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A~~E BLÉA NA~mNAL ~ON~TITllINTE

ós, os r epresentantes do Povo Brasileiro, pond o a
nossa confiança em Deus, r eunidos em Assem
bl éa acional Constituin te para orga nizar um
regime dernocrat ico, qu e assegure á ! [açã c a
unidade, a liberd ade, a justiça e o bem estar so
cial e economico, decr etamos e promulgamos a
seguin te

Constituição

da
Republica dos Es tados Unidos do Brasil

TITULO I

Da Organ ização Fed er al

CAP ITU LO I

DISPOSIÇÕE PR ELI M I. 'ARES

Arl. 1.0 A 'ação Br a il e ira , con tiLuida pela umao
perpetua e indis oluvel do Es tados, do Dis l.r icto Federal e dos
T err ilor ios em E lados ni do do Br as il , mantém como
f6rrria de g óverno, sob o rc rime repre cntativo, a Republíca
federativa proclamada em 15 de Novembro de 1889.

Ar L. 2,0 Todos o- podere emanam do povo, e em nome
de lle são exercidos,

ArL. 3.° São órgãos da soberania nacional, denlro dos
li m it es con titucíonaes, O" Poderes L egi sla t ivo, Executivo
e Judici ár- io, independente e coordenado entre si.

§ L° É vedado aos P od er e constt tucionae de legar as
suas aUr ibu içõe .

§ 2.° O cidadão ínvest ido na Iuncção de um delles não
poder á exercer a de oulro .

Ar l. 4.° O Br a s il ó declarará gu erra se não couber ou
mallograr-se o recurso do ar b itram ento ; e não se empenhará
jámais em gu er ra de conq u i ta , d ir ecla ou indireclamente,
por si ou em all iançn com outra nação.

Ar l. 5 ,0 Com pele pr ívatívamente á Inião :
I, manter relações com o Estado e trangeiros, nomear

os m embros do corpo diploma li co e consular, e celebrar tra
fado s e convenções internacionaes:

11, conceder ou negar passagem a forcas e trangeíras
11010 Lcr ritorio nacional;

III, decla rar a guerra c Jazer a paz ;
IV , resol ver defl niti va rne n te obre os limi tes do ter

.r itor ia nacional;
V, or ga nizar a defesa externa, a po licia e. segurança

das fronleiras e as forcas armaria ;
VI, autor-izar a producção e f iscali zar o commercio de

malerial de guerra de qualquer natureza;
YIf, manler o serviço de correios;
VIn, explorar ou dar em concessão os serví ços de te

legra ph os, radio-communicação e navegação a érea , in clusive
as ínstalla çõcs de pou o, bem como as vias-Jerrens que li
guem direclamenle portos mar il.imos a fronleira nacionaes,
ou tran ponham o' limiles de um E tado;

IX, e tabelecer o plano nacional de v iação ferrea e o
de e Iradas d,e r odagem, e regulamen ta r o trafego rodovia
rio intere ladual :

X, errar e manter alfandegas e entrepostos;
XI, prover aos serviços da policia mar it ima e portuaria,

em preju ízo d os serviço poüclaes do ' 1': tado ;
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XIl . fixar o -sv lema monela r io, cunhar e emittír
moed a. Institu ir ba nco de emissão ;

XITI, fi calizar as operações de bancos, seguro s e caí
xu econornícas parliculares ;

XIV, tra çar a dírectrlzcs da educação nacional;
XV, organizar defesa permanent e contra os effeitos da

sccc a no Estados do norte :
XVI, organiza,' li adrnim s tra çâo dos Territorios e do

Dis trict o Fe de ra l, e o se r viço ne lles re ervados li Uni ão;
X"If, faze r o r ecenseamento gera l da população ;
XVlTI, conceder arnni stia:
XIX, le islar sobre :
a) dir eito penal, cornmercial, civ il, aereo e pr ocessual;

registros publico e junla corn merciaes :
b ) dív í ão judiciaria da nião, do Di tr icto F ederal e

dos 'I'orritorios, e organização dos juizo e tribunaes respe
cüvos:

c) normas Iundamenlaes do d ire it o r ural, do regime
pcnitenciar!o, da arb it ragem com mercial, da assi st encia
socia l, da assis teuc ía judicia ria e da s e lal.isticas de inte
['(,SSI1 colleotivo:

(i) des apropr-i ações, rcqu i leões civi s e militares em
tempo de guerra;

c) regime de porto e navegação de cabotagem, a e
gurada a exc lusividade de la, quant o a mercadorias, aos
navios nac ionaes :

f) maleria eleitora l da níão, dos E tad os e dos Mu-
nicipios, inclu ive ali lamento, pr ocesso da s eleições , apu
ra ção, recur o, proclamação dos ele it os e exped ição de
diplomas;

g) natura lização, entrada e expulsão de e trangeiros,
extradição ; em igração e immigra ção, qu e deverá er regu
lada e orientada, podend o sei' proh íb ida totalmente, ou em
razão da procedenc ia ;

h ) systama de medidas;
i ) commercío exterior e inler esladual , in tituí ções de

credito: cambio e lran fereneia de valores para fóra do
paiz ; normas geraes obro o trabalho, a produ cção e o con
rumo, podendo es tabe lecer limitações exigidas pelo bem pu
blico;

i ) bens do dom inio fed i-al, riquezas do sub- solo, mi
nera ção, me tal1 urgia , agua , ene rgia hvdro-electrica, flores
tas, caça e pesca e a ua exploração;

ld condições de capacidade para o exercicio de pro
fi õe libera o e techníco-sc íent íí ícas, as im como do jor
nal ismo;

l ) organização, in trucção, j u t íca e garantias das for
ça pol íciaes dos .E lados, e condições gerae da ua utili
zação em ca o de mobilização ou de gu erra;

m ) incorporação do ilvicolas á communhão nacional.
1.° O aclo, dec is ões 6 ser viços federaes ser ão exe

curados em todo o pai z por !unccionar ios da União, ou, em
casos espec iae, pelos dos Estado , mediante acOrdo com
os respectivos governo .

~ 2.° Os Es tad o lerã o preíerencia para a concessão fe
deral, no seus terr itorios, de via s-Ierrea ,de erviços por
Iuarios, de nav egação acrea, de Ielegraphos e de outros de
util idade public a, o bem a sim para a acquisi ção dos bens
al ienavr- is da Un ião , Pa ra aitender ás suas nacessídades
admini Irativa , os E lado poder ão manter serviços de ra
dlo -commun icacão .

§ 3.° A compe le nc ia fed eral pa ra legi slar sobre as ma
terias do ns . XIV e XIX, lelra c e i, in fine, e sobre re
gistros pu blico, des aprop r- iaç ões, arbitragem commerc ial,
juntas cornmerciae e I'C pect ivos prece os ; re qu is ições ci
vi s o militare , radío-cornmunicação, em igração, immi gração
e caixas economica ; ri quezas do sub-solo, mineração, me
tallurgia, águas, en erg ia hydro-elect r ica, fl or es las, caca c
pesca e a ua explora ção, não exc lue li leg isla çã o e íadua l
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suppletiva ou com plementar sobre as mesmas ma íerlas . As
lei e Iaduacs, ne tes ca o , poderão, attcndcnd o á peculia
ridade loca es, upprir a lacunas ou deficiencias da legi s
lação federal, sem dispensar a oxig en cia s desta,

~ 4,0 A linhas Iclegrnphica das estrada de fer ro, des
t inada ao se r viço do seu trafego, conti nua r ão a . er u tili
zad as no er víço publi co cm gor nl, como subsidi ar ias da
rede te legraphica da muo, ujc itas, nessa u iilização, às
condições estabe leci das em lei ordina rin .

AI'L. (i.o Compele ía mbcm, prtval ivamenlc, á Inião :
I, decreta r irnp o Los :
a) obre a ímporta çüo de mercado r-ias do procedencin

estranguira:
b ) de con um o de quu esqu er mercnd or!n ,exccpLo o

combus tíveis de motor de explosão ;
c) de renda e proven tos de qualquer natureza, exce 

pluada a renda cedular de imrnoveis:
d ) de tran ferencia de fundos para o exterior- :
e) sobre acto s emanados do seu governo, negocio da

sua econo mia e instr umento de contracto Oll netos regu
lados por lei fed eral;

f) nos 'I'errilurios, ainda, os que a ConsLiLuição aLLribue
aos Estados;

lI, cobra r taxa Ielegrnph icas, poslaes e de outro se r
vi ços federae ; de entrada, sa ida e estadia de navios e aero
naves, endo li vre o commcrcio de cabotagem ás mc rca
doria na ciona es, e á e írangeira que já tenham pago irn
po Lo de írnportação .

ArL. 7,0 Comp eLe privativamente ao E Lado :
I, decretar a Oons l itui ção e as Icis por qu e se devam

r eger, r esp eitad os os seg ui nlos principios :
a ) fórma r epublicana repre cnLaLiva;
b) indcpendcncia e coordenação de pod eres;
c) temporariedade da f'uncções elcct ívns, limitada aos

mesmos prazos dos cargos íed cruc corre pendentes, e prohi
bida a reelei ção de Governadores e Prerc ítos para o per-i odo
immedialo;

ri ) autonomia do Muni cípios;
c) garan ti as do Poder .Tudiciario e do Min isterio Pu

blico locaes;
f) presta ção de contas da administração;
o ) pos ibilidad e de reforma eonstitucional e compele n

cia do Poder Legislativo para decrelal-a:
h ) r epresenta ção das profissões;
11, prover, a expen as proprtas, á ne cos ida de da sua

administração, devendo, por ém, a Jn ião prestar socco rros ao
E tado que , em ca o dc calamidade publica, o olic ilar ;

IH, ela borar le i uppl etivas ou comnl cm en tarcs da le-
gi sla ção fed eral, nos lermo do art , 50, § 30;

IV, exe rcei', em geral, lodo c qualquer poder ou direito,
que lh es não fór negado expliciLa ou impliciLamenLe por
clausula cxpr es a de la Constitui ção .

Puragrapho uní co , Podem o Estado, mediante nl~l\l'do

com o Governo da n íão, incumbir funccionarios Iederaes
dc executar lei s e servi ços estnduaes e netos ou deci sõcs da s
suas autoridades ,

ArL 8.° Tambem compete pr-ivnl ivamente aos EsLados:
I, decretar impostos sobrc:
a) propriedad terrltorlal, excepto a urbanu:
b ) transmissâo de prnprlerlado can sa 11/01'/ is ;
c) tran mi são de propt-iednde immobiltar-ta int er 1);

vos, inclusi ve a s ua Incorporação ao capital de socied.ule ;
ri ) con sumo de combu slivci s de motor de explo ão :
e) vendas e cons ignações eff ctuada por commerciun

tos e productore , inclu s ive os indu h-ines, Iicund o isenta a
prlrneh-a ope ração tio pequeno productor, como tal rle f inido
na lei es ta dua l :
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f) exportação das mercadorias de su a producção até o
maxim o de dez por cento ali valO/'em, vedado qu nesuut-r
addi cionaes:

O) ind us tria e prof'i sões ;
h ) acto emanado do seu governo e negocies da sua

economia, ou regu lado ' por lei e lad ual;
IJ, cobrai' taxas de erviços estaduaes .
s 1.0 O ímpo to de vendas será uniforme, sem distinc ção

de procedencin, destino ou e pec ie do produe os ,
§ 2,0 O imposto de induslrias e profi ssões será lan çado

p lo Estado e arrecadado por este e pelo Municip io em par
tes iguaes .

§ 3,0 Em cas os excc pcionaes, o cnado F ederal po-
der á autorizar, por tempo determinado, o augrnento do im
po lo de exportação, além do limite fixad o na lelra f do
nu mero r,

4.° O imp osto obre Iransrni são de bens eOI"lOr,'OS
cabe ao Es tado em cujo terr-ito r ío e achem situados: '.J o
de transmí ão causa mortis de bens incorporeos, incln
s ive de t ítulos e credito , ao Estado onde se tiver aberto a
success ão , Quando esta e haja ab erto no exter ior, será
devido o impo to ao E lado em cuj o ler ri torio os valores da
heran ça forem liquidados, ou Lransferidos aos herdeiros .

Art. 9.° É facultado á nião e aos Estados celebrar
acordos pa ra a melhor coord ena ção e desenvolvimento dos
r esp ectivos ser viços, e, especialmente, para a unlforrniza ção
de leis, r egras ou pratica , arrecadaçã o de imposto s, pre
ve nção e re pre ão da criminalidade e permuta de ínror
mações .

Ar t. 10. Compel e concorrentemente á nião e aos Es-
tados :

r, velar na guarda da Const itu ição e da leis;
IJ , cuidar da saúde e assi st encia publicas;
I li , proteger a hel1ezas naturaes e os monumentos de

valor hi torí co ou arli tíco, podend o impedir a evasão de
obras de arte;

IV, pro mover a colonização;
V, fi calizar a appl íca çâo das leis ociaes :
YI, dif'Iundir a instruc ção publica em todos os seus

gr au ;
VII, crear outros impostos, além dos que lhes são attri

huidos prtvntivnmente ,
Parngrapho unico , A arrecadação dos imposto s a qu e se

retere o n. VII se rá feila pelos E lados, que entregurão,
den tro do primciro trimestre do exerc ício seguinte, trtnta
por cen to á nião, e vinte por cento aos Munic ípios de onde
tenham provindo, Se o Estado Ialtar ao pagamento das
quota devida s á ln ião ou aos Municipios, o lançamento e
a arrecada ção passarão a ser feito pelo Governo Federal, que
attr ibuirá, nes e caso, tr-inta por cento ao E tado e vinte por
cen lo ao Muu icipi os.

Ar t. 11. É vedada a bi- Lr ibutação, prevalecendo o im
posto decre tado pela União quando a compe tencia Iõr con
corrente, em prejuízo do recur o judicial que couber, in
cumbe ao Senado Federal, ex ot ttcio ou mediante prov o
cação de qualquer coutribuinte, declarar a exrsteucia da bi
tr ibutaçã o e determinar a qual dos à JI. LI ibutos cabe a
prevalen cia,

ArL. 12. ruao não intervir ú em negócios pecul iares
ao" Estados, salvo :

I, para manter a íntcgr ídade nacional ;
H, para repel lir invasão estrangeira, ou de um Estado

em ou tro;
I lI, para p ôr termo á guerra civil;
IV, para garantir o livre exerc ício de qualquer dos po

deres publicos estaduae ;
V, para a 'segurar a observancia do principios const i

tuciona es especif icados nas letr as a a h do art. 7°, n , r, e a
execução das leis federaes:
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VI, para re organizar as f i nança~ elo E tado Que, sem
motivo de força ma ior, uspender, por mais de dois annos
con secutivos, o se rviço da ua divida fundada;

VII, pa ra a execução de orden e decisões rios juizes o
trilmnae Iederaes,

§ L° Na hypoth ese do n. VI, assim como para assegu
rar a observanciu rios princip ios const ítucíonaes (art. 7° ,
n. I), a interven ção serü decretada por lei fede ra l, quo lho
fixará a amplitude e a duração, prorogavel POl' nova lei. A
Camara dos Deputad os p od erá eleger o In terventor , ou auto
rizar o Presidente da llepublica a nomeai-o.

~ 2.° Occorrendo o primeiro caso do n. V, a intervenção
só se effect uar á depois qu e a CUI'to Suprema, med iante pro
vocação do Procurador Geral da Itcpublicn, tornar con heci
mento da lei qu e a tenha decretado e lh e dec larar a consti
tucionalidade.

§ 3.° Entre as modalidade de impedi mento do livr e
exerc ício dos poderes pu blicos estaduaes (n . IV ) , se in
cluem : a) o obst ácu lo á execução de le is e decretos do Po
der Legi slativo e ás dec isões e ordens dos juizes e tríbu naes :
b ) a falta injustificada de pagam ento, por mais de tres
mezes, no me mo exercício fi nance iro, dos vencimentos de
qualquer membro do Pod er Judicia r io.

§ 4.0 A intervenção não su pende senão a lei es tad ual
que a tenha motivado, e só tem porari amente interrompe o
exercício da autoridades que lh e deram causa e cu ja
responsabilidade será promovida .

§ 5.0 I 'a esp écie do n. VII, e tamb ém para garanti r o
livre exerc ício rio Poder J ud iciar ío local. a intervenção será
requisitada ao Pres iden te da Ilep ubli ca pe la COrte Suprema,
ou pelo 'I'rtbuual Superior de Justiç a E leitora l, conforme
o caso, podendo o requ isitante comnussionar o juiz que
tor ne effectiva ou fisca lize; a execução da ordem ou de
cisão.

§ 6,0 Compete ao Presidente da Republi ca:
a ) executar a inte rvenção decretada por le i federal ou

req u isit ada pe lo Poder Judiciar!o, facultando ao Interven
tor designado todos os meios de acção que e faç am ne
cossarios;

b ) decretar a intervenção : para assegu rar a execução
das leis federae ; nos caso dos ns. I e II; no do n. III, com
prévia autorização do enado F ederal ; no do n . IV, por
solicit acão dos Podere Legi lat ivo ou Executi vo locae , su b
mettendo em todas as hyp oth eses o se u acto fi approvaç ão
immediata do Pod er Legislativo, pa ra o que logo o convo
cará .

§ 7.0 Quando o Presidente da Republica decretar a in 
tervençã o, no me -mo acto lhe fixará o prazo e o oblecto,
es tabe lecerá os termo ' em que deve ser exe cutada, e no 
me ará o Interventor, e fór necessa r io.

§ 8.° No ca o do n. IV, o representantes dos podere '
esladuaes elect ivos podem solic it ai' in terv en ção some nte
quando o Tribunal uper ior de J u t iça El eitoral lhes at tes
tal' a legitimidad e, ouvindo este, quando I ôr caso, o tribunal
in fer ior que houver j ulgad o definitivamente as ele ições .

Ar t , 13. Os Mun ic ípios se rão organizados de fórma que
lhes fiquo assegurada a autonomia em tudo qu an to respe ite
ao seu peculiar in teresse, e especia lmente :

I, a electividade do Prefeito e dos Veread or es da Ca
mura Mun ic ipal, podendo aquell e ser ele ito por esta ;

II , a decretação dos seus im pos los o taxas, e a arrecada
Cão o appli ca ção das suas re ndas ;

lII, a organização do serviço- de su a competcucia .
§ L0 O Prefeito poderá er de nomeação do gove rno do

E tado no munic ípi o da Capital e nas ostnncias hyd ro-rn i
neraes .

•
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§ 2.° Além daquelle de que participam, ex vi dos ar-
tigo 8°, 2°, e lO, paragrapho unico, e dos que lhe forem
transferidos pelo Estado, pertencem ao lunicipios:

T, o impo to de licenças;
li, os impo to predial e territorial urbanos, cobrado

o pr-imeiro sob a fórma de decirna ou de cedula do renda;
III, o impo lo obre d íversões publica;
IV, o impo lo cedulnr obre a renda de immoveis ru

raes;
V, as taxa sobre ser viços muníclpacs ,
§ 3,° E' Iaculí ado no E lado a crenção do 11m órgão do

nsslsteucla techn íca ;\ ndminisu-açãn munic ípal o fiscaliza
ção das suas finança ,

§ 4.° Tarnbern lhe é pcrmittido intervir nos ~Iunicipios,

afim de lhes regularizar as finanças, quando se vorificar
impontualidade nos serviços de ernprestímos gnrantidos pelo
Estado, ou falLa de pagamento ela sua divida fundada por
dois annos con ecutlvos ob ervadas, naquillo em que forem
applícavels, as norma do art. 12.

Arl. H , Os Estado podam incorporar-se entre si, sub
dividir-se ou desmembrar-se, paru o annexar a outros ou
formar novos E tados, mediante acquiescencia da respecti
vas A ernb léas Legislativa, em duas legislaturas succes 1
vas e approvaçüo POI' lei federal .

Art. . 15, O Di Ir ic to Federal será administrado por um
Prefeito, de nomeação do Presidente da Republica, com
approvação do euado Federal, e demis ivel ad nutum;
cabendo as Iuncçõe deliberativas a uma Camara Municipal
elect íva. As fonte de receita do Distrlcto Federal são as
mesma quo competem aos Estados e Município, cabendo-
lho toda 'as despesa de caracter local. .

. rt. 16, Além do ACI'e, con liluiriío ten-itoríos naclo
naes outros quo venham a pertencer á níão, POI' qualquer
titulo legitimo, .

§ 1.0 Logo que tiver 300, 000 habita n tes e I'CCUl'SOS suf
Jic ieutes para a manutenção do serviços publicos, o 'I'enri
torio poderá ser, por lei especi al, erigido em Esludo, ' .
, § 2.0 A lei as egurnrú a autonomía dos Municlplos em
que se dividir o torritor!o.

