chefe, si houver, ou
do encarregado do Quartel General sobre o desempenho das
commissões;
5a, maior tempo de serviço em um estado-maior de esquadra ou de divisão cota boas informações ;
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6», maior tempo de serviço, como immediato, com recoulwcido zelo, pela fiscalização, asseio e disciplina do navio,
pcovados oates requisitos pelas informações do oommandante ;
7a-, maior tempo de embarque em navio dó guerra, com
boas informações;
8", zelo roconhocido na administração, em geral, dos estabolocimentos do marinha,, e economia nas despesas dos navios.
Art. 4°. A antigüidade para os aoceasos será contada da
data do deoreto do ultimo posto. Seaio e^ta igual, prevalecerá a de postos successivamente inferiores ato â l» praça. Si
forem iguaes todas as datas, decidirá o maior tempo de serviço, depois a maior idade e, finalmente, a sorte.
A antigüidade relativa a guarJas-marinha, que forem despachados na meama data, será determinada de acoôrdo com o
regulamento da respectiva escola; considerando-a» artes mais
antigos do que os indicados no § 2» do art. 1° promovidos na
mesma data.
Art. 15. Não será contado para a antigüidade do offlcial
de marinha, nem para os effeitos da presente lei, o tempo:
1°, de licença registrada ;
2", de cumprimento de sentença condamnatoria ;
3°, de serviço estranho à rupartição da Marinha ;
4", o excedente a um anno em, que o offlcial passar na
2a classe por motivo de enfermidade, salvo a de lesões em
combate.
Exoeptua-se desta regra o tempo empregado em serviço
de:
<*) ministro e conselheiro do Estado ;
b) senador e deputado geral;
c) presidente de província ;
d) missão diplomática extraordinária ;
e) commissão ou cargo militar, trabalhos hydrographicos
e de construcção naval ou hydraulica.
Art. 6". Os prisioneiros de guerra conservarão os seus
direitos do antigüidade, salvo si o aprisionamento for decido a
motivo reprovado, assim julgado pelas lois militares. Aquelles
que cahirem em poder do inimigo, praticando alguns dos actos
indicados no paragrapho único do art. 7», poderão ser promovidos por merecimento si por antigüidade lhes não tocar accesso,
comtanto que esses actos sejam justificados na fôrma do dito
artigo,
Art. 7°. Aos offlciaes que se empregaram em operações
activas de guerra contar-se-á em dobro o tempo que nellag
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passarem para preenchimento dos prazos designados no avt. 1°.
Para essa fim publicará o Quartel General da Marinha as
datas em que tiverem começo e findarem as operaçõas,
Paragrapho único. As condições estabelecidas nos §§ 1° o
seguintes do art. 1°, quanto ao tempo, e as do art. 2° poderão
ser dispensadas somente por acções de extraordinária bravura
ou por serviços que provem distincta e superior intelligeacia,
sendo taes feitos ou serviços devidamente justificados e especificados em ordem do dia do commando em chefe das forças
em operações, ou de autoridade militar, a quem competir,
quando o ofiMal pertencer a navio ou força que não tenha
commundante em chefe.
A ordem do dia deverá ser logo publicada pela imprensa.
O tempo de serviço para os offlciaes assim promovidos será
reduzido a um terço do que está znarcado na 1a parte desto
artigo.
Também poderão ser dispensadas as condições do art. 1°
quanto ao tempo, quando isso for urgente e não houver offlciaes habilitados, em conformidade com a presente lei, para
preencher as vagas que se derem em tempo de guerra.
Art. 8°. Nenhum offlcial poderá ser empregado nos arsenaes, corpos de marinha, capitanias de portos e em quaesquer outras commissões estranhas ao serviço naval activo,
sem haver preenchido as condições de embarque, exigidas para
o accesso ao posto seguinte.
§ 1°. Não se considerará como serviço a bordo dos navios
de guerra o que for prestado em navios desarmados ou nos
que por seu estado não possam navegar.
§ 2°. O embarque nos transportes se contará por metade.
§ 3°. Os lentes da Escola de Marinha, oppositores e professores, que forem offlciaes do quadro, contarão por inteiro,
para o accesso, o tornpo de serviço prestado no ensino ; mas
não poderão ser promovidos sem ter o tempo de embarque
exigido por esta lei.
Art. 9°. Nenhum oflicial de l" classe será empregado,
em tempo de paz, nos correios ou paquetes, embora subvencionados pelo Governo, ou em navios mercantes, sem que tenha
servido pelo menoá oito annos om navios da Armada.'
O tempo de embarque que exceder a quatro annos a bordo
daquelles navios será contado como de licença registrada.
Art. 10. O preenchimento das vagas que occorrerem terá
logar annualmente, excepto em tempo de guerra, e todas as
promoções e nomeações serão logo publicadas pela imprensa
(Derogado pela lei n. 3171, de 23 de setembro de 1882).

