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Reprodução fotográfica, impressa em 
off-set, dos originais da Ata da 
Sessão EspeciaL e Solene do TribunaL 
Superior ELeitoraL, para a posse do 
Presidente da República ; da capa do 
Livro de Posse; do T êrmo de Posse, 
e dos textos da Promulgação da Carta 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ATA DA 112 g, SESSÃO, EM 31 -DE janeiro DE 19 46. 

ATA DA SESSÃO ESPECIAL ~ SOLENE DE POSSE DO 

FRF.SlDl'~NTE D.o\ REPURJ,ICA. 

Aos trinta e um diás do mês de janei.co do ano da ~re Cristã de 
1 n1il novecentos e quarenta e seis, às quatorze horas, nesta Ci-

dade do Rio de Janeiro, no recinto do ralácio Tiradentes, reu-

niu-se em sessão especial e solene o Tribunal superior Eleito-

ral, presen·tes todos os seus membros, a saber: Mlnistro Walde-

mar Falcão, presidente, Ministro Edgard Cos~a, vice-presidente , 

_desembargador José Antonio Nogueira, desembargador Julio de Olii 

v eira Sobrinho, professor :B,ranci sco Sá Fi lho e o procurador ge-

ral professor doutor Hahnemann Guimarães, comigo, secretário, 

abaixo-indicado; o senhor Presidente do Tribunal declarou aber-

ta a sessão e fez convidar .para sent~-se a seu lado o preside~ 

te em exercício do supremo Tribunal Federal, ministro Castro N~ 

nes, que se achava presente na Casa; em seguida, o mesmo senhor 

''f'*-esidente deste Tribunal superior proferiu urna a-locução , alus.,!. 

va à solenidade, terminando por agradecer às Ml.ssões Estrangei- · 

ras sua comparência àquela ceririlonia . 

Nomeou, ~::~.pós, o senhor P+>esidente do Tr-ibunal uma comis·são com 

posta dos desembargadores José Antonio Nogueira e Julio de Oli-

veira Sobrinho, para acompanhar até a Mesa o 1·residente eleito 

da Hepúbbca., senhor General de Divisão Eurico Gaspar Dutra , q.1e 

se achava na ante-sala. compaz·eceu então sua Excelência , acompa 

nhado da comissão, declarando o }·residente do Tribunal que o 

Presidente eleito da República, como tal proclamado por êste 

Tribunal ..superior Eleitoral, ia prestar a afirmação solene de 

bem cumprir os deveres de seu cargo . Imediatamente, o senhor Ge 

neral de Divisão Eurico Gaspar Dutr•f.i prestc•u, em voz nlta, o 

c Qfll1 \ l~omi sso . regimental, de manter e ~umpri r t (' om pe rfe:l t8 lea lda 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ATA DA SESSÃO, EM 31 DE Janeiro DE 19 46. 

de a Constituição Féderal, observar as leis do pais, promover o 

bem geral do BrasiJ, sustentar-lhe a união, a integridade e a 

independência, tendo em segu~qa o senhor ministro Presidente do 

Tribunal declarado legalmente empssado o Presidente da Repúblic 

dos Estados Unidos do Brasil. 

Foi lavrado, então, o competente termo de posse, que foi assin~ 

do pelo .i- residente empossado e pel~.s mcr~ros do Tr1bunal. 

Para constar, eu)<"(~aJctu..«cu <"Pub-e.Vro fW~ , secret&r1o par-

ticular do Pres~de'nte do Tribunal, servindo de secretário "ad 

hoc" 1avr•ei a presente ata. 

Rio de Janeiro, em 31 de. janeiro de 1946. 
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Livro de -T êrino de . Posse 
·lnstituido pelo Tribunal ·Superior Eleitoral para 

· a Posse _ do atual Presidente da República 
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DR. DANIEL SERAPIÃO DE CARVALHO 

Ministro da Agricultura 
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GEORGINO A VELINO 

1.0 Secretário 

'"0~'1'"f-~"f.GR0 
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1.,.}\tJ"" , ri,O 

FERNANDO DE MELLO VIANNA 

Presidente 

LAUiW LOPES 

2.o Secretário 

o secreta 
3. MESA QUE DIRIGIU OS TRABALHOS DA ASSEMBLÉIA 





A ·Constituição da República 

A. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 
18 de setembro de 1946 pode não. ser obra prima de construção. 
política .e não .é mesmo, não obstante possuir características próprias, 
de evidente originalidade, pois teve por fontes, na ordem cronológica 
em que delas se aproxima, a Constituição: de 1 O de novembro de 

• · . 1937, a Constituição de 16 de julho de 1934, a Constituição de 
24 de fevereiro de 1891 - com as suas modificações de 1926, 
a . Constituição do Império do -BN::Isil, a Constituição dos Estado~ 
.Unidos da .América do Norte e, ainda, a nossa .experiência política 
e a evolução política universal . . 

Promanando de Assembléia Constituinte em que não abun 
davaru os que tivessem prática de regirrr:e constitucional, uma vez 
que durante quase um decênio vivera o país sem •o poder legislativo 
do parlamento, porquanto governado então por ditadura, provinda 
da atuação dos qi..te sobrepuseram a fôrça .à. evolução pacífica do 
governo de leis e a destruíram corr~ · §J. mesma facilidade éom que a 
impuseram, a Constituição de 1946 apresenta falhas e deficiências 
e até .erros, em se tratando de Constituição rígida de Federação, 
c.Jmo para exemplo, a suborçlinação em determi'nádo caso, da legis-
laçã'J federal ao qu.e dispuserem legislaturas e&taduais. Mas, quais-
quer que. sejam as suas· inconveniências, toi o resultado de esfôrço 
inteligente e pertinaz de nossos melhores homens públicos, que lhe 
dedicaram, no momento da el.ab.Jração, o mais interessado estudo 
e a m ·ais patriótica sínceridade de bem servir à República. 

Pode-se, pois, apont'â.r, na sua construção, equívocos e imper-
fei~ões. Não se pode, porérr,~ negar aos que a ela se entregaram, 
desde a direção da Assembléia; presidida pelo sr. Mello Vianna, até 
a sua liderança, que coube ao sr. Nere.u Ramos, e a quantos coo-
peraram para êss~ fim, o haver despendido as suas melhores e mais 
eficientes energias. com o propósito de dotar o país de magna lei 
à altura das suas necessidades. 

Nessa árdua tarefa, em que .tiveram, também, acentuada relêvo 
cs srs. Costa Netf.> e Prado Kelly,· assim como os demais membros 

·da Comissão, que elaborou o respectivo projeto, ~ da qu.al tive a 
grande .h.Jnra de ter sido secretário, todos os constituintes se con-
duziram de rr;odo a merecer a gra~idão nacional. 

Dando publicidade à presente edição da Constituição de 1946. . . . 
o seu organizador colabora, por sua vez, ·no trabalho de torná-Ia 
conhecida; presta louvável contribuição à · obra de reorganização . ' . 

democrática do Brasil, e coopera, assim, para a divulgação da lei 
fundam ental do Estado a fim de facilitar a prática das instituições 
governamentais. 

Rio ·de janeiro, 14 da Dezembro .de 1949 

N estar M asse na 
Secretário Geral da Presidencia 

da Câmar~ dos Deputados 
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Pro1nulgaçào da Carta Magna 





A Mesa. da Assembléia Constituinte promulga ~ Co 
dos Estados Unidos do Brasil e o Ato dru; Diap íçõ Co , í u.: ~ 
nais' Transitórias, nos têrmos elos seus arts. 218 é .,6; r .> 

mente, e manda a tôdas as .autoridades, à quais couber o con h.;:-
cimento e a execução ·dêsses ato?, que os executem c faça11 x ~ 
cutar e observar fiel e inteiramente rorno néles con . ~m , 

Publique-se e cumpra-se em todo o te.rrítód.o nací al, 
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946, 125." da Tndep(m-

dência e 58.0 da República. 

Secretário 

-+P Secretário 

Fernando de Mello V iar.rcr-8: 

Geor~íno .Avelíno 

Lauro Sodr·é Lope. 

Lauro !fi/ ortrene~ro 

Ruy Almeida 





Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a 
proteção de Deus, ·em Assembléia Constituinte para organizar um 
regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

TITULO I 

Da Organiz::~.ção Federal 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.0 Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime 
r.epresentativo, a Federação e a República. 

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 
· § l.D A União compreende, além dos Estados, o Distrito 

Federal e os Territórios. 
§ 2.0 O Distrito Federal é a capital da União. 
Art. 2.0 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdivi-

dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem 
novos Estados, mediante voto das respectivas assembléias legisla-
tivas, plebiscito das populações diretamente interessadas e apro-
vação do Congresso N acionai. 

Art. 3.0 Os Territórios poderão, mediante lei especial, cons-
tituir-se em Estados, subdividir-se eni novos Territ<)rios ou volver a 
participar dos Estados de que tenham sido desmembrados. 

Art. 4.0 O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou 
se malograr o recurso ao arbitramento ou aos meios pacíficos de 
solução do conflito, regulados por órgão internacional de segurança, 
de que . participe; e em caso nenhum se empenhará em guerra de 
conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outro 
Estado. 