§ 3,0 O 'I'errItor-ío do Acre será organizado sob o regime
:le prefeituras autonomns. mantida, porém, a unidade admí
ni tratívn terrftor-lal . por interrnedío de um delegado da
. Iníão, sendo prévia o equitativamcute di lribuida as verbas
destinada ás admínístrações locaes e gera l .

Art. 17, É vedado ~ União, ao Estudos, ao Di trtcto
Federal e aos Iunicíplos :

I, crear di tincções en~re bra ileiro na los ou pref'eren
cias em favor do un contra outros E.slados;

~I, estabelecer, ubvencíonar ou embaraçar o exerolcío
de cultos religioso ;
. UI, ter relação de altlanca ou dependencia com qual

quer culto ou igreja, sem prejuízo da collaborução reciproca
em prol do inter-e so collectivo ; I

IV, alienar ou adquirir immovei , ou conceder privi
legio, som lef especia l quo o autorize;

V, recu ar fé aos documentos publicas;
VI, negar a cooperação dos respectivos runcctonartos, no

interesse do erv iços ccrrela tívos :
VII, cobrar quaesqucr trí bu tos Sem loi e peclal quo QS

autori zo ou fazol-os inc id ir . obre offe ilos já produzidos por
netos Iurtdlcos perfeitos: ,...:~

VU I, tributar o oornh ust ivels prorluztdos no p~i7: para
motore . do explosão; .

' IX cobrar, sob qualquer denominação, Impostos íntero 
taduaes, lntcrmunícipaes, de viação ali de transporte, 011

quaesquer tr-ibutos que, no terrilo rio nacional, gravem ~lI

perturbem a l ívr e ctrculacão ~c ben ou pe ons e dos vehí
culos que os trnnsportnrern:

X, tributar lJen ,rlluda e erviço uns dos outros, osten
dendo-se a mesma nrohibjção ás cqnc, ssões do serviços .pu-



•

•

•

..

•

-7-

blicos, quanto aos proprios serviços concedidos e ao ro
spcctivo apparelhamento Inslallado e ulilizado exclusiva
menle para o ob] elo da conce ão .

Pa r ngr aph o un ico . A proh íbi ção cons tan te do n. X não
imp ede a cobranç a de taxa s remunerat ór-ias devidas pelos
concess ionarios de serviços publicas.

AI·L. 18. E' veda do á União decretar impo st os que não
cjam uniformes em Lodo o terrltorio nacional, ou que írn

portem di tincção em favor dos portos de un s contra os
de outro Estados .

AI'L. l !J . É defe o aos E tado , ao Distr fcto Federal e
['OS Municipios :

I, adoptar, para Iuncções publicas idont íca , denomina
ção differenle da estabeleci da nesta Consti tu ição:

lI , rej eita r a moeda legal em circulação ;
II I, denegar a extradição de crim ínosos, reclamada, de

ac õrdo com a lei da União, pelas justiças do outros Es
lado s, do Di tric to Federal ou do Territorios;

IV, es tabe lece r dif'Ieren ça tributaria, em razão da pro
cedencia, entre ben de qualquer natureza;

V, con trair empre timo externo sem prévia autorização
do enado Federal.

AI'L. 20 . ão do dominio da niao :
I, os bens qu e a esta pertencem, nos lermos das leis

actualm ente em vigor;
Il , os lagos e quacsqu er correntes em terrenos do seu

domin ia, ou qu e banhem mai s de um Estado, sirvam de
limites com ou tros raizes ou se estendam a tcrrttorio
estrangei ro:

IIJ, as ilhas Iluviaes e lacustres nas zonas f'ronteir-iças.
Ar L. 21. São do dominio do ' E lado :
I, os bens da propriedade deste pela legi slação actual

menLe em vigor, com as re tricç ões do artigo antecedente :
lI, as margens dos rios e lagos navegaveís. destinadas

ao uso publico, se por algum titu lo não for em do dominio
federal, municipal ou particular .

CAPIT 'LO II

DO P ODER LEGISLATIVO

SECÇÁO I

Di posições prelimillares

Ar L. 22 . O Pod er Legi slativo é exercido pela Camara
do Deputados, com a collaboração do Senado Federal.

Para grapho unico . Cada legislatur a du rará quatro
annos .

Ar t. 23 . A Camara do Deputados compõe-se de repre
sent anles do povo, eleitos mediante systerna proporcional
e suffragio uni ver ai, igual e directo, e de repre enlanles
eleit os pela s organizações prof'íss iouae s, na Iõrrna que a
lei indicar .

§ 1.0 O numero de Depu tados será fixado por lei ; os
do povo, proporcionalmente á população de cada Estado e
do DisL ri cLo F ederal, não podendo exceder de um por 150
mil habitantes, até o máximo de vinte, e, deste limit e para
cima, de um por 250 mil ha bitantes ; os das profissões, em
total equ ivalente a um quinto da repre enta ção popular .
O' 'I'erri to r- ios elegerão dois D pulados.

§ 2.0 O Tribunal Superior de Justiça Eleiloral determi
na rá, com a necossarta antccedcnc ía, e de acõrdo com os
ultimas compu Los officiaes da população, o numero de
Deputados do povo que devem er eleitos em cada um dos
Est ado e no Di tricto Federal.

§ 3.° Os Deputado da profissões serão ele itos na
fórma da lei ordinm-ia, por su ff ragio indi reclo das a socia
ções profis Iona es, comprehendidas para esse effe ilo , e com
os grupo affi ns re pec t ivos, na s quatro divi sões segu iníes :
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lavoura e pecuauia: indu lria; commercio e trnnsporte ;
profissões Iiberaes e Iuncclonarios publicos .

§ 4.° O total dos Deputados das Ire primeiras catego
rias será, no m inimo, de seis setímos da representação pro
fi s íonnl, dl strlbuldos igualmente entre ellas, dividindo-se
ca da uma em cí rculos cor responde nte no numero de Depu
lados qu e lh o caiba, dividido P Ol' dois, afim de ga
ra n tir a representa ção igual de empregados e de emprega
dore . O numero de circules da quarta ca tegor ia COlTe

sponde rá ao do se u Deputados.
5.° Excepluada a quarta calegoria, haverá em cada

ci rcu lo profissional dois grupos eleitoraes di linclos: um,
das a ociaç ões de empregadores, outro , da s associações de
empre gados .

§ 6.° O grupo erão con lituido de delegados da as-
ocia ções, eleito mediant e surfragio secreto, igual e indi

recto, por grau suecos ivos,
§ 7.° Ta di criminação do" círculos, a lei deverá a e

gurar a representação das actividades economicas e cul
íuraes do paiz ,

§ 8.° I ' inguem poderá exercer o direito de voto em mais
ele uma associa ção prof'i sional ,

§ 9.° Nns eleiçõe realizada em taes as ociaçõe , não
votarão o e trangcíros.

AI'I. 24. São elegiveis para a Camara dos Deputados
os bra ile iros na los, ali stados eleitores e maiores de 25
anno ; O' rcpro enlantc das PI' Ori sõe. deverão, ainda, per
tenc er a uma as ociação cornprehendida na elas e e grupo
que os elegerem.

Art , 25. A Carnara do Deputados reune-se annual
mente, no dia 3 de j laio, na Capitnl da Itopublica, em de
pendencia de convocação, e funcciona durante sei mezes,
podendo ser convocada extraordinariamente por iniciativa
de um terço dos seus membros, (leia ec ção Permanente do

enado F ederal ou pelo PI' idente da Itepublica ,
ArL 26 . Somente á Carnara dos D pulado incumbe

elege r a ua ~Ie a, regular a sua propriu policia, organízar
a sua ccretaria, com observancin do nrt , 39, n , 6, e o seu
Regimento Interno, no qual se assegurará, quanto possível,
em toda as Commi ões, a representação proporcional da
corrente' de opinião nella definidas.

Paragrapho unico. Compele-lhe lambem r esolver sobre
o adiamento ou a prorognção da se ssão legislativa, com a
collaboração do enado Federal, sempre que estiver re
unido.

AI'L 27 . Durante o prazo das uns se sões a Carnara
dos Deputados. Iuncciouará lodos os dia uteis, com a pre
se nça de um decimo pelo meno dos seus membros, e, salvo
se r esolve r o contrario, em e SÕlJS publicas. As deliberações,
a não ser nos ca O" expres os ne-la. Con st ituição, serão t9
madas por maioria de votos, presente a metade e mais um
dos seus membros.

Paragrnpho unico. Nenhuma alteração .r eg imenta l será
approvada sem prcpo la c cripta, impre a, di tríbu ída em
avulso e discutida pelo menos em dois dias de sos ão.

ArL ~8. A Carnara dos Deputados reunir-se-á em sessão
coniuncta com o Senado Fcdcrnl. sou a rfirec ção da Mesa
deste, para a inauguração olcnno da sess ão legislativa,
para elaborar o Regimento Comrnurn, receber o compro
mi sso do Pre idenle da Republica e eleger o Pre idenle sub
st itu to , no caso do UI'L. 52, § 3°.

ArL 29. Inaugurada a Carnara dos Deputados, pa s arâ ao
exame e julgamento das conLas do Pre idento da Republlca,
relaüvas ao exercicio anlerior.

Paragrapho unico. Se o Presidente da Repuhlica não as
prestar, a Cumura dos Deputados elegerá uma Comrnissão
para organizai- a' ; e, courorme o re ul ta do, det erminará as
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providencias para a punição tios que forem achados em
culpa.

ArL. 30. Os Deputados rec eberão uma ajuda de cu to
por essa leg í laliva e durante a me sma perceberão um
subsidio pecuniario mensal, fixado uma e outro no ultimo
anno de cada legi slatura para a seguinte.

rt , 31. O Deputado fio inviolavci s por su as opi-
niõe , palavras e votos no exercício da . Iuncções do man
dato.

rt. 32. O Deputado, desde que tiverem recebido
d iploma até á expedi ção dos diploma. para a legi slatura
suhsequente, não poder ão se i' processados criminalmente,
nem pre os, se m licença da Carnara, sa lvo caso do Ilagrun
cia em cr ime inuf'ian çavel . Esta immunidade é ex te ns iva
ao supplen te imrnediato do Deputado em ex ercicio .

§ 1.0 A prisão em flagrante de cr-ime inaf'lan çnvel será
logo cornmunicadn ao Presidente da Cumnra dos D 'pulados,
com a remessa do auto e do ' depoimentos tomado, para
que elia re alva sobre a ua lccit írnidade e conveniencia, e
autorize, ou não, a formação da culpa.

§ 2.° Em tempo de guerra, os Deputados, cívi ou rnili
lares, incorporados ás forças armada pai' licença da Ca
rnara dos Deputado, ficarão sujeitos á leis e obrigações
militares.

Art. 33. 'enhum Deputado, de de a expedição do di
ploma, poderá:

1) celebrar contracto com a administração publica fe
deral, estadual ou municipal;

2) acceítar ou exercer cargo, cornmissão ou emprego
publico remunerados. salva a excep ções previ tas neste
artigo e no art , 02 .

1.0' Desde que seja empossado. nenhum Deputado po
derá:

1) ser director, proprietario ou sacio de empresa bene
ficiada com privilegio, isenção ou favor, em virtude de con
tracto com a administração publica;

2) occupar cargo publico, de que seja demissível ad
nutum;

3) accumular um mandato com outro de caracter le
gislativo, federal, estadual ou municipal;

4) patrocinar cau as contra a nião, os E stados ou
Iunicipios .

§ 2.° É permittído ao Deputado, mediante licença prévia
da Camara, desempenhar mi são diplornal íca, não prevale
cendo ne te caso o di posto no art. 34.

§ 3.° Durante as sessões da Carnnra, o Deputado, Iunc
cionario civil ou militar, contará, por duas legislaturas, no
máximo, tempo para promoção, aposentadoria ou reforma,
o ó receberá do cofre publico ajuda de custo e sub ídio,
sem Ou 1'0 qualquer provento do posto ou cargo qu e occupe,
podendo, na vigencia do mandato, ser promovido unica
mente pai' antiguidade, alvo' os casos do art. 32, § 2°.

§ 4.° No intervallo da sessões, o Deputado poderá re
assumir as suas Iuncções civis, cabendo-lhe então as van
lagens corre pondentes á ua condição, observando-se,
quanto ao militar, o di posto no art., 10 i, paragrapho unico,

§ 5.0 A infrncção deste artigo e seu paragrapho 1° im
porta a perda do mandato, decretada pelo Tribunal Superior
dê Justiça Eleitoral, mediante provocação do Presidente da
Camara dos Deputados, de Deputado ou de eleitor, garan
rindo-se plena defesa ao interes ado.

Art. 3·L Importa renuncia do mandato a ausencia do
Deputado ás sessões durante sei' mezes con secutivos.

rt , 35. '0- casos dos arts. 33, 2°, e 62, e no de vaga
por perda do mandato, renuncia ou morle do Deputado, será
convocado o supplcnle na fórma da lei eleitoral. Se o caso
fór de vaga e não houver supplente, proceder-se-á á elei
ção, salvo se faltarem menos de Ires mezes para se encer
rar a ultima sessão da legislatura .



•

•

•

•

- iO-

rt , 36. A Camara dos Deputados creará cornmissões
de inquerito obre factos det erminad o , se mpre que o re
qu erer a L rça parte, pelo menos, dos se us membros.

Paragrnph o unico. Applicam-so a ta es inqueritos as
normas do processo penal, indicadas no Regimento Interno .

Ar t. 37 . A Carnara dos Deputados pode convocar qual
qu er Ministro de E Lado para perante ella prestar informa
çõe obre que tõe prévia e expressamente determínadas,
atl. inente a a urnptos do re spectivo Mini Leria . A falla de
cornpnr cncia do Mini st ro, se m justi fícação, im porta crírne
de responsahi I idade .

1.0 Igual faculdade, e no mesmos Lermos, cabe ás suas
Comm issões .

§ 2.° A Carnara doe; Deputado , ou as suas Commissões,
designarão dia e hora para ouvir os Ministro de EsLado,
qu e lh es qu eiram solicit a r providencia s legi la l.ivas ou
pre lar esc la rec ime nto .

Ar L. 38. O voto cr á ecreto nas ele ições e nas delibe
ra ções sobre vélo s e contas do Pecsidente da Itepublica ,

SECO,lO II

Das attribui çães do Poder Leçisliüino

ArL. 39. Comp el e privativamente ao Pod er Legi slativo,
com a sancção do Presidente da Republica:

f ) decretar lei s organicas para a completa execução da
Const.ítulção:

2) votar annualmenle o orçamento da receita e da des
pesa , e, no ini cio de cada legi latura, a lei de Iixação das
for ças armadas da União, a qual , ne sse periodo, sõrnente po
derá ser modificada por iniciativa do Pre ídenle da Repu
bli ca;

3) di por obre a divida public a da Un ião e obre os
meios de pagal-a: regular a arrecadação e a dísu-íbuí ção
das suas renda ; autorizar emissões de papel moeda de cur
so forcad o, ab ertura e opera ções de credit o ;

") approvar as resoluções dos órgãos legi slaLivos es ta
duaes sobre incorporação, sub-divisão ou de smembramento
de Es tado, e qualquer acôrdo entre estes;

5) r esolver sobre a execucão de obras e' manu Lencão de
servi ços da compelencia da ni ão ;

6) crca r e ex ti ngu ir empregos publicos federaes, f ixar
lh es e al terar-lhes os vencimentos, se mpre por lei espec ia l ;

7 ) transter ír temporariamente a s éde do Governo, quan-
do o ex igir a segurança nacional;

8) legi slar sobre :
a) o excrcicio dos pod eres federaes;
b ) a med ida nece sar la para facil itar , entre os E la

dos, a prevenção e re tires ão da crimi na lida de e assegurar a
prisão e extra dição dos accusados e condemnados ;

c) a organ ização do DisLricto Fed eral, dos TerriLorios e
dos se rviços ne lle r e ervado á nião;

d ) licen çns, apo sentadoria e reforma, não podendo
por d i posições e peciaes conc ede l-as, nem alterar as con
cedidas;

e) todas as matcrias de competencía da União, con st an 
te do art. 5°, ou dependentes rle lei fed eral, por forca da
Const ítu íção.

1'L. 40 , K da competencía exclus iva do Pod er Legí 
lat ivo :

a) re olver defini Livamente sobre tratado e conven
ções com as na ções estrangeiras, ce lebrado pelo Pre iídento
da Rcpublica, indu ive os re lativos á paz ;

b) autorienr o Pre idente da Republica a declarar a
guerra, nos term o do art. 4°, se não couber ou mnllograr
se o r ecu r o do arbitramento, e a negociar a pa z;

c) julgar as con ta do Pre idento da Republica;
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d) approvar ou
venção nos Es tados,
sessõ es;

e) conceder arnn istia :
f) prorogar as suas sessões , suspendel-as e adiai-as ;
(J ) mudar temporariamente a sua séde ;
h ) autorizar o Presidente da Repuhlica a au en tar-se

pa r a paiz es tr ange ir o :
i) decr etar a interven ção nos Estados, na hypothese do

art., 12, § 1°;
j) a u tor izar a decretação e a prorogação do estado de

sitio ;
I. ) f ixar a ajuda de custo e o subs idio dos membros da

Camara dos Depu tados e do Senado F ederal e o subs id io do
Presidente da Republica ,

Paragrapho unico. As leis,
cornpetencía exclus iva do Poder
gados e manda dos publicar pelo
Deputados.

SECÇ,W tu

Das lei s e resoluções

ArL. 4 f . A iniciativa dos p ro jectos de lei, guardado o
di sp ost o nos par agraphos deste artigo, cabe a qualquer
membro ou Commissão da Camara dos Deputad os, ao ple
nario cio Sen ado F ederal e ao Presidente da Itepublica ; nos
casos em que o Senado collaborn com a Camara, lambem a
qualquer cios se us membros ou Commissões .

§ 1.0 Compet e exclus ivamen te á Camara dos Deputados
e ao PI'e idento da Hepublica a iniciativa das leis de fixação
da s fo rças armadas, e, em gera l, de todas as le is sobre
maleria fi scal e financeira.

§ 2.° Resalvada a competencía da Carnara dos Depu
tados e do Se na do F ederal , quanto aos re pectívos se rviços
adrninls tra t ívos, pertence exclus ivame nte ao Presidente da
Jtepublica a ini ciativa dos nrojccto s de lei qu e augrnentern
vencimen tos de funccionarios, criem empregos em serviços
já organizados, ou modifiquem, durante o prazo da sua vi
gencia, a lei de fi xação das forças armadas .

§ 3.0 Compete exclusivamente ao Senado P êderal a
iniciativa da s lei s sobre a intervenção federal, e, em gera l,
das que in teressem determinadamente a um ou mais Es 
tados.

ArL. 42 . 'I' ranscon-idos ses senta dias do recebimento de
um projeclo de lei pe la Camara, o Presiden te desta, a reque
rimento de qualquer Deputado, manual-o- á inclu ir na 01' 

dom do di a, pa ra er di scutido e votado, ind ependentemente
de parecer.

AI'L. 43 . Approvado pe la Carnara dos Deputados, sem
mo íf'ícacões, o proj ecto de lei iniciado no Senado F ederal,
ou o que não dependa da collaborn ção deste, será enviado
ao Presidente da Itepuhlicu, qu e, acqui escend o, o sa ncc ío
nará e promulgará .

Paragraplio u n íco , Não te ndo sido o pr ojecto ini ciado
no Senado Federal, mas dep endendo da sua collaboração,
ser- lhe-á su brnettido, rcmc t te ndo-se, depois de por elle
approvado, ao Presidente da Rep ubl íca, para os fins da
sanc ção e promulgação .

ArL. 44. O projccto de lei da Camara dos Deputados ou
do enado F ederal, quando este te nha de collaborar, se
emendado pelo orgão r evisor, vo lverá ao ini ciador, o qual,
acceitnndo as emendas, envial-o-á modi ficado, nessa confor
midade, ao Presidente da Ilcp uhl ica .

§ 1.0 No caso contrar-io, vo lverá ao orgão revisor, que
s6 as poderá manter por dois terços dos votos dos membros
presentes, devolvendo-o ao ín íc íador , E to s6 as !loderá re
jeitar definitivamente por igual maioria, se fUI' a Carnara
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dos Deputados, ou por dois terços dos seus membros, se o
Senado Federal.

§ '2.° O projecto, no seu texto definitivamente appro
vado, será sub mcLtido á snncção ,

Art. 45. Quando o Pr esident e da Ilepubl íca julgar um
pr ojecto de lei, no lodo ou em parte, inconstitucional ou
contrario ao in teresses nacionae , o vetará, lotai ou parci
almente, dentro de dez dias ut cis, a contar daquelle em mIO
o rece ber , devolve ndo nesse prazo, e com os motivos do
véto, o proj ecto, ou a parto vetada, á Carnara dos Deputados.

§ 1.0 O sile ncio do Pro ident e da Republica, no de-
cendio, importa a sancçüo. . . .

