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DECRETO N. 914 A - DE 23 DE OUTUBRO DE 1890 

Publica a Constitui r;ão dos Estados Unidos do Brazil, subtnettida pelo Governo 
Provisorio ao Congresso .Constituinte. 

O Governo Provisorio da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e a Armada, 
em nome e com o nssenso da Nação, 

Considerando na conveniencia de attender imme-
diatamente ao sentimento nacional, contemplando al-
gumas alterações indicadas á Constituição da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil , cujo texto, dependente 
da approvação do futuro Congresso, se publicou pelo 
decreto de 22 de junho deste anno, 

Resolveu modificai- o desde logo nos raros topicos 
sobre que se pronunciou accentundamente neste sen-
tido a opinião do paiz; 

E, em consequencia, 
Decreta: 
Artigo unico. A Constituição dada a publico no de-

creto n. 510, de 22 de junho de 1890, é substituída pela 
que com este decre to se publica , nos termos seguintes:-

... 





CONSTITUIÇÃO 

DOS 

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

TITULO PRIMEIRO 

Da organização feLleral 

A Nação Brasileira, adaptando, como fórma de go-
verno, a Republica Federativa, proclamada pelo de-
creto n. 1 de 15 de novembro de 1889, constitue-se, por 
união perpetua e indlssoluvel entre as suas antigas 
províncias, em. Estados Unidos do Brasil. 

Art. 2° 

Cada uma das antigas províncias formará um Es-
tado, e o antigo município neutro constituirá o Dístricto 
Federal, continuando a ser a capital da União, em-
quanto outra coisa não deliberar o Congresso. 

Paragrapho unico. Si o Congresso resolver a mu-
dança da capital, escolhido, para este fim, o territorio, 
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mediante o consenso do Estado ou Estados de que 
houver de desmembrar-se, passará o actual Disteicto 
Federal de per si a constituir um Estado. 

Art. 3° 

Os Estados podem encorporar-se entre si, s ubdi-
vidir-se, ou desmembrar-se, para se annexa1·em a 
ou! ··1.:;, ou form arem novos Esto.dos, mediante acquies-
cencia dns respectivas legislatums locaes, em dois 
mmos successivos, e appl'OvDção do Congresso Na-
cional. 

Art. 4° 

Compete a cada EstDdo prover, a expensns proprias, 
ás necessidades de seu governo e administrnção, po-
dendo a União subsidial-o só mente nos casos excepcio-
naes de calamidade publica. 

Art. 5° 

O Governo Federal não poderá intervir em negocias 
peculiares aos Estados, salvo: 

1 o Para repellir invasão estrangeira, ou de um 
Estado em outro; 

2'' Para manteP a forma republicana federativa ; 
3° Para restabe~ecer a ordem e a .tranquillidade 

nos Estados, á requisição dos poderes locaes; 
4° Para assegurar a execução das leis do Congresso 

e o cumprimento das sentenças federaes. 

Art. 6o 

E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1° Impostos sobre a importação de procedencia 

estrangeira ; 
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20 Dir·eitos de entrada , sahida e estada de navios ; 

sendo livre o commercio de costeagem ás mercadorias 
nacionaes, bem como ás estrangeiros que já tenhnm 
pago imposte de importaçilo; 

3° Taxas de sello ; 
4° Contribuições pos taes e telegraphicos; 
5° A crençuo e rrwnutençõo de olfondegas; 
6° A lns titui çuo de bancos emissores. 
Paragrapho unico . As leis, netos e sentenças das 

auctoridades da União executor-se-hão, em todo o paiz, 
por funccionarlos federoes. 

Art. 7° 

E' vedado no Governo Federal crear distincções e 
prefcrencias em fovor dos portos de uns contra os dP. 
-outros Estados mediante regulamentos commerciaes, 
-ou fiscaes. 

Art. 8° 

E' da competencia exclusiva d0s Estados decretar 
impostos: 

1 o Sobre a exportação de mercadorias, que não 
sejam de outros Estados ; 

2° Sobre a propriedade territorial; 
3° Sobre transmissão de propriedade. 
§ 1. o E' isenta de impostos, no Eslo.do por onde se 

exportar, a producção dos outros Estados. 
§ 2.o Em 1898, ou antes, si o Congresso deliberar, 

cessarão de todo os direitos de exportação . 
§ 3. 0 Só é licito a um Estado tributur a importação 

de mercadorias estrangeiras, quando destinada n con-
sumo no seu territorio, revertendo, porém, o pro-
dueto do imposto para o Thesouro Federal. 
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Art. 9° 

E' prohibido aos Estados tributar de qualquer modo, 
ou embaraçar com qualquer difficuldade, ou gravame, 
regulamentar, ou administrativo, actos, instituições, 
ou serviços estabelecidos pelo Governo da União. 

Art. 10 

E' vedado aos Estados, como á União: 
1° Crear impostos de transito pelo territorio dé 

um Estado, ou na passagem de um para ou tro, sobre 
producLos de outros Estados da Republica, ou estran-
geiros> e bem assim sobre os vehiculos, de terra e 
agua, que os transportarem; 

2° Estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exer-
cício de cultos religiosos; 

3° Prescrever leis retroactivas. 
I 

Art. 11 

Nos assumptos qpe pertencem concurrentemente no 
Governo da União e aos Governos dos Estados, o exer-
cício ela autoridade pelo primeiro obsta a acção dos 
segundos e annulla, de então em deante, as leis e dis-
posições della emanados . 

Art. 12 

Alem das fontes qe receita discriminadas nos arts. 
6° e 8°, é licito á União, como aos Estados, cumula-
tivamente, ou não, orear outr·as quaesquer, não con-
travindo o disposto pos arts . 7o, go e 10 § 1.0 
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Art. -13 

O direito da União e o dos Estados a legislarem so-
bre viação ferrea e navegação interior será regulado 
por lei do Congresso Nacional. 

Art. 14 

As forças de terra e mar são instituiçõC:"s nacionaes 
permanentes, destinadas á defesa da patr1a no exte-
rior e á manutenção das leis no interior. 

Dentro nos limites da lei, a força armada é essen-
cialmente obediente aos seus superiores hierarchicos 
e obrigada a sustentar as instituições constitucionaes . 

Art. 15 

São orgãos.da soberania nacional os poderes leg is-
lativo, executivo e judiciario, harmonicos e indepen-
dentes entre si. 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 16 

O poder legislativo é exercido pelo Congresso Na-
cional, com a sancção do Presidente da R e publica. 

§ 1. 0 O Congresso Nacional compõe-se de dois ra-
mos: a Camara e o Senado. 
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§ 2. 0 A eleição paru senadotes e deputudos á Cu-
mara far-se-lw simuHunemnente em todo o puiz. 

§ 3. 0 Ninguem pode ser, uo mesmo tempo, depu-
tado e senadO!' . 

Art. 17 

O Congresso reunir-se-hu, nu Capitul Federul, uos 
3 de maio de cada anno, independent~?monte de con-
vocação, e fLmccionará quatro mezes, da data da 
abertura, podendo ser prorogado, ou convocado ex-
truordinariamen te. 

§ 1.° Cada legislaturu durará tres annos . 
§ 2. 0 Em cuso de vaga, aberta no Congresso, por 

qualquer cuusu, inclusive a de renuncia, as autoridudes 
do respectivo Estado t'arão proceder immediatamente 
a nova eleição. 

