
SERVIÇO MILITAR 

 

Mudança de domicílio. - A comunicação da mudança de residência, por parte do cidadão 
apenas alistado ou já reservista, é uma obrigação legal e aquele que não a cumpre incorro em 
multa, além de perder as vantagens que beneficiem, quando convocados, os que tiverem feita 
a referida comunicação. Assim é que se um alistado se muda para um município que 
posteriormente vem a ser dispensado de incorporação, não goza ele dessa dispensa se dos 
registros militares não constar sua nova residência. 

A obrigatoriedade de tal comunicação abrange também os estudantes que mudam de cidade 
para apenas prosseguir seus estudos, embora nas férias ou quando concluam o curso voltem 
definitivamente à localidade onde antes residiam. E por ocasião dessa volta terão que 
comunicar mais uma vez o novo domicílio. 

Férias. - No caso de serviço militar obrigatório (convocação) é computado, para efeito de 
direito de férias, o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado ao referido 
serviço, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de noventa dias da data em que 
se verificar a respectiva baixa. Este preceito abrange todo empregado (inclusive trabalhador 
rural) a que se apliquem as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 135 e 129, 
parágrafo único da Consolidação das Lei,,,; do Trabalho). 

Retificação de nome, data de nascimento, etc. - Em seu Bol. 2S9 de 21-12-950, a D.R. 
determinou às C. R.: 

a) não encaminhar requerimento referente a retificação, justificação ou cancelamento de 
prenome e sobrenome, que não tenha o termo da alteração em inteiro teor, devidamente 
averbado, registrado ou anotado na certidão de nascimento, por decisão judicial do Juíz da 
vara do registro civil; h) observar, quanto a justificações, se foram fielmente cumpridas as 
exigências dos art8. 70, 71, 72, 74, 117, 118, 119 e 120, do D. L. n. 4.857, de 9-11-939 (Reg. dos 
registros públicos) ; c) não encaminhar requerimento que solicitar retificação de data e ano de 
nascimento, que não for acompanhado das certidões negativas que provem não haver sido 
registrado outro cidadão nos cartórios da localidade de nascimento do interessado, com a 
filiação do requerente; d) obedecer, quanto a retificação de idade de praça da ativa, o disposto 
na Portaria n. 76, de 21-9-18906 - Ordem do Dia n. 771, de 26-9-11896 e Av. n. 911, de 13-8-
1918 - 13. E. n. 184, de 15-8-1919. 

A fim de evitar que os reservistas que requeiram retificação de nome etc., em seus 
assentamentos militares, sejam obrigados ao comparecimento às respectivas sedes de C.R. de 
sua jurisdição, para objeto de nova identificação, conforme estabelece o Bol. da D. R., n. 242 
de 22-10-950, que às C. R., depois de feitas as necessárias alterações nas fichas documentárias 
e comunicações às S. Mob. interessadas, remetam aos Delegados de Recrutamento o 
certificado de reservista devidamente alterado, para efeito de identificação e entrega aos que 
residirem em município de suas jurisdições. 