§ 2.° Devolvido o projecto li Carnara dos Deputados, será
submett ido, dentro de tr inta dia do seu recebimento, ou da
reabertura dos trabalh o , com parecer ou sem elle, a discus
são un íca, considerando-se approvado se obtiver o voto da
maioria absolu ta do' seus membros. Te te ca o, o projecto
será rernctt ido ao Senado Federal , se e te houver nelle co1
laborado, e, sendo approvado pelos mesmos tramites e por
igual mai oria, será enviado, como lei, ao Presidente da
Bepubl íca, para a Iorrnalidade da promulgação.

§ 3.° . TO intervallo das sessõ es legislativas, o vélo será
commun icado á Secção Permanente do Senado Federal, e
esta o publ icará, convocando extraordinariamente a Camara
dos Deputados para sobre elle deliberar, sempre que assim
considerar necessar io aos interesses nacionaes .

§ 4.° A sancção e a promulgação eff ectuam-se por estas
formulas:

1). "O Poder Legislativo decreta e eu sancciono a se
guinte lei".

2) . "O Poder Legi lativo decreta e eu promulgo a se-
guinte lei". .

Ar t . 46. j Tão sondo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Presidente da Itepublica, nos casos dos :;§ 1° e 2~ do ar
tigo 45, o ~r ídente da Camara do Deputados a promulgará,
usando da seguin te formula: "O Presidente da Carnara dos
Depu tados faz saber que o Poder Legislativo decreta e pro
mul ga a seguinte lei".

Art. 47. Os projectos rejeitados não poderão ser reno
Vad 0 3 na m ma es ão legislativa.

Ar t . 48. P õdem ser approvados em globo os prolectos
de c ód igo e de con olida ção de dispositivos legues, depois de
revistos pelo 'enado Federal e por uma commissão especial
da Camara dos Deputados, quando esta assim resolver por
dois terços dos membros presentes.

Ar t. 49 . Os proje clos de lei serão apre ca tados com a
respectiva ementa, enun ciando, de fórma succinta, o seu
oblectívo e não poderão conter ma t ér ia estranha ao seu
enunciado .

SECÇÃO IV

Da elaboração do orçamento

Ar t. 50 . O orçamento ser á uno, incorp orando-se obri
ga tor iamente á receita todos os tributos, rendas e supprí
men tes do fu ndo, e incluindo- e discriminadamente na des
l,H: a todas as dotaçõe s nece ar-ias ao custeio dos serviços
publicos .

§ 1.0 O. Presidente da Republica enviará á Camara dos
Deputado, dentro do primeiro mez da sessão legislativa ordi
naria, a proposta de orçamento.

§ 2.° O orçamento da de pe a dividlr-sc-á em duas
partes, uma fixa e outra variavel, não podendo a primeira
ser alterada senão em virtude de lei anterior. A parte va
r íavel obedecerá a rigorosa c pccíal ízação.

§ 3.° A lei d orçamento não conter á di [lO itivo es
tranho á receita previ ta e á de p a Iixad a para os servi
ços anteriormente) creados , Não se incluem nesta prohihíção :

a) a autorização para a abertura de cr edí tos supplemen
tares e operações de creditas por antecipação de recei ta;
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b) ª ap licqção de saldo, O" q modo de oohrir q de(iolt.
§ 4.0 É vedad ao P0cICl' Legislatívo conceder creditqs

i!1irnitados.
§ 5:0~rá prorogado o or çnm nlo vigente e qlé 3 do

Novembro o vindouro não houver sido enviado !la Pres]
qO!lle dq I\em1b!ica , para !l sancção.

CAPIT ~O in

DO PqDER EXECUTIVO

ssc ..lO I

Do Pr esidente da Republica

Al'L. 51. O Poder Ex ecutivo é exercido pelo Presidente
da Republica.

Art. 52. O per íodo presidencial durará um quadriennio,
não pod endo o Pre idente da Rep ública ser reeleito senão
quatro annos depois de cessada a sua Iuncçãc, qualquer que
tenha sido a duração desta, .

§ 1.0 A eleição pres ídencíal far-se-á em todo o territorio
da Republica, por suffragio universal, directo, seoreto e
maioria do votos, cento e vinLo dias antes do termino do
quadrionnio, ou ses enta dias dopai de aberta a vaga, Se
esta occorrer denlro dos dois primeiros annos.

§ 2,0 Em um e outro caso, a apuracão realizar-se-á,
dentro de sessenta dias, pela Justiça 'E leitoral, cabendo ao
seu Tribunal Superior proclamar o nome ~o eleito.

§ 3.0 So a vaga occorrer no dois ultimas annos do pe
r iodo, a Gamara dos Deputado e o enado Federal, trinta
dia apó s, em ses ão coníuncta, oom a pre onça da maioria
dos seus membros, elegerão o Presidente substituto, me
diante escru~inio secreto e por maioria absoluta de valos.

e. no primeiro escrutínío nenhum candidato obtiver essa
!Uaiol'ia, n'eleição se fará por maioria re!ati'VI\., Em caso 40
empate, consíderar-se-á eleito o mais velho.

4.0 O Presidente da Republlca, eleito' na fórma do pa-
ragrúpho anterior e da ultima parte do 1°, exercerá
cargo pelo tempo quo re lava ao substitu ído.

5.0 São oondíções e sncíaes para ser eleito Pre
sidcnl c,Ia Republ íca : ser bra ile íro nato, eslar alislado
eloiL r '~~r ~~i d~ 35 anncs, de Idade. .' "

, 6.0 São ínel égívels para o cargo do Presidente da
, '.

Republicl,! :
a) os parentes até o 3° grau, inclusive os qf~n~, do Pre-

sidente quo teja em exerc ícío, ou não o haja deixado
pelo meno s um anno ante da eleição;

Q) autortdados enumeradas no art. 112, n, 1, le-
Ira 4, durante '0 p razo 11011 provisto, 'e ai'nda' qu e licencia
qas um u~p.o antes da eleição, c a enumeradas na letra (I

do mesmo artigo;
c) os substi tu to eventuae do Pres idente da Republ íca,

qu e tenham exercido o cargo, por qualquer tempo, dentro
dos seis mez es immediatamenlo anleriores á eleição , ,
, 7.9' ecorrtdo sessenla dias a~ data fi~ada pa ra n

posse, ' ~ o Presidente da Republica, PQr qualquer mot ívo,
não hQ.uve , â, ido o qargo, o, Tribunal SuperiOr de Jus
tiça 'E I; itorql. deotarará q v(lcancia ' I'lésté, e' providÉmclarfá
I~go para qP!3 se efíectue n9va elEiição: I ' ,

§ 8.0 Em caso de vaga no ultimO semestre do quadrien
nio, nssinl, ~on}p QOs de impod im~n!.o O/li ' fq!t;J d.o Presidente
da ' Itepublica, s I'~O chamado ucce siva~~~le a 'exercer' Q

cargo 'o ~re iden~e da qamaI:n dos Deputados, o do l:\enado
Federal e o da Córte Suprema, , ' ,
, Art . . 53. Ao ernpossar-se, o Presidente da. Repub!ic!1
pronunciará, em ses ão çónJuncta ' d~ Ca~qra d<tS pqpqt.a~()s
cQJll ' o Sen~~ol •eQe~al. o..u o nqo' estiyerePl 1;o4ni~9s, ' pe
rante a c r to up r erna, ele comprom ís o :""Promntto man
ler e cumprir c,om loalpado a (:piíslitqição Federa]. promo-

"
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ver o bem geral do Brasil , observar as suas leis, sustentar
lh e a un ião, a integridade e a lnd ependencia . "

ArL 54, O Pre idénte da Republica terá o sub idio fi
xado pela Camara dos Deputados, no ullimo anno da legis
latura anter ior á sua eleição.

ArL 55. O Presidente da Ilepubl ica, sob pena de perda
do cargo, não poderá ausenta r - c para paiz estrangeiro,
sem permissão da Camara dos Deputados, ou, não estando
esta reun ida, da ccção Permanente do enado Federal ,

SECÇ/íQ II

Das atll'iblLições do Presidente da Republi ca

AI'L 56, Compete pr-ivativament e ao Presidente da
Republica:

1°, snncc ionur, promulgar e fazer pu blicai' as leis, e ex 
pedir decreto' e reg ulamentos para a sua fiel execução;

2°, nomear e demit ti r os Ministros de E taco e o Pre
feito do Dist ri cto F ederal, observando, quanto a est e, o dis
posto no art , 15;

3°, perdoar e comrnutar, medi ante proposta dos órgãos
competentes, penas crí mlnaes :

4°, dar conta annualmente da situação do paíz á Camara
dos Dep utad os, indicando-lhe, por occasião da abertura da
sess ão legislativa, as providencias e reformas flue julgue
necessarias;

5°, manter relações com os Estados estrangeiros ;
6°, celeb rar convenções e tratados íntemac íonues, ad re

ferendum do Poder Legi slatiyo;
7°, exerce r a che fia suprema das forcas militares da

Uniã o, administrando-as por in terrned io dos orgãos do alto
commando ;

8°, decreta r a mobilização das forças armadas :
9°, decla rar a guerra, depoi s de autorizado pelo Podei'

Legi slativo, e, em caso de inva são ou aggressão estrangeira,
na au sencia da Carnara do Deputados, mediante autorização
da Secção Perman ente do Senado F ederal ;

10, fazer a paz, ud reierenduni do Poder Legislativo,
qu ando por es te au torizado;

11, permittir, ap õs autor-iza ção do Poder Legislativo, a
passagem de Iorças estr ange irns pelo terrilor io nacional;

12, intervir nos Estados ou nelles executar a intervenção,
nos lerm os const ítucíonaes :

13, decretar o es tado de itio, de acórd o com o ar-
tlgo 176, 7°;

14, prov êr os cargos Ieder aes, salvas as excepções pre
vistas na Constituiç ão e nas leis ;

15, veta r, nos termos do art , 45, os projectos de lei
approvados pelo Poder Legislativo; .

16, autor izai' brasileiros a accei tarern pensão, emprego
ou comm issão remunerados de governo estrangeiro.

SECÇÃO III

Da responsabilidade elo Presidente da Repub lica

Arl. 57, São crimes de responsabilidade os actos do
President e da Itepublica, definidos em lei, qu e attentarern
contra :

a) a existencia da União;
b ) a Constitu ição e a fór ma de governo fede ral;
c) o liv re exercí cio do poderes pol íticos:
d) o gozo ou exerc ício legal dos di reito pol íticos, so-

ciaes ou ind ividuaes;
e) a seguranca in terna do paiz;
f) a probidade da adrnmistru ção:
g) a guarda ou emp rego legal dos dinheiros pub licos ;
h ) as lei orçarnenta rt as :
i) o cumprimen to das decisões Iudlclar ías.
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Ar L 58 , O Pre idente da Republica será proce sado e
j ul gad o, nos crimes communs, pela CÔI'le Supre ma, e no s
de respo nsabil idade, por um T r ib unal E pecial, que terá como
Pres idente o da r ef erida COrte e se com por á de nove juizes,
sendo tres iIIini lros da COI' le Suprema, tres membros do
Senado Federa l, e tre membros da Camara dos Deputados,
O Presidente t rã apenas voto de qu alidade,

§ L° Far- e-á a escolha dos j u izes do Tribunal E s
pecial por ortelo, dentro de cinco dias uteis, depois de de
cretada a accu ação, no termos do ~ _\ 0, ou no caso do :> {i0

dc ue arLigo.
§ 2,0 A deuunc íg será offerecida ao Presidente da CÓI'le

lupre ma, que convocará logo a Junta Especial de Invés
tigação, compo la de um lin i h-o da referida CUI'to, de um
membro do enado Federnl e de u m representa n te da Carnara
dos Depu tados, eleitos annualmente pela respecti vas cor
porações .

§ 3.° A J un ta proced erá, a se u cri ter ío, á ínvestigação
do fa ct os arguidos e, ouvido o Presidente, enviará á Camara
do Depu tado um re la torIo com o documento r e pectívo s ,

§ 4.° ubmcllido o r ela loi -ín da Junta Esp ecial , com os
documen tos, á Camara dos Deputados, c la , den tro de trinta
d ias, depo is de emi llido parecer pela comrnissão competente,
decr etar á, ou não, a accusa ção, c, no caso affirmalivo, orde
nará a remessa de todas as peça ' ao Presidente do Tribunal
E pec ial, para o devido prece -o e j ulgamento .

§ 5. ° í 'ão se pronunc ia ndo a Cumara dos Deputados so
bre a accusa ção no prazo fixado no § 4°, o Presidente da
Jun ta de Inv e t ígação rcmctterü copia do rulatorío e do
cu mentos ao Presidente da Córtc Suprema, para que pro
mova a formação do Tribunal E spec ial, o o to decrete, ou
não, a accusação, e, no ca o affirmalivo, p ro cesse e julgue
a denuncia.

§ 6.° D ecr eta da a accu saç ão, o Presidenln da Ilepublica
fi ca rá, desd e logo, ara lado do ex ercic ío do cargo.

§ 7,° O 'I'r ibunal Especíul poderá applicar some n te a
pena de perda do cargo, com inhubilitu çâo a té o rnax írno de
cinco annos para o e. erc icío de qualquer Iuncção publica,
sem preju ízo das acções civis e criminaes cabiv eis na
( pccie,

SECÇ.:W IV

Dos Ministros de Estado

Arl. 50 . O P r esidente da Ilepublica será auxiliado pelos
Min ist ros de E sladn .

Pa ragrapho unico. Só o brasileiro nato, maior de 25
annos, a li lado eleitor , pode ser Min is tro .

Art , 60 , Além das nttríbui ções que a lei ordinaria fixar,
compelirá aos Mini tros : -

a) sub creve r o netos do Presid ente da Republica :
b ) exped ir instrucçõ es para a Ma exe cu ção das leis e

r egulam entos:
c) a presentar ao P r esidente da lt ep ubl ica o relalorio dos

Eervi ços do se u I íui stct-io no nnno anterior;
d) comparecer á Camara dos Deputados e ao cnado F e

deral nos ca sos e para os fins especificados na Constltui ção;
e) preparar as propo ' ta do orçamento respectivos .
Paragrapho unico . Ao Minjslro da Fazenda compete

mais:
1°, organizar a proposta geral do orçamento da Reccíla

e Despesa , com os ele men tos de que di puzer e os fornecidos
pelos outros d inistel'ios ;

2°, apresentar, annualmente, ao Pre identc da Ite publica,
para sei' enviado á Cnmara do Depu tados, com o parecer
do Tr ibunal de Cont a , o balanço definitivo da receita e des
pesa do ullimo e. ercicio .

Arl. 61. São cr ime s de rc pon sabil idade, al ém do pre
vi sto no art. 37, in [inc, os netos definidos em lei, nos ter
mos do art. 57, que os Ministros praticarem ou ordenarem;
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entendendo-se que, no tocante ás leis orçamentarías, cada
lini tI'O responderá pelas despe as do seu Mini terío, e o da

Fazenda, além disso, pela arrecadação da receita.
§ 1.0 'os crIm communs e nos de respon ubilídade,

os Iinístros rão proces ados e julgados pela CÔrLe SUpl'C
ma, e, nos crimes connexos com os do Presidente da Repu-
blica, pelo Tribunal Especial. .

§ 2.0 Os Mini tro são re ponsaveis pelos netos que
subscreverem, ainda que conjunctarnente com o Presidente da
Republ ica, ou pratlcarern por ordem deste.

Art. 62. Os membros da Camara dos Deputado, no
meados Ministros de E tado, niio perdem o manda lo, sendo
substituido , emquanto exerçam o cargo, pelos supplentes re-
spectivos. .

CAPITULO IV

DO PODER JUDICIARlo

SECÇÃO I

Disposições preliminares

ArL. 63. São orsãos do Poder Judiciario:
a) a Côrte uprema :
b) os juizes e trihunae federaes;
c) os juizes e tribunaes militares:
d) os juizes e tribunaes eleiLorae .
41'1. 64. Salvas as restrtcções e pressas na Ccnstítut

Cão, os juizes gozarão da garantíus seguintes:
a) vítnllcledade, não podendo perder o cargo senão em

virtude de sentença judiciaria, exoneração a pedido, ou apo
sent ádoría, a qual será compulsorla aos 75 annos de idade,
ou por molivo de invalidez comprovada, e facultativa em
razão de serviços publicos prestados por mais de trinta annos,
e definidos em lei; - . .

'o
b) Inamovíhílídade, salvo remoção a pedido, por pro-

moção acceita, ou pelo voto de dois terços dos 'Ju izes ef'Ie
ctívos do tribunal superior competente, em virtude de' in-
teresse publico; . o • • •

c) irreductibilidade de vencimentos, os quaes ficam, to-
davia, sujeitos aos Impostos geraes. o ' •

, Paragrapho uníco; Á vitaliciedade não se estenderá aos
juize creados por lei federal, com funcções limitadas ao
preparo dos processos e á ~upsli~úicão' de j,uizes [ulgadores ,
, ArL. 65. Os juizes, ainda qU~ !1lJl -dispon~blll~ad~1 ~ão

podem exercer qualquer outra funccãQ publica, salvo ?o ~~

gls~erio o os cu os previ los na Constituição. A violaçfio
o~sl~ preceito importa a perda 'do .cargu 'j udic jar lq ~ de
lodas as vantagens oorre pondentes.

. Arl. 66. É vedada ao JUIZ aclivídade politíco-partí-
daria. . . I ' : ~.' • • • . ~

Art. 67. Compcle ao lribunacs:
a) elaborar os seus I'C imento interno, organizar as

suas secretaria, os seus enrtcrIos c mal serviços auxilia
res, e propor ao Poder Legislativo a creação ou suppressão
de empregos e' a fixação do vencimentos respectívos, .

b) conceder licença, nos termos da lei, aos seus mem
bros, aos juize e serventuarios que lhes são ímmediatarnento
subordinados: " . '

c) nomear, substitulr e demitl ir os íunccionartos das
sua ecretarius, do seu cartorio e servíços auxiliares,
ob ervados os preceuos legue . '

Art. 68. É vedado ao Poder Judicíarío conhecer de
questões exclusivamente pol íticas . . .. . .
. rt , 69. enhuma percentagem será concedida a ma-

gislrado om virtude de cobrança de divida. .
Ar~. 70. justiça da União e a d·os ~~ados não podem

reciprocamente intervír em questões ubmetüdas aos trtbu
uae e Juize re pecLlvo , nem lhes annullar, Iterar ou sus-
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pender as decí ões, ou ordens, salvo os caso expressos na
Con titui ção.

§ i ,0 O juize e tribunaes Iedcraes pod erão, todavia,
depreca r ás justiças locaes competen tes as diligencias qu e
se houver em de eIfectuar f6ra da s éde do juizo deprecante.

§ 2.° As deci 'õe da justiça federal serão executadas
pela autoridade I udiciarin que ella designar, ou por officiaes
judiciario pr ívaü vos. Em tod o. os ca o , a força publica
es tadua l ou Ied eral pre tar á o auxilio requ isitado na f6rma
da lei.

AI'L. 71. in compclencia da justiça federa l, ou local ,
para conhecer do fcito, não determinará a nullidude dos netos
processuac probatorios e ordinatorios, de de que a parle
não a lenha arguido. Reconhecida a íncompetencia, serão os
aulos r emeLlidos ao juizo competente, onde prosegu irá o
processo.

I'L. 72. É mantida a institu ição do jury, com a organi
zação e as attríbui çõc que lh e der a lei .

SECC-í,O II

Da CÓ1' le SIlpl'e11la

•

Ar L. 73. A Corre uprema, com séde na Cap ital da
Ilopuhlica e jurisdicção em todo o lerrilorio naciona l, com
põe-se do onze Ministros.

§ i,o Sob propo la da Cõrte Suprema , pódo o numero de
Min is tr os ser elevado por lei alé dezesei s, e, em qualquer
caso, ê irreduzive l.

§ 2.° Tamb ém, sob proposta da Code Suprema, pod erá
a lei dividil-a em camnras ou turma, e di trrbuír enlre es
tas ou aquella s o' julgamento dos feitos, com recurso ou
não para o tribunal pleno, re pei tado o que dispõe o art. 179 ,

ArL. 74. Os Min i lros da Cõ rte Suprema serão nomeados
pelo Presidente da Ilepublica , com approva ção do Senado
F eder al , dentro brasil e iro s natos de notável sa be r Iu ridlco e
reputa ção il libada, alistados eleitores, não devend o ter , sa lvo
o magistrados, meno de 35, nem mais de 65 annos de
idade.

ArL. 75. '0 crimes de re po nsahil idade, os Ministros da
Côrte Suprema serão proc essados e julgados pelo T ribunal
E pccial, a que se refere o art. 58 .