Art. 5.° Compete à União: 
I - manter relações com os Estados estrangeiros e com 

êles celebrar tratados e convenções; 
II - declarar guerra e fazer a paz; 

. III - decretar, prorrogar e suspender o estaoo de sítio; 
IV - organizar as fôrças armadas, a segurança das fron-

teiras e a defesa externa; 
V - permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo ter-

ritório nacional ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam tempo-
ràriamerite; 

VI - autorizar a produção e fiscalizar o comércio de mate-
ri.Bl bélico; 

VII - superintender, em todo o território nacional, os ser-
viços de polícia marítima, aérea e de fronteiras; 

VIII - cunhar e emitir moeda e instituir bancos de emissão; 
IX - fiscalizar as operações de estabelecimentos de cré-

dito, de capitalização e de seguro; 
. X - estabelecer o plano nacional de viação; 
XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional: 



e: 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização ou · 
concessão, os serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de radio-
difusão, de telefones interestaduais e internacionais, de navegação 
aérea e de vias férreas que liguem portos marítimos a fronteiras na4 

cionais ou transponham os limites de um Estado ; 
XIII - organizar defesa permanente contra os efeitos da 

sêca, das endemias rurais e das inundações; 
XIV - conceder anistia; 
XV - legislar sôbre: 

a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aero- . 
náutico e do trabalho; 

b) normas -gerais de direito financeiro; de seguro e previdên-
cia social; de defesa e proteção da saúde; e de regime . penitenciário; 

c) produção e consumo; 
d) diretrizes e bases da educação nacion~l; 
e) . registros públicos e juntas comerciais; 
f) organização, instrução, justiça e garantias das polícias mi-

litares e condições gerais da sua utilização pelo Govêrno Federal 
nos casos de mobilização ou de guerra; 

~) desapropriação; 
h) reqmsiçoes civis e militares em tempo de guerra; 
i) regime dos portos e da navegação de cabotagem; 
j) tráfego interestadual; 
k) comércio exterior e interestadual; instituições de crédi~o, 

câmbio e transferência de valores para fora do país ; 
I) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia 

elétrica, florestas, caça e pesca; 
m) sistema monetário e de medidas; título e garantia dos 

metais; · 
n) naturalização, entrada, extradição e expulsão de estran-

. geiros; 
o) emigração e imigração; 

1 
p) condiçõFs de capacidade para o exercício das profiss~es 

técnico-científicas e liberais; 
q) uso dos símbolos nacionais; 
r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. 
Art. 6,0 A competência federal para legislar sôbre as maté-

rias do art. 5.0 , n.0 XV, letras b, c, d, f, h, j, 1, o e· r, não exqlui 
a legislação estadual supletiva ou. complementar. 

Art. 7.0 O Govêrno Federal não intervirá nos Estados, safvo 
para: 

I - manter a integridade· nacional; 
li - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em oU\To; 

III - pôr têrmo a guerra civil; 
IV garantir o livre exercício de qualquer dos poderes eS" 

taduais; 
V assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária; 

VI reorganizar as finanças do Estado que. sem motivo1 de· . 
fôrça maior, suspender, por mais de dois anos consecutivos, o se(VÍ-
ço da sua dívida externa fundada; · · 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios : 
a) 
b) 

for~a republicana representativa; 
independência e harmonia dos poderes; 

c) temporariedade das funções eletivas, limitada a dura,ção 
destas à das funções federais correspondentes; 

d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos ll!ara 
o período imediato; · 

e) autonomia municipal; 
f) prestação de contas da administração; 
~) garantias do Poder judiciário. 
Art. 8.0 A intervenção será decretada por lei federal nos 

casos dos n.os VI e VII do artigo anterior. 

/ 



Parágrafo único. No caso do n.0 VII, o ato argüido de 
inconstitucionalidad~ será submetido pelo Procurador-Geral da 
República ao exame do Supremo Tribunal Federal, e, se êste a 
declarar, será decreta"da a intervenção. 

' Art. 9.° Compete ao Presidente da República decretar a 
intervenção nos casos dos n.05 I a V do art. 7.0 • 

§ 1.0 A decretação dependerá: 
I - no caso do 'n.0 V, de requisição do Supremo Tribunal 

Federal ou, se a ordem ou decisãcrfôr da Justiça Eleitoral, de requi-
sição do Tribunal Superior Eleitoral; 

II - no caso do n.0 IV, de solicitação do Poder Legislativo 
ou do Executivo, coato ou impedido, ou de requisição do Su-
premo Tribunal Federal, se a coação fôr exercida contra o Poder 
Judiciário. 

§ 2.0 No segundo caso . previsto pelo art. 7.0 , n.0 II, só 
no Estado invasor será <;Iecretada a intervenção. 

Art. 10. A não ser nos casos de requisição do Supremo 
Tribuna:! Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, o Presidente 
da República decretará a intervenção e submetê-la-á, sem pre-
juízo da sua imediata execução, à aprovação do Congresso Nacio-
nal, que, se não estiver funcionando, será convocado ~xtraordinà
riamente para êsse fim. 

Art. 11. A lei ou o decreto de intervenção fixar-lhe-á a 
amplitude, a duração e as condições em que deverá ser executada . . 

Art. 12. Compete ao Presidente da República tornar efe-
tiva a intervenção e, sendo necessário, nomear o Interventor. 

Art. 13. Nos casos do art. ·7.0 , n.0 VII, observado o disposto 
no art. 8.0 , parágrafo único, o Congresso N acionai se limitará a sus-
pender a execuçi;ío do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa 
medida bastar para o restabelecimento da normalidade no Estado. 

Art. 14. Cessados os motivos que houverem determinado a 
intervenção, tornarão ao exercício dos seus cargos as autoridades 
estaduais afastadas em conseqüência dela. 

Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbre : 
I importação. de mercadorias de procedência estran-

geira; 
II consumo de ~ercadorias; 
in - produção, comércio,. distribuição e consumo, e bem 

assim importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis 
líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza, estendendo-se 

·êssé regime, no que fôr aplic-ável, aos minerais do Pl:\ÍS e à energia 
. elétrica; 

IV renda e proventos de qualqu,er natureza; 
V transferência de fundos para o exterior: 

VI negócios de sua economia, atos · e instrumentos regu-
lados por lei federal. 

§ 1.0 São isentos do impôsto de consumo os artigos que a 
lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, 
alimentação e tratamento médico das pessoas de·, restrita capaci-
dade econômica. 

§ 2.0 · A tributação de que trata o n.0 III terá a forma de 
impôsto único, que incidirá sôbre cada esp.Scie de produto. Da 
renda resultante, sessenta por cento no mínimo serão entregues aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proporcionalmente à 
sUa superfície, população, consumo e produção, nos têrmos e para 
os fins estabelecidos em lei .federal. 

§ 3.0 A Unjão pOderá tributar a renda das obrigações da 
dívida pública estadual 0u municipal e os proventos . dos agentes 
dos Estados , e dos Municípios; mas não pode~á fazê-lo em limites 
superiores aos que fixar para as suas próprias .obrigações .P. para os 
proventos dos seus próprios agentes. 



§ 4.0 A União entregará aos Municípios, excluídos os das 
capitais, dez por cento do total que arrecadar do impôsto de que 
trata o n.0 IV, feita a distribuição em partes iguais e aplicando-se, 
pelo menos, metade da importância em benefícios de ordem rural. 

§ 5.0 Não se compreendem nas disposições do n.0 VI os 
atos jurídicos ou os seus instrumentos, quando forem partes a União, 
os E stados ou os Municípios, ou quando incluídos na competência 
tributária estabelecida nos arts. 19 e 29. 

§ 6.0 Na iminência ou no caso de guerra externa, é facultado 
à União decretar impostos extraordinários, que não serão partilhado! 
na forma do art. 21 e que deverão suprimir-se gradualmente, den,. 
tro em cinco anos. contados da data da assinatura da paz. 

Art . 16. Compete ainda à União decretar os impostos pre-
vistos no art. 19, que devam ser cobrados pelos Territórios. 

Art . 17 . A União é vedado decretar tributos que não 
sejam uniformes em todo o território nacional, ou que importem 
distinção ou preferência para êste ou aquêle pôrto, em detrimento 
de outro de qualquer Estado. 

Art . 18. Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas 
lEis que adotar, observados os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição. 

§ 1.0 Aos Estados se reservam todos os poderes que, implí-
cita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constitui-
ção. 

§ 2.0 Os Estados proverão às necessidades do seu govêrno e 
da sua administração, cabendo à União prestar-lhes socorro, em caso 
de calamidade pública . 

§ 3.0 Mediante acôrdo com a União, os Estados poderão 
encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços esta-
duais ou de a tos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, 
a União poderá, em matéria da sua competência, cometer a fun-
cionários estaduais encargos análogos, provendo às necessárias 
despesas. 1 

Art. 19. Compete aos Estados decretar impostos sôbre: 
I - propriedade territorial. exceto a urbana; 

II - transmissão de propriedade c·ausa mortis; 
111 - transmissão de propriedade imobiliária inter viv01

1
1 e 

sua incorporação ao capital de sociedades ; · 
IV - vendas e consignações efetuadas por comerciante~; e 

produtores, inclusive industriais, isenta, porém, a pr~eira ope;ra-
ção do pequeno produtor, conforme o definir a lei éstadual ; 

V - exportação de mercadorias de sua -Produção para o 
estran~ eira, até o máximo de cinc~ por cento · ad vai orem. veda

1

dos 
quaisquer adicionais; · 

VI - os atos regulados por lei e~tadual, os do serviço de ~ua 
justiça e os negócios de sua economia. 

§ 1.0 O impôsto territorial não incidirá sôbre sítios de á,rea 
não excedente a vinte hectares, quando · os cultive, só ou com ,sua 
família, o proprietáz:io que não possua outro imóvel . 

3 2.0 Os impostos sôbre transmissão de bens corpór,·eos 
( n°' . 11 e 111) cabem ao Estado em cujo território êstes se aclllem 
situados . 1 

§ 3.0 O impôsto sôbre transmissão causa mortis de .bens infor-
póreos, inclusive títulos e créditos, pertence, ainda quando a suc~são 
Sê tenha aberto no estrangeiro, ao Estado em cujo território os 
valores da herança forem liquidados ou transferidos aos herdeiros. 