Art. 18 

A Camara e o S,enado trabalharão separadamente, 
funccionando em sessões publicas, quando o contrario 
se não resolver por maioria dos votos prese1ites, e só 
deliberarão, comnarecendo, em cada uma das cama-
ras, a maioria absoluta de seus membros. 

§ 1. 0 Os regimentos das duas Camaras estabelecerão 
os meios de compE)llir os membros ausentes a compa-
recer. 

§ 2. o Cada uma dellas verificará, e reconhecerá os 
poderes dos seus rpembros. 

Art. 19 

Cada uma das qamaras elegerá a sua mesa, orga-
nizarà o seu regirpento interno, comminando penas 
disciplinares, inclusive a de exclusão temporaria, 
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aos respectivos membros, nomeará os empregados de 
sua secreLaria, e regulará o serviço de sua policia 
interna . 

Art. 20 

Os deputados e senadores são inviolaveis por suas 
opiniões, palavras e V)tos no exercício do man-
dato. 

Art. 21 

Os deputados e senadores não podem ser presos, 
nem processados criminalmente, sem previa licença da 
sua camara, salvo flagrante delicto. E, neste caso, le-
vado o processo até pronuncia exclusive, a autoridade 
processante remetterá os autos á camara respectiva, 
para resolver sobre a proceclencia da accusação, si o 
accusado não optar pelo julgamento immediato. 

Art. 22 

Os membros das duas camatas, ao tomar assento, 
contrahirão comptomisso formal, em sessão publica, 
de bem cumprir os seus deveres. 

Art. 23 

Durante as sessões vencerão os senadores e depu-
tados um subsidio pecuniario, além da ajuda de custo, 
fixado pelo Congresso, no fim de cada legislatura, para 
a seguinte. 
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Art. 24 

Os membros do Congresso não podem receber do 
Poder Executivo, emprego, ou commissão remunera~ 
dos, excepto si forem missões diplomaticas, commis~ 
sões militares, ou cargos de accesso ou promoção 
legal. 

Paragrapho unico. Durante o exercício legislativo 
cessa o de outra qualquer funcção. 

Art. 25 

São condições de elegibilidade para o Congresso 
Nacional: 

1° Estar na posse dos direitos de eleitor ; 
2° Para a Camara, ter mais de quatro annos de ci-

dadão brazileiro, e mais de seis para o Senado. 

Art. 26 

São inelegíveis p~1ra o Congresso Nacional: 
1 o Os religiosos regulares e seculares, bem como 

os arcebispos, bispos, vigarios geraes ou foraneos, 
parochos, coadjuctores e todos os sacerdotes que exer-
cerem autoridade nas suas respectivas confissões; 

2° Os Governado~·es ; 
3° Os chefes de J:10licia ; 
4° Os commandp.ntes de armas, bem como os 

demais funccionarios militares, que exercerem com-
mandos de forças de terra e mar equivalentes, ou su-
periores; 

5o Os commanda,ntes de corpos policiaes ; 
6° Os magistrados, salvo se estiverem avulsos ha 

mais de um anno; 
7° Os funccionarios administrativos demissíveis in~ 

dependentemente dFJ sentença. 
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CA.PITULO li 

DA CAMARA 

Art. 27 

A Camarn compõe-se de deputados eleitos pelos 
Estados e pelo Districto Federal, mediante o suffragio 
directo. 

§ 1. o O numero dos deputados será fixado pelo Con-
gresso, em proporção que não excederá de um por 
setenta mil habitantes. 

§ 2. 0 Para este fim mandará o Governo Federal 
proceder, dentro em tres annos da inauguração do pri-
meiro Congresso, ao recenseamento da população da 
Republica, o qual se reverá decennalmente. 

Art. 28 

Compete á Camara a iniciativa de todas as leis de 
impostos, a fixação das forças de terra e mar, a dis-
cussão dos projectos offerecidos pelo Poder Executivo 
e a declaração da procedencia ou improcedencia da ac-
cusação contra o Presidente da Republicanos termos 
do art. 52 . 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 29 
O Senado compõe-se dos cidadãos elegíveis nos 

termos do art. 25 e maiores de 35 annos, escolhidos 
pelas legislaturas dos Estados, em numero de tres se-
nadores por cada um, mediante pluralidade de votos. 

Paragrapho unico. Os senadores do Districto Federal 
serão eleitos pela fórma instituída para a eleição do 
Presidente da Republica. 
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Art. 30 

O manda lo de senador durRrá nove tmnos, r enovan-
do-se o senado pelo terço triennalmente. 

§ 1. o No primeiro anno do primeit·a leg- i.::lntnro, logo· 
nos trabalhos preparotorios, discl'imina rá o Senado o 
prirneim e segundo terços de seus membros, cujo 
mandato ha de cessar no termo do primeiro e do se-
gundo triennio. 

§ 2. o Essa discriminação effectuor-se-ha em tres 
listas, conespondentes aos lres terços, graduando-se 
os senadores de cada Estado e os do Districto Federal 
pela ordem da sua votação respectivo, de modo que se 
distril.Jua no terço do ultimo triennio o primeiro votado 
no Districlo Federol e em cada um dos Estados, e aos 
dous terços seguintes os outros dous nomes na escala 
dos suffragios obtidos. 

§ 3. o Em caso qe empate, consideror-se-hão favore-
cidos os ma is ven~os, decidindo-se por sorteio, quando 
a idade for igual. 

§ 4. o O mandnto do senador eleito em substituição . 
de outro d urnrá o tempo restante ao do substituído. 

Art. 31 

O Vice-Presidente da Republica sera Lpso facto o-
presidente do Senq.do, onde s") terá o voto de qualidade, 
e será. substitu ído, nas ausencias e impedimentos, pelo 
vice- presidente dessa comam.. 

Art . 32 
Compete privativamente ao Senado julgar o Presi--

dente da Republioa e os demais funccionarlos rederaes 
designados pela Constituição, nos termos e pela fórma 
que ella prescreve. 

··-~ 
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§ 1. 0 O Senado, qunndo deliberar como tribunal de 
justiça, será presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal FederGI. 

§ 2. o Não prof'erirá sentença condemnatoria sGnão 
por· dous terços dos membros present0s. 

§ 3. 0 1\ão poderá impor outras penas mais que a 
perda do cargo e a incapacidade de exercer qualquer 
outro, sem prejuízo da acção da jusLiça ordinaria 
contm o condemnado. 