Ar L. 7u. Á Cõrte Suprema compe te :
i ) processar e julgar originar iamente :
a) o Presidente da Rep ubl íca e os j Iinístrns da CUrlo

uprerna, no crime. communs;
b ) os Mini stros de Estado, o Procurador Geral da Repu

blica, os Ju ízes dos tribunaes federaes e bem a sim os das
Cõrtes de App ella ção dos Estados, do Distt-icto Federal o do"
T erritorios, os Mini stros do T r-i bunal de Contas e os emb a i
xadores e ministr-os diplomalicos, nos crimes commu ns e
nos de r espon abilidade, salvo, quanto aos Min i Iros de Es 
lado, o di po to no final do § 1° do art , ui;

c) os juizes fedcrnes e o seus substitutos, nos crimes de
re sponsabilidade;

d ) as causa s e os confliclo entre a nião e os E stados,
ou entre e tes;

e) os li ti g ios ontr na ções es tr ange iras e a nião ou os
Es tados;

f) os confi icto de j u risdicç ão entre j uizes ou lr ibu
naes federaes, entre este e o do E lados, e entre j uiz es
ou tribunaes de E. larlos d i f' Iereutes, inc luídos. na du as ul 
tima hypotheses, o do Di ·tr icl o Federal e o dos Terri
forios;

O) a ex tr ad ição de cr im inosos, re quí itada por Oll lJ'US

na ções, e a homologação de sentenças es trange ir-as:
h ) o habeas COI'Jl U • quando fÓI ' paciente, ou couctor,

lribunal, funocionnr-io ou autor idade, cujos netos estejam
ui eltos immec!iatamenle á juri dicção da Côrle; ou quando

so tr a tar de crime ulelto a cs a me ma jurisdicção em unica

•
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in tancia; e, a inda, se houver perigo de e consummar a v ío
lencia antes que outro juiz ou tribunal possa conhec er do
pedido;

i) o mandado de egurança contra netos do Pre i
dente da Republ íca ou de Mini stro de Estado;

j ) a execução das sentenças, na s causas da SUa com
pet encia or iginaria, com a faculdade de delegar neto s do
preces o a juiz infer ior;

2) j u lgar:
I, as acções rescisorí a dos eus ac órdãos:
TI, em recurso ordinario :
a) as cau as, inclu sive ma ndad os de segurança, decidi

da por j ui zes e lribunaes Iede rae , sem preju ízo do disposto
nos art , 78 e 79;

b) as questões re olvida pelo Tribunal Superior de
Ju fiça El eiloral, no caso do art. 83, § 10;

c) as deci ões de ultima ou unica in tancia das ju ti
cas locae e a de juize e trl bunaa federaes, denegator-ías
do habeas corpus ,

TIl, em recur o extruordlnar ío, as causas decididas
pela s justiça locae em unica ou ultima instancía :

a) quando a deci são fór contra lileral di spo ição do
tratado ou lei federal, obre cuja applícaç ão se haja ques
tionado;

b) quando se questionar obre a vígencia ou a vali
dad e do lei federal em face da Constituição, e a decisão do
tribunal local negar applicação á lei impugnada;

c) quan do se contestar a validade de lei ou acto dos
governos locaes em face da Constituí ção, ou de lei federal.
e a decisã o do tribunal local julgar valido o acto ou lei
impugnado ;

d ) qu ando occorrer diversidade de Interpretação de
f ini ti va de lei federal entre Côrtes de Appell a ção de Es
tados differentes, inc lusive do Districto Federal ou dos Ter
r ttor íos, ou entre um destes trlbunaes e a COrte Suprema, ou
outro tríbunal federal;

3) r ever, em beneficio do cond emnados, nos casos e
pela f6r ma qu e a lei determinar, os processo findos em
materia criminal, inc lusive os militares e eleítoraes, a re
querimento do reu, do Mínister ío Publico ou de qualquer
pessoa.

Paragrapho uníco , 'o casos do n . 2, I TI, letra tl, o re
cur o poderá tamb ém ser interpo lo pelo presidente de
qualquer dos tribunae ou pelo Ministerio Publico,

A1'L. 77. Compele ao Presidente da Cõrte • uprema con
cede r exequa t ur ás cartas rogalorias das ju tícas e tran
geiras ,

SECÇ.iQ ll/

Dos Juizes e Tribllllaes Federa es

AI'L. 78. A I i crear á trtbuuaos federaes, quando as irn
o exigire m os inlere e da justiça, podendo attribuir-Ihes
o julgamenlo final da revisõe criminnes, exceptuadas as
sente nças do Supremo Tribunal Lilitar, e das causas refe
ridas no art. 81, letras d, 0, h, i e l; a im como 05 confliclos
de jurisdicção entre juizes federaes de clrcumscripção em
qu e es e l ribunaes tenham competencla,

Parugt -apho un ico. Caberá recurso para ::l Cõrte Su
pre ma, se mpr e qu e lenha sido controve r t ida ma leria consti
tucional e, a inda, nos ca o de den egação de habeas corpus.

rt , 79. É creado um lribunal, cuja denominação e
orga n ização a lei estabelecerá, composto de JUIzes, nomea
do pelo Pre idcní e da Itepubli ca, na f6rma e com os rcqui
silo determinados no art. 74.

Paragrnpho unico , Comp elirá a esse tribunal, nos ler
mo qu e a lei eslabelecer, julgar privativa e def initivamente,
sa lvo recurso volun ta r io para a Córllt-Suprema na s espeeíes
quo envolve r em materia cop títucíonal:
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1°, os recursos de netos e decisões definilivas do Podei'
Executivo, e das enten ças do juizes federaes nos Iiligios
em qu e a nião for parte, comlanlo qu e un e outros digam
re sp eito ao fun ccionamenlo de serviços publicos, ou S(\; re
jam, no todo ou em parte, pelo direilo adrninistratívo :

2°, '0 Iitigios entre a nião e os seus credores, deri
vados de contractos pub licos.

Arl. 80. Os juize Iederae crão nomeados dentre bra-
s ile iros natos de rcco nhecí do saber jtnidicu e reputação
ill ibada, a li tados ele i tore , e Que não tenham menos de 30,
nem mais de 60 annos de idad , di pensado este Iimil e aos
que forem magistrados .

Parngrapho unico . A nomeação erá feila pelo Presí
denle da Ilepubl ica dentro cinco cidadãos, com os requ isítos
acima exi gidos, e indicados, na fórma da lei , e por escru
tinio secreto, pela Cur te Supre ma .

Ar l. 8 t. Aos j uizes federaes compele processar e jul
gar, em primeira inslancia :

a) as causa em Que a União fOr inleressada como au
lora ou ré, a si lente ou oppoente;

b ) os pleito em que alguma da s parte fundar a noção,
ou a defesa, directa e exc lusivamente em di sposilivo da
Con li lu ição ;

c ) as causas fundad a em concessão federal ou em
conlra cto celebrado com a Un ião ;

d ) as questões entre um Estado e habitantes de outro,
ou domiciliados em pa íz estran gei ro, ou contra autoridade
admin istrativa federal, quando fundarias em lesão de di rei to
indi vid ual, por acto ou deci são da me ma auloridade ;

e) as causa entre Estado estrangeiro e pess õa dom i
ciliada no Brasil;

f) as causa s movida com fundamento em contracto ou
tratado do Brasil com outras nações;

u ) a qu e tões de direito marilimo e navegação no
oceano ou nos rios e lagos do paiz, e de navegação aerea;

h ) as questõ es de direito internacional privado ou
penal;

i ) o cr ime politicos, e o praticados em prejuízo de
serviços ou inleres e da União, resalvada a competencía da
Justi ça Eleiloral ou Mililar ;

j ) os hab eas corpus, qu ando se tratar de crime de com
petencia da Ju tíca Federal, ou quando a coacção provier
de autoridades Iederae , não ubordinadas immediatamenle
á Cõrte 'uprema;

k ) os mandado s de segurança contra actos de autori
dades fed eraes, cxceptuado o caso do ar t . 76, 1, letra i;

l ) os cr imes praticados contra a ordem social, inclusive
o de regres o ao Bra il de estrangeiro expulso.

Paragrapho unico. O di posto no presente artigo, let ra a,
não exclue a cornpetcncia da ju t íça loca l no processos de
fallencia e OUtl'O em que a Fazenda Nacional, embora in
teressada, não intervenha como autora, ré , a istente ou
oppocnte ,

ECÇÁO IV

Da Justiça Eleitorai

Arl. 82 . A Justiça Eleitoral terá por org ãos : O Tri
iJunal uperíor de Ju tica Eleitoral, na Capital da Republica;
11m T r ibunal Regional na Capital de cada Estado, na do Ter
rítor-lo do Acr e e no Di lrito Federal; e Juizes singulares
lias sédes e com as attribuições que a lei desi gnar, al ém
da j untas esp ec iae s admillida no art . 83, § 3°.

§ L° O Tribunal Superior será presidido pelo Vice
Presidenle da COrte uprerna, e os Itegionaes pe los Vice
Presidentes da COrte de App Ilação, cabendo o encargo
ao 1° Vice-Presid ente nos tr íbu naos onde houver mais
de um •
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2.0 O Tribunal up erior compor-se-á do Pro idento
e de juizes effecti vos e substitutos, esco thidos do modo e
gu ínte :

a) 11 m te rço, orteado dentre os Mini stro da CUrte
Supr ema ;

b) ou tro te r ço, sor teado dentre o dcsembnrgudores do
Dlstri cto F ederal;

c) o ter ço restante, nom eado pelo Presid ente da Repu
bli ca, dentre eis cidadão de uotuvel sa ber juridico e repu
ta ção i1Iibada, indi cado!" pela CO I'le Sup re ma, e qu e não e
j a rn inco rnpntívc is por lei .

s 3.° O' Tribunnes Ilegiona es compor-se-fio de modo
nnalogo : 11m terço, den tre os desembargadores da respe
ctiva sédc: outro, do juiz Iedcral qu e a lei designar e de
ju izes de direito com exercíc io na me ma s éde ; e os demais
crão nomeado" (leio Presidente da Republica, sob proposta

da Cõr te de ppe llacão. . 'ão havendo na s éde juizes de di
r eit o em numero uffici ente, o segundo terco será comple
tado com desembargndorc da Corte de Appellação .

4.° e o numero de membro dos tribunaes eleito
raes nã o f ôr exactnmente dívisivel por tres, o Tribunat u
pcríor de Justiça Eleitoral determinará a di tribu íção entro
as categoria acima discriminadas, de orte que caiba ao
Presidente da ltepublica a nomeação da minoria.

§ 5,0 Os mem bros dos tr íbu nnes elei toraes servirão
obrigatoriament por dois annos, nunca, porém, por mais
de doi s biennios cons ecuti vos ,

Para e e fim, a lei organizará a rotatividade dos quo
pertencerem ao tr ibunaes cornmuns.

6,0 Durante o tempo em que servirem, os orgãos da
Justiça Eleitoral gozarão das garantias da le tr as b e c do
aI'1. 64, e, nos a qualidade, não terão outras incompatibili 
dades se não a que forem declaradas nas leis organ ícas da
me ma Justi ça.

§ 7,0 Cabem a juizes loca o vital icios, nos termos da
lei , as Iun cções de juize eleitoraes, com [ur! dicçào plena.

Ar t , 83, A' Justi ça Eleitoral, que terá competcncía
privativa para o prece o das eleições federaes, estaduaes e
municipae , inclusive as dos representantes das profissões, e
cxcopt uada a de que trata o art. 52, § 3·, caberá:

a) organizar a divisão eleitoral da União, dos Estados,
do Districlo Federal e do Territorios, a qual sõ poderá al
terar quinquennalmente, alvo em ca o de modificação na
divisão judiciaria ou admin istra ti va do Estado ou 'I'crrito
rio e em consc qucncia de ta;

b) fazer o alistamento;
c) ndoptar ou propor providencias para qu e as elei

eõo se re a lize m no tempo e na I órma determinados em lei ;
d ) fixa r a data da eleições, quando não determinada

nesta Constitu ição 011 na dos Estad os, de maneira que se ef
Iectuern, em regra no tre ultimes ou nos tres primeiros
meze do per iodo governamentaes:

e) r esolv er sobre a argui ções de in elegibilidade e in 
compat ibilidade ;

() con ceder habeas corpus e mandado de segurança em
casos pertinentes a matcria eleitoral;

O) proceder á apuração do uffragio e proclamar os
eleitos ;

h ) proce sar e ju lgar o delictos eleitoraes e os com,
muns qu e lhes Ior ern connexos;

i ) decretar perda do mandato legislativo, nos casos es
tab clecidos ne la Con tituí ção e nas dos Estados .

§ J,o A deci ões do Tr-ibunal Super-ior de Justiça Elei
100'al são irrecorr- ívei s, alvo as que pronunciarem a nul li
dade, ou inva lidade, de aclo ou de lei em face da Consti
tu ição F ederal, e a ' qu e negarem hab eas curpus. Nest e ca
so ha verá recurso para a Corte Suprema.

§ 2.0 Os Tríbunaes Itegionaes decidirão, em ultima in
stancia, obre elei çõ ' municipaes, exc pto nos casos do
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L0, em que cabe recurso directamente para a COI'te u
prema, e no do § 5°.

§ 3.° A lei poderá organizar junlas espcciaes de Ires
membros, dos quaes doi s, pelo menos, serão magistrado',
para a apuração das elcicõo municipacs .

§ ·LO i 'a eleíç õe Jederaes e csladuae , inclu ive a de
Governador , ca berá recurso para o Tribunal Superior de
Ju ti ça El eiloral da decisão que proclamar os eleitos.

5.° Em lod o o ca 0 - , dar- c-á l'eC\\1'SO da deci ão do
Tribunal Regional para o Tribunal Superior, quando não
observada a juri prudencia de le.

§ G·'J Ao Trfbunal uperior comp ete regular a fórma e
o processo dos recurs o' de que lhe ca iba conhecer,

SECÇ-r.O v

Da Justiça stititor

ArL. 84. Os militare e a pessoas que lhe' são asse
melhada terão Ióro especial nos delicto militare. E -te
I ôro poderá er e-tendido aos civis, no casos expresso em
lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa
do paiz, ou contra a in tituiçõe militares.

ArL. 85. A lei regulará tambem a jUl'isdicção do jui
ze militare e a npplicação das penas da legislação militar,
em tempo de guerra, ou na zona de operações dnrant- grave
comrnoção intestina.

Art , 813. São orgãos da Justiça ~lililar o Supremo Tri-
bunal ~lililar o o tríbunao e juizes inferiores, creados
pai' lei.

ArL. 87. A inamovibilidade a segurada aos juizes m í
litares não exclue a obr-igação de acompanharem as forças
junto ás quae tenham de ervír .

Paragrapho unico. Cabe ao uprerno Tribunal Militar
determinai' a remoção de juizes militares, de conformidade
com o arl. G·i, letra b ,

C,\P1T LO V

DA COORDE. ·AÇ.\O DOS PODERES

EC JO 1

Disposições preliminares

AI'L. 88. Ao enado Federal, nos íormos dos arts. 90,
91 e 92, incumbe promover a coordenação dos poderes fe
deraes entre si , manter a conlinuidade administrativa, velar
pela Con titui ção, collaborar na feitura de leis e praticar os
demais aclos da ua competencia.

Art. 89. O Senado Federal compor-se-á de dois repre
scnlantes de cada Estado e do Disl.ricto Federal, eleitos me
diante suffragio univer ai, igual e díreclo, por oito nnnos,
dentre brasileiro natos, alistados eleilores e maiores de
35 annos.

1.0 A representação de cada E tado e do Districto Fe
deral, no Senado, r enovar- c-á pela metade, coníunotamente
com a eleição da Carnara dos Deputados.

§ 2.° O Senadol'es têm immunidades, subsidio e ajuda
óe cu lo identicos aos dos O pulados e estão sujeitos aos
mesmos impedlmentos e incompal íbilidades.

SECÇJO II

Das attriuulções tio etuulo Federal

ArL. 90. São aluíbuíções prfvativas do Senado Fe
deral:

a) approvar, medianl valo ecroto, a nomeações de
magistrado , no caso' previ tos na Con titu ição: as dos
~I ini stros do Tr-ibunal de Conta , a do Procurador Geral da
Rcpublica, bem como as deslgna ções dos chefes de missões
diplomaticns no oxterior ;



•

•

•

- 22-

b) au tortzar a intervenção federal nos E stados, DI) caso
do art., 12, n. UI, e os em preslimos externos dos E stados, do
Di str lcto F ederal e dos Municipios;

c) iniciar os proj ecto de lei, a qu e se r ef ere o ar
ligo 41, 3°;

cl) suspender, exce pto nos cas os de interv ençã o decre
tada , a concentração d força federal nos E lados, Quan do a
neces idade de ordem publica não a justi fique m .

AI'L. Dl . Compete ao enado F ederal:
I, collaborar com a Carnara dos Deputados na elabo-

ração de lei obre:

a) estado de sitio;
b) systerna ele itoral e de representa ção:
c) organi zação j udi ciaria federal;
cl) tr ibutos e tnri fas;
e) mohiliza ção, dec laração de guerra, celebração de paz

e pa ssagem de força estrangeira pelo territorio nacional;
f) tratados e convenções com as na çõe estrangeira;
u ) com mercio inlcrnacional e interestadual;
h ) r eg im e de porto ; navegação de cabotagem e nos

r ios e lagos do dominio da nião;
i) vias de cornrnun ícação interestadual;
i l systerna rnonetario e de medidas; banco de omi s ão;
k ) soccor r os aos E st ados;
l) . malerias em qu e os E lado têm competencia legisla

ti va subs ld la ri a aLI complem entar'. nos termos do art , 5°,
. ~o ·... ,

lI, examinar, em confr onto com a ro peotivus lei s, os
r egulamen tos expedido pelo Pod er Execu tivo, e sus pende r
li execução do" di spositivo illega es:

III, propor ao Pod er Ex ecutivo, mediante reclamação
fu ndame ntada do" interessad os, a revogação de netos da s au
loridad e adm ini lra l. iva , Quand o praticados cont ra a lei ou
eivados de abu o de poder ;

IV, usp end er a exec ução , no lodo ou em pa rte, de
qualquer Ici ou neto, deliberação ou r egulamento, quando
hajam sido declarados ínconstituclonnes pelo Pod er J ud i
ciario;

V, organizar, com a collaboraç ão dos Con elLus T e
ehnicos, ou do Con selh o Gerae em que elles e agrupa
rem, os planos de solução dos problemas nacionaes;

VI , eleger a sua Me a, regula r a sua propria policia,
org anizar o se u Regimento Interno e a sua Secretar-ia, pro
pondo ao Poder Legi lnt ívo a crea ção ou suppressão de
cargos e o vencimento r espectivos;

VII, rever os projoctos de código e de consolidação do
lei s, QUC devam er approvados em globo pe la Camar a. dos
Deputados;

VII I, exerc er as atu-ibuições constantes dos arts . 8°,
3°,11 e 130;

ArL. 92. O 'nado F ederal pleno Iunccio nará durante
o mesmo per íodo Que a Camara do Deputados . Sempre que
a egunda fUI' convocada parjJ re olv er sobre materia em
qu e o primeiro d va collaborar ser á este convocado extra
ordínar-íamcní e pelo eu Presidente, ou pelo Presidente da
fiepublica.

§ 1.0 No intcrva llo das essõcs leg i la t ívas, II metade do
• enado F edera l, const ítu ína na rõrrna que o Regimento In
terno indicar, com representação igua l do E tados e do
Distrtcto Federal, funccionará como Secção Permanente,
com a segu in tes allribuições:

I, vela r na ob ervancia da Con titu íção, no que respeita
á' pt-eroga tivas do Pod er Legi slativo;

lI, providenciar sobre o ' v éto pre id enoiaes, na fórma
do a r t , 45, 3°;

UI, del iberae, tul referendum da Camara do Deputados,
sob re o p roce so e a pri ão de Deputado e sobre a decre
ta ção do c la do de s iti o pelo Presidente da Itepuhl lca ;
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IV, autor izar e to u lti mo a e ausentar para paiz e 
Irangeiro ;

V, deli bera r obre a no meaç ão de magistrados e fun
cc ionario , nos ca os de co mpeLe nc ia do • enado F cderal ;

VI , crcar commissõe de inquerito. sobre fac Los deter
minados, observando o pa ragr apho unico do art. 36;

Vl], convocar extraordinar ía rnen tc a Carnnrn dos Depu
lados .

§ 2.0 Acha ndo-se re unida a Camara dos Deputados em
se são extraordí nar ía, para a qual nã o se faça mi slér a con
vocação do Senado F ederal, compet e á . ccção Permanente
deliberar sobre pri são e processo de Se nadores, e CXCl'CCl'
as attribui çõe do n. V do parngraplro anter-ior ,

§ 3.0 Na abe r tura da sessão leg i la t íva a Sec ção Perma
nente apresentará á Camara dos Deputa dos e ao enado Fe
deral o relat ório dos trabalho realizados no ínterval lo.