§ 4.0 Os Estados não poderão tributar títulos da dívida pú-
blica emitidos por outras pessoas jurídicas de direito público intef_?O, 
em limite superior a9 estabelecido para as suas próprias obrigações. 

§ 5.0 O impôsto sôbre vendas e cons:gnaçõês será uniforme, 
sem distinção de precedência ou destino. 
· § 6.0 Em cases excepcionais, o Senado Federal poderá a;uto-
rizar o aumento, por determinado tempo, do impôsto de export~lçáo 
até o máximo de dez por cento ad vaiarem . 



Art. 20. Quando a arrecadação estadual de impostos, salvo 
a do impô~to de exportação, exceder, em Município. que não seja o 
da capital, o tot;1l d;1s rendas locais de qualquer nat1:1reza, o Estado 
dar~lhe-á anualmente trinta por cento do excesso arrecadado. 

Ar-t. 21. A União e os Estados poderão decretar outros tri- . 
butosalém dos que lhes são atribuídos por esta Constituição, mas o 
impôsto federal excluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a 
arrecadação de tais impostos e, à medida que ela se efetuar, entre-
~arão vinte por cento do produto à União e quarenta por cento aos · 
Municípios onde se tiver realizado a cobrança. 

Art. 22. A administração financeira, especialmente a exe-
cução do orçamento, será fiscalizada na União pelo Congresso 
Nacional, com o àuxílio do Tribunal de Contas, e nos Estados e 
Municípios pela forma que fôr estabelecida nas Constituições es-
taduais. · 

Parágrafo único. · Na elaboração orçamentária se observará 
o disposto nos arts. 73 a 75. · 

. Art. 23. Os Estados não intervirão nos Municípios senão 
para lhes regularizar as finanças, quando : 

· I - Sf:! verificar impontualidade no serviço de empréstime 
garantido . pelo Estado ; 

11 - deixarem de pagar, por dois . anos consecutivos, a sua 
dívida fundada. 

Art. 2.4. É permitida ao Estado a criação de órgão de assis- . 
tência técnica aos Municípios. . " · 

Art. 25 .. A organização administrativa e a judiciária· do -Dis-
trito Federal e dos Territórios regular-se-ão por lei federal, obser-
vado o disposto no art. 124. 

Art. 26. O Distrito Federal será administrado por Prefeito, 
de nomeação do Presidente da República, e . terá Câmara, eleita 
pelo . povo, com funções legislativas. 

§ 1.° Far-se-á a nomeação depois que o Senado Federal 
houver dado assentimento ao nome proposto pelo Presidente da 
República. 

§ 2.0 O Prefeito será demissível ad nutum. 
§ 3.0 Os desembargadores do Tribunal de Justiça terão 

vencimentos não inferiores à mais alta remuneração dos magis-
trados de igual categoria nos Estados. . 

§ 4.0 Ao Distrito Federal . cabem os mesmos impostos atri-
buídos . pôr. esta Constituição aos Estados e aos Municípios. 

Art. 27. É vedado. à . União, aos Estados, ·ao Distrito Fe-
. dera!. e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de qual-
quer natureza por meio de tributos intetestadua!s ou intermuni-
. cipais, res!}alvada a cobrança de taxas, inclusive pedágio, destina-
das exclusivamente à indenização das despesas de construção, con-
servaçijo e melhoramento de estradas. . .• 

· Art. 28. A autonomia · dos Municípios será assegurada : 
I - pela eleição do 'l'refe~to e dos vereadores ; 
II - · pela administração ·própria, no que concerne ao seu 

peculiar interêsse e, especialmente, · 
a) à decretação e ·arrecadação dos tributos de sua compe-

}ênc:ia e .à · aplicação das suas rendas; 
• b) à organização dos serviços públicos locais. 
§ 1.0 Poderão ser nomeados pelos governadores dos Estados 

ou dos Territórios os prefeitos das capitais, bem como os dos Ivluni-
cípios onde ho~ver estâncias hidrominerais . naturais, quando benefi-
ciadas pelo Estado ou pela União. 

§ 2.0 Serão nomeados pelos governadores dos Estados ou 
dos Territórios os prefeitos dos Municípios que a l~i federal? me-
diante parecer do Conselho de Segurança Nacional, declarar basf?s 
óu portos militar.es de excepcional importâncià para a defesa externa 
do país. 



Art. 29. Além dR renda que lhes é atribuída por fôrça dos 
§§ 2.0 e 4.0 do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em 
uarte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos. Muni-
cípios os impostos: 

I - pr"edial e territorial urbano: 
II - de licença; . · 

III - de indústrias e profissões; 
IV - sôbre diversões públicas; 
V - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua compe-

tência . 
Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios cobrar: 
I - contribuição de melhoria, quando ·se verificar valori-

zação do "imóvel, em conseqüência de obras · públicas; 
II - taxas; 

III ~ quaisquer outras rendas que possam -provir do . exer-
cício de suas atribuições . e da utilização de seus bens e serviço'S. 

Parágrafo úniCo. A contrihuição de melhoria não poderá ser 
exigida em limites superiores à despesa realízada, nem ao acrés-
cimo de valor que da obra decorrer ·para ó imóvel beneficiado. 

Art. 31. A União, aos Estad~s, ao Distrito Federal e aos 
Municípios é vedado : 

I - críar distinções entre brasileiros ou preferências em 
favor de uns contra outros Estados ou Municípios; 

II - estabelecer ou sul;lvencionar cultos religiosos, ou em-
baraçar-lhes o exercício ; · 

III - ter relação de aliança ou dependência c·om qualquer 
culto ou igreja, sem prejuízo da colaboraçãÓ . recíproca em prol 
do interêsse coletivo; 

IV - recusar fé aos documentos públicos; 
V - lançar impôsto sôbre: · 

·a) bens, rendas e serviços uns dos wtros, sem prejuí~o da 
tributação dos serviços . públicos concedidos, observado o disposto 
no parágrafo únicq dêste · artigo ; 

b) templos de qualquer .culto, bens e · serviços de par-tidos 
políticos, instituiÇões de educação e de assistência social, 1lesde . 
que. as suas renda~ sejam aplicadas integralmente no país para os · 
respectivos fins ; · . 

c) papel destinado exclusivamente à impressão de jqrnais, 
periódicos e livros: 

. Parágrafo único , bs serviços públir.os conr.edidos nãÓ ~ozam 
de isenção tributária, salvo quando estabelecida ·pelo poder com-. 
petente -ou quando a União a instituir, em lei especial, relativá-
mente aos. próprios serviços. tendo ·em vista· o interêsse comum. 

Art. 32. Os Estados, o Distrito Federal e os Muriicípio,s não 
poderão estahelecer diferença tributária, em razão da proçedência, 
entre bens de qualquer natureza. · 

, ~t. 33~ É defeso _a~s Estad?s e_ aos Municípios contraJr em-
preshmo externo sem prev1a autonzaçao do Senado Federal.,. 

Art. 34. Incluem-se entre os bens da União : 
I - os lagos e quaisquer correntes de água: em terrer,tos dó 

seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam ·çie limite 
com outros países ou se estendàm a território estrangeiro, c,~ be_m 
assim as :ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes ·com outros 
países; 

II - a porção de terras devolutas indispensável à · defesa 
das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de 
ferro. 

ATt. 35 . Incluem-se entre os· bens do Estado os IE,tgos, e 
rios em terrenos do seu domínio e os que têm nascente e foz no 
território est~dual. 



Art. 36. São f'oderes da União o Legislativo, o Executivo e 
o J udiciário, independentes e harmônicos ent re si. 

§ 1.0 O cidadão investido na função de um dêles não poderá 
exercer a de outro, ·salvo as exceções previstas nesta Constituicão. 

§ 2.0 É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuiçÕes. 

CAPíTULO II 

DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 

Disposições preliminares 

Art. 37. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Na-
cional, que se compõe da Câmara dos D eputados e do Senado 
Federal. 

Art. 38. A eleição para deputados e senadores fa r-se-á s i-
multâneamente em todo o país. 

Parágrafo ún:co. São condições de elegibíiida de para o 
Congresso N acionai : 

I s~r brasileiro (art. 129, n.O ~ I e II ) ; 
I! - estar no exercício dos direitos polít icos; 

III - ser maior de vinte e um anoo para a Câmara dos Depu-
tados e de trinta e cinco para o Senado F ederal . 

Art. 39. O Congresso Nacional reunir-se-á na Capital da 
República, a 15 de março de cada ano, e funcionará a té 15 de 
dezembro. 

Parágrafo único. O Congresso Nacional só poderá ser con-
vocado extraordinàriamente pelo Presidente da R epública ou por 
iniciativa do têrço de uma das câmaras. 

Art. 40. A cada uma das câmaras compete dispor, em regi-
mento interno, sôbre sua organização, polícia, criação e provimento 
de cargos. 

Parágrafo ún1.co. Na constituição das comtssoes, assegurar-
se-á, tanto nuanto possível, a representação proporcional dos par-
tidos nacionais que participem da respectiva câmara. 

Art. 41. A Câmara dos D eputados e o Senado Federal, sob 
a direção da mesa dêste, reunir-se-ão em sessão ccnj unta para: 

I - inaugurar a sessão legislativa; 
I.I - elaborar o regimento comum; 

III - receber o compromisso do Presidente e o do Vice-Pre-
sidente da República; 

IV - deliberar sôbre o veto. 
Art. 42. Em cada u,ma das câmaras, salvo disposição cons-

titucional em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria 
de votos, presente a maioria dos seus membros . 