CAPITULO IV 

DAS A TTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Ar·t. 33 

Compete privativamente no Congresso Nacional: 
1° Orça r a receito, e ftxae a despeza federal annual-

mente; 
2° Autoriz11 r o poder executivo a contmhir em-

preslimos, e fazer outras operações de credito; 
3° Legislar sobre a divida publica, e estabelecer os 

meios para o seu pagamento; 
4° Regular a arrecadação e distribuição das rendas 

nacionaes; 
5° Regular .o commercio internacional, bem como o 

dos Estados entre si e com o Districto Federal, alfan -
degar portos, crear ou supprimir entrepostos ; 

6° Legislar sobre a navegação dos rios, que banhem 
mais de um Estado, ou corram por teuitorio estran-
geiro; 

7° Detei'minar o peso, valor, inscripção, typo e de-
nominação das moedas ; 

8o Crem bancos de emissão, legislar sobre ella, e 
tributal-a ; 
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go Fixar o padrão dos pesos e medidas; 
10 Resolver c1eflnitivamente sobre os limites dos 

Estados entre si, os do Districto Federal e os do ter-
ritorio nacional com as nações limitrophes; 

11 Decretar a accusação do Presidente da Repu-
blica nos casos do art . 53; 

12 Autorizar o Governo a declarar a guerra e fa;;:er 
a paz; 

13 Resolver definitivamente sobre os tratados e 
convenções com as nações estrangeiras ; 

14 Designar a capital da União; 
15 Conceder subsídios aos Estados na hypothese do 

art. 4° ; 
16 Legislar sobre o serviço dos correios e telegra-

phos; 
17 Adoptar o regimen conveniente á segurança das 

fronteiras; 
18 Fixar annut?-fmente as forças de terra e mar; 
19 Regular a cqmposição do exercito; 
20 Conceder, 09 negar passagem a forças estran-

geiras pelo Lerritorio do paiz, para operações militares; 
21 Mobiliz1:1r e ~ttili.zar a força p':'llicial dos Estados, 

nos casos taxados pela Constituição ; 
22 Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 

territorio nacion~l, na emergencia de aggressão por 
forças estrangeir~:~s, ou commoção interna, e approvar 
ou suspender o declarado pelo Poder Executivo, ou 
seus agentes responsaveis, na ausencia do Congresso; 

23 Regular as condições e o processo da eleição 
para os cargos federaes em todo o paiz; 

24 Codificar as leis civis, cnmmaes e commerciaes 
da Republica e bem assim as processuaes da justiça 
federal; 

25 Fixar os ve1,1cimentos dos Ministros de Estado ; · 
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26 Crear e supprimir empregos publicas federaes, 
fixar-lhes as attribuições, e estipull)r-lhes os ve~ci-

' mcn tos ; ' I ' 

27 Instituir tribunaes subordinados ao .Supremo 
Tribunal Federa'r; . . , 
· 28 Legislar _coi1tra a pirataria e os attentados ao 

I direito das gentes; 
2::1 Conceder umnistin; 
30 Com muLnr e perdoar as penas impostas, por cri~ 

mes de responsabilidade, aos funccionarios federaes; 
31 Legislar sob re terras de propriedade nacional e 

minns; 
32 Estatuir leis peculiares ao Distt·icto Federal; 
33 SubmeLter a legislação especial os pontos do 

terrilorio da Republica necessarios para n funda ção 'de 
msennes, ou outros estabelecimentos e instituições 
de conveniencia federal; 

34 Legis lar sobre o ensino superior no Districto 
Federal; 

35 Regular os cnsos de extradição entre os Estados; 
36 Velar na guarda da Constituição e das leis, e 

providenciar sobre us necessidades de caracter federal; 
37 Decreta r as leis e resoluções necessariàs ao 

. I 

exercício dos poderes, em que a Cons tituição investe 
o Govemo da União; · 

38 Decretar as leis organicas para a execução com-
pleta da Constituição. · 

Art. 34 

Incumbe, outrosim, no Congresso, mas não privati-
vamente: 

1° Animm·, no paiz, o desenvolvimento da educação 
publica, a agricultura, a industria e a immigração; 

2 
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2° Crear instituições de ensino superior e secunda-
rio nos Estados; 

3° Prover á instrucção primaria e secundoria no 
Districto Fedet·al. 

Puragrapho unico. Quaesquer outros despezas de 
~aracter local, na Capitnl da Republica, incumbem ex-
clusivamente ú outor·idacle municipal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. 35 

·salvos as excepçõcs do Art. 28, todos os projectos 
-de lei podem ter ot·igem indistinctamente na Camara, 
ou no Senado, sob n iniciativa de qualquer dos seus 
membros, ou proposta em mensagem do Poder 
Executivo. 

Art. 36 

O projecto de lei, acloptado n'uma das Camaras, 
será submetticlo á outra; e esta , se o opprovor, envial-
o-ha oo Poder Executivo, que, acquiescendo, o sane-
danará e prom ulgo.rú. 

§ 1. 0 Si, porém, o Presidente ela Republica o julgar 
inconstitucional, ou contrat·io aos interesses da nHção, 
oppor-lhe-ha o seu veto dentro em dez dios uteis, da-
.quelle em que recebeu o projecto, devolvendo-o, nésse 
mesmo prazo, á Camara onde elle se houver iniciado, 
com os motivos da recuso. 

§ 2.0 O silencio do Poder Executivo no decemdio im-
porta a sancçãq, salvo si esse termo se cumprires-
tando jú encerrC~do o Congresso. 
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§ 3. 0 Devolvido o projecto á camara iniciadora, alli 
se sujeitará a uma discussão e á votação nominal, 
considerando-se approvado, s i obtiver dous terços dos 
suffragios presentes; e, neste caso, se remctterá á 
outra Camara, de onde, si vencer, pelos mesmos tra-
mites, a mesma maioria, voltará, como lei, ao Poder 
Executivo para a solemnidade ela promulgação. 

§ 4. 0 A sa ncção e a promulgvção effectuam-se por 
estas fórmulas : 

1° <(O Congr·esso Nacional decreta, e eu sancciono 
a seguinte lei (ou resolução);>) 

2° «O Congresso Nacional decreta, e _eu promulgo 
a seguinte lei (ou resolução) . >) 

Art. 37 

O projeclo de lei de uma camara, emendado na 
outra, volverá á primeira, que, se acceitar as emendas, 
envial-o-ha, modificado em conformidade clellas, ao 
Poder Executivo. 

§ 1. 0 No caso contrario, volverá á camara revisora, 
onde só se considerarão approvadas as allerações, si 
obtiverem dous terços dos suffragios ·presentes ; e, 
nesta hypothese, tornará á camara iniciadora, que só 
as poderá reprovar mediante dous terços dos seus 
votos. 

§ 2. 0 Rejeitadas deste modo as alterações, o pro-
jecto submetter-se-ha sem ell:t s á sancção. 

Art. 38 

Os projectos tota lmente rejeitados, ou nüo sanccio-
nadqs, não se poderão renovar nl;l mesma sessão legis-
lativa. 
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SECÇÃO li 

DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO I 

IO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 39 

Exerce o Poder Executivo o PI'esidente dos Estados 
Unidos do Brasil, como chefe eleclivo da no çõ.o. 

§ 1. 0 Substitue o Presidente, no coso de impedi-
mento, c succede-lhe, no de fnllo, o Vice-Pres idente, 
eleito s imultaneamente com elle. 

§ 2. o No impedimento, ou falto do Vice-Presidente, 
serão successiyamente chamados á presidencin o vice-
presidente do Senado, o presidente da Camara e o do 
Supremo Tribunal Federal. 

§ 3. o São COJ1dições essenciaes, para ser eleito Presi-
dente, ou Vice,·Presidente do. Republica: 

1° Ser brozileiro noto; 
2o Estar no exercício dos direitos políticos ; 
3° Ser maior ele trinta e cinco onnos. 

Art. 40 ....... . ' 

O Presidente exercerá o cargo por seis unnos; não 
podendo ser reeleito para o periodo presidencial im-
media to. 