§ 4.° Quando no exerc ício da uas Iu ncções na Secção
P ermanente, lerão os membros desta o mesmo 'Subsidio que
lhes compele duranle a e ões do enado Federal,

ArL. 93. Os Mini tro de E lado prestarão, pes soal
mente ou por e cr iplo, ao Senado Federal, as informações
por es le solicitada .

1'1. 9·\. O en ndo Federal, por de liber-a ção do se u ple
nar io, poderá propor á con id ração da Camara do" Depu
tados proí ect o de lei obre materias na s qnaes não lenha
de collaborar .

•

•

•

CAPIT LO VI

nos ORO,\OS DE COOPEIlA Ç,\O ' AS ACTIVIDAPES aOVFHNA'IENTAES

Do Ministerio Publico

Art . 95. O l\!ini sl erio Publico será orgunizado na ma».
no Districto F ederal e nos Terrilorios POl' lei fed eral, e,
no s E stados, pe las lei s locaos ,

~ 1.0 O Chef e do Ministerío Publico F ederal no JUIZOS
co mm un é o P rocurador Geral da Itenublica. de nomea ção
do P re ident e da Republica, com annrovac ão do Senado Fe
deral, den lre cidadão com o requi itos eslabelecido para
os Mini íros da CôI'Le uprema . TCl'Ú os mesmos veneimen
lo de e l\lini LI'o ~, endo, por ém, demi ivel OLI /tl/tum.

s 2.° Os chefe do Mini terio Publico no Di trieto Fe
deral e no Terri lorios serão de livr e nomeação do Presi
denle da Itepublica dentre jur-istas de nolave! saber c repu
ía ção illibada, ali ' lados ele ilore e maiores de 30 anno , com
o vencimentos do De embargadores.

s 3.° O' membro do Minis tcrí o Publico creados por lei
federal e qu e sirva m nos juizo communs serão nomeados
mediante con cur e ó perderão os cargo , no' termos da
lei , por sentença judicial'ia, ou prece so administrativo, no
m1UI lhes se rá a. egur ada ampla defesa ,

ArL. 96. Qua ndo a Corte Su prema dec larar incon t ítu
ciona l qua lquer dispositivo de lei ou aelo royermmc nt llt
o Procurador Geral da Itepubli ca com mun ica rá a decisã o ao
Senado F edera l para os fi ns do art. . 91, n . IV, e bem as im
i\ autoridad e legi lativn ou exec utiva, de que te nha em anado
a lei ou acto ,

Ar!.. 97, O chefe do Mínisterio Publico na União e
nos E lados não podem exercer qualquer ou t ra Iuncção pu
bli ca, salvo o magi terio e o casos previstos na Constitui
ção . A v iol a ção de te preceito importa a perda do car o,

Al'L. 98. O Mlni st eri o Publico, na juslica Militar e
El e itoral , erá organizado \l OI' leis esp ecial , c ó terá, na
segu nda , a incom pa Libilidade que o la pro creverem,
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SECÇ,tO Ii

Do Triúu lla l c/c Cou /a

AI'I. !l!l. J~ mnnl.ido o Tribunal de Contas, qun, dirc
ctamcul e, ou por delegações organizadas de acordo com a
lei, acornpa uluu-á a e. ecu ção orça rnení ar ia e julgar á a con
las dos rcsp on uvci s por di nh ei ro ou bens publico.

AI·I. 100 . Os lini 11'0: do 'I' ri buna l de Conta r serão
nomeados pelo PI'Ciiden te da Republica, com approvação do
Se nado F ederal, c ter ão as mesmas garantias dos Mini sl ros
dn Cor le Su pre ma .

Pumgrnpho uni co. O Tribunal de Contas terá, quanto á
org unizaç ão do cu Regimento Tnt 1'110 e da . na Sec re tar ia,
a me sma atttibui ções dos tr íuunac judiciario .

.\rt. 101. Os cont rac to qu e, por qualquer mor!o, ln te
re ssarem immedintarnente ã rec eita ou á de pesa, Ó se repu
tarão porf'eltos e acabados, quando regi strados pelo 'I' r lbu nal
de Contas. A re cu sa do r egl stro u pende a execu ção do con
: rncto at é ao pronunciamento do Pod er Legislativo,

:; 1.0 Será sujeito ao regi stro prévio do Tribunal de
Contas qualquer aclo de admin ístração publica, de qu e re
sulte ob rigação de pagamento pelo The ouro Nacional, ou
por con la dest e.

2,0 Em todo ' os ea os. a recuoa do re gi LI'o, por Ialta
de sa ldo no cred it o ou por imputaçã o a cred ito impropr io,
tem caracter pr ohibi tivo ; quando a rec usa tiver outro fun
dam ento, a de pe a poderá ef fecluar-se ap ós despach o do
Presidente da Itepubl íca, I'egi t ('O . oh r eserva do Tribunal de
Contas e l'eCUl'SO ex nf{icio pura a Camarn dos Deputados.

§ 3.0 A fi callza ção Iinnncch-a dos ser viço auLonomos
se rá fe ila p la I órrna previ la na s le is que o e labelecerem.

Art.l 02 , O T r íbunnl rle Contas dará parecer prévio, no
prazo de trin ta d las, sobre a conta qu e o President e da fie
publica deve annualmenle pre lar á Camara dos Deputados ,

e e la s nã o lh e Iorem env iada' em tem po util, cornmun íca
r ã o fac lo á Ca rnara do Deputados, para o Iin de direito,
ap re en tando - lho. num ou nout ro caso, minucioso r ela tor io
do exe rcíc io financeiro terminado .

Do Conselkos Tecli /Ii cos

Al'I. 103 . Cada;\1ini ter-lo será assi stido por um ou mais
Con elhos T echnicos, coordenados, egundo a natureza dos
cus trabalhos, em Con el ho s G iraes , como orgãos con u ltí

vos da Carna rn dos Deput ndos e do 'enado Federal.
1.0 A lei ordinuria rcgulnrá a composição, o funccio-

namen lo e a cornpetencla do ' Conselho ' T echnico e do '
Conselhos Geraes.

s 2.0 ;\lelade, pelo meno", de cada Conse lho ser á com
posta de pe soas especializada , estranhas ao quadros do
fu ncc iona lis mo do respectivo Minisl er-io .

3.0 O' membros rio Con selhos T ech nico nã o perce
berão vencimentos pelo des mp enho do ca rgo, podendo, po
ré m, ven cer uma diaria pela c sões, a que compa recerem .

s 4.0 E ' vedado a qualquer Minis tro tornar deliberação,
em maleria da sua competencin exclusiva, contra o p3reCCI'
un anime do res pect ivo Conselho,

TITULO 11

Da J ust iça dos Estados, do Districto Feder al e dos
Te rri torios

.\ 1'1. 101, Com pe le ao" Est ad os legi la !' sobre a sua d i
visã o e organização j ud iciar-iur e prover os I pectivo car
gos, observados o precei tos do ' arts . G·\ a 72 da Consti
tu ição, menos quanto ;\ requisi ção de forç a federal. c ai nda
os pr in cipio egu in tes :
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a ) inve Iidu ra , no primeiros graus, mediante concur
so, organizado pela Cõrte da Appe lla ção, faze ndo-se a clas
s ifi ca ção, sempre qu e nos ivel, em li sta tr ípli ce:

IJ) inv estidura, nos graus supe r iores, median te acces
so por an t igu idad e de class e, e por merecim ento, re alvado o
di posto no § 6°;

c) inallerabilidade da divisão e organiza ção j udiciari as,
de ntro de cin co annos da data da lei que a e tabelecer,
sa tvo proposta motivada da Córte de Appellução;

ti ) ina lterabi lidade do numero de j ui zes da Córte de
Appella çâo, a não ser por pro posta da mesma Cürle;

e) fixação dos vencimentos dos Desembargadores das
Cõrtes de Appella ção, em quantia não inferior á que per
ccbarn os sec re ta r-los do Estado; e os dos demais juizes, com
di f'Ieren ça nã o excede nte a trinta por cento de uma para
ou tra categoria, pagando- se aos da categoria mais retríbu í
da não menos de dois terço s dos vencimentos dos desem
bargadores;

f) compelencia pr-ivativa da Córte de App ella ção para o
proces o e j ulgamen lo dos juizes inferiores, nos cr imes com
muns e nos de resp onsabilidade,

§ 1.0 Em caso de mudança da séde do j uizo, é facultado
ao juiz r emover-se com ella, ou ped ir di poni bilidade com
vencimentos integr aes ,

§ 2.° Nos casos de promoção por aol iguidade, decidirá
preli minarmenle a Cô r te de Appella ção, em escrul. iui o se
ereto, se deve se r pl'OpO lo o ju iz mai anuso : e, se tres quar
los dos voto dos ju izes ef'Iec tivos forem pela ncga t lva, pr o
ceder-se-á á votação relativamente ao immedia lo em anti
guidade, e assim pOI' deanle, at é se fix ar a ind icação .

§ :;.0 Para promoção por merecimento, o trí bunal orga
nizará lista tr-íplice por votação em oscrutin ío secreto .

§ 4.° Os Estados poderão manter a justiça de paz electí va,
fixando-lh e a cornpetenci n. com r esa lva de r ecurso da s suas
dcci ões pa ra a Jusl.i ça commum .

§ 5.° O limi te de ida de pod erá ser reduzido até 60 annos
para a apo sen tador-ia compu tsoria dos j u izes e até 25 annos,
para a pri meira nomeação.

§ 6.° Na cornpo ição dos tr íbunaes super iores, ser ão re
serv.ados lugares, corr espondentes a um quinto do numero
tolal, para qu e sejam preench idos por advogado, ou mem
bros do Míníster ío Publico, de notorio merecimento e repu
taçã o ill ibada. esco lh idos de lista triplíce, organizada na fOr
ma do § 3°.

§ 7.° Os E stad os pode rão cre ar juizes com investidura li
mitada a certo tempo e cornpetencia para julgamento das
causas de pequeno va lor , preparo das excedentes da sua al
çada e substituição dos juizes vi tal ícios.

Ar l. 105. A ju t íca do Dislricfo F ederal e a dos Ter
ri lori os serão organizadas por lei federa l. observados 0 - pre
ceitos 'do artigo pr ecedente, no qu e lh es fore m a pplicaveis,
e o-disposto no paragrap ho unico do art., 64.

TITULO III

Da Declaração de Direitos

CAPITULO I

DOS DIREITOS POLITICOS

Ar l. 10a . São brasil eiros :
a ) os nascido s no Dras il, ainda qu e de pae 'estrangeiro,

não residindo es le a se r viço do Governo do seu paiz :
b ) os filhos de ura sil eiro, ou bra s ile ira, na scid os em

pai z estrange ir o, es ta ndo os seus pa es a serviço publico e,
fór a deste caso: se, ao att íugircm a maioridade, optarem pela
na cionalidade bra ilcira ;

c) os que já adq uh-íram a nacionalidade bras ileira, em
virtude do art , li!). ns , /( e 5 da Consti tu ição de 2·1 de Fe
vere iro de J8\)1;
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d) o e tra uge iros pai' out ro modo naturalizados.
ArL 107 . Perd a nacio na lid ade obra ile lro :
a i que, por nu tu rnllz a çâo voluntaría, adquirir outra na

c ionalida de ;
u ) que acccitur pe nsão, emprego ou comi suo rernu

ncrado de governo estrangeiro, ' em licença do Presidente
da Rcpubli ca ,

c) que tiver cancellada a sua na turalização, por exercer
actividade soc ia l 0\1 politica nociva ao intere sse nacional,
provado o Ia lo por via j ud iciari a . com toda . as garantias de
dcíe a.

ArL. 103 . São eleit ores os bra íleíros de um ou de outro
sexo, rnaiorc de 18 annos, que se alistarem na íõrma da lei.

§ 1.0 Não e podem alistar eleitores:
a ) os qu e não saibam ler e escrever;
u ) as praças de pret, sal vo o argentos do Exercito e da

Armada e da s forças auxiliares do Exercito, bem como os
alumnos da s e cola ' militares de ensino superior e os as
pi rantes a official;

c) os mendigos:
d ) os qu e cs t ivcrern, temporarin ou definitivamente,

nrivados dos direitos po liticos.
Ar t. 109. () ul ls tumento e o val o são olnigutorius para

os homen s, e pn ra as mulheres, quando c ta s exerçam fun
ccão publica re m unerada, su l> as snncç ões e sa lva' a ; excc 
peões que a lei del cl'lninal'.

AI'L 110 . • us pen dcm-so os di rei tos pol il ieos :
a) 1)01 ' incapacidad e civil ab oluta ;
u ) pela condemna ção cr imínat, ernquanto durarem os

se us eff'eito .
Art. 11i. Perdem-se os rlireit os polilico :
a) nos ca 'o do art , 107;
u ) pe la i enção de onus ou erv iço que a lei imponha

aos bras ileiros, quando obtida pa i' motivo de convicção re
Iig ios a, philosophica ou pol ilica;

c) pela aeccita ção de titulo nobiliarchico, ou condeco
ra ção e trangeira, quando esta importe restr ícção de direi
to ou devere para com a Rcpubl ica.

§ 1.0 A perda dos direitos politicos acarreta simulta
neamente , para o individuo, a do cargo publico por elle oc
cupado.

§ 2.° A lei estabelecerá as condições de rcacquisiçãu
dos di r eito politico.

Ar t , 112. São inelegivcis :
1) em todo o territcrio da nruo : a ) o Presidente da

Itepublica, os Governadores, o Interventore nomeados nos
cas os do ar t. 12, o PreCeito do Di str icto Federal, os Gover
nadores do s Terrilorios e os l\Iini stro de Estado, até um
an no dopei de ce sadas definitivamente a ' re . pec tivas fun
cçõ es: b ) os chefes do . Iin is ter io Publico, o membros do
Poder Judiciarto, inclusive os das Ju [iças Eleitoral e Mi
lita r , 0 - Mini stro do Tr -ibunal de Contas, e o ch efes e sub
chefes do Estado Maior elo Exercito e da Armada; c) os pa
re ntes, até o 3° grau in clu sive os affin . do Pre idenle da
Jlcpuhlica, at \ um anno depots de haver es te definitivamente
deixado o ca rgo , sa lvo. para a Camat-a dos Deputados e fi

Se nado F cdernl , e jú tiverem exe rc ido o mandato anteríor
mente ou Fore m ele itos s imult aneame nte com o Prcsident ;
d ) os que não es tiverem nll stados ule itores :

2) nos E stados, nu Distt-icto F ederal f; nos Tcrr ito
rio : a) os Secretar-los d e E lado e os Chefe s de Policia, até
um anno após a cessa ção definitiva da s re spectiva fun
ccões: b ) us com ma ndante- d e forc as do Exercito, da Ar
mada ou da Po licias a li exl len tes; c) os parentes, até o
;)0 grau. inc lusive os af fins, do Gover nador-e e In terven
ter es dos Es tados. do P re feito do Dist r íclo F ederal e dos
Governadores dos T cr r itor-ios, até um armo após defin it iva
cos'ação ela I' pecl ívas Iuncçõe , salvo, quanto ú Camnra dos
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Deputado, ao . 'c na do F ed eral e Ú Asscmhl éas Lcgl sl alivns.
a ex cep çâo da let r a c do n . 1;

3 ) no ' Mumcipi os : (I) o Prefeitos ; b) a ' au torida
rlcs policiacs; c; os Iuncc ionari os do fis co; (I) os pnr n
I s, at é o 3° grau, inclu iv e os nf'Iins, dos Pref eitos, até 11m
anuo a pós definitiva cessação da r espectivas Iunc ções, sa lvo,
r elutivaruení e ás Ca rnaras Munic ipa es, ás Assembléas Legis
lul ívns e á Carnarn dos Depu lados H ao . 'c nado Fed eral , a
excrpção ria I 'tra c do numero I.

I' arngru pho u n ico. Os dispo . í í ivo s deste al'tigJ se ap
plicarn por igual ao s t ilula r es effl'c t i\' os e int er-inos do:
cargos designados ,

CAP ITU LO 11

DOS DIRE[TOS E DA OAII.\. 'TI ,\S I. ' DIVIDUA);S

Al'I. 113. A Constituição as eg uru a b ra íleiros e a
estrangeiro residentes no paiz a inv iola bilidade dos direitos
conce rne ntes á liberd ade, á mbs i stoncíu, á segurnn ça indi
vid uai c á proprieda de, nos lermos segu intes :

1) T odos são iguaes peran te a lei. ' ão h a ver á privi 
legio, nem d i t íncçõcs, por motivo d nascimento, sexo,
raça, profissões proprius ou do paes, ela se social, riqueza,
crença r eligiosa ou id éas politicns .

2) Ningu ém se rá obr igado a Iazer, ou deixar de faz '['
a lgu m a coi sa, senão em v irtude de lei,

3) A le i não prejud icará o direito adqu ir ido, o neto
lur id íco perfeito e a coi sa julgada .

4) Por motivo de convicções pb ilosophicas, politi cas
ou religiosa, ninguem ser á pr-ivado de qualquer do' se us
direitos, sa lvo o cu o do url . 11I, letra b .

5) É inviolavel a liberdade de consc íenc íu e de cren ça ,
e ga rantido o livr e excrcic ío dos cultos religiosos, desd e que
não contravenham á ordem p u bli ca e ao s bons co lumes. As
associa ções r eligio as adquirem personalidade juridica no s
termos da ler civil .

6) Sempre que solicitada, será permíttlda a a islen cia
r eligiosa na exped iç ões militares. no ' ho spltaes, na peni
tenciai-ias e em outros estabelecimentos off'iciaes, sem onus
para os corres puhlicos, nem cons trangimento ou coac ção
dos assislidos . Nas expedições militares a assls tcncia re li
g iosa só pode rá SC[' exerc ida PO[' sace rd otes brasi lelros na tos.

7) O cemilerios lerão caracter secular e serão adrni
n i Irados pela nutoridade municipa l, sendo livr e a lodo os
cullos rcligio os a pratica dos respecti vo rit o" em r elação
ao s seus crentes. A associaç ões religiosas poderão manter
ce miterios particulares, sujeitos, porém, á üscnlizaç ão das
autori dades co mpeten tes . É-lhe p rohib ida a recusa de se
pul tura onde não hou ve r cc m itcrlo secu la r ,

8 ) É inviolável o íg il lo da CO[Te pondencin .

9) Em qualquer assumpto é l iv r e a manifestação di)

pen amento, em dependencia à cen ura, alvo quanto a
e. pecíaculos e divers ões publ ica , respondendo cada um pelos
a bu os que cornmetlcr, nos ca sos e pe la fórma que a lei de
te r mi nar. ão é per m it t ido o anonymato , É a iscgurado tl

direito de re pos ta, A publica ção de Ii\TOS c per-iód icos in
depende de Iicen ça do po drr publ ico. Não será, porém, lo le
r ada propaganda de guerra ou de processos violentos para
subverter a ordem politica ou socia l.

10) f; perm itl ido a quem quer qu e . ej n representur,
m ediant e peti ção, no:' pnrlcr es puhlicns. rlr-nunciar abusos
das autor-idades e pmmover-I hos a r cspon snhlll tlnd e.

I I ) A todo (o Iir l!o s ,, rcunh-um sem tu-runs, não po
dendo intervir a autoridnrle senão parn as segurnr ou resta
bel ece r a orde m pu bl ir a . COIl1 csto fim, pod cl':Í design:lI' o
local ond e a reun ião se deva ru a l izm-, comluudo qu e isso não
a irnp os ihili! e 0 11 frustre .
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12) ~ garantida, a lib erdade uo associação para fins lI
cito. Nenhuma asso ciação será compulsoriamente dissol 
vida senão por sentença j udicinr!a .

13) ~ livre o exerc ício de qualquer profis ão, obse rv a
da as condições de capacidade tech ni ca e outras que a lei
estabelecer, di ctadas pelo inter esse publico .

J i) Em 1 rnpo de paz, sa lvas as exigcncias de passa
porte quanto á entrada de estrange ir os, e as restr ícções da
lei, qualquer pode entrar no terr itorio naciona l, nelle fi xar
residencia ou de lIe sair.

15) A União poderá expulsar do Ierri íorio nacional
os e trange ir os per igosos á ordem publica ou nocivos ao s
interesses do pa íz.

16) A casa é o asylo inv iolavel do individuo, Nella nin
gu ern poder á pene trar, de noite, em con sentimento do mo
rador, enão para acudir a viclimas de crí mes ou desastres.
nem de dia, senão nos casos e pela f'órrna prescriptos
na lei.

17) E' garantido o d íre .t o de propr iedade, qu e não po
derá se r exercido contra o interes e socia l ou collect ívo,
na fórma qu e a lei determ inai'. A desapropr iaç ão por ne
cessidade ou utilidade publica Iar-se-á nos termos da lei,
mediante prévia e justa indernniza ção . Em caso de perigo
im minente, como guerra ou commoção intestina, pod erão as
autor idad es compe ten te usar da propriedade parti cular ató
ond e o bem publico o exija, re salvado o direito a in dem ni
zação ulte r ior .