Art. 43. O voto será secreto nas eleições e nos casos esta-
belecidos nos. arts. 45, § 2.0 , 63, n.0 I , 66, n.0 VIII, 70, § 3.0 , 

211 e 213. · 
Art. 44. Os deputados e os sen~dores são i..r1v ioláveis no exe~

cício do· mandato, por suas opiniões, palavras e votos. 
Art. 45. Desde a expedição do diploma até a inauguração 

dá legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem 
processados criminalmente, sem prévia licença de sua câmara . 

§ 1.0 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos 
serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à câmara respecti-

. va, para que resolva sôbre a prisão e autorize, ou não, a formação 
da culpa. 

§ 2.0 A câmara interessada deliberará sempre pelo voto da 
maioria dos seus membros. 



Art. 46. Os deputados e senadores, quer ClVl.s, quer mili-
tares, não poderão ser incorporados às fôrças armadas senão em 
tempo de guerra e mediante licença de sua câmara, ficando então 
sujeitos à legislação militar. 

Art. 47. Os deputados e senado~es vencerão anualmente sub-
sídio igual e terão igual ajuda de custo. ~ 

§ 1.0 O subsídio será dividido em duas partes: uma fixa, que 
se pagará no decurso do ano, e outra variável, correspondente ao 
comparecimento. 

§ 2.0 A ajuda de custo e o subsídio serão fixados no fim 
de cada legislatura. 

Art. 48 . Os deputados e senadores · não poderão 

I __:_ desde a expedição do diploma: 
a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, 

entidade autárquica ou sociedade de economia mista, salvo quando 
o contrato obedecer a normas uniformes; 

b) aceitar nem e'xercer comissão ou emprêgo reml.!nerado de 
pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade 
de economia mista ou emprêsa concessionária de serviço público; 

II - desde a posse: 
a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou 
nela exercer função remunerada ; 

b ) ocupar cargo público do qual possa ser demitido ad 
nutum;. 

c ) exercer outro mandato legislativo, seja federal. estadual · 
ou municipal ; 

.') patrocin ; r causa contra pessoa jurídica de direito pú-
blico. 

§ 1 ° A infração do disposto neste artigo, ou a falta, sem 
licença, às sessões, por mais de seis meses consecutivos, impor-
ta perda do mandato, deClarada pela câmara a que 1Jer~:ença 
o deputado ou senador, mediante provocação de qualquer dos seus 
membros ou representação documentada de partido político ou do 
Procurador-Geral da República. 

§ 2.0 Perderá, igualmente, o mandato o deputado ou ser;tador 
cujo procedimento seja reputado, ·pelo voto de dois terços dos 
membros ·de sua câmara, incompatível com o decôro parlamerntar. 

Art. 49 .. E' permitido ao deputado ou senador, com prévia 
licença da sua câmara, desempenhar missão diplomática d~! ca-
ráter transitório, ou participar, no estrangeiro, de congressos, cpnfe-
rências e missões culturais. ,. . 

Art. 50. Enquanto durar o mandato, o funcionário público 
ficará afastado do exercício do cargo, contando-se~lhe tempp de · 
serviço apenas para promoção por antiguidade e aposentadpria. 

Art. 51 . O deputado ou senador investido na funçãp de 
ministro de Estado, . interve~tor federal :::u secretário de Estadq não 
perde o mandato. · 

Art. 52. No caso do artigo ante:::edente e no de licença, con-
forme estabelecer o regimento interno, ou de vaga de deputado ou 
senador, será convocado o respectivo suplente. 

Parágrafo único . . . Não havendo suplente pD.ra preencher a 
vaga, o presidente da câmara interessada comunicará o fa,tp ao 
Tribunal Superior Eleitoral para providenciar a eleição, salvo se 
faltarem menos de nove meses para o têrmo do período. O ~epu
tado ou senador eleito para a vaga exercerá o mandato pelo tempo 
restante. · . . 1 

• 

.AJ:.t. 53 .. A C~~ara ~os Deputados e o Senado Federal cr~arão 
com1ssoes de mquento sobre fato determinado, s.empre que p re-
querer um têrÇo dos seus membros. 

Par6.grafo único. Na organização dessas comissões se opser-
vará o critério estabelecido no parágrafo único do art. 40. 



• 

Art. 54. Os Ministros de Estado são obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer 
das suas comissões, 'quando 'uma ali outra câmara os convocar para, 
pessoalmente, prestar informações acêrca de · assunto previamente 
determinado . 

Parágrafo ún:co. A falta do - comparecimento, sem justifica-
ção, importa crime de responsabilidade. 

Art. 55. A Câmara dos Deputados e o Senado Fed·eral, assim 
como as suas comissões, designarão dia e hora para ouvir o Mi-
nistro de Estado ·que lhes queir·a prestar esclarecimentos ou soli-
citar providências legislativas. . 

SEÇÃO 11 

Da Câmara dos Deputados 

Art. 56. A Câmara dos Deputados cqmpõ'=.-se de. representan-
~es do povo, eleitos, segundo o sistema de representação propor-
çional, pelos Esta. dos, pelo Distrito Federal e pelos Territórios. 

Art. 57. ·Cada legislatura durará quatro anos. 
Art. 58. o número de. deputados será fixado por le~ em pro-

porção que não exceda um para cada cento e cinqüenta mil habi-
tantes até vinte deputados, e, além dêsse limite, . um para cada · 
duzentos e cinqüenta mil habitantes. · 

§ 1.0 Cada Território terá um deputado, e será de sete depu-
tados o número mínimo por Estado · e pelo Distrito Federal. 

§ 2.0 Não poderá ser reduzida a representação já fixada. 
Art. 59. Compete privativamente à Câmara dos Deputados : 

I ....._ a deClaração, pelo voto da rr.aioria absoluta dos seus mem-
bros, da procedência ou improcedência da acusação · contra o Pre-
sidente da RepÓblica, nos têrmos do art. 88, e contra ·as ministros 
de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República; 

II - a iniciativa da tomada de contas do Presidente da .Repú-
blica, mediante designação de · comissão especial, quando não h rem 
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa. 

SEÇÃO III 

Do Senado Federal 

Art. 60. O . Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Fed~ral, eleitos segundo o princípio majori- · 
tário. 

§· 1.° Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, .elegerá 
três senadores 

§ 2:0 O mandato de senador será de oito anos. 
§ 3.0 A repre<>entação de cada Estado e a do Distrito Federal 

renovar-se-ão de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e 
por dois terços. · . 

· § 4.0 SubstitUirá o senador, ou suceder-lhe-á nos i:êrmos do 
art. 52, o supfente com êle eleito. 

Àrt. 61. O Vice-Presidente da República exercerá as funções 
de presidente do S.enado Federal, qnde só terá voto de qualidade. 

Art. 62 . Compete privativamente ao Senado Federal : 
I - julgar o Presidente da República nos crimes de respon-

sabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da . mesma natureza 
conexos com os daquele ; 

II - processar · e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e o Procurador-Geral da República, nos crimes de respon-
sabilidade . 



§ 1.0 Nos casos dêste artigo, funcionará como presidente do 
Senado o do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.0 O Senado Federal só proferirá sentença condenatória 
pelo voto de dois terços dos seus membros . 

§ 3.0 Não poderá o Senado Federal impor outra pena que 
não seja a da perda do cargo com inabilitação, até cinco/ anos, para 
o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da 
justiça ordinária . 

Art. 63. Também compete privativamente ao Senado Fe-
deral: 

I - aprovar, mediante voto secreto, a escolha de magistra-
dos, nos casos estabelecidos por esta Constituição, do Procurador-
Geral da República, dos Ministros do Tribunal de Contas, do Pre-
feito do Distrito Federal, dos membros do Conselho Nacional de 
Economia e dos chefes de missão d~plomática de caráter perma-
nente; 

11 ..:.__ autorizar os empréstimos externos dos Estados, do Pis-
trito Federal e dos Municípios. 

Art. 64. Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, 
no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais 
por decisão definitiva do Supremo Tribtinal Federal . 

SEÇÃO IV 

Das atribuições do Poder Legislativo 

Art. 65. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República : 

I - votar o orçamento ; 
11 - votar os tributos próprios da União e regular a arreca-

d.ação e a distribuiç.ão das suas rendas ; . 
111 dispor sôbre a dívida pública federal e os mei'os de sol-

. . I 

IV criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes os venci-
mentos, sempre por lei especial; 

V votar a lei de fixação das fôrças armadas para o tE;"mpo 
de paz; 

VI autorizar abertura e operações de crédito e emi\ssões 
de curso forçado ; 

VII transferir temporàriamente a sede do Govêrnq Fe-
deral; 

VIII resolver sôbre limites do território nacional; 
IX - legislar sôbre bens do domínio federal e sôbre fôdas 

as matérias da competência da União, ressalvado o dispostp no 
artigo seguinte. 

Art. 66. E' da competência exclusiva do Congresso Nacipnal: 
· I - resolver definitivamente sôbre os tratados e copven-

ções celebradas com os Estados estrangeiros pelo Presidente da 
Hepública; 
. 11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra 
e a fazer a paz; 

III - autorizar o Presidente da República a permitir que 
fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, por ~otivo 
de guerra, nêle permaneçam temporàriamente ; 

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal, qt,lando 
decretada pelo Presidente da República; · • 

V - conceder anistia ; 
VI - aprovar as resoluções das assembléias legislativas esta-

duais sôbre incorporação, subdivisão ou desmembrament~> de 
Estados; 

VII - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da l,~epú
blica a se ausentarem do país ; 

VIII - julgar as contas do Presidente da República; • 



. IX - fixar a ajuda de custo dos membros do Congresso 
Nac10nal, bem como o subsídio dêstes e os do Presidente e do Vice-
Presidente da Repúbhca ; 

X - mudar temporàriamente a . sua sede . 