§ 1. 0 O vice-presidente, que exercer n presidencia 
pelos tres ullir;nos < nnos do p<il riodo presidencial, não 
poderá ser eleito peesidente para o período seguinte. 



-21-

§ 2. o O Presidente deixará o exercício de SLHJS func-
ções, improrognvelmente, no mesmo dia em que ter-1 

minar o seu periodo presidencial, succedendo-lhe logo 
ó~ré'cem :..eleito . 
.' § 3. o Si este se achar imped ido, ou fnltar, a substi-

tuição. far-se-ha nos termos do artigo antecedente/ 
- r §§1°e2° . · 

' § 4. o O pl'imeiro período presidencial terminará aos . 
15 de novembro de 1896. 

Ar t. 41 
Ao empossar-se no cm·go, o Presidente pronunciarú, 

e,J?l ,sessfto publica, ante o Supr·emo Tr ibunal Federal, 
esta affirmacão: 

\ . . .. 
« Prometto manter e cumprir com perfeita leoldade 

a_ Constiluição Fedem i) pl'omover o bem geral da_ Re-
pÚblica·; observar as suas leis, sustentar-lhe a união, ' 
a 'iritegrid.ade e a· independencia,)) · · 

~ . . . 
Art . 42 

O Presidente e o Vice-Presidente não podem sahir 
do-territorio nacional sem permissão do 'congresso; 
pená de perderem O ca-rgo. ' ' I 

Art. ' 43 
o Presidente e o Vice-Presidente perceberão sub- , 

sid~o, fixado pelo Congresso no período pre::; idencial 
ante'cedenle. , , . . . , .. 

CAPITULO I1 . 
I I • • I 1·. I. ' 

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE J) 
I ' t I ~ 

1 .r . 1 • . Art. 44 . . · 'i .... ' ' ~ 

• ., i· .. !' ;;jj . I • I ., 
O Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos 

pelo povo, n)ediante 'eleiÇão iridÚ~cta', para à qual cada 
Estado, bem como o Districto Federal, constituirá "'u'ma 
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circumscripção, com eleitores especiaes em numero 
duplo elo da respectiva representação no Congresso. 

§ 1. o Não podem ser eleitores especiaes, além dos 
enumerados no art. 26, os cidadãos que occuparem 
cargos retribuídos, ele caracter legislativo, judiciario, 
administrativo, ou militar, no governo da União, ou 
nos dos Estados. 

§ 2. 0 Essa eleição realizar-se-ha no dia 1° de março 
do ultimo anno elo período presidencial. 

Art . 45 

No dia 1° ele maio seguinte se celebrará, em todo o 
territorio da Republica, a eleição elo Presidente e do 
Vice-Pres iclen te . 

§ 1. o Os eleitores de cada Estado formarão um col-
legio, e bem assim os do Districto Federal, reunin-
do-se todos no lagar, que, com a devida antecedencia, 
prescrever o r~spectivo Governo. 

§ 2. o Cada eleitor votará, em duas urnas, por duas 
cedulas diffureptes, n'uma para Presidente, n'outra para 
Vice-Presiclen~e, em dois cidadãos, um dos quaes, 
pefo menos, filho de outro Estado. 

§ 3.0 Dos votos apurados se organizarão duas actas 
distincLas, de cada uma das quaes se lavrarão tres 
exemplares aulhenlicos, designando os nomes dos 
votados e o respectivo numero de votos. 

§ 4. 0 Dessas seis authenticas, cujo theor immediata-
mente se fará publico pela imprensa, remetter-se-hão 
duas (uma de çacla acta) ao Governador do Estado, para 
o respectivo archivo, e, para o mesmo fim, no Dis-
tricto Federal, ao presidente da municipalidade, duas 
ao presidente po Senado da União, e as duas restantes 
ao Archivo Nqcional, todas fechadas e selladas. 
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§ 5. o Reunidas us duas carnaras em Assembléa 
Geral, sob a presidencia do presidente do Senado, elle 
abrirá perante ellas as duas actas, proclamando Pre-· 
sidente.e Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil 
os dois cidadãos, que, em cada uma dellas, reunirem 
a maioria absoluta de votos contados. 

§ 6. o Si ninguem obtiver essa maioria, o Congresso 
elegerá o Presidente, ou o Vice-Presidente, por maioria 
absoluta, em votação nominal, dentre os tres mais-
suffragados em cada um a das netas. 

§ 7. 0 Nessa elei'ção cada Es tado, bem corno o Dis-
tricto Federal, terá um voto ; e este caberá áquelle, dos 
tres candidatos, que, na respectiva representação no 
Congresso, alcançar a ma ioriu r ela ti v a dos suffra-
gios. 

§ 8. 0 Para esse effeiLo, os representantes de cada 
Estado, e assim os do Districto Federal, votarão por 
grupos discriminados . 

Art. 46 

Não se considerará constituída a Assembléa Geral 
para proceder á verificação da eleição do Presidente 
e Vice-Presidente dn Republica, sem a presença, pelo 
menos, de dois terços dos seus membros. 

§ 1. o O processo determinado para esse ·fim nos. 
dois artigos precedentes começará e findará na· 
mesma sessão. 

§ 2.° Feita, nessa sessão, a chamada dos membroá 
do Congresso, não será permittido aos presentes reti-
rarem-se da casa ; para o que se tomarão as conve-· 
nientes medidas de precaução material. 

§ 3 , 0 Nenhum membro presente póde abster-se de· 
votar. 
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CAPITULO III 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO .. ' 
; ~ .. ; • • t Art. · 47 

., 
Compete privativamente no Pres idente da H.epublica: 

1 1° .s.nnccionnr, promulgnt' 8 fazer publicar as leis _e 
re'?s>luções do Congresso; expedie c1ecretos, insLeucções 
e_regL)lam~ntos para a sua fiel execução; 

2° Nomear e demiLtir livremente- os Minis tt'OS de 
E~lado; . 

. 3° Exercer o com mando supeemo elas forças de terra 
e :mar dos Estados Unidos do Beasil, 8Ssim corno das 
d~ policia local, quando chamada ás armas em defesa 
interna, ou ex terna da Unii:ío; 
f 0 Administrar c clistt·ibuie, sob as leis elo Con-

g t':~sso, conforme as necess idades do governo nacional,·1 

as foeças ele mar e terra ; 1, .:. 