18) Os inventos indu stri ac
teres, aos quaes a lei garantí r á
concede r á j u lo premio, quando
venha á collecü v ídade ,

19) E ' assegurada a propriedade da s ma rcas de indus
lria e cornm erc in e a exclusividade do us o do nome com
rnercial ,

20) Aos autore de obras liternr tas, arti licas e cien
i,ificas 6 assegurado o direito oxclus ivo de re produziI-a . Es se
direito Lrunsmi t tir- sc- á aos se us herdelros pe lo tem po qu e a
lei delerminar.

21) Nínguern será preso se não em flagrante dclicto, ou
por ordem escripta da autoridad e competente , nos casos
expr esso em lei, A prisão ou detenção de qualquer pes
soa será lmmcdintamente cornmunicada ao j uiz competente,
qu e a relaxar á, se não I ôr legal, e promoverá, sempr e que
de direito, a re ponsabilidade da autoridade coactora ,

22) Ninguem ficará preso, se preslar fiança ídonea,
nos cas os por lei e tatu ído .

23 ) Dar- se-á habeas cor pus sempre que algue m sof'
f rer, ou e achar am eaçado de soffrer violencia ou coac ção
em sua liberdade, por ill egalidade ou abuso de podei'. Nas
transgr es õe di ciplinares nã o cabe o habeas corpus .

24) A lei as egurará ao accusado ampla defe a, com
o' mei os e recur os esse ncines a esta,

25 ) Não haverá Iõro priv ilegiado nem Lribunaes de exce
peão: admittcm-se, porém, juizos especi aes em razão da
natureza das causas.

26) j ' inguem se rá processado, nem se ntenciado, se não
pela auloridade compe tente, clT. vi rtude de lei an teri or \lO
facto , e na Iõrma por ella pre cr ip ta .

27) A lei penal só retrong ir á qua ndo benefic iar o ré u ,
28) enh uma pena p US. UI ':"! da pessoa do delinque nte .
29) Não haverá pena de banimenlo, morte, con fi co ou

de carac ter perpetuo, re salvadas, quanto á pena de morte,
as di sposições da leg isla ção m ilitar, em tempo de guerra
com paiz estrangeiro.

30) j ' ão hav er á p r- isã o por div idas, mult as ou cu st a .
3 1) Não erâ conc edida a E lado estrunge iro extrad i

çã o por crime polilico 011 de opinião, nem, em caso a lgum,
de brasileiro ,

32 ) A ln ião e os Estados concederão a03 necessitados
a s is te nc ia judiciar-ia, creando, para esse effe il o, órgãos e -
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peciaes, e as egurando a isenção do emolumentos, custas,
taxas e ellos ,

33 ) Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de
direito, certo e íncontcslavcl, ameaçado ou violado por neto
manifestamente in consti tu cioual ou illegul de qualquer au
toridade, O processo sc rü o mesm o rio lutb eas corpus, de
vendo se r se mpre ou vida a pessoa rle dir ilo publico int e
r es ada . O mandado não prejudica as ac ções pet.ltorins com
petentes.

3-1 ) A tod os cahe o direi to de prov êr Ú proprIn suhsi s
tenciu e á da sua Iarnilia, mediante trabalho honesto. O
poder publico deve nmpurar, na fórma ria lei, os que e te
jam em indigencia.

35) A lei assegurará o rnpido andamento rios proces
sos na s repart içõcs publicas, a cornmunlcação nOS interessa
dos dos despachos proferidos, assim como das ínrormaçõos
à que estes se refiram, e a expedição rias certídõos reque
ridas para a defesa de direitos índivtduaes, ou para o oscla
recimento dos cidadãos a erca da negocias publícos, re
salvados, quanto ás ultimas, os casos em que o interesse
publico imponha segredo, ou reserva.

36) . 'enhum impo to grnvurá dírectamcnte a profis
são de escríptor, jornalista ou professor.

37 ) Nenhum juiz deixará de sentenciar por motivo de
omissão na lei. Em tal caso, deverá decidir pOI' analogia,
pelos princípios gemes de direito ou por equidadc.

38 ) Qualquer cidadão será parte legitirnn para plei
tear a declaração de nullidado ou annullação dos netos le
sivos do patrimonto lia União, do Estados ou dos l\luni
cipios.

Art , 1H. A esj.eci Iicação rios direitos e garantias ex
pressos nesta Constituíção niio exclue outros, resultantes
do regime e dos pr-incipies que ella adopta.

TITULO IV

Da Ordem Economica e Social

Ar!. 115. A ordem economica deve ser organizada con
Iorrne os principios da justiça e as necessidades da vida na
cional, de modo que possibilite a lodos exístencin digna.
Dentro desses limites, é garantlda a liberdade economica.

Paragrnpho unico. Os poderes puhlicos vcrtricnrão, pe
riodicnmentc, o padrão de vida nas vartas regiões do paiz ,

Art. 116. Por motívo de inter-e ~e publico e autori
zada em lei especial, a níão poderá monopolizar deterrní
nada industrfu ou actl vídade eCClIHiIOic:., asseguradas as in
dernnizações devidas, c~nformc o ~I'!. 112, !l. , 17; e resal
vades os ser viços municlpal ízados ou de cornpetencla dos
poderes locaas ,

ArL, 117. A lei prumover á o [omenlo da economia
popular, o desenvolvimento do credito e a nacíonnlização pI'O
gres iva dos bancos de deposito. Igualmente providenciará
sobre a nacionalização das empresas de seguros em todas
as suas modalldades, devendo constituir-se em sociedade lira
sileíra as estrangeirns que actualmente operam no paiz ,

. Pnragrapho un íco , E' pruh lhida U j.lSÚI'a, ' que sorá pu
nida na fôrma da lei.

AI'L, 118, As minas e demais i-iquezas do ub-sõto, bem
como as quedas dugua, con lifuem propriedade dlstincta da
do 5610 para o ef'Ie i to de exploração oi, aproveitamento in
duslrial.

Ar!. 119, O aproveitamento ind ustrial das minas e das
jazidas mineraes, bem corno das uguas e da energia hvrlruu
l íca, ainda qu e de propriedade privada, depende de nutort
znç ão ou concessão Federal, na fórma ~a lei.

§ 1 o i~S autortzações ou concessões serão conrerldas ex
clusivamente a brasilelros ou a empresas organizadas no
Brasil, re snlvada ao proprletnrto prelureneia na !-lxploraçilo
ou copnrt.lclpa ção nos lucros, . .
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2.0 O aproveitamento de encrgin hydrauli ca, de po
tencia reduzida e pa ra u o cxclu sívo do prorn-ícta ri o, in de
pende de autorização ou concessão.

§ 3.° alisfeilas as condições estabcleclda em lei, enlre
as quaes a de possuirern os nece sar ios se rviços lechnicos c
adrnin i tru tivos, os E lad o- pa ssarão a exercer, dentro d03
re pecl.ivos teni tor- ío , a ntu-íbu íção con tant o dest e artigo.

§ 4.° A lei regular á a na cionn li za ção progressiva da s
minas, j az.ida s m inerncs e qu edas ria ruu 011 outra s fonLes
de eue rgia liyd ruullcn. julgada- bas icns 011 csscnc iacs á de
fesa econorníca 011 mili tar rio paiz .

§ 5.° A nião, nos casos prescrip tus em lei e tendo em
vista o interes e da collectiv ídade, auxiliará os Estados no
estudo e apparel hameulo da s estancias tn íucro-medlcinac 011

Iherrno-medicinaes.
, 0,° 'ão dependem de concessão 011 autorização o

aproveitamento das queda dagua j :í ul.il izndas industr-ial
mente na data desta Constituíção, e, sob esta mesma resalva,
a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamento
suspensa.

AI'I. 120. O' syndicatos e as a sociuções prof'i ionaes
serão reconhecidos de conformidade com a lei.

Paragrapho un íco , A lei assegurará a plu ralidude syn
dical e a completa autonomia dos syndica to .

Art , 121. A lei promoverá o amparo da producção e
estabelec erá as condições do trabalho, na cidade e nos cam
pos, lendo em vista a protecção social do trnbalhador e os
interc ses econorn íco do paiz .

§ 1.0 A legi lação do trnbalho observará os segu intes
preceitos, além de outros que collimem melhora r li l condi
çõus do trabalhador:

a ) prohibí ção de diffcrcnça do alario para 11m me mo
trabalho, POI' motivo d idade, cxo, nacional idad e 011 e Iado
civil ;

b) sa la r io minimo, capaz de sati Iazcr, conforme as con
dl ções de cada região, á necessidades normaes do traba
lhador;

c) trabalho diario não excedente de oito horas, redu
ztvels, mas s6 prorogaveis nos casos previstos em lei;

d) prohibição de trabalho a menores de 1-'1 annos : do
trabalho noclurno a menores de lu; e em índustr ias insalu
bre , a menore de 18 annos e a mulher es:

e) repouso hebdomadm-io, de pref'crencia ao domingos;
f) I érias annuaes remuneradas;
li) índernnização ao trabalhador di spensado sem Ju ta

cau:!a;
h ) as i tencia medica e sanitaria ao trabalhador o á

ge tante, a segurado a esta descanso antes e depois do parto,
sem preju ízo do alaria e do emprego, e íns t itu lção de pro
videncia, mediante contribuição igual da nião, do ernpre
Jr.ldor e do empregaria, a favor da velhice, da invalidez, da
mal rn ídnde o no ca os de accidenle do trabalho ou de
morte:

i) regulamentação do exercicio de todas as profissões;
j ) reconhecimento das convenções collectivas de tra

balho.
§ 2.0 Para o effeito desle urtigo, não ha disl.incçâo entre

o trabalho manual e o trabalho intellectual ou tcchnico, nem
entre os prof'issionaes re pcctívos ,

§ 3.° Os erv iços rle amparo á matcrn idade c á i nfan
cia, o r ef'er enl ao lar e ao trabalho feminino, assim como
n fi scalização e a or ienl açâo re spectivas, se rã o incu mbidos
do prer erenc ía a mulheres habilitadas.

§ 4.° O trabalho agrtcola será obiecto do regu lnmcn tação
especia l. em qu e se ntf enrle r ti quanto P03 ivcl , ao dj post o
nest e artigo, Procurar-se-á fixaI' o homem no ca mpo, cuidar
dá sua educação rurnl, e as segurar ao trabalhador nacional
a prererencla na colonização e aproveitamento da s terrns
publica .
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5.0 A nJlIO promoverá, em cooperação com o Esta
dos, a organização de colonius agrtcolas , para onde erão en
caminhados os lmh llan tes de zona s ernpnhr ecldas , que o do
selarem, e os sem trabalh o.

§ 6.0 A entrada do immlgrantes no terrttorto na cional
sortrerã a 1'0 tricçõe necessarias á garantia da integração
et h nica e ca pacidade phy ica e civil do ímmigranto, não po
dendo, por ém, a corrente irnmigrntorta do cada paiz ex co
dor, annua lm nl e, o limite de doi por canto sobro o nu
mero total dos re pec tivos naoíonaes fixad os no BI'a j\ du
ran te o ul timas ci ncoenta annos .

§ 7,0 E' vedada a con centra ção clp immigrantes em qual
qu er ponto do territorip da União, devendo a lei regular a
selecç ão, localização e assimilação do ali enígena,

§ 8,0 j 'o accid entos do trabalho em obras publicas da
União, dos Estados e dos Mun ícipíos, a indemnização será
feita pela folha do pagamento, dentro de quinze dias depoi s
da entença, da qual não se admHtirá recurso ex otticio,

Art. 122. Para dirimir questões entre empreg-adores o
empre gado , regidas pela legisln ção ocial, fica in t itu ida a
Ju ti ça do Trabalho, á qual não so ~pplicá. o di posto no
Capitulo IY, do Titulo I. ' '

Paragra ph o unico, A con Lituição do s Trlbunaes do
T ra balho e drís Commí s õc de Concilia ção obedecerá s~m

pro ao pr-inci pio da ele ição do eus membros, metade pelas
associa ções rc pro ien ta t tva s do empregados, e melada pel as
do empregadores, sendo o prc idenlc de livre nomencão do
Governo escolh ido dentro pessoas de êxper íenc ín o notorla
capacidade moral e Intellectual , ' ,

ArL 123. São equiparados aos trabalhadores, para tq
dos o effe ito da garantias e dos 'bllnoflclos da legislação so-
oral, o que exe rcem profissõe liberaes. ' ",

1'1. 12,1. Provada a valorização do ímmovel por mo
ti vo de obras publica , a adm íní lrtlcão, qu e as tiver eff e
ctuado, pod erá cobrar dos benefioiados _contr ípulcão de me-
lhorla , ' ,

Arl. 125. Todo bra : ileiro que, não endo propriel arlo
r ura l ou urbano, occupar, por dez"impos cont ínuos, sem op
po lção nem reco~hec!lTJento <lo ' d qm i~ io àlf1et~ , um tre~lto
de terra até dez hectares, tornando-o productívo por eu
trabalho e tendo nel!e a sua morada, adquirirá o d~miiiio
do solo, mediante senten ça 'decla ra tô r ia devidamente " lr ari..:
scripta . '" , '

Arl. 126. Serão r eduzidos do c!ncoenla por conto o
irnpo tos qu e re caiam obre ímmovcl rural, de área não su
I,erior a clncoen ta hectare 'e de valor á'ló dez contos de
réi , in t ítuídc om bem de Iamllla .' ' ' ,

Arl. 127. erá regulado por "Ie] ordínaria o ~irc!to de
}Jref erencia qu e as s í t!J ao locatarlp para a r enovaç ão dos
arrendamentos de ímrnoveí ocoupados ppr q tabelecimentó
commercial ou indu trla}. ' " , ~ ..

Art. 128. Ficam j.Jjeila,5 a imposto p:ogressivo /15
trnnsrn íssõe de ben por herança Qh legado: ' c

• Art. 120. Sorá re speitada a pos ' e 'de 't~ rras de s ilvicolas
qu o nelln s o achem P!!rman~nte!fle~t;; , .1Qoalizadq ,'. sendo-
lh e , no entan to, vcrlndq a!le~~~:"a .' ',' -.. . " -. ,

ArL 130. 'onhu ma conce suo de terras de superf ície
su pericr a doz mil ' llCctú e', pOder'à ~cr' féÍta sem qu e, ' Ílar.~
cada ca o, pre ceda ali [urtzação do ~ cri~'d!l , Eede l'l~'. . "

, Art. , 13'1. E ' vedada a propri edade de emnr esa jorna
[lstfcns po}llír.as ou nouclosas ' a sQcit~d:i<fes ' 'nho·n.,,~ma's poi
acções ao 'por tador e a , é. tra~geii1ls : ' t~ e ' qs pe,soãsju
r id íca nã o pode m ser accionistas da s' sociedade anonyma
r.~o·priel;1rias de ta e empr!!sas. : ~ ~ respon~abi!ida~e princi
pa l e de orientação intel1ec;tual ou ad'mini lraliva da im
pren 'a polilica ou noti cio 11 s6 por bra'síi ei ros nà ios p'6de 'ser
exorcida , A lei or gan i'ca de impren' ii ":es tà l> ~ l eperá ' ~egras
re la Uvas ao Ll'abalho do - l'edaClQl'és, Operarias e dcma( ~m-. . . -", .
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pregados, nssegurn ndo -lhes es labil idade, I éria s e a posent a
doria .

Ar L. 132 . Os proprt ctartos, armadores e r onun andantc:
de navios nacíonncs, be m como O ' lr ipuluntes na proporção
de doi s ter ços, pelo menos, devem ser lira ilciros na los,
re servando-se lambem a estes a pra t lcagern das bar rn s, por
los, rio ' e lago ,

AI'L. 133. Excepluado s quantos exerç am lcgitlmamente
prof'is ões lib eracs na data da Constitui ção, e o casos de
reciprocidade internac ional adrn i ttido em lei, óm enle po
derão exercel-as o hra ileiros natos e os na tural izados qu e
ten ham prestado erviço militai' ao Brasil ; não se ndo por
mitLida, exce pto aos brasileiros natos, a revalidação de diplo
mas profis íonaes expedidos por institutos estrangeiros de
en ino .

Ar t. 13-i, A voca ção pa ra succede r em ben de stran
ge iro exi ten tes no Brasil se rá regulada pela lei na ci onal em
lJene ficio do conj ugo bras ilciro e rio seus filhos, se mpre qu e
não lh es seja mai Iuvornvel o es tatu to do de cujus.

Ar [.. 13:> . A lei determinar á a percen tagem de ernprc
gad os brasi leiro qu e de vam sei' mantidos obi-igutortnmcntc
nos serv íços publ icos dad os em conce ssão, e nos cslnuelcci
montes de dete rminados ramos rle cornmerc io c ind ustria .

AI'I. 130 . As empre sa' eouccsaionm-las ou o contra
ctant es, sob qua lque r ti t u lo, de se rv iços p úbl icos Jedcraes,
estaduaes ou munici paos , deverão :

a ) con títuír a s ua admiui traç ões com maioria de
directore bra ilc iro , res ide nle no Bra il, ou delegai' po
deres de gcren cia cxc lus ivnmen lo a hrus ilc iro ;

li ) conferir , quando estrangeira , pod eres de r ep re en ía
~ã o a hra ileiros em ma íor ía, com faculdade de suhstabe
leci mcnto exc lu ivamente a na ciona es.

ArL. 137. A lei federal r egul ar á a Iiscn liza ção e a r e
vi ão das tar-ifa dos serviços explorados por conce são , ou
de legação, para qu e, no intere. e collectivo, os lucros dos
cuncessionartos, ou delegad os, não excedam a ju ta r etri
hu i ção do ca pi ta l, que lh e. permitta attcnder no r malmen
te á nece idade publicas de expansão e melhoramento
des os serviços .

ArL. 138. Incumbe á n ião, aos Es tados e ao Muni-
cipios, nos termos da s lei s re spectivas:

a ) assegurar amparo aos de validos, creando ser viços
e pecializad os e animando os serviços oci aes , cuja orienta
ção procur arão coordennr;

li ) es tim ula r a educação eugenica:
c} amparar a maternidade e a infancia;
d ) SOCCOITer as familias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra toda exploração , bem

como contra o abandono physico, mora l e intel1e tu a l ;
f) adoplar medidas legi slativa e adm inistr a ti vas ten 

den tes a rest ringir a mortali dade e a mo rbidade infan ti ; e
de hygiene socia l, que impeçam a propagação das doenças
transmí sstveí ;

g ) cuidar da hygiene mental e incentivar a lu cta contra
os ven enos soc iaes .

Ar t. 139. T oda empresa iudu st ri ul ou agri cnla, I óra
dos centros escola res, e onde trabalharem mais de c íncoenta
pe ssoa s, perfazendo estas e os se us filh os, pelo men os, dez
unalphabetos, se rá obrigada a lh es pr oporcion a r ens ino pri
ma r io gra tu ito .

Ar t. H O. A nião org anizará o erviço naci onal de
co mbate á grande endemia do paiz, ca bendo- lhe o cu teio,
a direcção techn ícn e adminis t rntiva na zonas ond e a exe
cução do mesmo exceder os possibilidades dos governos
locaes.

Art. 141. E' obrigalório, cm todo o tcn-itor- ío naciona l,
o amparo á mater nidade e á in f'an cin, para o que a União,
os E lad o c Municip ios dcs t inarâo um por cento das re
specti vas I' mia trí bu tar íu. .
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rt , H2 . A ruuo, os Estados e os Munic iuios não po
derão dar garantin de juro' a empresa conce ionurias de
serviço publicas.

ArL. I \3 . A lei provid nciar á pa ra concentrar, ernpre
que P OR ivel, em um só Mini terio, o pro jeclo e a execução
da obra publicas, exceptuadas as que in teressem di recta
mente á defesa na cional.

TITULO V

Da Família, da Educação e da Cultura

CAPITULO I

DA FAMILJA

Ar L. 1H . A fam il ia, con Ii tuida pelo casamento ind i 
so lúvel, es tá oh a protec ção esp ecial do Estado.

Paragrapho un ico. A lei civil detcrrn ína r á os ca os do
desquito e de annullação do casamento, havendo se mpre re 
cur o ex officio, co m effe it o uspensivo ,

AI'L. 145 . A le i regula rá a apresenta ção pe los nubentes
de prova do sanidade physlea e mental, Lendo em at tenção as
condições re glon aes do paiz ,

Ar L. 116. O casamento erá civil e gratuita a sua cele
bração. O ca amenlo perante mini stro de qualquer con

fi ão religiosa, cujo rito não contrar -ia a ordem publica
ou o bon co lu mes, produzirá. toda vi a, os mesmos e treilos
que o cas amento civil, d 'de qu e, perante a au toridade civ il,
na. hnb ilt ta ção dos nubente, na verificação dos Impedimen
los c no processo da opposição, se jam observadas as d i po
s i,:õ da le i civil e sej a ello in cr ípto no Reg istr o Civil.
O registro er á gratuito e obr tga torío . le i estabelecerá pe 
nalidades para a transgres ão dos preceitos legaes a t t ínen tes
á celebração do c arnento .