SEÇÃO V 

Das leis 

Art. 67. A iniciativa das leis, ressalvados os casos de com-
petência exclusiva, cabe ao Presidente da República e a qu8Jquer 

. membro ou comissão da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral. 

§ 1.° Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da Re-
pública a iniciativa da lei de fixação das fôrças armadas e a de 
tôda1> as leis sôbre matéria financeira . 

· § 2.0 Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, 
do Senado e dos tribunais federais, no que concerne aos respectivos 
serviços administrativos, compete exclusivamente ao Presidente dà . 
República a iniciativa das leis que criem empregos em serviços 
existentes, aumentem vencimentos ou modifiquem, no decurso de 
cada legislatura, a lei de fixação das fôrças armadas . 

§ 3.0 A d:scussão dos projetos de lei de iniciativa do Presi-
dente da República · começará na Câmara dos Deputados. 

Art. 68 , O projeto de lei adotado numa das câmaras será 
revisto pela outra, que, aprovando-o, o enviará à sanção ou à 
promulgação (arts. 70 e 71) . . 

Parágrafo único. A revisão será discutida e votada num só 
turno. 

Art. 69. Se o projeto de uma câmara fôr emendado na 
outra, volverá à primeira para que se pronuncie acêrca da modifi-
cação, aprovando-a ou não. 

Parágrafo único. Nos têrmos da votação final, será o projeto 
-enviado à sanção. 

Art. 70. Nos casos do art. 65, a câmara onde se concluir a 
votação de um projeto enviá-lo-á ao Presidente da República, que, 
aquiescendo, o ·sancionará . 

§ 1.0 Se o Pr~sidente da República jctlgar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou contrário aos interêsses nacionais, 
vetá-lo-á, total ou parcialmentê, dentro de dez dias úteis, contados 
daquele em que o receber, e comunicará no mesmo prazo, ao Presi-
dente do Senado Federal, os motivos do veto. Se a sanção fôr negada 
quando estiver finda a sessão legislativa, o Presidente da República 
publicará o veto. 

§ 2.0 · Decorrido o decêndio, o silêncio do Presidente da Re-
pública importará sanção. . 

§ 3.° Comunicado o veto ào Presidente do Senado Federal, 
êste convocará as duas câmaras para, em sessão conjunta·, dêle 
conhecerem, considerando-se aprovado o projeto que obtiver o voto 
de dois terços dos· deputados e senadores presentes. Nesse caso, 
será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da Repú-
blica. 

§ 4.0 Se a lei não fôr . promulgada dentro de 48 horas pelo 
Presidente da ·República, nos casos dos §§ 2.~ e 3.0 , o Pre-
sidente do Senado a promulgará; e, se êste o não fizer em igual 
prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado. 

Art. 71. Nos casos do art. 66, considerar-se-á com a votação 
final encerrada a elaboração da lei, que será promulgada pelo 
Presidente do Senado. 

Art. 72. Os projetos de lei rejeitados ou não sancionados só 
se poderão · renovar na mesma sessão legislativa mediante proposta 
da maioria absoluta dos membros de qualquer das câmaras. 



SEÇÃO VI 

Do orçamento 

Art. 73. O orçamento será uno, incorporando-se à receita, 
notigatàriamente, tôdas as rendas e suprimentós de fundos, e in-
cluindo-se discriminadamente na despesa as dotações necessárias 
ao custeio de todos os serviços públicos . 

§ 1.0 A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa para os serviços anterior-
mente criados. Não se incluem pessa proibição: 

I - a autorização para abertura de créditos suplementares 
e operações de crédito por antecipação da receita; 

11 - a aplicação do saldo e o- modo de cobrir o deficit. 
§ 2.0 O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes : 

uma fixa, que não poderá ser alterada senão em ·virtude de lei an-
terior; outra variável, qúe obedecerá a rigorosa especialização, 

Art. 7 4. Se . o orçamento não tiver sido enviado à sanção 
até 30 de 'n·ovembro, prorrogar-se-á para o exercício seguinte o que 
estiver em vigor. 

Art : 7 5. São vedados o estôrno de verbas, a concessão de 
créditos ilimit-ados e a abertura, sem autorização legislativa, de cré-
dito especial. . 

Parágrafo único . A abertura de crédito extraordinário só será 
admitida por necessidade urgente ou imprevista, em caso de guerra,. 
comoção _jptesti'na ou calamidade publica. 

Art. 76. O Tribunal de Contas tem a sua sede na Capital 
da República e jurisdição em todo o território nacional. 

§ 1.0 Os Ministros do Tribunal de Contas ser'ão nomeados 
peló 'Presidimte da República, depois .de ·aprovada a escolha pelo 
.Senado F deral, e terão os mesmm. direitos, garantias, prerrogati-
vas e vencimentos dos juízes do Tribunal Federal de Recursos. 

. I 

§ 2.0 O Tribunal ·de Contas exercerá, no que lhe d-iz respeifo, 
as atribuições constantes do art. 97, e terá quadro próprio para p 
seu pessoal. · 

Art . 77·. . Compete ao Tribunal de Contas : 
I ~ acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegaçqes 

criadas em lei, a execução do ·orçamento; 
11 . - julgar as COi1tas' dos responsáveis por dinheiros e ouf:rios 

bens públicos, e as dos administradores das entidades autárquic~is; 
IH - julgar da legalidade dos contratos e das aposentaclo-

r-ias. rebrmas e pensões. . 
§ 1.0 Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à 

receita ou à despesa só se reputarão perfeitos depois de registra-
. I 

dos pelo Tribunal de Contas. A recusa do registro suspep.d~rá 

a execução do contrato até que se pronuncie o Congres~o NacioDral. 
§ 2.0 Será sujéito a registro no Tribunal de Contas, préyio 

ou posterior, confm;me a lei o estabelecer, qualquer ato de adrni, 
nistração pública de que resulte obrigação de pagame'nto pelo re-
SOi.lrc N acionai ou por conta dê~fe . · 

§ 3.0 Em qualq~er caso, a recusa qo registro por falta de 
sald•• no crédito ou por imputaÇão a crédito impróprio terá caráter 
pr~ibitivo. Quãndo a recusa tiver outro fundamento, a . desp~sa 
poderá efetuar-se . após despacho do Presidente da República, re-
gistm sob re.>erva do Tribunal ·de Contas e recurso ex-officío Pilfa 
o Congresso Nacional. . 

§ 4.0 O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no pn,1zo 
de scs:>enta dias, sôbre as contas que o Presidente da República ,de-
verá prestar · anualmente ao Congresso Nacional. Se elas não Ih~ 
forem enviadas no prazo da lei, com~nicará o·.' fato ao Congresso 
Nacional para os fins · de direito, apresentando-lhe, num e noutro 
caso, minucioso relatório do exercício financeiro ·encerrado. 



CAPfTTJLO IU 

DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I 

·no Presidente e do Vice-Presidente da República 

Art. 78. O Poder Exe~utivo é exercido pelo Presidente da 
'República . 

Art. 79. Substituí o Presidente, em caso de impedimento, 
e sucede-lhe, no de vaga, o V1ce-Presidente da República. 

§ 1.0 Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do 
Vice-Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao 
exerc1cio da presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, 
o Vice-Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo 
Tnbunal Federal. 

§ 2.0 Vagando os cargos de Presidente ~ Vice-Presidente ela 
Répública, f ar-se-á eleição sessenta dias depois de aberta · a última 
vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do período 
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita, trin~ dias 
dep01s da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma esta-
belecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos · deverão com-
pletar o período dos seus antecessores. 

Art. 80. São condições de elegibilidade para Presidente e 
Vice-Presi~ente da República: · 

I - ser brasileiro (art. 129, n.08 I e !I); 
II - estar no exercício dos direitos pohticos; 

III _- ser maior de trinta e cinco anos. 
Art. 81. O Presidente e o Vice-Presidente da República 

serão eleitos simultâneamente, em todo o país, cento e vinte dias 
antes do têrmo do período presidencial. 

Art. 82. O Presidente e o Vice-Presidente da República 
exercerão o cargo por cinco anos . 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República to-
marãc> posse em sessão do Congresso Nacional ou, se êste não esti-
ver reunido, perante o Supremo ·Tribunal Federal: 

Parágrafo único . O Presidente da República prestará, no ato 
da posse, êste compromisso : "Prometo manter, defender e cumprir 
a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem 
geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a indepen-
dência." 

Art. 84. Se, decorridos trinta dias da data fixada para a 
posse, a Presidente ou o Vice-Presidente ·da República não tiver, 
salvo por motivo de doença, assumido o cargo, êste será declarado 
vago pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 85. O Presidente e o Vice-Presidente da República 
não _poderão ausentar-se do país sem perrilis~o do Congresso Na-
cional, sob pena de perda do car.go. 

Art. 8Õ. No .último ano da legislatura anterior à eleição 
para Presidente e Vice-Presidente da ~epública, serão fixados os 
s~us subsídios pelo Congresso Nacional. 

