
Serviço Militar 

ARRIMOS DE FAMÍLIA 

 

Dispõe o Plano Geral de Convocação para o ano de 1953 que serão incluídos no excesso do 
contingente, além de outros, os convocados que sejam arrimos de família, desde que isso 
comprovem, devendo os comandantes de Região Militar dar o máximo de publicidade a esta 
vantagem, com a antecedência necessária, no sentido de evitar recurso ao ministro da Guerra, 
depois de efetuada a incorporação. Através desta seção estamos tomando conhecimento da 
ignorância em que se encontram muitos interessados, por falta de divulgação dos precisos 
esclarecimentos sobre o que lhes cumpre fazer. Nas condições atuais do recrutamento para as 
nossas forças armadas, ser incluído no excesso do contingente é a garantia de estar livre da 
prestação inicial do serviço militar e de poder continuar a prover ou a auxiliar a subsistência da 
pessoa a quem o convocado sirva de arrimo. Pelas disposições em vigor, é considerado arrimo 
de família quem estiver numa das seguintes situações: . 

1.º - filho único de mulher viúva ou solteira, da abandonada pelo marido ou da divorciada ás 
quais sirva de único arrimo ou a que ela escolher quando tiver mais de um, sem direito a outra 
opção. 2.º - filho de homem fisicamente incapaz para prover seu sustento e a quem sirva de 
único arrimo. , O - viúvo que tiver filho menor (legitimo ou legitimado), se for o único arrimo. 
4.º - casado que tiver filho menor, desde que a mulher seja incapaz física ou mentalmente. 5.º 
- irmão órfão de pai e mãe, que sustentar irmão menor ou maior inválido ou interdito, ou 
ainda irmã solteira ou viuva que viva na sua companhia; 6.º - filho órfão de pai e mãe que 
servir de único arrimo a uma de suas avós, ou avo decrépito e valetudinario, incapaz de prover 
os meios de subsistência. 

A condição de servir de único arrimo só prevalecerá quando o indivíduo não disponha de 
recursos para efetuar aquela função, caso seja incorporado ás fileiras. 

Para comprovar a sua condição de arrimo deverá o alistado anexar ao requerimento as 
seguintes provas: 

1 - Atestado de residência passado pela autoridade policial do Distrito onde o convocado 
residir. 2 - Certidão de nascimento do convocado. 3 - Prova de que os que carecem de arrimo 
não recebem pensões dos cofres públicos, não ganhem o bastante para o sustento próprio, e 
que não tem bens de fortuna. 4 - Prova de que o convocado, pelo seu esforço próprio, 
emprego ou trabalho, tenha vencimentos ou rendas, e que estas sejam destinadas ao arrimo 
de família. 5 - Declaração da pessoa arrimada, de que realmente o convocado lhe serve de 
arrimo. 6 - Prova de incapacidade física ou mental do pai (caso n.º 2). 7 - Certidão de óbito do 
pai do convocado, ou de abandono de sua progenitora (caso n.º 1). 8 - Certidão de óbito da 
esposa (caso n.º 3) e certidão de nascimento do filho. 9 - Certidão de casamento (caso n.º 4). 
10 - Certidão de óbito dos pais do convocado e prova de invalidez do avô (caso do n.º 6.º). 

Deve ser gratuito o reconhecimento da firma do escrivão que subscreve certidão de 
nascimento fornecida gratuitamente para fins de serviço militar - O diretor de Recrutamento 
declarou recentemente, em solução de consulta que lhe fez o chefe da 10.ª C. R., que de 



acordo com art. 69 do R. S. M. (dec. n. 15934, de 22 de janeiro de 1923) deve ser gratuito o 
reconhecimento da firma do oficial do registro civil em certidão de idade para fins de 
alistamento militar. A decisão se baseou nas seguintes disposições: 

"Art. 165 (da vigente Lei do Serviço Militar). Enquanto não for publicado o regulamento desta 
lei, continuarão em vigor as prescrições, mapas, certidões, atestados e demais documentos 
atualmente regulamentares". 

"Art. 69 (do Regulamento do Serviço Militar). Os documentos para comprovação de idade ou 
quaisquer reclamações, os quais serão fornecidos gratuitamente e isentos de selo e quaisquer 
outras taxas ou emolumentos, não serão restituídos, e só terão valor para esse fim especial. A 
mesma isenção será concedida aos requerimentos a que acompanhem os referidos 
documentos". A nosso ver, não se pode determinar a obrigação de fazer-se gratuitamente o 
aludido reconhecimento de firma nos referidos documentos, com base na mencionada 
disposição regulamentar. Evidentemente é levar muito longe a faculdade de interpretação, 
considerar reconhecimento de firma como sendo documento para comprovação de idade ou 
requerimento, únicos papéis que na letra expressa do mesmo art. do R. S. M. devem ser 
fornecidos gratuitamente e que estão isentos da incidência do imposto do selo e de quaisquer 
outras taxas ou emolumentos. Não seria o caso de uma consulta ao Corregedor Geral da 
Justiça? 

Entre as atribuições que competem ao secretario de Junta de Alistamento Militar, não se inclui 
a obrigação de fazer requerimentos para os interessados obterem certificados de reservista de 
3.ª categoria. Também, para os cidadãos das classes mais jovens, não se admitem mais esses 
requerimentos, pois tais certificados são expedidos uma vez que as partes se apresentem 
perante as Juntas com a certidão de nascimento, paguem a taxa militar e multa esta se devida, 
entreguem três fotografias de 3x4, e, conforme o caso, atestado de residência. Não se 
tratando desses casos, não cometeria falta o secretario de Junta que se incumbisse de 
organizar uma petição em que alguém pleiteasse qualquer documento referente ao serviço 
militar e aceitasse remuneração pelo trabalho realizado. Não o faça, porém, no local e hora em 
que exerce a função de secretário da Junta, para não dar a impressão de que se aproveita do 
cargo para se credenciar e obter vantagens financeiras. 