Paragrupho unico . • er a lamhem gratuita a habil ita ção
para o casamento, inc lu sive o docu men tos neces ar ío ,
quando o requisitarem o j ui zes cri minaes ou de menores,
nos caso de sua cornpetencia, em Iavor de pe ' soas neces-
itadas ,

Ar L. 147. O reconhecimen lo dos filh os na Luraes será
Isento de quae quer se llo ou emolume ntos, e a herança , que
lhe' caiba, ficará suje ita a imposto iguaes aos que r ecaiam
sobre a do filho leg it imas.

CAPIT 'LO II

DA EDU CAÇ,,\O E DA CULTUI\A

Art . 148. Cabe á 'n ião , ao" Estados e ao Munic ípios
favorecer e animar o desenvolv ime nto das ciencias, da s
artes, das letr as a da cu lturn em geral , proteger o objectos
do interesse histor ico e o patr imonio ar t íst ico do paiz, bem
como presta r a sí stenc la ao trabalhador in tel lec tual .

1'1. H 9 . A educação é di reito de todos e deve ser mi
ni tradu pe la fam ilia e pe los poder es publicas, cumprindo a
es t proporciona l-a fi bra ileiros e a es trangeiros dornícilía
dos no pa iz, de modo qu e possib il ite effic ientes fa ctor es da
vida moral e econorníca da I 'a ção, e desenvolva num e pi ri to
bra ileiro a consciencia da ol ldar-íedadc hu mana.

Ar!. 150. Compete á 'niào:
a) fixar o plano nacion a l de educação, cornpre hen ivo

do en sino de todo o graus e ramos, cornrnuns e e pccí al i
zudos ; e coordenar e fisca lizar a ua exec ução, em lodo o
territor-io do pa iz;

b ) determinar as con diçõe de recon hecimento official
dos e tabelecirn cnto de ensino secundar-lo e complementar
deste e dos Institutos de en ino uperior. exercendo sobro
alie a n eces ar ia fi calizaç ão:

c) organizar e manter, no Terrilorio, systernas edu
cativos apropriado aos mesmo
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(l) manter no Dlstricto Federal ensino secundario e com
plcmentar deste, superior e universilarío:

e) exercer ac ção suppleli va, onde se faca neces aria por
doflcie ncia de iniciativa OU de reeur os e estimular a obra
educativa e m todo o paiz, POI' meio de estudos, inqueritos,
demonstra ções e sub venç ões .

Parugraph o uni co. O plano nacional de educação con
stan te de lei federal, nos te rmos dos arts. 5, n, XIV, e 3g,
n , 8, letras 11 o e, só se poderá renovar em prazos determi-
nados, o obedecer á á eguintes norrnas :

a) en ino primarío integral gratuito e d Irequencia
obrigatoría, exten ivo aos adultos ;

b) tendcncia á gr-atuidade do ensino educativo ulterior
ao pr-imario, afim de o tornar mai acccssivel:

c) liberdade de ensino em todos os grau e ramo, obser
vadas as prescripções da legislação federal e da estadual;

cf) ensino nos e labelecimento particulare ministrado
no idioma patrio, salvo o de lingua e trangeiras;

e) limitação da matrioula á capacidade didactica do esta
belccimento e ê~leccão por meio de provas de intelligenoia
e aproveitamento, ou por preces os ohiectivos apropriado á
finalidade do CUl' o;

f) reconhecimento dos estabelecimentos particulare de
ensino s6menle quando as egurem a seus profes ores a es
tabilidade, emquanlo bem servirem, e uma remuneração
condigna.

ArL 151, Compele ao E lados e ao Di trícto Federal
orgnnizar e manter yslernas educativo nos terrttorios re
spectivos, rc peitadas a d írectr-ize e tabelecidas pela União.

Arl. 152. Compete precipuamente ao Con elho Nacional
de Educação, organizado na f6rma da lei, elaborar o plano
nacional de educação para ser approvado pelo Pod er Legis
lativo e sugge r fr ao Governo as medida que julgar neces
sai- ias para a melhor solução dos problema educativos, bem
como a distribuição adequada dos fundos especines ,

Paragrapho unico. Os Estados e o Districto Federal, na
fórma da lei respectiva, e para o exercicio da sua com
petcncía na matei-ia, e tabelecerão Con elhos de Educação
com funcçõcs similare ás do Conselho Nacional de Educação
e departamentos autonornos de administração do ensino,

Art. 153. O ensino religioso erá de Irequencia facul
tativa e mini trado de acõrdo com os principies da confi ão
religiosa do alumno, manifeslada peles paes ou responsavcis,
e con tiluirá materia dos horarios na escolas publicas pri
maria, ecundarias, profi ionaes e norrnaes.

Arl. 154. Os e tabelecimentos particulares de educação
gratuita primaria ou profi ional, officialmente con iderados
idoneo, erão isentos de qualquer tributo.

1'1. 155. E' ga rantida a liberdade de cathedra ,
Art , 156. A União o os Municipio applicarão nunca

menos de dez por cento, e o Estados e o Districlo Federal
nunca meno de vinte por cento, da renda resultante do'
imposto, na manutenção e no de envolvimento dos sy temas
educativo .

Paragrapho unico , Para a realizaCão do ensino nas zona
ruraes, a níão re ervará, no minimo, vinte por cento da s
quotas de stinadas á educação no respectivo orçamento
annual.

Arl. 157. A nião, o E lados e o Di tricto Federal ro
servarão uma parte do" seus .patr imonios terrttorrae para
a Iorrnnção dos re pectívos fundo de educação.

§ 1.0 As sobras lia" dotações orçamentar-ía , accrescídas
da ' rroaçõcs, percenlag n . obre o producto de vendas de
terra publica, taxa.' e peciae e OUtl'OS recur o financei
ro", con stituirão, na União, nos Estudos o no Munícipíos,
c es fundo e pcciae ,que erão applicados exclu srvamente
em obra educa ti va de terminada em lci.

§ 2,° Parte dos me mo fundos se appllcará em auxilies
a alumno necessitados, mediante fornecimento gratuito do
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material e colar, bolsas de estu do, a íst encia alimentar,
de ntaria e medica, e para vill eg intura ,

Art. 158. E' vedada a di pensa do concurs o de títulos e
provas no provimento dos car go do magí terio official, bem
como, em qu alquer CUl 'SO, a de provas escn la res de habili
ta ção, determinadas em le i ou regulamento.

1.° Pod em, todavia, ser con tractados, 1)01' tempo cer to,
profes or es de nomeada, nacionaes ou es tran ge ir os ,

§ 2.° Ao. profe ores nomeados por concurso para os
insti t u to officiaes cabem a garantias de v italiciedade e do
inamovibil ida de nos cargos, sem preju izo do di sp osto no
'I'itulo VII. E m caso de cxtincção da cad eira, erá o profes
sor aproveitado na regencia de outra, em que se mos Ire ha
bililado.

TITU LO VI

Da Segurança Nacional

Ar L. 159. Tod a as qu estões relativas á segurança na
cional serão e tudada e coordenadas pelo Con elho uperior
de egu r ança Nacional e pelos orgãos especiaes creados para
a t tender ás nece idade da mobilização.

§ 1.0 O Conselho uperior de Segurança Nacional será
pre idido pelo Presidente da Repuhlica e delle Inrão parte
os Ministro de Estado, o Chefe do Estado ~Iaior do Exercito
e o Chefe do Estado Maior da Armada.

§ 2,0 A organização, o fun ccionamenlo e a comp eten
ela do Conselho Super-ior serão regulado s em lei.

AI'L. 160 . Incumb ir á ao Presidente da Republica a di
recção politica da gu erra, endo as operações militares da
compet enc ía e r esponsabilidade do Commandante em Chefe:
do Exercito ou dos E xercites em campanha e do das Forcas
Navaes ,

AI't. 161. O e lad o de gu erra implicará a su sp en ão
das gar an tias con títuc ionaes que pos am prejudicar dire
cta ou indirectam enle a segurança nacional ,

Art., 162. As forças armadas são in sl.itui ções nacionaes
pe r mane ntes, e, dentro da lei, e sencíalmente obedientes aos
sous supe r iores Iiierarchicos , Destinam- e a defender a Pa 
(!'ia e garantir os poderes con titucionacs, a ordem e a loi.

Arl. 163 . T odos o bras ile ir os são obrigados, na fórma
qu e a lei es tabe lece r, ao serv iço militar e a outros encargos
necessario á defe a da Patria, e, em caso de mobilização,
se rão aprove itados conforme as sua aptidões, qu er na s for
ças armada , qu er na s organizações do interior. As mulhe
res fi cam exceptuadas do serviço militar .

§ 1.0 T odo brasil eiro é obrigado ao juramento á ban
dei ra nacional, na fórma e sob as penas da lei.

§ 2.° . 'enhu m brasil eiro poderá exercer Iuncção publica,
uma vez prova do qu e não es tá quite com a ' obrign çõe esta
tui das em lei para com a segur ança naci onal.

§ 3,° O erviço militar dos eccles in Iíco erá prestado
sob a fórma de a sistenc ia es piri tua l e hospitalar ás forcas
armadas .

Art. 161" erá tran ferido para a reserva lod o militar
qu e, em se rviço ac tívo da s for ça armadas, acceitar qualquer
cargo publico permanente, estranho á sua carreira, sa lvo a
excepção cons tan te do art. 172, § 1°.

Paragrupho unico , Hesalvada tal hypothese , o official
em se r viço activo da s forças armadas, que acc e ítar cargo pu
bli co te mporurio, de nomeação ou eleição, não prtvat ivo da
qualidade de mil ita r, será aggr egado ao I'C pect ívo quadro.
Ernquan to perceber vencimentos ou ubsid io pelo de empe
nho das Iuncçõe do outro cal' o, o off icial aggregado não lerá
dire ito aos vencim en tos rnil itares ; conta rá, porém, no ter
mos do ar t . 33, 3°, tempo de erv íço e antiguidade de posto,
e Ó por antiguidade poder á ser promovido e rnquanto per
manecer em ta l s it uação, se ndo transferido para a reserva
aquelle que, po r ma í de oito anno continuo ou doze não
cont ínuos, se con ervar afaslado da acl ívidade militar.
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Ar L. 165. As patentes e os po los são garantidos em
toda a lilen il ufle ao s officiaes da acliva, da r eserva e aos r e
forma do do Exerc ito e da Armada.

§ 1.0 O offic ial das força a rmadas só perder á o seu
posto e patente por condcmnaçüo, pa ssada em julgado, a pena
restric l. iva rle liberdad e por tempo su per ior a doi s annos,
ou quando, po I' trihuna l m il itar compele n le e de ca rac te r
permanente, fUI', no " caso" e pecif' icad os em lei, declarado
indigno do officialalo ou com elle inco mpa l ive l , o primei 
ro caso, poderá o lribunal, a tt endcn do á natur sza c ás circurn-
tanc ias do del icto e á fé de of f ic io do accu ad o, decidir qu e

seja elle re formado com a vantagen s do eu po lo .
s 2.° O accesso na hierarchia militai' obedecerá a con

di ções es ta belecida em lei, fixando- se o valor niinimo a rea
li za r para o exe rc ício da Iuncções relativas a cada grau ou
posto e a pre fcren cias de carac te r prof'i ional para promo
ção.

§ 3.° Os Ul u lo , posto s e uniformes militares são priva 
l ivo do m ililar em act ividade, da reserva ou reformado, re
sa lvadas a conc essõo honorificas effccluada cm ac to an
ter íor a e la Coustltu íção .

§ .\ .0 Applica-so ao s militares reformados o prece ito do
:11'[. 170, n , 7°.

Art . 166. Denlro de uma Iaixa de cem kilometros ao
longo das front eiras, nenhuma conccs ão de terras ou de
via de cornmun icação c a abertura de ta e effec tu arão
se m audiencia do Consel ho , uperior da egurança 'acionai,
estabelecendo este o predomínio de capitae e trabalhadores
nac íouae e det erminando as ligações íuteriores nece surtas
á def csa da ' zona .erv idas pelas estrada de penotrnção ,

§ 1.0 Proceder- 'e-á do me smo modo em rela ção ao e 
labelecimenlo, nessa faixa, de industrtas, inclusive de tran 
portes, qu e Inter essem á egurança na cional,

,. 2.° O Conselho up erior da Segura nça j acionai orgn
nizará a relação das industria acima referidas, qu e revi lam

' se caracter. podendo, em lodo te mpo, r ev el' e mod ificai'
a mesma re lação, que dev er á se r por elle cormnunicada aos
gove r no locae in tere ado .

§ 3.° O Podei' Exec u tivo, lendo em vi la a nece si 
dades de orde m suni taria, aduaneira e da defe a naciona l,
regu la me ntará a utilização da s terras publica s, em região de
fro nleira , pe la ln ião e pelo E slados, fi cando su bordinada
á app rova ção do Poder Legi slalivo a ua ali enn ção.

AI'[. 167. As policias mi litares são consideradas reser
vas do Exercito e gozarão das mesmas vantagens a e te altri 
buidns, quando mobilizada ou a serv i ço da níão,

TITULO VII

Dos Fu nccionarios Publi cos

AI'L. 168 , O cargos publico " ão acce s ive is a todos os
bra ileiro , em di tiucção de se xo ou estado civil, observa
da s as condições qu e a lei e íatuir .

AI'!. 169. Os Iunccionar íus publícos, depois de dois annos,
quando nomeados em virtude de concurso de provas, e, em
ge ral, depoi s de dez annos de effcctivo ex ercício, só poderão

er des tttuido - em virtude de sentença judicinria ou me
diante prece so administrativo, r egulado POI' lei, e no qual
lh es se rá nssegurada plena defesa.

Parugt-apho unico. O funcci onarios qu e contarem me
nos de dez annos de erv íço effec t ivo não poderão er des
tituidos dos se us cargos, enão por justa cau a ou motivo de
íut ercss publico,

I'L 170. O Poder Legi slatívo votará o E statuto dos
Funccionarios Publicos, obed icendo á segui n te normas,
de de já em vigor :

1°, o quadro do' Iuuccionarios p úblicos compr eh enderá
todo os que exerçam ca rgo publ icos, se ja qual Iôr a Iõrma
do paga menLo ;
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2°, a pr-imeira investidura no po to de carreira das
repnrtlções administrativas, e nos demai que a lei determi
nar, effcctuar-se-á depois de exame do sanidade e concurso
de provas ou titulo ;

3°, salvos os ca os previ tos na Constituição, serão apo
sentados cornpul oriamente os Iuncctonaríos que attíngfrem
fiS annos de idade;

4°, a invalidez para o exercício do cargo ou po lo deter
minará a ap o entudor ía ou reforma, qu o, ne se caso, e con
tar o Iunccionm-io mai de trtntu anno de serviço publico
effec tivo, nos lermo' da lei, erá concedida com o venci
mentos integrnes:

5°, o prazo para a concessão da aposentadoria com ven
cimentos integraes, por ínvalldez, poderá sei' excepcional
mente reduzido nos casos que a lei delermlnar;

fiO, o funccionario que e Invalidar em 'consequencta de
accidente occorrido no serviço, erá aposentado com venci
mento ' íntcgraes, qualquer que seja o eu tempo de serviço;
serão tarnbem aposentado (I atacado de doença contagiosa
ou incurável que 05 Inhalrilíte para o exerclcio do cargo;

7°, os proventos da aposentadoria ou jubilação não po
derão exceder os vencimentos da acl ividade:

SO, todo funccionario publico terá direito a recurso con
tra decisão disciplinar, e, no caso determinados, a revisiio
de: proce sso em que se lhe imponha penalidade, salvo as
excepções da lei militar;

9°, o íunccionario que se val er da sua autor-idade em
Invor de pnrt ído politico, ou exercer pre são partidaria
sobre os seu subordinados, será punido com a perda do
cargo, quando provado o abuso em processo judiciario;

10, os Iuncc íonarlos lerão direito a féria annuaes, sem
des conto; e a íunccíonar ía ge tant o, a Ire' mezes de licença
com vencimento integraes ,

Art. 171. Os runcc íona rlo p úblicos ão responsavcí 0

l ída r ia mente com a Fazenda ; Iacional, Estadual ou l\~unicjpal,

por quaesquer prejuízos decorrentes de negligencia, omis
são ou abuso no oxercicio do seus cargos,

§ 1.0 'a acção proposta contra a Fazenda Publica, e
fundada em le ão praticada por funcclonarlo, e te será em
pre citado como Iiti con ode.

2.° Executada a cntença contra a Fazenda, e ta pro
moverá execução contra o funccionario culpado.

ArL. 172, E' vedada a accumulação de cargos publicas
remunerados da União, dos ~st:idos e dos Iunicipios.

§ 1,° Exc epluam-se os cargos do mag íster!o e technico
scienl ifico , que poderão SOl' exercidos cumulativamente, ain
da que por funcclonario admini trnt ívo, desde que haja com
patibilidade do horarlos de serviço.

2,0 As pensões do montepio e as vantagens da ína
ctividade s õ poderão er accumuladns, e, reunidas, não ex
rederem o máximo Iixado por lei ; O!J se resultarem de cár
gos legalmente nccumulaveí .

3.° É facultado o exercício cumulativo e remunerado
do oommissão temporaría ou de conüança, decorrente do
proprio cargo.

§ 4,° A ucceitação de cargo remunerado Importa a sus
pensão dos proventos da inacllvldad'e:' A .suspensão será com
pleta, .em se tratando de cargo electívo rcmunerndo " om
subs ídio annual; c, porém, o sub ldío rõr mensal, ces arão
nquelles proventos apena durante o ine~!-Js em que f6r ven
cldo .

Arl. 173. Invalidado por se ntença o arastamento rio
qualquer Iun ccíonnr-io, será esle reintegrado em sua Iun
cções, e o que houver ido nomeado em seu legar ficará destí
tu ido de plano, ou será reconduzido no cargo anterior, som
pr e sem direito a qualquer lndemnizaçãc.
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TITULO VIII

Disposições Geraes

Arl , 17 i, A bandeirn, o hym no, o escudo e as armas
nacio naes devem ser us ados em lodo o lorrilorio do paiz
no ' lermo quo a lei deter minn r .

ArL. 175 . O Poder Legi Inli vo, na imminencia d
aggressão e trangei ra, ou na emerg encia do Insu r r ei ção ar
mada, poder á aulorizar o Presidente da Ropublica a dec la
rar em es tado de silio qualquer parte do lorrilorio nacional,
observando-se o segu inle :

1) o e lado de sitio não será decr etado por mais de n o
venta d ia , pod endo ser prorogado, no m áximo, por igual
prazo, de cada vez;

2) na v ígencía do e lado do sitio, ó e admittem estas
medidas do excepção:

a ) desterro para outros ponlos do lerrilorio nacional,
ou determina ção de permanen cia em cerl a localidade ;

b ) deten ção em edificio ou local não de linado a réus
de cr-imes commun ;

c) censura da correspondencia de qualquer natureza, e
da s publicações em geral;

d ) usp ensão da liberd ade de reunião e de tribuna;
e) busca e appreh ensã o em domicilio.
li 1.0 A nenhuma posso a se imporá perman cncia em lu

gar deserto ou insnluhrn do Lerrit oi-io nacional , nem des
1 1'1'0 pa ra tal luga r, ou para qualq uer outro, di stante mais
de mi l k ííorneu-os daq uelle em que ' e ac ha va ao ser al li n
gi da pela determinação.

§ 2.° Ningu ém será, em virtude de eslado de s iti o, con
servado em cu l.odia, enão por nece sidade da def esa na
ciona l, em ca o do aggre são es lr ange ira , ou por auloria ou
cumplic idade de insurreiçã o, ou fundados motivos de vir
a pa r t icipa r nella .

§ 3,0 Em lod os os casos, as pes oas attingidas pelas
medidas re tric t ivas da liberdade de locomoção devem ser,
den tro do cinco dias, apresentadas, pelas autoridades que
decre ta r am a medidas, com a declaração summaria dos seus
mot ivos, ao juiz commissionado para es e fim, que as ou
vi r á, tomando-lhe , por e cr iplo, as declarações,

§ 1,0 As medida restr íctívas da lib erdade de locomoção
nã o alt.ingem O' membros da Camara dos Deputados, do Se
nado F ederal, da Cõrt e ,' u IH'oma, do supremo Tribunal l\li
lita r, do T r ibunal ' upl!I'iOl' de Ju t. íça Ele ito ra l, do 'I'ri buna l
de Contas , c, nos Icrritorios das resp ectivas circum cripções,
o Governadore e Bccre ta r los de Estado, os membros da :

embléa Legi lativa e o do tribuna e superiores .
li 5.0 l 'ão erá obstada u circulação de livros, j ornae' ou

de quae qu er publicações, de de qu e os se us autores, dire-
ctores ou editores o ubmettam u cen ura .