"

l
3282

Art. 11. Nenhuma promoção terá logar sem ser ouvido
ó1 Conselho Naval, nos termos da lei de sua creação e do respectivo regulamento.
Art. 12. Não entrarão em promoção:
1°, os guardas-marinha, pilotos e offlciaes que estiverem
processados om conselho de guerra, no foro commum, ou em
conselho de inquirição, por mão procedimento habitual, e os
irregularmente ausentes, bem como os que estiverem na
2a classe; mas si forem absolvidos ou regressarem á 1a classe
e tiverem sido preteridos na promoção publicada durante o
tempo do processo, ou inclusão na 2a classe, serão logo promovidos com a antigüidade daquella promoção, ficando como
aggregados emquanto não houver vagas;
2°, Os que estiverem cumprindo sentença;
3°, os prisioneiros de guerra, salvo o disposto no art. 6°.
Art. 13. Ficam prohibidas:
§ 1°. Qualquer promoção com a cláusula—sem prejuízo de
antigüidade de quem a tiver maior.
§ 2°. A concessão de graduação, excepto ao mais antigo de
cada classe dos officiaes superiores e generaes.
Art. 14. Nos regulamentos que o Governo expedir para
execução desta lei marcar-se-ão :
1°, os prazos e condições das reclamações dos offlciaes que
se julgarem injustamente preteridos, om promoção por antigüidade ;
2°, a escala dos embarques em tempo do paz, segundo as
conveniências do serviço.
Art. 15. As condições do tempo de embarque do art. 1°
não serão exigidas para os postos de 1°" tenentes e offlciaes
superiores, emquanto não decorrerem três annos depois da
publicação da presente lei.
O decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873, approva
o seguinte regulamento para execução da lei n. 2296, de
18 de Junho do mesmo armo:
« Art. 1°. O accesso aos postos de offlciaes de marinha
será gradual e successivo, desde 3° tenente ato almirante.
Art. 2°. As vagas no posto de 2° tenente serão preenchidas :
§ )°. Pelos guardas-marinha approvados nas matérias de
4° anno da Escola de Marinha, logo depois de completarem
mais outro anno de embarque om navios de guerra, descontadas quaesquer interrupções, por licença ou outro motivo.
§ 2°. Na deficiência de guardas-marinha e si os necessidades do serviço o exigirem:
11