5° Provee os ca~gos civis e militares de caeacter fe-
deral, sal v as as re j3 lricções expressas nu Constituição; 

6° Indultar e commLllfl r os penas nos crimes sujei-
to;; ú jurisdicção fep eea l, salvo nos casos a que se refe;-

J'' ' i' '\ 
1 

I • 

rerif o;; , ar_t~ . ?3, ~1 , 30, e 5l, § 2°; ' . ' : ' ,. ' 
7~ · Declarar a glfert·a, e fazer a paz . nos termos do , 

aeL .33, n :· 12 ; · · ' · . · · . . -.., . - , 
só' Declarar imm pdioLnmenLe a guerra, nos casos de 
,-, \r • • '' 1 • 

invasão ou a"'gTessão estrano-eira · . , . 
I. f( I ' b ·, ~ C . ' •. ' l ' ; 

9° Doe conta m1,nualmente da siluaçõo do paiz ao 
Coniúesso Nacional, .re,commendando-lhe · as proyi-

;.., • • , • ·• - I I ' . '. 

den~ias e reformas urgentes, em uma mensagem, que , 
reri1eÜe~á no secre~urio do senado· no. dia da abertura 
da -sessão Ieg(sJatiya; · 1 

1.0 , Conv~car o · ç;ongres?o ext~aord inari a_mente, e 
prorogar-lhe as s essões ordinarias .: 
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. 11 Nomear os magis tt·ados federnes; 
12 Nomear os membros do Supremo Tribunal Fe-

deral e os ministros cliplomolicos, mediante approYa-
ção do Senado; podendo, nu ausencia do Congresso~ 
designal-os em commissão até que o Senado se pro-
nuncie; 

13 Nomear os demais membros do corpo diploma-
tic? ~os agentes consulares; ·· · 

14 Manter os relações com os Estados estrangeiros;. 
' . . 

15 Declarar, por s i, ou seus agentes responsaveis, 
o .estado de sitio em qualquer ponlo do territori() na-
cional, nos casos ele uggressão estrangeira, ou gru ve. 
com moção intestina; (Arts. 77 e 33 n. 22 . ) , . 

16 Entubolar negociações inlernocionnes, celebrar 
ajustes, convenções e tratados, sempre acl r eferendum 
do c;ongre~so, e approyar _os que . os Estados cele-
brarem nu éonformidade do art. 64, sul:>inettendo-os, 
qumi'do cumprir, á autoridade do Cong-resso: . 

· CAPITULO JV · . 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 48 · 

O Presidente d:1 Repub_liea é auxiliado pelos Mi-
nistros de Estudo, agentes de sua confiança, que lhe 
referendam os netos, e presidem cada um a uma das 
secretarias, em que se divide a ' administração federal. 

Art. 49 

Os Ministros de Estado não poderão accumular outro 
e~ prego ou funcçuo publica, nem ser·. eleitos Pre-
sidente ou Vice~Presidente da União. 
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Paragrapho unico. O deputado, ou senador, que 
acceitar o cargo de Ministro de Estado,perderá o man-
dato, procedendo-se immediatamente a nova eleição, 
na qual não poderá ser votado. 

Art. 50 

Os Ministros de Estado não poderão comparecer ás 
sessões do Congresso, e só se communicarão com elle 
por escripto, ou pessoalmente em conferencias com as 
commissões das cfl.maras. 

Os reliúorios annuaes dos Ministros serão dirigidos 
ao Presidente da Republica, e communicados por este 
ao Congresso. 

Art. 51 

Os Ministros de Estado não são respons.aveis ao Con-
gresso, ou aos TfihunaesJ pelos conselhos dados ao 
Presidente da Republica. 

§ 1. o Responden·/1 porém, quanto aos seus actos, 
pelos crimes quolifJcados na lei criminal. 

§ 2. o Nos crimes de responsabilidade serão proces-
sados e julgados r~elo Supremo Tribumll Federal, e, 
nos connexos com os do Presidente da Republica, pela 
autoridade compet€)nte para o julgamento deste. 

CAPITULO V 

DA RESPON~ABILIDADE DO PRESIDENTE 

Art. 52 

O Presidente dos :Estados Unidos do Brasil será sub-
mettido a processo e julgamento, depois que a ·camara 
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declarar procedente a accusação, perante o Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes communs, e, nos deres-
ponsabilidade, perante o Senado. 

Art. 53 

São crimes de responsabilidade, no Presidente da: 
Republica, os que attentam contra: 

1 o A existencia política da União; 
.2° A Constituição e a forma do governo federal; 
3° O livre exercício dos poderes políticos; 
40 O goso e exercício legal dos direitos políticos, 

ou individuaes; 
5o A segurança interna do paiz; 
6o A probidade da administração~ 
7o A guarda e emprego constitucional dos dinhei-· 

ros,publicos. 
§ 1. 0 Esses delictos serão definidos em lei especial. 
§ 2. 0 Outra lei lhes regulará a accusação, o processo· 

e o julgamento. 
§ 3.0 Ambas essas ieis serão feitas na primeira ses-

são do primeiro Congresso. 

SECÇÃO III 

DO PODER JUDICIARIO 

Art. 54 

O Poder Judiciario da União terá por orgãos um 
Supremo Tribunal Federal, com séde na capital da· 
Republica e tantos juizes e tribunaes federaes, dis-
tribuídos pelo paiz, quantos o Congresso crear. 
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f)! . ' Art. 55 
. ;. . 

O Supremo Tribunal Federal compor-se-ha de 
quinze juizes, nomeados na forma do art. 47, n. 11, 
dentre os cidadãos;de [nota:vel snber e reputnçüo· ele-
gíveis pura o Senado. 

h I ' , '' 
) •., I ; ,' 

-. . 
Art. 53 

• J • 

Os juizes federaes sõ.o vilnlicios, perdendo o ca~go 
unicamente 'por se11 tençn j ud'icial. 

§ 1: 0 03 SeUS vencimentoS Sel~ãO delel~IÍ1inEÍdOS por 
lei do 'congresso, que nilo os poderá din1inuie: · 

§ 2. 0 O Senado julgnrá os membros do Supremo 
Tribunal Federal e este os juizes federaes inferiores. 

Art. 57 

Os trlbunaes federnes elegerão de seu selo os seus 
presidentes e organiznr~o as respectivas secret~rl.as· . 

§ 1. 0 Nestas n nomea~ão e demissão dos ·respecLivos ' 
empregados, bem come·) o provimento dos ·nfficios de 
just:Ça nas respectivos circumscril)Ções· judiciarias, · 
compete ' respectivamen ~e aos ' presidentes dos · tribu-
naes. 

§ 2. o O Presidente da Republica designará, dentre 
os membros do Suprerr1o Tribunal Federal, o Procu-
rador Geral ela RepubJtca, cujas attribuições se defi-
nirão em lei. 

4-rt . ·58 

Ao Supremo Tribunal Federal con1pete : 1 1 

I ·processar e julgar prigiúariá ·e ·privativàmente: 
. c~J. o Presidente da Rerública rios c.rfme~ corrímuns, ·: 

c_ os Ministros de Estadq nos casos do art. 51; • : · ' 
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b) os ministros diplomnticos, nos crimes communs 
e nos de responsabilidade; . , 1 . , 

c) o3 pleitos entre n União e os Estados, ou en~r~ ; 

estes uns com os outros ; 
d) os litígios e reclamações entr0 poções estrangei-

ras e a UniUo ou os Estados ; 
e) os conflictos dos juizes 0~1 trlbLmues federues , 

entre si, oa entre esses e os dos Estados. 
H Julgar, em geúo de recue.so, as questões reso\-

vldas pelos juizes e teibunaes fedet·aes, assim como as _ 
de que trata o pee.sente artigo,§ 1°, e o art. 60; 

III Rever 03 processos findos, nos termos do: art. 78. 
§ 1. o Das sentenças da justiça dos Estados em ul-

tima instancia haverú recurso pura o Supremo TribLi-
nnl Federal : 

a) quando se question-ar sobre n validade, ou a 
npplicabilidnde de tratados c leis federaes, eu decisão 
do tribunal do Estado for contra ella ; 
. b) quando se contestar· a validade de leis ou actos 
dos governos dos Estudos em face da Constituição, ou 
das leis federaes, e a decisão do tribunal do Estado 
considerar validos os actos, ou leis impugnados. 