§ G,O 'ão se rá cen surada a publicação do netos de qual
quer dos pod ere Federues, 'alvo os qu re peitem a medi
da de ca racter militar .

li 7.° c não es t ive r m reunidos a Camara dos Depu
tados e o Senado F ederal, poderá o e Lado de sil io se r doere
la do pelo Presiden t da Republlcn, com acquiescencia prévi a
da Secç ão Perman ente do eundo F ederal . ! 'e se caso se
reu nirão aquell e trintu dias depoi s, ind ep endentem ente de
convoca ção .

s 8.° Aberta a se s são leg i slntiva, o P re idcnle da Repu
bli ca re latará, em mensagem especial, os motivos determ i
na nles do es tado de sit io, e ju tifica rá as medidas que te nha
adopíado, ap re sentando a - declarações exigidas pelo § 3°, e
mais documentos neces arios . O Poder Legislativo passará,
em segu ida , a delibera r obre o decreto expedido, revogan
do-o, ou não, podendo lambem apreciar, desd e logo, as pro
videncias trazida ao eu conhec imento, e autor-izar a proro
gação do estado de itio nos termos do n. 1 deste artigo .

'-'
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§ 2.° ' a segunda hypothe e, a propo ·ta de r evisão será
nprosenlnda na Camnra dos Deputados ou no enado Fe
deral, e apoiada, pelo men os, por doi quinlos do se us
me mbros ou su brnet tida a qualquer desses orgâos por dois
I('I'ÇOS das Assernbl éas Legislativas, em virtude de delibera
ção da mai oria absoluta dc cada uma destas. Se ambos, por
maíoi- ía de votos, ncceltarern a revi ão, proceder-se-á, pela
Iõrrna qu e de terminarem , á elabor aç ão do ante-prcjecto .
E le se rá .ubmcttido, na leg íslntu ra segu inte , a tro discu s
sões P. vota ções em dua se ões legi Iativas, numa e nouu-a
casa .

§ 3.° A revisão ou emenda será promulgada pelas Mesas
da Camara dos Depu tados e do Sen ado Fedcra l. A primeira
er á incorporada e a egunda annexada, com o respectivo

numero de ordem, ao texto consí ítucional, que, nesta con
formidade, dever á ser publicado com a assignaturas dos
membros das duns i\lc as.

4.° I 'ão se procederá á reforma da Constituição na
vigencia do e lado de silio.

s 5,° Não se r ão arlmill.idos, como ohjeclo de deliberação,
proj eclos tendentes a abo lir' a íõrma republicana federativa.

Al'L. 179. ,.6 por maior-ia ab olu la de votos da totali
dade dos eus juizes, poderão os tríbunaes declarar a íncon
st ituc lcna lidade de lei ou de acto do poder publico.

ArL. 180. Nenhum Estado lerá na Camara dos Depu
lado rep r rsentução infer-ior á que houver t ido na Assembléa
I ' ac iona i Con lituinle.

ArL. 181. As eleições pnru a compos ição da Cumara dos
Deputados, da s sscmbléas Lcglslutivas E tadunes e das
Camaras ~Illnicillac " obedecerão ao svs tc rna da representa
ção proporcional e voto secreto, ab solutamente indeva sa
vel, mantendo-se, nos termo da lei, a instituição de sup
pl entes.

AI'L. 182. Os pagamentos devidos pela Faz enda Fe
deral, em virl ude de sentença judioiaria, Iar-se-ão na ordem
de apresentação do prccator íos e á conta dos creditos re
pectívos, endo vedada a de igna ção de caso OU pessoas nas

verbas legues,
Pnragrupho unico. Esses cr éditos serãc consignado

pelo Pod er Executivo ao Podei' J udicinr !o, recolhendo-se as
importancia ao cofre do depo iLos publico . Cabe ao Pre
sidente da Côrle uprerna expedir as ordens de pagamento,
dentro da s forças do deposito, e, a requerimento do credor
que al legar nretcricão da sua precedencla, autorizar o se
questro da quantia nccessarin para o sa ti s fazer, depois de
ouvido o Procurador Geral da Republ ica.

ArL. 183. I 'c nhu m encargo se creará ao The Ouro em
attr íbuíção de recursos ufficientes para ihe cu tear a
de pesa.

ArL, 181. O produclo das multas não poderá ser aLLI'i
buido, no lodo ou em parte, aos funccionarios que as impu
zerem ou conr írmarern.

Paragrupho unico. A" multas de m6ra por falta de pa
gamento de imposto ou taxa lançado, não poderão exceder
de dez POI' cento sobre a importaucia em debito.

ArL. 185. j 'enhum imposto poderá ser elevado além de
vinte 1)01' cento do seu va lor ao tempo do augmento.

Arl. , 1 G. O producto de irnpo tos, taxas ou quacsquer ll'i
bulos crendo para fins determinados, não poderá ter appli
cação differcnte, Os saldos que apre entarem annualmente
serão, no anno segui nto, incorporados á respectiva receita,
ficando ex t inc ta a tributação, apenas alcançado o fim pre
tendido.

§ 1.0 A ab ertura de credito esp ecial, ou sup ple rnentar,
dep ende de expres a autorização da Camara dos Deputados:
a de credilos ext raord inat-io poderá occorrer, de ac õrdo com
a lei ord inar-ia , para de pesa urgente e irnprev i la em
caso de calamidade publica, rebellião ou guerra .
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§ 2.° Salvo disposição expre sa em contrario, n enhum
cr edi to não decorren te de autoriz ação orçamentaria se abr ir á,
a não ser no segundo semestre do exercício.

§ 3.° É pr oh ib ido o estor no de verbas.
Ar t , 187. Continua m em vigor, em quanto nã o r evogadas,

as leis que, explícita ou impllcitamente, nã o contrar- iarem as
d isposições de la Con tituíç ão,

DISPO lÇõES T HA ' TfOHL\

Art. 1.0 Promulgada esta Constitui ção, a As embléa
'acionai Con tiLuin te elegerá, no dia irnm ediato, o Presi

dente da Republica para o primeiro quadriennío constitu
cional.

§ 1.0 Essa eleição Iar-se-á por e crutinio secr eto e será,
em primeira votação, por maior ía ab oluta de votos, e, se
nenhum dos votados a obtiver, por maioria relativa, no se
gundo turno.

§ 2.° Para essa eleição não haverá incompatibilidades.
§ 3.° O Pre idenLe eleito preslará compromisso perante

a ssemhléa, dentro de quinze di ãs da ele ição e exercerá o
mandato a lé 3 de Maio de 1938.

§ 4.° Findará na mesma data a primeira legi slatura.
Art; 2.° E mp o sado o Presidente da Republica, a As

se rnbl éa 'acionai Cons ti tu inte se transrormar à em Camar a
dos Deputados e exercerá cum ulat.í vame nte as Iu ncções do
Senado F ederal , a té qu e ambos se organi zem nos lermos do
art. 3°, § 1°. 'esse lntervallo elaborará a leis me ncionada
na mensagem do Chefe do Govern o Provi orlo, de 10 dr Abril
de 1934, e outra porventura r eclamada s pelo iuteres e
1-ubllco ,

Ar t. 3.° Noventa dia dep oi de pro mulg ada esta Con
stí tu ição, realizar-se- ão a clcíçõe dos membros da Camara
dos Deputados e da A ernbl éas Gon ti tu intes dos E tado s.
Uma vez inauguradas, estas ultimas passarão a eleger os
Governador es e os r epresentantes do Estados no Senado
F ederal, a ernpo ar aquelle e a elaborar, no prazo máximo
de qu atro mezcs, as r e pectivas Con titui ções, trans for man
do-se, a segu ir , em A sembléas ordinarias, providenciando,
des de logo, para qu e seja a tl endida a repr escnlnção das pro
f issões .

§ 1.0 O numero de r epre entanto do povo na Carnara do
Deputados, na primeira legi slatura, será de um por 150 mil
habitante , at é o máximo de vinte, e, deste limite pa ra cima,
de um por 250 mil habitantes, observado o dí sn osto no ar
~igo 180; o de membros das Assembléas Constituintes dos Es
tados, igual ao dos antigos Deputados esladuaes, eleitos por
suff'r agio universal, igual e dírccto, e pelo systerna propor
cional; o dos Vereadores da primeira Camarn Iunícipal do
actual DisLricLo Federal, o me mo dos antigos Intend ente .

§ 2.° A eleição da representa ção profissional na Carnara
dos Deputados se realizará em Janeiro de 1935 .

§ 3.0 ' o mesmo prazo de te artigo erão realizadas as
eleições para a Camara Muni cipal do Districlo F ederal, qu e
elegerá o Prefeito e os repre cnlan tes no ennc o F ederal.

§ 4.0 O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral convo
cará os eleitores para as eleições de que traía este artigo,
~'ffectuando-se s imultaneamente a da Camara dos Denutados
e a das Assembléa s Constituinte do E lados, II real .zando-se
todas pela fórma prescr ípta na leg i lação em vigor, com
os supplem en tos qu e o mesmo Tr-ibunal julgar necessar ios,
obse r vad o os preceitos de la Con titu íção.

. § 5.° Diplomados os Deputado ás A sembléas Consti
tuin Les Eslad uaes, r eunir- e-ão, dentro de Lrinla dias, sob a
presídencia do Pres idente do Tribunal Regional El eitoral,
por convocação des te, qu e promover á a ele ição da Mesa .

§ 6.° O Eslado que, findo o prazo dest e art igo, não ho u
ve r decretado a sua Cons titu ição, será submet tído, por de
líhera ção do Sen ado Federal, á de um dos ou tr os que pa-
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r ecor ma is conven iente, até que a reforme pelo processo
nclla doterm inado.

§ 7.° Pa ra as p r im ei r as ele ições dos órgãos de qualquer
poder, não prevalecerão in elegibilidades, nem se exigirão r e
quisítos e peciaes, excepto as qu al idades de bra il eiro nato
e gozo dos direito puliticos ,

§ 8.° A Qualidade de Interventor no Dislriclo F ede ral
não torna ineleg íve l, para a primeira ele ição de Prefei to, o
t itular do cargo, nos lermos do art. 112, u, 1, letra a, e n. 2.

Art. 4.° Será trans fe r- ida a Capital da nião para um
ponto central do Brasil. O Presidente da Republica, logo
Que esta Consl .ituí ção entrar em vigor, nomeará uma com
missão Que, sob Instrucções do Governo, procederá a es
tudos de varias localidades adequadas á installa ção da Ca
pital. Concluidos lae estudos, erão presente s á Camara
dos Deputados, Que escolher á o local e tomará, sem perda de
tempo, a providencia necessarias á mudança. Effflctuada
es ta, o actual Di stricto Federal pas ará a con stituir um Es
tado.

Pa rag rapho u ni co. O aclual Districlo Federal será
administrado por 11m Prefeito. cabendo as funcções legisla
tivas a uma Camara Municipal, ambos eleitos por su Cfragio
directo, sem prej uízo da representa ção prof'isst onal, na f6rma
Que fÓI' e tabe lec ida pelo Poder Legi slativo F ede ral na Lei
Org anica. Estendem -se- lhe, no (Lue lhe fôrem applicaveis, as
di sposi çõe do art. 12. A pr-imeira eleição para Prefeito será
fei ta pela Camar a Muni cipal em e crutinio secre to .

Arl. 5.° A nião indernniznrá os E tados do Amazonas
e Mntto Gro sso dos prejuízos que lhes tenham advindo da
Incorpora ção do Acre ao tert-itorio nacional. O valor rí xaoo
por ár b it r os, que lerão em conla os be ne fíc ios oriu ndos do
conven io e as indemniza ções pagas á Bolivia, será applicad o,
sob a orientação do Governo Federal, em proveito daquelle s
Es tados .

Al'I.. 6.° A discriminação de r endas estabelecida nos ar
tig os 6°, 8° e 13, § 2°, sõ entrará em vigor a 1 de Janeiro
de 193G.

§ 1.0 O exces o do irnpo to de exportação, cobrado
actualmen te pelos Estados, será reduzido automati camen te.
a partir de 1 de Janeiro de 1936. e á razão de dez por cenlo
ao anno, at é attingir aquelle Iimile.

§ 2.° A' mesma reducção ficam sujeitos o irnpo tos Que
os E stados e os l\Iunicipios cobrem cumulatívarnent a, con
s la ntes dos seus orçamento para 1933, e que lhes não sejam
attribuidos por esta Con tituí ção.

§ 3.° As taxas sobre exportação, institu ídas para a de
fesa de productos agrleolas, continuarão a ser arrecadadas.
até qu e se liquidem o encargos a que ellas sirvam de ga
r an t íu, re peitados os compromissos decorrentes de conventos

-» entre os E Lados inLeres ados, sem q;e a importancia da ar
recadação possa, no lodo ou em parte, teI' outra applicação:
o serão reduzidas, logo que e solvam os debites em mo eda
nacional, a tanto quanto ba Le para o serviço de juros e
amortização dos ernprestimos conLrahidos em mo eda os-

'. trangeira .
Art. 7.° O mandato do representante menos votado de

Di s tri cto Federal e de cada Estado no Senado Federal ter
minará com a primeira legislatura . Em caso de votação
igual, o orgão eleitor escolherá, por sorteio, aquelle CUJO

ma ndaLo terminará com a primeira legíslatura .
AI'!.. 8.° O Senado Federal, com a colIaboração dos Mi

ni sterlos, esp ecialmente o da Fazenda, elaborará um anLe
pr ojecto de emenda constitucional dos dispo itivos concer
nentes á divisão da s renda, o qual será publicado para a.
r esp eito representarem, dentro em seis mezes, os poderes
es taduaes, as associações profissionaes e · os' contrlbuintes
em geral.

Pnragrapho unico , O ante-projecto, definitivamente ela
borado no prazo de dois annos, servirá de base para a emen-
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da do" retorídos rl; positivos ; ,me mo na sua falta , pod erá
a emenda er Ic ita, observando- e, num e nou lro ca o, ex
cepcionalmcule , o prece 50 rio ar l , 178, :; 1°.

Arl . {l,o O 'ull l'cmo Tribunal F odorul, com o, eus
actu acs Minist ros, IlU ará a con t.il ui r a Córte 'u pre ma .

Pnrngrnpho unico, O" recur o pendentes, cuja decisã o
não mais couber á Corte Suprema em virtude da cre aeão dos
novo' ll~bunl\ 's pre vi lo ' na Coustituição, baixarão ao tr i
bunae corupel nt s, a menos que 'e achem em rnu de em 
bar o .

Art , 10. Lo o que funccione o tribunal do quo tr ata
o art , 79, ce isará a competcncía do" outro juize e tr ihu
naes Iederae para julgai' o re UI' o de que trata o § 1° do
me mo arti o ,

Arl. 11. O Governo, uma vez promulgada esta Const í
tu íção, nomear á uma commí ão de lres jurístas, endo doi '
Mini tros da Cõrte ' upre ma e um advogado, para, ouvida
as Cougregaçõe da Faculdade de Direito, a Côrtes do
Appella ção do E lado e o In tituto de Advogados, or
gan izar, dentro em Ires meze , um projeclo de Código do
P ro o Civil e Commerc ia l, outra para elaborar um
proj ecto de Codigo do Prece 50 Penal,

1.0 O Pod er Lcgi lalivo deverá, uma vez apre enlado
es e projectos, d íscutll-os e votal-os immedialamenle.

, 2,0 Emquanto não forem decretados e e Codigo,
cont in uarão em vi 01', nos ro pect ívo territorlos, os dos
Estados.

\1'1. 12. Os ua rticulare ou empr e as qu e ao tempo da
promulgação desta Con titu íção explorarem a indu trta do
ene rg ia hydro- elcct ri ca ou de minera ção, fi ca rão sujeito á
normas de regulame nta ção qu for em consagrada na lei
Iedra l, procedendo- e, para e te erteíto, á r vi - o do eon 
tractos exi le nle .

AI'I. 13 . D entro de cinco annos, conlado da vígoncía
de ta Constituiç ão, deverão o' Estado re olver as uas
ques tões de limite, mediante accôrdo direolo ou arbitra
mento.

§ 1.0 Find,Q o prazo e não resolvidas as quest ões, o
Presid ente da Republica convidará o E lado ínter e sado
li ind ica rem arbitro o, se es te não chegare m a accõrdo na
esco lha do desernpa tad or, cada Estado indicar á Mini lros da
Corte uprerna em numero corre pendente á maioria abso
lu la dessa. Curte, Iaz endo- se sor te io dentre o. indicados .

2.· Itecu sado o arbitramento, o Pre idenle da. Repu
blica no mea r á uma cornmissão especia l para o estudo e a
doeisão de cada uma da s quest ões, fixando normas de pro
cesso, qu e assegur em aos inlere ado s a produc ção de pro
vas e allegações ,

§ 3,' As commlssões decidirão af ina l, em ma is r ecurso,
sobr e os limi tes controvertitlos, fazendo- e a. demarcação
pelo Serviço Geogrnphico do Exercito.

Art , J L Na orgun ízação da Secrelaria do enado Fe
deral serão obrigator íam entc aprove itados os Iunccionaríos
da sua antiga Secretaria.

Arl. 15. F ica o Governo autorizado a abrir o credito
de 300 :000 000, para a erecção de um monumento ao Mare
chal Deod oro da Fon eca, Pr oclnmador da. Itepublíca .

Arl. Hi. Será immcdialarnenle elaborado um plano de
reconstrucçüo cconomíca nacional.

AI'L, 17. 'alvo cancellumento nos casos da lei, o ali s
lamento P UI'U u eleição da Asse mbléa I 'uc iona l Constituinte
prevalecerá para as eleiçõe subscquentos.

AI'l. 18. Ficam app rovado o aclo do Governo Provi
orlo, interven tores Icdcrae no E tados e mais delegados

do mesm o Gover no, e exclu ída qualquer nprecin çãc judi
ciaria do' me mo' netos e do' eu ' effe il o .

Paragr'aph ó unico , O PI'e idente da Republica organ í
zarú, opportun arnente, uma ou varias commissões presi
didas por mag istrados federais v ítalicios que, apreciando,
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de plano, as reclama ções do inlere sados, emittirão parecer
sobr e a conve n iencia do aproveitamento destes nos cargos
ou tuncções publica qu e exerciam e de que tenham sido
afaslado pelo Governo Provisorio, ou seu Delegados, ou
em outros COITe pe ndentes, logo qu e pos ivel, exclu ído sem
pro o pagamento de venci mentos atrazados ou de quaesquer
ind cmniza ções , ;'''.

Ar t. 19. É concedida am ni tia ampla a Lodo quantos
tenham commelLido cr-imes politicos al é á pr e rente data . -

Ar L, 20 . Os profe soro dos institutos officiaes de en
si no superior, destiluidos dos se us cnrgos desde OULUUI'O de
1930, ler ão ga rant idas a ina movibilidade, a vitaliciedade e
a írreduc ti hi lidade do" vencim en los ,

Art. 21. O preceito do art , 132 não se appl íca ao '
brusllelros natural ízndos que, na data desta Constituiçãc,
estiverem exercendo fi profis ões a que elle se refere.

Art , 22. A d ísposiçõe do art , 136 appl ícam-se aos
actuae contractantes e concessionarios, ficando impedidas
de funccionar no Bra il as empresa ' ou companhias nacio
naes ou estrangeíra s que, dentro de noventa dias após a
promulga ção da Constituição, não cumprirem as obrigações
nell e pre scr ipta .

rl. 23. ão ma ntida as gratifica çõe, addlcionae , por
tempo de erv íço, de qu e es tavam em gozo os funccionarios
publ ícos, desde as datas dos decretos do Governo Proviso
1"10 ns , 1!),565, de 6 llr; janeiro de 1931 (aI'L. 20) , e 19.582,
de 12 do mesmo mez l: anno (ar t . 6°).

Ar L. 21. O sub idio do primeiro Pre ídente da Repu
blica será fixado pela Assembl éa 'aciona i Constituinte, em
proj eclo de r osolução,

ArL. 25. O Governo Federal fará publicar em avulso
es ta Constituição para larga d ístr íbuição grntuita em todo o
paiz, especialmen te aos alumnos das escola de en ino su
!JeI'ior e sccundarío, e promoverá CUI'SOS e conferen cias para
lh e divulgar o conhecimento.

Ar L. 26 . E ta Constítuição, e cr ita na me. ma ortho
grap hí a da de 1891, e que fica adoptada no paiz, será pro
mulgada pela Mesa da Assembl éa depois de assignada pelo
Deputados presentes e entrar á em vigor na data da sua pu-
blicação. .
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