•

162

163
l

1°. Pelos pilotos da Armada, habilitados na fôrma do
art. 14 do regulamento n. 4720, de 22 de abril'de 1871,
que coiiiarem, nesta qualida.de, três annos de embarque em
navios de guerra, e exhibirem provas praticas de observações astronômicas, manobras de artilharia, tendo, aléia
disto, bom procedimento civil e militar ;
â°. Pelos pilotos da Armada, habilitados na fôrma do
art. 133 do regulamento supracitado, que exhibirem as provas
práticas exigidas na ultima parte do numero antecedente, tiverem bom procedimento civil e militar, e contarem, depois de
obtida a respectiva carta, cinco imnos de embarque em navios
do Estado, sendo três em navios ri e guerra. Este prazo fica
limitado a três annos de embarque em qualquer navio do Estado, para os pilitos que houverem sido mestres de 1a classe e
tiverem, como taes, servido quntro annos em navios de guerra.
§ 3°. As provas praticas mencionadas no n. l do paragraptio antecedente serão julgadas por uma commissão composta de ofliciaes da Armada e lentes da Escola de Marinha,
nomeados pelo Ministro. O Quartel-General attestará o procedimento civil e miliiar.
Art. 3°. Os l08 tenentes procedentes da classe dos pilotos
a que se refere o n. ã, do § 2°, do artigo antecedente, não
poderão ter aceesso ao posto de capitão-tenente, sem se mostrarem habilitados por exame, nas seguintes matérias :
Artilharia;
Machinas a vapor.
Estes exames serão feitos na Escola de Marinha.
Art. 4°. E' condição essencial para o aceesso, até o posto
de capitão de mar e guerra, o serviço a bordo de navios de
guerra e de transportes do Estado.
Paragrapho único. O prazo mínimo deste serviço, que
não poderá ser supprido por outro de qualquer natureza, será,
em cada um dos differentes postos, de três annos a bordo de
navios de guerra ou de seis em transportes do Estado. Si o offlcial
tiver prestado serviços das duas espécies, addieionar-se-á ao
da primeira o tempo do da segunda, contado pela metade
(Alterada para dovs annos pelo art. i" do decreto n. 640 B, de
30 de outubro de Í891),
Art. 5". Os capitães de mar e guerra só passarão a chefes
de divisão depois de haverem sorvido naquelle posto três
annos, dos quaes um, pelo menos, a bordo de navios de
guerra (Alterado para dois annos, dos quaes um, pelo menos, de
embarque para a promoção de contra-almiratite — art. 8a do
decreto n. 640 B, do 30 de outubro de 1891).

Art. 6°. O aceesso entre officiaes genoraes poderá ter
lôgar sem dependência de tempo do serviço no posto immeíliatamente inferior.
Art. 7°. O posto de almirante não será provido sinão em
caso extraordinário ou por serviço relevante (Revogado pelo
art. 4" do decreto n. 732, de 20 de dezembro de 1900).
Art. 8». Nas promoções do corpo da Armada observarse-ão as seguintes regras:
§ 1°. As vagas do posto de 2» tenente serão preenchidas
nos termos do art. 2°.
§ 2°. As vagas do posto de 1° tenente serão providas
na proporção de 3/4 por antigüidade e 1/4 por merecimento.
§ 3°. As vagas no posto de capitão-tenente, capitão de
fragata e capitão de mar guerra serão providas metade por
antigüidade o metade por merecimento.
§ 4°. Sendo impar o numero de vagas, a fracção será considerada unidade na parte de antigüidade (Derogado pela lei
n. 3111, de 23 de setembro de 1882).
§ 5°. Todos OB demais postos sorão conferidos por merecimento .
Art. 9°. São condições de merecimento :
/ Intolligoncia.
l Zelo.
1°. (Valor.
l Instrucção.
\Disciplina.
2°. Bons serviços prestados na paz e na guerra.
3°. Apresentação de trabalhos scientiflcos, relativos ao
aperfeiçoamento da Marinha, e quo revelem estudo e applicação.
4°. Maior tempo do commando do força naval ou de navio,
com boas informações do commando om chefe, si houver, ou
do ajudaute-genoral da Armada sob o desempenho das commissões.
5°. Maior tempo do serviço em ostado-maior de esquadra
ou de divisão, com boas informações dos respectivos chefes.
6°. Maior tempo de serviço como iminediato, com reconhecido zelo pela fiscalização, asseio.e disciplina do navio,
provados estes requisitos pelas informações do commandante.
7°. Maior tempo do embarque em navio de guerra, com
boas informações.