SEÇAO 11 

Das atribuições . do Presidente ·da República 

Art. 87. Compete privativamente ao Presidente da Repú-
. blica: 

I - sapcionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir 
decretos e regulamentos para a sua fiel execução; · 

II - vetar, nos têrinos do art. 70, § 1.0
, os projetos de lei; 

III - nomear e denútir os Ministros de Estado; 



IV - nomear e demitir o Prefeito do D istrito Federal 
(art. 26, §§ 1.0 e 2,0 ) e os membros do Conselho Nacional de 
Economia (art. 205, § -1.0 ); 

V - prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas 
por esta Constituição, os cargos públicos federais ; 

VI - manter relações com Estados estrangeiros; 
VII - celebrar tratados e convenções internacionais ad re-

ferendum do Congresso Nacional; 
VIII - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congres-

so Nacional, ou sem essa autorização no caso de agressão estran-
geira, quando verificada no intervalo das sessões legislativas; 

IX - faz'er a paz, com autorização e ad referendum do 
Congresso Na<:ional; 

X - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Na-
cional, ou sem essa autorização no intervalo ·das sessões legislativas, 
que fôrças estrangeiras transitem pelo territóri~ do país ou, por 
motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente; 

XI - exercer o comando supremo das fôrças armadas, 
administrando-as por intermédio dos órgãos competentes ; 

XII decretar a mobilização total ou parcial das fôrças 
armadas; 

XIII decretar o estado de sítio nos têrmos desta Consti-
tuição; 

XIV decretar e executar a intervenção federal nos têrmos 
dos arts .. 7.0 a 14; 

XV - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprêgo ou 
comissão de govêrno estrangeiro; 

XVI - enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primei-
ros dois meses da sessão legislativa, a proposta de orçamento; 

XVII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro 
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
relativas ao exercício anterior; 

XVIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional po( oca-
sião da abertura da sessão legislativa, dando conta da s~'tuação 

do país e solicitando as providências que julg~r necessárias; 
XIX - conceder indulto e comutar penas, com audiência 

dos órgãos instituídos em lei. 

SEÇÃO 111 

Da responsabilidade do Presidente da República 

Art. 88. O Presidente da República, depois qqe a C~mara 
dos Deputados, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, 
declarar procedente a acusação, será submetido a julgamenfo pe: 
rante o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns, ou Pl~rante 
o Senado Federal nos de responsabilidade. 

Parágrafo único. Declarada a procedência da acusação, ficará 
o Presidente da República suspenso das suas funções . 

Art. 89. São crimes de responsabilidade os atos do Presi 
dente da República que atentarem contra a Constituição Fr.dera 
e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exerckio da Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e s,ociais; 
IV - a segurança interna do país; 
V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 
VII - a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos; 

VIII o cumprimento das decisões judiciárias. 
Parágrafo único. :Êsses crimes serão definidas em lei es-

pecial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. 



SEÇÃO· IV 

Dos Ministros de Estado 

Art. ~O. , O Presidente. da República é auxiliado pelos Mi-
nistros d~tEstado. 

Parág afo ~n.ico. São tondições essenciais para a investidura 
no cargc i· e Mmtstro de Estado: · 

I ++- 'Sér brasileiro (art. 129, n.0
" I e 11); 

li ...,... estar no exercício dos direitos políticos; 
III - ser maior de vinte e cinco anos. 
Art·. 91. · Além das atribuições que a lei fixar, compete a9s 

Ministros de Estado : 
I ___: referendar os atos assinados pelo Presidente da Re}llú-

blica; · 
.u .- expedir instruções para a boa execuÇão das leis, 

I , . 

decretos -e regulamentos; . 
UI - apresentar ao :~;'residente da República relatôrio dos 

serviços de cada ano .realizados no ministério; · 
IV - comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado. Fe-

deral nos casos e para os fins indicados nesta Constitui~. 

Art. 92. Os Ministros de Estado serão, nos crimes comuns 
e ?OS de responsabilidade, processados e julgados pelo Supr emcr 
·TrTbunal Fed~ral, e, nos conexos com os do Presidente da Rêpú-
bÜca, peios orgãos competentes . para o processo e julgamento 
.dêste~ 

Art . . 93. São crimes de responsabilidade, além do previsto 
p.o art. 54, parágrafo único, os atos definidos em lei (art. 89 ), 
quando praticados ou ordenados pelos Ministros de Estado . 

. Parágrafo único . Os Ministros de Estado são reSponsáveis 
pelos atos que assinarem, ainda . que juntamente com· o Presi-
deute da República, ou que praticarem por ordem dêste. 

Art. 94. 
órgãos: 

CAPíTULO IV 

DO PODER JUDICIÁRIO 

Disposições Ptelimi11ares 

O Poder JÚdiçiário ~ exercido pelos se_guintes 

I Supremo Tribunal Federal; 
li Tribunal F~deral de Recursos; 

III Juízes e tribunais militares; 
IV - Juízes e tribunais eleitorais; 

V - ·Juízes e tribunais do trabalho. 
Art. 95... Salvo as restrições exp~essas nesta Constituição, 

os juízes gozarão das garantias se~uintes • 
I - vitalicieda<;le, não podendo perder o cargp senão por sen-

tenca jucliciária; · · 
li' . inamovibilidade, sa1vo quando · ocorrer: motivo de 

iqter~sse publico reconhecido pelo voto · de dois terços dos 
membros efetivos do tribuna·! .superiór competente ; 

ni - irredutibilidade dos vencimento~. 'que, todavia, fi~arão 
sujeitos i:lOS impostos gerais. 

§ 1.0 A aposentadoria será compUlsória aos sete,nta anos de 
idade ou por invalidez comprovada, e facultativa apos trmta anos 
de serviço público, contados na ÍÇ)rma da lei . 



§ 2.0 A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decre-
tada com vencimentos integrais . 

§ 3.0 A vitaliciedude não se estenderá obrigatoriamente aos 
juízes com atribuições limitadas ao preparo dos processos e à 
substituição de juízes julgadores, salvo após dez anos de contí-
nuo exercício no cargo. 

Art. 96. É vedado ao juiz : 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 

função pública, salvo o magistério secundário e superior e m. 
casos previstos nesta Constituição, sob pena de perda do cargo 
judiciário ; 

II - receber, sob qualquer pretexto, percentagens, nas causas 
sujeita!: a seu despacho e julgamento ; 

III - exercer atfvidade político-partidária. 
Art. 97. Compete aos tribunais · 

I - eleger seus presidentes e demais órgãos de direção ; 
II - elaborar seus regimentos internos e organizar ds servi-

ços auxüiares, provendo-lhes os cargos na forma da lei ; e bem assim 
propor ao Poder Legislativo competente a criação ou a extinção 
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos.; 

III - conceder licença e férias, nos têrmos da lei, àos seus 
membros e &,os juízes e serventuários que lhes forem imediata-
mente subord~'itados. 

SEÇÃO li 

Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 98. O. Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital 
da República e jurisdição em todo o território nacional, compor-se-á 
de onze ministros. ítsse número, mediante proposta do próprio 
Tribunal, poderá ser elevado por lei. 

Art. Y9. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
no!T'eadcs pelo Presidente da República, depois de aprovfda a 
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros (art. 129, n.08 I 
e II), maiores de tónta e cinco anos, de notável saber jurí1:lico e 
reputação ilibada. 

A.-L •• 100 . Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão, 
nos crimes de responsabilidade, processados e julgados pelo S,enado 
Federal. 

Art. 101. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
I - processar e julgar originàriameme : 
a) o Presidente da República nos crimes comuns ; 
b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da Repú-

blir<. nos crimes comuns ; 
c) os Ministros de Estado, os JUÍzes dos tnounais sup1~riores 

federai:>, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos E~tados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministro& do Tribu+1al de 
Contas e os chefes de missão diplomática em caráter perm~nente, 
assim nos crimes comuns como nos de responsabilidade, ress11lvado, 
quanto aos Ministros de· Estado, o disposto no final do art. 92 ; 

d) os litígios entre Estados estrangeiros e a União, os E\;tados, 
o DiStrito Federal ou os Mun~cípios; · 

e) as causas · e conflitos entre a União e os Estados ou entre 
êstes; · 

f) os conflitos de jurisdição entre juízes cu tribunais fE(derai!>' 
de justiçás diversas, entre quaisquer juízes ou tribunais fedr;rais e 
os dos Estados, e entre ·juízes ou tribunais de Estados difefentes 
inclusive os do Distrito Federal e os dos Territórios ; 

~) a extradição dos cáminosos, requisitada por Estados estran-
geiros e a homologação. da's sentenças · estrangeiras ; 

h) o habeas-corpus, quando o coator ~u paciente fôr tr,buna~ 
funcionário ou autoridade cujos atos estejam diretamente spjeitos 



':à jurisdição- cfo Supremo Tribunal Fe-deral; quando se tratar de 
êrime sujeit~ a essa mesma jurisdição em única .instância; e 
quando houv.er perigo de se consumar a violênc<..a, antes que outro 
juiz ou · tribunal possa conhecer do pedido; 

i) os mandados de segurança contra ato do Presidente da 
República, da lVIesa da Câmara ou do Senado' e do Presidente do 
próprio Supremo Tribunal Federal ; 

j) a execução das sentenças, nas causas da sua ·competência 
originária, sendo facultada a delegação de ates processuais a juiz 

·-inferior ou a outro tribunal ; 
k) as ações rescisórias de séus acórdãos ; 
II - julgar em recurso ordinário: 
a) os mandado~ de ·segurança e os haÓf!_as-corpus. decididos em 

última instância pelos tribunais locais ou federa:S, quando denega-
tÓria a decisão ; 

b) as causas decididas por juízes locais, fundadas . em tratado · 
ou contrato da União com Estado estrangeiro, assim como as em 
que , forem partes um Estado ·estrangeiro e pessoa domiciliada· no 
país; 

c ) os crimes políticos ; 
iii · _:_ julgar em recurso extraordinário as causas decididas em 

1ímica ou última instância por o~tros tribunai; ou juÍzes : 
a) quando ·a decisão fôr contrária a disoósitivo desta Consti--

tuição ou à letra de tratado ou lei federal ; • 
b) quando se questionar -sôbre a validade de lei federal em 

face desd Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei 
impugnada; 

c) quando se contestar a validade de lei ou ato de govêrno 
local em face desta Constituição ou de Jei federal, e a decisão recor-
-rida julgar válida a lei ou o ato; 

d) quando na decisão recorrida a interpretação da- lei fécleral 
invocada fôr diversa da que lhe haja dado qualquer ·dos outro_s 
tribunais ou o próprio Supremo Tribunal Federal; 

IV. - rever, em benefício dos condenados, as suas décisões 
criminais em processos findes . 

Art. 102. Com recurso 'voluntário para o Supremo Tribund 
Federal, e--cla cm:npetência do seu Presidente conceder c;_eguatur 
a cartas rogatórias de tribunais e-strangeiro~:: 

SEÇÃO III 

Do Tribunal Federal de· Recursos 

Art. 1 03.. O Tribunal Federal de Recursos, com sede. na 
Capital Federal, compor-se-á de .nove juízes, n9TI-e__ados pelo Presi-
dente da República, depois de aJ2!-ovada" a éset1}ha pelo Senado 
Federal, sendo dois · terço~ entr-e: ~gistrados-:_ ~..um têrço entre 
advogados e membros do Ministéfío Púbfi'é_9, c~ os r_eqttr~€E 
<.:rt. 99. 