§ 2. o Nos casos em que h ou ver de applicar leis dos 
Estados, a justiça federal consultnrá a jueisprudencia 
dos teibunaes locaes, e vlce-versn, a justiça dos Esta-
dos consultará a jurisprudencia dos tribUJ1aas federaes, 
quando houver de interpretar leis da União. 

Art. W 

Compete ao3 juizes ou trlbunaes federaes decidir: 
o) as causas em que alguma das partes estribar a 

acçilo, ou n defesa, em disposição da Constituição 
Federal· . ' 
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b) os litígios entre um Estado e cidadãos de outro, 
,ou entre cidadãos de Estados diversos, diversificando 
as leis destes ; 

c) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos 
brasileiros ; 

d) as acções 1~1ovidas por esteungeiros e fundadas, 
·quer em contractos com o Governo da União, quer em 
·convenções ou tractados da União com outras nações; 

e) as questões de direito mal'itimo c navegação 
assim no oceano como nos rios e lagos do paiz; 

fJ as questões ele direito criminal ou civil inter-
nacional: 

g) os crimes políticos. 
§ 1. o E' vedado ao Congresso commetter qualquer 

j urisdicção fed eral ás j ustiços dos Estados. 
§ 2. o As sentenças e Ot'dens da magistratura federal 

são executadas por officiacs judiciarios da União, aos 
quaes é obrigada a prestar auxilio, quando invocada 
por elles, a policia local. 1 

A;rt. CO 

As decisões dos juizes pu tr' ibunaes dos Estndos, nas 
materias de sua comp >tencia, porão termo aos pro-
cessos e questões, salvo quanto a 

1° habeas-corpus, ou 
2° espolio de estrang~iro, quando a especie não 

estiver prevista em convenção, ou troctaclo . 
Em taes casos haveró. recurso voluntario para o 

Supremo Tribunal Federal. 

Art. 61 

A justiça dos Estados nõo póde intervir em questões 
submettidas aos tribun ·.1es federaes, nem nnnullar, 
alterar, ou suspender as suas sentenças, ou o!'dens. 
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TITULO li 

Dos Estados 

Art. 62 

Cada Estado reger-se-ha pela constituição e pelas 
leis que adoptar, comtanto que se organizem sob a 
forma republicana, não contrariem os princípios con-
slitucionaes da União, respeitem os direitos que esta 
Constituição assegura e observem as seguintes regras: 

1° Os poderes executivo, legislativo e judiciario 
serão discriminados e independentes; 

2° Os governadores e os membros da legislatura 
local serão electivos ; 

3° Não será electiva a magistratura ; 
4° Os magistrados não ~erão demissíveis senãd por 

sentença; 
5° O ensino será leigo e livre em todos os graus, e 

gratuito no primario. 

Art. 63 

Uma lei do Congresso Nacional distribuirá aos Es-
tados certa extensão de terras devolutas, demarcadas á 
custa delles, aquem da zona da f['onteira da Republica, 
sob a clnusula de as povoarem, e colonizarem dentro 
em determinado praw, devolvendo-se, quando essa 
resalva se não cumprir, á UniF.ío a propriedade cedida. 

Paragrapho unico. Os Estados poderão transferir, 
sob a mesma condição, essas terras, por qualquer ti-
tulo de direito, oneroso, ou gratuito, n indivíduos, ou 
associações, que se proponham n povonl-os, e coloni-
zai-os. 
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Art. 64 

E' facultndo nos Estados: 
1° Celebrar entre si ajustes e convenções sem cn-

rneter politico; (Art. 47 n. i6.) 
2° Em geral todo e qualquer podet, ou direilo, que 

lhes não for negado por clausula expressa na Consli-
tuiç.ão, ou implicitamente contido nu orgnnizaçüo po-
liLica, que e lia. estabelece. 

Art . 65 

E' defeso aos Estados: 
1 o Recusar fé aos documentos publicos, de natureza. 

legislativa, administrativo, ou judicio.ria, dn União, ou 
de qualquer dos Estados ; 

2° Rejeitar a moedn, ou a emissão bancaria em 
circulação por neto lcto Governo Federal; 

3° Fazer, ou decl~rnr guerra enlre si e usar de re-
_presalins ; 

4° Denegar a extradição de crim inosos, reclamados 
pelas j ustiçns de outros Estados, ou do Districto 
Federal, segundo qs leis do Congresso, por que esta 
materia se reger. (Art. 33, n. 35.) 

Art. 66 

Salvo as reslricçqes especificadas nu Constituição e 
os direitos da respectiva municipalidade, o Districto 
l"edernL é directnmente governado pelas au toridades 
fQderaes. 

Paragrnpho unico. O Distl'lcto Federal será organi-
zado por lei do Con$"resso. 
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TITULO III 

Do município 

Art. 67 

Os Estados organizar-se-hão, por leis suas, sob o. 
regimen municipal, com estas bases: 

to Autonomia do municipio, em tudo quanto res-
peite ao seu peculiar interesse;-

20 Electividade da administração local. 
Paragrapho unico. Uma lei do Congresso organizar:á: 

o municipio no Districto Federal,. 

Art. 68 

Nas eleições municipaes serão eleitores e elegiveis-
os estrangeiros residentes, segundo as condições que 
a lei de cada Estado prescrever. 

TITULO IV 

Dos cidadãos brasileiros 

SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRASILEIRO 

Art. 69 

São cidadãos brasileiros : 
to Os nascidos no Brasil, ainda que de pae estran:... 

geiro, não residindo este a serviço de sua nação; 
2° Os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de 

mãe brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, si ·esta-
belecerem domicilio na Republica ; 

3 
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3o 05 filhos de pae brasileiro, que estiver n'outro 
pniz no serviço ela Republicn, embora nella não ve~ 
nhum domiciliar-se; 

4° Os estrangeiros, que, achando-se no Brasil aos 
15 de novembt·o ele 1889, não declarar::lm, dentro em seis 
mezes depois ele entrar em vigor n Constituição, o 
animo de conservar a nucionalidade de origem; 

5° 05 es.trangeiros, que possuírem bens immoveis 
no Brasil, e forem casados com brasileiras, ou tiverem 
filhos brasileiros, solvo si manifestarem, perante a 
autoridade competente, a intenção de não mudar de 
nacionalidade ; 

6° Os estmngeiros por outro modo naturalizados. 
Paragrapho unico. São da compelencia privativa do 

Poclet' Legislativo Federal os leis de naturalizoçuo. 

Art. 70 

São eleitores os pidacl ãos maiores de 2t unnos, que 
se alistarem nu fórmn da lei. 

§ 1. o Nüo podem ulislar-se eleitores pura us eleições 
federaes, ou pm·a <,ts dos Estados : 

1° Os mendigos; 
2° Os nnnlphabetos ; 
3° As praças de pret, exceptuados os ulumnos das 

escolas militares qe ensino superior; 
4° Os · religiosos de ordens monnsticas, compa-

nhias, congregações, ou communidndes de qualquer 
denominação, suj~itas a voto de obediencia, regra, 
ou estatuto, que importe a renuncia da liberdade in-
dividual. 