8". Zelo reconhecido na administração em geral dos estabelecimento! de Marinha e goonomia das dospesa,s dos

164

Esias condições deverão constar:
1°. Da fé de offlcio.
2°. Dos títulos ou diplomas scientiftcos.
3°. Das informações semestraes de conducta.
4°. Das ordens do dia dos commandantos das forças do
qualquer denominação.
5°. De informações especiaes. O Quartel-General prestará annualmente informações minuciosas sobre o procedimento o habilitações dos offlciaes da Armada, alim do poder
o Ministro julgar o merecimento dos mesmos.
Arfc. 10. A antigüidade para os accessos será contada da
data do decreto do ultimo posto ; sendo esta igual, prevalecerá a dos postos successivamente inferiores até a primeira
praça.
Si forem iguaes todas as datas, decidirá o maior tempo
de serviço, depois a maior idade e, finalmente, a sorte.
A antigüidade relativa dos guardas-marinha que forem
despachados na mesma data, será determinada de accordo
com o regulamento da respectiva Escola.
Art. 11. Os guardas-marinha, promovidos a 2OS tenentes
na mesma data em que forem pilotos da Armada, serão considerados mais antigos do que estes.
Art. 12. Não se contará para a antigüidade de official
de marinha o tempo:
1°. De licença registrada.
2°. De cumprimento de sentença condemnatoria.
3°. De serviço estranho á Repartição da Marinha.
4°. O excedente a um anno que o offlcial passar na
2a classe por motivo <le enfermidade, salvo o de lesões em
combate.
Art. 13. São exceptuados da regra estabelecida no §3»
do artigo antecedente do tempo de serviço para serem promovidos, uma vez preenchidas as condições de embarque, os
offlciaes que exercerem os seguintes cargos ou commisssões :
Ministro e conselheiro de Estado.
Senador do Império e deputado geral.
Presidente de província.
Missão diplomática e extraordinária.
Comrnissão ou cargo militar na Repartição da Guerra»
trabalhos hydrographieos e de construcção naval ou hydraulica por conta do Estado.
Art. 14. Os offlciaes prisioneiros de guerra conservarão
seus direitos de antigüidade, si, regressando á Armada, reconhecer-se em conselho de investigação que o seu aprisiona-
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mento não fora por motivo reprovado, assim julgado pelas
leis militares.
§ 1°. Quando o conselho de investigação declarar que o
aprigionamento tivera logar por motivo de impericia, falta
de vigilância o de execução de ordens, cobardia ou trahicão,
responderá o olllcial a conselho do guerra, e, si for condemnado não contará antigüidade.
§ 2°. Aquelles que cahirem em poder do inimigo, praticando alguns dos actos indicados no paragrapho único do
art. 15, poderão ser promovidos por merecimento, si por
antigüidade não lhes tocar accesso, comtanto que esses actos
sejam justificados na fôrma da 1a parte do dito paragrapho.
Art. 15. Contar-se-á em dobro, para preenchimento dos
postos designados nos arts. 4° e 5°, o tempo que os offlciaes passarem em operações activaw de guerra.
O Quartel-General da Marinha publicará as datas em que
tiverem começo e findarem as ditas operações.
Paragrapho único. O tempo de serviço que se conta em
dobro na hypothese da 1a parte do artigo, será reduzido a um
terço, isto é, contar-sa-á na razão do sextuplo para a promoção dos guardas-marinha, pilotos e offlciaes, que se recommendarem por aotos de extraordinária bravura ou por serviços
que provem distincta e superior intelligencia, dispensando
para isso o mesmo fim, quanto aos offlciaes, as regras estabelecidas nos §§ ã» e 3° do art, 8°.
Taes feitos ou serviços serão devidamente julgados e
comprovados pela ordem do dia do comrnandante em chefe
das forças em operação si os factos se passarem á sua vista,
e, no caso contrario, pelo juizo em um conselho do inquirição,
approvado pelo mesmo commandante em chefe.
Quando o offlcial pertencer a navio ou força que não
tenha commandante em chefe, a ordem do dia e a approvação do juizo do conselho serão dadas pela autoridade militar competente.
A ordem do dia será logo publicada pela imprensa.
Art. 16. As condições de tempo poderão ser dispensadas
quando não houver offlciaes habilitados na fôrma da lei e for
urgente preencher as vagas que se derem nos navios empregados em operações activas de guerra.
Art. 17. Nenhum offlcial poderá ser empregado nos arsenaes, corpos de marinha, capitanias de portos e em
outras commissões estranhas ao serviço naval activo, sem
haver preenchido as condições de embarque exigidas para o
accesso ao posto seguinte.
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Art. 18. Não será considerado como servjço a' bordo dos