Parágrafo ún:co. O Tribunal poderá dividir-se em càmaras 
ou turmas. 

Art. 104. Compete ao Tribunal Federal de Recursos : 
I - processar e julgar originàrj.a-mente ·: 
a) as ações rescisÓria.s de seus acórdãos ; 

· b) os' maiJ.dados de segurança, quando a autoridade coatora 
fôr Ministro de Estado, o próprio Tribunal ou o seu Pi:esíâente; 

li .:__ julgar em grau de recurso : 
a) as cause:.~ decididas em primeira instância, quando a União 

.f.ôr interessada -como autora, ré, assistente .ou opoente, exceto as 
d~ falência; ou quando se tratar de crimes praticadus em detri-
m.ento de bens, serviços ou interêsses da União, ressalvada a 
comp:::tência da Justiça Eleitoral e a Cia Justiça Militar; 



b) as decisões de juízes locais, denegatórias de habeas-
corpus, e as proferidas em mandados de s.egurança, se federal a 
al.rt'citidade .apontada como coatora; 

Ill - rever. em benefício dos condenados, as suas decisões 
crimír!ais em processos findos . 

Art. 105. A lei poderá criar, em diferentes · regiões do 
país; outros Tribunais Federais de Recursos, mediante proposta 
do próprio Tribunal e aprovação do Supremo Tribunal Federal, 
fixando-lhes sede e jurisdição territorial e observados os preceitos 
dos arts. 103 e 104. 

SEÇÃO IV 

Dos juízes ~ tribunais militares 

Art. 106 . São órgãos dà Justiça Militar o Superior Tribunal 
Militar e o·s tribunais e juízes inferiores que a lei instituir. 

Parágrafo único. A iei disporá sôbre o número e a forma 
de escolha dos juízes militares e togados do Superior Tribunal 
Militar, os quais terão vencimentos iguais aos dos juízes do Tri-
bunal Federal de Recursos, e estabelecerá as condiçÕes de acesso 
dos auditores. 

Art. 107. A inamovibilidade assegurada aos membros da 
Justiça Militar não os exime da obrigação de acompanhar as fôr-
ças junto às quais tenham de servir. 

Art. 108. À Justiça Militar compete processar e julgar, nos 
crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que ihes 
são assemelhadas. 

§ 1.0 Êsse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos 
casos expressos em lei, para a repressão de crimes contra a segu-
rança externa do país ou ·as instituições militares. 

§ 2.0 A lei regulará a aplicação das 'penas da legislação rpilítar 
em tempo de guerra. 

SECÃO v 
Dos juízes e tribunais eleitorais 

Art. 109 , Os órgãos da justiça eleitoral são os seguintes: 
I Tribunal Superior Eleitoral ; 

II Tribunais Regionais Eleitorais ; 
III Juntas eleitora1.s; 
IV - Juízes eleitorais. 
Art. 110. · O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Qapitál 

da Repúb1~ca, compor-se-á, · 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal . F ,ederal 

dentre os seus Ministros; · 
b) de dois juízes escoihidos nelo Tribunal Federal de Recursos 

dentre os seus. juízes ; 
c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Ju.stiça do Distrito 

Federal dentre ns seus desembargadores; 
II - por nomeação do Presidente da República, d~~ dois 

dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e reputação i~ibada, 
que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tri-

. bunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral eleger~! para 

seu presidente um dos dois Ministros do Supremo Tribunal Fyderal; 
cabendo . ao outro a vice-presidência. 

Art. 111. Haverá um Tribunal Regiànal Eleitoral na capital 
de cada Estado e no Distrito Federal. . . 

·I 



. Parágrafo único. Mediante proposta do Tribt.:nal Superior 
Eleitoral, poderá criar-se por lei um Tribunal Regional Eleitoral na 
capital de qualquer Território. 

Art. 112 . Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão, 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

sem; membros; · 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os 

juízes de direito : 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois 

dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
que não sejam incompo.tíveis por lei, indicados pelo Tribunal de 
Justiça. · 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral serão escolhidos dentre os três desembargado-
res do Tribunal de Justiça. 

Art. 113. O número dos juízes dos tribunais eleitorais não 
será reduzido, mas poderá ser elevado, até nove, mediante proposta 
do Tribunal Superior Eleitoral e na forma per êle sugerida. 

Art. 114. Os juízes do~ tribunais eleitorais, salvo motivo 
justi'licado, servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos. 

Art . 115 . Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais 
eleitQtais serão escolhidos, na mesma oc.asião e pelo mesmo pro-
ce~so, em nilmero igual para cada categoria. 

Art. 116. Será regulada per lei a organização das juntas elei-
torais, a que presidirá um juiz de direito, e os seus membros serão 
nomeados, depois de aprovação do Tribunal Regional Eleitoral, 
pelo presidente dêste. · 

Art. 117. Compete aos juízes de direito exercer com juris-
dição plena e na forma da lei. as funções de juízes eh:itorais. 

Parágrafo único. A lei poderá outorgar a outros juízes compe-
tência para funções não decisórias . 

Art. 118. Enquanto servirem, os magistrados eleitorais goza-
rão, no que lhes fôr aplicável, dc.s garantias estabelecidas no 
art. 95, n.0 " I e II, e, como tais, não terão outras incompati-
bilidades senão as declaradas por lei. 

Art . 119. A lei regulará a competência dos juízes e tribunais 
eleitorais. Entre as atribuições da justiça eleitoral, inclui-se :. 

ticos; 
I - o registro e a cassação de registro dos oartidos polí-

II - a divisão eleitoral do país; 
IJT - o alistamento eleitoral: 
IV - a fixação da data das eleições, quando não determi-

nada por disposição constitucional ou legal; 
V - o processo eleitoral, a apuração das eleições e a ex· 

pedição de diploma aos eleitos ; 
VI o conhecimento e a decisão das trgüições de inelegi-

bilidade; 
VII o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos 

comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas-corpus e 
mandado de segurança em mat~ría eleitoral i 

VIII - o conhecimento de reclamações relativas a obriga-
ções i~postas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabili-
dade e à apuração da origem dos seus recursos. 

Art. 120. Sã.o irrecorr~veis as decisõe~ do Tribunal Supericr 
Eleitoral, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrá-
rios a esta Constituição e as denegatórias de habeas-corpus ou 
mandado de segurança; das qu~is caberá recurso para o Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 121. Das decisões . dos Tribunais Regionais Eleitorais 
sómente caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando: 

I - forem proferidas contra expressa.. disposição de lei ; 
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II - ocorrer divergência na interpretação da lei entre dois 
ou mais tribunais eleitorais ; 

UI - versarem sôbre expedição de diploma nas eleições f6-
. derais e estaduais ; · 

IV - denegarem habeas-corpus ou mandado de segurança 

SEÇÃO VI 

Dos juízes e tribunais do trabalho 

Art. 122. Os órgãos da .justiça do trabalho são os seguin-
tes: 

I - Tribunal Superior do Trabalho; 
II - Tribunais Regionais do Trabalho ; 

III - Juntas ou juízes de conciliação e julgamento. 
§ 1.0 O Tribunal Superi'or do Trabalho tem sede na Capital 

Federal. . 
§ 2.0 A lei fixará Ô número dos Tribunais Regionais do Tra-

balho e respectivas sedes. 
§ 3.0 A lei instituirá as jqntas de conciliação e julgamento, 

pode.ndo, nas comarcas onde elas não forem instituídas, atribuir as 
suas funções aos juízes de direito. 

§ 4.0 Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do 
Trabalho. 

§ 5.0 A. constituição, investidura, jurisdição. competência, ga-
rantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho 
serão reguladas por lei, ficando assegurada a paridc.de de represen-
tação de empregados e empregadores. 

Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar 
os dissídios individuais e cp!etivos entre. empregados e empregadores, 
e as demais controvérsias oriundas de relações do . trabalho regidas 
por legislação especial. · I 

trabalho são da § 1.0 Os dissídios relativos · a acidentes do 
competência dA justiça ordinária. 

§ 2.0 A lei especific2rá os casos em que as decisões. nos 
dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições de 
trabalho. 