§ 2. 0 A eleição nnru cargos federaes reger-se-bo PQL' 
lei do Congresso. 

§ 3. o São inelegíveis os cidudüos não alistuveis. 
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Art. 71 

Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem, ou 
perdem nos casos nqui particularizados. 

§ 1. o Suspendem-se esses direitos: 
a) por incapacidade pJ1ysica, ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem 

os seus effe itos. 
§ 2. 0 Perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de empreg-o, pensão, condecoração, 

ou titulo estrangeiro, sem licença do Poder Executivo 
Federal; 

c) por banimento judicial. 
§ 3. o Uma lei federal esta tu irá as condições de re-

acquisição dos direitos de ,cidadão brasileiro. 

SECÇÃO li 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 72 

A Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros 
residentes no paiz n inviolabilidade dos direitos con- . 
cernentes á liberdade, á segurança· individual e á pro-
priedade nos termos ~eguintes: , 

§ 1.0 Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar 
de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

§ 2. o Todos são iguaes perante a lei. 
A Republica não admitte privilegias de nascimento, 

desconhece foros de nobreza, não crêa titulas de fi-
dalguia, nem condecorações. 

§ 3. 0 Todos os indivíduos e confissões religiosas 
]lOdem exercer publica e livremente o seu culto, as-
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sociando-se, para esse fim e adquirindo bens, obser-
vados os limites postos pelas leis de mão-·morta. 

§ 4. 0 A Republica só reconhece o casamento civil, 
que precederá sempre as ceremonias religiosas de 
qualquer culto. 

§ 5. 0 Os cemiterios terão caracter secular e serão 
administrados pela autoridade municipal. 

§ 6. 0 Será leigo o ensino ministrado nos estabeleci-
mentos publicas. 

§ 7. 0 Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção 
official, nem terá reloções de dependencia, ou alliança 
cóm o governo da União, ou o dos Estados. 

§ 8.° Continua excluída do paiz a companhia dos 
jesuiLas e prohibida a fundação de novos conventos, ou 
ordens monasticas. 

§ 9. 0 A todos é licito associarem-se e reunirem-se 
livremente e sem armas; não podendo intervir a po-
licia, senão para manter a ordem publica. 

§ 10. E' permit~ido a quem quer que seja repre-
sentar, mediante petição, aos pod8res publicas, de-
nunqiar abusos das autoridades e promover a respon-
sabilidade (Jos culpados. 

§ 11. Em tempo de paz, qualquer póde entrar e sahir, 
com a sua fortum;l e bens, quando e como lhe conve-
nha, do territorio lia Republica, independentemente de 
passaporte. 

§ 12. A casa é: o asylo inviolavel do individuo; 
ninguem pôde pe11etral-o, de noite, sem consentimento 
do morador, senãq para accudir a victimas de crimes, 
ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela fórma 
prescriptos na lei. 

§ 13. E' livre a manifestação das opiniões, em . qual-
quer assumpto, Bela imprensa, ou pela tribuna, sem 
dependencia de c~nsura, respondendo cada um pelos 
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abusos, que commetta, nos casos e pela fórma que a 
lei taxar. 

§ 14. A' excepção de ftngrante delicto, a prisão não 
poderá executar-se, senão por ordem escripta da aucto-
ridade com pAtente. 

§ 15. Ninguem poderá ser conservado em prisão.sem 
culpa formada, salvas as excepções instituídas em lei, 
nem levado á prisão, ou nella detido, si prestar fiança 
idonea, nos casos legaes . 

§ 16. Ninguem será sentenceado, senão pela auctori-
dade competente, em virtude de lei anterior e na fórma 
por ella regulada. 

§ 17. Aos accusados se assegurará na lei a mais 
plena defesa, com todos os recursos e meios essen-
ciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas 
ao preso e assignada pela auctoridade, c<Jm os nomes 
do accusador e das testemunhas. 

§ 18. O direito de propriedade mantem-se em toda 
a sua plenitude, salva a desapropriação por neces-
sidade, ou utilidade publica, mediante indemnização 
prévia. 

§ 19. E' inviolavel o sigillo da correspondencia. 
§ 20. Nenhuma pena passará da pessoa do delin-

quente. 
§ 21. Fica abolida a pena de galés. 
§ 22. E' abolida igualmente a pena de morte em cri-

mes politicos. 
§ 23. Dar-se-ha o habeas-corpus, sempre que o in-

dividuo soffrer violencia, ou coacção, por illegalidade, 
ou abuso de poder, ou se sentir vexado pela imminen-
cia evidente desse perigo. 

§ 24. A' excepção das causas, que, por sua natureza, 
pertencem a juizos especiaes, não haverá fôro privi-
legiado. 
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Art. 73 

Os cargos publicas civis, ou militares, são accessi-
veis a todos os brasileiros, observadas as condições de 
capacidade especial, que a lei estatuir. 

Art. 74 

Os of.ôciaes do exercito e da armada só perderão as 
suas patentes por sentença passada em julgado, a que 
se ligue esse effeilo. 

Art. 75 

A especificação dos direitos c garantias expressos 
na Constituição não exclue outras garantias e direitos~ 
não enumerados, mas resultantes da fórma de governo 
que ella estabelece e dos princípios que consigna. 

- I TITULO V 

~isposições . geraes 

Art. 76 

O cidadão investido em funcções de qualquer dos tres 
poderes não poderá exercer as de outro. 

Art. 77 

Poder-se-ha deplarar em estado de sitio qualquer 
parte do lerritorio da União, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo determinado, 
quando a seguraqça da Republica o exigir, em casos 
de aggressão estrangeira, ou commoção intestina. 
Art. 33, n. ~2). 
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§ 1. o Não se achando reunido o Congresso, e cor· 
rendo u patria imminente perigo, exercerá essa attri-
'buição o Poder Executivo Federal. (Art. 47, n. 15.)" 

§ 2. o Este, porém, durante o estado de sitid, restrin-
gir-se-ha, nas medidas d'e repressão contra as pes-
soas: 

1 o A' detenção em logar não destinado aos réus de 
crimes communs; 

2° Ao desterro para outros sítios do territorio na-
cional. 

§ 3. 0 Logo que se reuna o Congresso, o presidente 
da Republica lhe rela tarú, motivadas, as medidas 
de excepçõ.o, a que se houver recorrido, respondendo 
as auctoridades, a que ellas se deverem, pelos abusos 
em que, a esse respeito, se acharem incursas. 

Arl. 78 

Os processos findos, em materia crime, poderão ser 
revistos, a: qualquer tempo, em beneficio dos con-
demnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para se 
reformar, ou confirmar a sentença. 

§ 1. o A lei marcará os casos e a fqrma da rev1sao, 
que poderá ser requerida pelo sentenceado, por qual-
quer do povo, ou ex -ojJicio pelo Procurador Geral da 
Republica. 

§ 2.• Na revisão não se podem aggravar as penas 
da sentença revista. 

Art. 79 

Os funccionarios publicas são estrictamente respon-
saveis pelos abusos e ommissões, em que incorrerem 
no exercício de seus cargos, assim como pela indul-
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~en.cia, ou negligencia em não responsabilizarem effe-
ctivamente os seus subalternos; 

Paragrapho unico. Todos elles obrigar-se-hão, por 
comprommisso formal, no acto da posse, ao desem-
penho dos seus deveres legaes . 