navios de guerra, nem dos transportes, para os offoitos dos
arts. 4° e 5°, o que for prestado nos navios desarmados ou
nos que por sea estado, não podendo navegar, ontrem em
concerto que demande mais de 30 diab.
Art. 19. Os lentes, oppositores o professores da Escola de
Marinha, que forem offlciaes do quadro, contarão por inteiro
para antigüidade o tempo de serviço prestado no ensino ; não
poderão, porem, ser promovidos sem ter completado o tempo
de embarque, exigido pelos arts. 4° e 5°.
Art. 20. Para servir em transportes serão preferidos os
officiaes que já tiverem completado no respectivo posto três
annos de embarque em navios de guerra.
Art. 81. Nenhum offlcial de 1a classe será empregado em
tempo de paz nos correios ou paquetes, embora subvencionados pelo Governo ou em navios mercantes, sem que tenha
servido, pelo menos, oito annos em navios da Armada, dos
quaes três no posto em que se achar.
O tempo de embarque, quer seguido, quer interpelado,
nos ditos paquetes ou navios mercantes que exceder a quatro
annos, será considerado como de licença registrada.
Art. 22, As vagas que occorrerem no quadro dos offlciaes
da Armada serão prehenchidas no ultimo mez do anno civil,
excepto em tempo de guerra (Derogado pela lei n. 3ÍÍÍ, de
23 de setembro de 1882),
Nas que se derem, porém, no posto de 2° tenente e que
tiverem de ser providas pelos guardas-marinha, proceder-se-á
nos termos do § 1° do ar t. 2°.
Todas as promoções e nomeações serão immediatamente
publicadas pela imprensa.
Art. 23. Nenhuma promoção terá logar sem ser ouvido
o Conselho Naval, nos termos da lei de sua creação e do respectivo regulamento.
Art. 24. Não podem entrar em promoção:
§ 1°. Os guardas-marinha, pilotos e offlciaes da Armada
processados em conselho de guerra, foro commum, ou em conselho de inquirição por mau procedimento habitual, os irregularmente ausentes e os que estiverem na ãa classe; mas,
si forem absolvidos ou justificarem a ausência ou regressarem para a 1a classe e tiverem sido preteridos na promoção
publicada durante o tempo do processo, ausência ou inclusão na 2a classe, serão logo promovidos com antigüidade
daquolla promoção e aggrogados ao quadro emquanto não
houver vagaSt
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í § 2°. Os que estiverem cumprindo sentença.
§ *>. Os prisioneiros de guerra, salvo o disposto no art. 14,
§ 2«..
Art. 25. '«Ficam prohibidas:
l". Qualquer promoção com a cláusula—som prejuízo da
antigüidade do quem a tiver maior ;
ã". A concessão de graduação no posto superior, excepto
ao mais antigo do cada classe dos offlciaes superiores, e generaes, quando se recomlÉendar pelo seu merecimento.
Art. 36. As reclamações dos offlciaes que se julgarem injustamente preteridos em promoções por antigüidade serão
feitas dentro do prazo de um anno, para os que se acharem em
paiz estrangeiro ou nas províncias de Matto Grosso e Amazonas, e dentro de seis mezes, para os que estiverem em outras
províncias do Império ou na Corte.
Estas reclamações, devidamente documentadas, serão
apresentadas por intermédio do Quartel General ao Ministro
da Marinha, que as decidirá, depois do ouvir o Conselho Naval.
Verificada a procedência de qualquer reclamação, observar-se-á de accôrdo com o final do § 1° do art. 21.
Art. 27. O Quartel General organizará uma escala para
o embarque de todos os offieiaes superiores ou subalternos.
Esta escala será revista annualmente, approvada pelo Ministro, depois de ouvido o Conselho Naval e publicada pela
imprensa.
Os offlciaes que se julgarem prejudicados com a dita-es-.
cala de embarque poderão reclamar, em paiz estrangeiro e
nas províncias dentro de seis mezes, e na Corte dentro de três.
§ 1°. A base para preferencia no embarque será a antigüidade, verificada nos termos do art. 10, exceptuando as nomeações para commando, que continuarão a ser de livre
escolha do ministro da Marinha.
§ 2°. Logo que qualquer offlcial completar o prazo de embarque será substituído por outro que, da mesma patente,
não tiver ainda preenchido aquelIa condição. Si, porém, todos
os offlciaes de igual posto a tiverem satisfeito, • poderão ser
conservados nas comrnissõas em que se acharem, segundo as
conveniências do serviço.
§ 3°. O offlcial a quem por escala tocar o embarque será
desde logo dispensado de qualquer commissão em que estiver
empregado.
§ 4°. Em tempo de guerra observar-se-á a dita escala,
tanto quanto for possível, podendo o ministro da Marinha empregar os offlciaes que julgar mais conveniente.
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§

Art. 28. As condições do tempo de embarque pura os accessos aos postos de l os tenentes e offlciaes «superiores não
serão exigidas emquanto não decorrerem três airnos, a contar
de 18 de junho próximo passado.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrario. »
— O decreto n. 2941, de 8 de novembro do 1879, reduz a dois annos
o tempo de embarque.
— O decreto n. 640 B, de 31 de outubro de 1891, resolve:
«Art. 1°. Fica alterado o -paragraplio único do art. 5° do
regulamento annnexo ao decreto n. 5461, de 12 de novembro
de 1873, reduzindo a dois annos de embarque o prazo mínimo
de três, exigido para a promoção na Armada.
Art. 2°. Fica também alterado o arí. 5° do supracitado
regulamento, reduzindo-se a dois annos o prazo de três, exigido para a promoção a contra-almirante, dos quaes um, polo
menos, de embarque.
Art. 3°. Torna-se extensivo á Armada o disposto no art. 13
do decreto n. 1351, de 7 de fevereiro de 1891.
Art. 4». Ficam revogadas as disposições em contrario».
— O decreto n. 807, de 2 de maio de 1892, resolve:
« Art. 1°. O interstício para a promoção em todos os
corpos e classes da Armada, desde guarda-marinua até capitão
de mar e guerra, será de dois annos de embarque ou de outros serviços estabelecidos nos respectivos regulamentos e leis
de promoção.
Art. 2°. Ficam revogadas as disposições em contrario. »
— A lei n. 3111, de 23 de setembro de 1882, resolve :
« Artigo único. As promoções no Corpo da Armada e
classes annexas serão feitas na proporção que se derem as
vagas, ficando derogados o § 5° do art. 2°, e art. 18 da lei
n. 2296, de julho de 1873, e § 4° do art. 8° e a 1a parte do
art. 22 do decreto n. 5461, de 12 de novembro de 1873».
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