Art. 80 

Continuam em vigOI', emquanto não revogadas, as 
leis do antigo regimen, no que explicita ou implicita-
mente não for contrario ao systema de governo fir-
mado pela Constituição e aos principias nella consa-
grados. 

Art. 81 

O Governo Federal affiança o pagamento da divida 
publica interna e externa. 

Art. 82 

Todo o brasileirq é obrigado ao serviço militar, em 
-defesa da Patria e da Constituição, na fórma das leis 
lfederaes. 

Art. 83 

Fica abolido o reGrutamento militar. 
O exercito e a nrq1ada nacionaes compor-se-hão por 

·sorteio, mediante Jli'évio alistamento, não se admit-
, ;tindo a isenção pecqniaria. 

Art. 84 . 

Em caso nenhum~ directa ou indirectamente, por si 
ou em alliança com outra nação, os Estados Unidos 

.do Brasil se empenltarão em guerra de conquista. 
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Art. 85 

A Constituição poderá ser reformada, mediante ini-
ciativa do Congresso Nacional, ou das legislaturas dos 
Estados. · 

§ 1. o Considerar-se-ha proposta a reforma, quando, 
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos 
membros de qualquer das camaras do Conw·esso Fe-
deral, for acceltn, em tres discussões, por dois terços 
dos votos n'uma e n'outra casa do Congresso, ou 
quando for solicitada por dois terços dos Estados, 
representados cada um pela maioria dos votos de suas 
legislaturas, tomados no decurso de um anno. 

§ 2, o Essa proposta dar-se-ha por approvada, si no 
anno seguinte o for, mediante tres discussões, por 
maioria de tres quartos dos votos nas duns camaras 
do Congresso. 

§ 3. 0 A proposta approvada publicar-se-ha com as 
assignaturas dos presidentes e secretarias das duas 
camaras, incorporando-se á Constituição como parte 
integrante della. 

§ 4. o Não se poderão admiltir como objecto de de-
liberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir 
a fórma republicana-federativa, ou a igualdade da 
representação dos Estados no Senado. 





Disposições transitarias 

Art. 1° 

Ambas as camaras do primeiro Congresso No.cional, 
convoco.do para 15 de novembro de 1890, serão elei-: 
tas por eleição popular directa, segundo o regulame11to 
decretado pelo Governo Provisorio. 

§ 1. o Esse Congresso receberá do eleitoro.do poderes 
especiaés, para exprimir acerca desta Constituição a 
vontade nacional, bem como pora eleger o primeiro 
Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

§ 2. o Reunido o primeiro Congresso, delib~rará em 
Assembléa Geral, fundidos as duas Camnras, sobre 
esta Constituição, e, approvando-a, elegerá em se-
guida, por maioria absoluto. de votos, na primeira· 
votação, e, si ninguem a obtiver, por maioria relativa 
na segunda, o Presiuente e o Vice-Presidente dos 
Estados Unidos elo Brasil. 

§ 3. o O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na 
fôrma deste artigo, occuparão o presidencia e a vice-
presidencia da Republica durante o primeiro periodo - . . 
presidencial. 

§ 4. 0 Para essa eleição não haverá incompatibili-
dades. 

§ 5. ° Concluida ella, o Congresso dará por terminada 
a sua missão constituinte, e, separnndo-se em Camara 
e Senado, encetará o exercício de suus funcções nor-
maes. 
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§ 6. o Para a eleição do primeiro Congresso não vi-

-gorarão as incompatibilidades da Constituição, art. 26, 
.ns. 2 a 7; mas os excluídos por essa disposição, uma 
vez eleitos, perderão os seus cargos, salvo si por elles 
optarem, logo que sejam reconhecidos senadores, ou 
·deputados. 

Art. 2° 

Os actos do Governo Provisorio, não revogados pela 
Constituição, serão leis da Republica. 

Paragrapho unico. As patentes, os postos, os cargos 
inamovíveis, as concessões e os contractos outorgados 
pelo Governo Provisorio são garantidos em tc.da a sua 
plenitude. 

Art. 3° 

O Estado que até ~o fim do anno de 1892 não houver 
decretado a sua Constituição, será submettido, por 
acto do Poder Legislativo Federal, á de um dos outros, 
que mais convenien~e a essa adaptação parecer, até 
que o Estado sujeitQ a esse regimen a reforme, pelo 
processo nella deterrpinado. 

Art . 4° 

A' proporção que os Estados se forem organizando, 
o Governo Federal eptregar-lhes-ha a administração 
dos serviços, que pelfl Constituição lhes competirem, e 
liquidará a responsal:!ilidade da administração federal 
no tocante a esses senviços e ao pagamento do pessoal 
respectivo. 
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Art. 5° 

Emquanto os Estados se occuparem em regularizar 
as despezas, durante o período de organização dos seus 
serviços, o Governo Federal, para esse fim, abrir-
lhes-ha creditas especiaes, em condições fixadas pelo· 
Congresso. 

Art. 5o 
Dentro em dois annos depois de approvada a Con-

stituição pelo primeiro Congresso, entrará em vigor a 
classificação das rendas nella eslabelecida. 

Art. 7o 

Nas primeiras nomeações para a magistratura fe--
deral de primeira~e segunda instancia o Presidente da 
Republica admittirá, quanto convenha á boa seleeçiio-
desses tribunaes e juizos, os juizes de direito e desem-
bargadores de mais nota. 

Art. 8° 

Na primeira organização das suas respectivas ma--
gistraturas os Estados contemplarão de preferencia, 
quanto lhes permittir o interesse da i:nelhor compo-
sição dellas, os actuaes juizes de primeira e segunda, 
instancia. 

Art. 9° 

Os desembargadores e os membros do Supremo-
Tribunal de1Justiça não admittidos ao Supremo Tri-
bunal Federal continuarão a perceber os seus venci-, 
mentos actuaes. 

Art. 10 

Os juizes de direito que, por effeito da nova. 
organização judiciaria, perderem os 5eus Jogares" 
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perceberão, emquanto não se empregarem, os seus 
actuaes ordenados. 

A1·t. 11 

Emquanto os Estados se não constituírem, a des-
peza com a magistratura actual correrá pelos cofres 
federaes, mas irá sendo classificada, á medida que se 
forem orgoniznndo os lrlbunaes respectivos. 

Art. 12 

Emquanto nuo se achar perfeitamente organizado o 
regimen elo sorteio militar, pra ticar-se-ha o volunta-
riado na composição das forças de mar e terra. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execução des te decreto pertencer, 
que o executem, e façam executar e observar tão 
inteiramente como

1
nelle se contém. 

O Ministro de Es~'ldo dos Negocios do Interior o faça 
imprimir, publicar, e correr. 

Sala das sessões do Governo Provisorio dos Estados 
Unidos do Brazil, 23 de outubro de 1890, segundo 
da R e publica. 

MANOEl.- DEODORO DA FONSECA. 
Floriano P eix oto. 
Francisço Glicerio. 
Ruy Banbosa. 
José Ces~lrio de Faria Alvim. 
Edacirclo 1-'Va n clenlcollc. 
Jlf. Ferraz ele Campos Saltes. 
Benjamin Constant Botelho ele Jllagalhães. 
Q. Bocay,uva. 
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