TfTULO 11 
Da Justiça dos E~tados-

Art. 124. Os Estados organizarão a sua justiça com ob~er
vância dos arts. 95 a. 97 e também dos seguintes princípios : 

I - serão inalteráve.is· a div:isão e a organização judiciárias, 
dentro de cinco anos da data dà lei que as estabe!ecer, salvo r)ro-
posta motivada do Tribunal de Justiça; · 

li - poderão ser criados tribunais de alçada inferior à dos 
Tribunais de Justiça; · 

III - o ingresso na magistratura vitalícia dependerá de con-
curso de provas, org<mizado pelo Tribunal de Justiça cem a colqbo-
ração do Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil. e 
far-se-á a indicação dos candidatos, sempre que fôr possível, em 
lista tríplice; 

IV - a promoção dos juízes far-se-á de entrância para (11 -

trância, por antiguidade e por merecimento, a:lternadamentç, e; no-
segundo caso, depsnderá de lista tríplice organizacb p :: lo Tribun::J 

. de Justiça . Igual proporção se observará no acesso. ao Tribunal, 
ressalvado o disposto no n.0 V 'dêste artigo. Para isso, nos caSo!' 
de merecimento, a lista tríplice se comporá de nomes escolhidos 
dentre os dos juízes de qualquer entrância. Em se trat~mdo de 

- antiguid2.de, que ~c npurará na últim:1 cntrància, ó Tribunal resol-

I 
\ 



verá preliminarmente se deve ser indicado o juiz mais t'ntigo; e, 
se este fôr recusado por três quartos dos desem bargadores, repetirá 
a vota.;ão em relação ao imediato, e assim por d iante, até se fixar a 
indicação. Somente após dois ano~ de. efetivo exercício na respectiva 
Chtrâncl.a poderá o duiz ser promovido; 

. V - na · cÓmposição de qualquer tribunat, um quinto do's · 
lugares será preenchido por advogados e membros do Ministério 
Público, de notório merecimento e reputação ilibada, com dez anos, 
pelo menos, de prática forense. Para cada vaga, o Tribunal, ~m ses-
são e escrutínio secretos, votará lista tríplice. Escolhido um mem-
bro , do Ministério Público, a vaga seguinte será preenchida por 
advogado; . 

VI - os vencimentos dos desembargadores serão fixado·s em 
quantia não inferior à que recebem,. a qualquer título. os secretários 
de Estado; e os dos demais juízes vitalícios, t:om diferença não 
excedente a tnnta p01 cento de uma parà outra entrância, atribuin 
do-se aos d~ entrânCia mais elevada não menos de dois terços dos 
vencimentos dos desembargadores; 

VII - em caso de mudança de sede do juízo, é facultado ao 
juiz remever-se· para a nova sede, ou pa ra comarca de igual entrân-
cia, ou pedir disponibilidade com vencimentos integrais; 

VIII - só por proposta do Tribunal dé Justiça poderá set 
alterado o número dos seus membros e dos de qualquer outro 
tribunal; 

IX - é da competência privativa do Tribunal de Justiça 
·processar e julgar os juízes de inferior ntstanc1a nos crimes comuns 
e nos d~ responsabilidade; 

X - poderá ser instituída a justiça de paz temporâria, com 
atribuição Judiciária de substituição, exéeto para julgamentos finais 
ou recorríveis, e competência para a habilitc:.ção e cekbração de 
casamentos e outros atos previstos em lei;.· 

_,. - poderão ser criados . cargos de juízes togados cÓm in-
vestidura limitada a certo tP.mpo e competência para julgamento 
das causas de pequeno valor. 1tsses juízes poderão substit.uir os 
juízes vitalícios; 

XII - a Justiça Militar estadual, organi~ada com observância 
cto!l preceitos gerais da lei federal (art. 5.0 , n.0 XV, letra f), terá 
como órgãos de primeira instância os conselhos de justiça e como 
órgão de segunda instância um tribunal especial ou o Tribunal de 
Justiça. 

TfTULO 111 
Do Ministério Público 

Art. 125. A lei organizará o Ministério Público da União 
junto à justiça comum, a militar, a el~itoral e .. a do trabalho. 
· · Art. 126. O ~inistério Público federá! rem por chefe o 
Procurador-Geral da República . O ·Procurador, nomeado pelo 
Presidente da República, depois de aprovada l'l escolha pelo Se-
nado .Federal, dentre cidadãos com os requisitos indicados no ar-
tigo 99, é demissível ad nutum . 

Parágrafo único. A União . será representada em juízo pelos 
Procuradores da República, podendo a lei cometer êsse encargo, 
nas comarcas do interior, ao Ministério Púbhco locai·. 

Art. 127. Os membros do Ministério Público da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios ingressarão nos cn'rgos ini~.ais da 
carreira mediante concúrso. Após dois anos de exercício; não pode-
rão ser demitidos senão por sentença judiciária ou mediap.te proces-
so administrativo em que ·se lhes faculte ampla defesa; nem remo-
vidos a não ser . mediante representação: motivada do chefe do Mi-
nistério Público com fundamento em conveniência do serviço. 

Art. 128. tios Estados, o Ministério Público será também or-
ganizado em carreira. observados os. preceitos do a:. dgo anteriol'· 
e mais o princípio de promoção de entrância a entrância. 



TITULO IV 

Da declaracãó de direitos 

CAPITULO I 

Da nacionalidade e da cidadania 

Àrt. 129. São brasileiros: 
I - os nascidos no Br-asil, ainda aue de pais estrangeiros, não 

residindo êstes a serviço do seu país: · 
11 - os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estran-

geiro, se os pais escive!en1 a l;ervÍço do Brasil, ou, não o · estando, se 
vierem residír no país. Neste caso, atingida a maioridade, ·deverão, 
para conservar a nacionslidade brasileira, optar por ela, dentro em 
quatro anos ; . . 

.111 - os que adquiriram. a naciOnalidade brasileira nos têr-
mos do art. 69, n.0 ' IV e V, da Constituição de 24 de fevereiro de 
1891; 

IV - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigi-
das aos portuguêses apenas .residência nb país por um ano inin-
terrupto idoneidade mor <.I e · sanidade física. 

Art. 130. Perde a nacionalidade o brasileiro 
I que, por naturalizaÇão vohintána, adquinr outra · na-

cionalidade; 
11 - que, sem ·licença do Pt:esidente da R~pública, aceitar 

:!e govêrno estrangeiro comissão, emprêgo ou pensão; . . 
III ..- que, por sentença judiciária; em processo que a lei esta-

belecer, tiver cancelada a sua · naturalização, por exercer atividade 
nociva ao· interêsse nacional. 

Art 131 SãÇ> eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos 
q\je se alistarem na forma da lei. 

Art. 132. Não podem alistar-se eleitores: 
1 - os analfabetos; 
II - os que não saibàm expnmir-se·.na língua nacional;, 

Ili - os que estejam privados, :temporária ou definitivaJinen- . 
te, do.: çlire:tos políticos. . . · . 

Parágrafo úÍlico. Também não . podem alistar-se eleitorE,!S as . 
praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os sub-oficiai~1, · os · 
sut>:-tenentes.. os sargentos e ós alunos das escolas .militare~ de 
· enstno sopenor 

Art. 133 . O alistamento e o voto são obrigatórias para os 
brasileiros de ambos os sexos salvo as exceções previstas em ~ei. 

Art. 134. O sufrágio é universal e direto; o vota ê secreto;· 
e fica a~:;egurada a representação proporr.ional dos partidos polí-
ticos nacionais, na forma que a lei estabelecer. · 

Art. 135. Só se suspendem ou perdem os direitos pol\ticos 
nos casos dêste ~rtigo. 

§ 1.0 Suspendem-se; 
I - por incapacidade civil absoluta ; 

II - por condenação criminal, enquanto durarem · os seus 
efeitos. 

§ 2.0 Pérdem-se: 
-I nos casos estabelecidos no art. 130; 

n . - peJa· recusa prevista no art : 141, § 8.0 ; 

liJ - pela aceitação de título nobiliário ou condecoração 
estrangeira qu.e importe restrição de direito ou dever . pera~tte o 
Estado . 

Art. . 136. A perda dos direitos políticos acarreta sirl)tultâ-
neamente a do cargo ou função pública . · 

·Art. 137. A lei estabelecerá as condições de reaquisiçãq dos 
. direitos . políticos e da nacionalidade. · 



Art. 138. São inelegíveis os inalistáveis e os mencionados no 
parágrafo único do art. 132. 

Art. 139. São também inelegíveis : 
I - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
a) · o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer 

tempo, no período imediatamente anterior, e bem assim o Vice-:Pre-
sidente que lhe tenha sucedido ou quem, dentro dos seis meses an-
teriores ao pleito, o haja substituído·; 

b) · até seis meses depois de afastados definitivamente das 
funções, os governadores, os interventores federais, nomeados de 
acôrdo com o art. 12, os M inistros r.le Estado e o Prefeito do Dis-
trito Federal ; 

c) até três meses depois de cessadas definitivamente as fun-
ções, os 'Ministros do Supremo Tribunal Federal e . Procurador-
Geral da República, os ·chefes de estado-maic. , os JUtzes, · o 
procurador-gel'al e os procuradores regionais da ustiça Eleitoral, 
os secretários de Estado e os chefes de políci ; 

11 - para governador: 
a) em cada Estado, o Governador qu haja exercido o cargo 

por qu.alquer tempo no período imediat ente ante-rior ou quem 
lhe haja sucedido, ou, dentro ~os seis es' anteriores ao pleito, o 
tenha · substituído; e o interventor federal, nomeado na forma do 
art. 12, que tenha exercido a~ .funções, por qualquer tempo, no p~ 
ríodo governamental imediatamente anterior; 

b) até um ano depois de afastados definitivamente das fun-
ções, o Presidente, o Vice-Presidente ·da RepúbHca e os substitu-
tos que hajam assumido a presidência; 

c) em cada Estado, até três meses depois de cessadas defini-
tivamente as funções, os secretários de Estado, os carnal).dantes 
das regiões · militares, os chefes e os coinand51ntes de polícia, os 
magistràdos federais e estaduais ·e o chefe do Ministério Público; 

· d) até três meses depois de cessadas definitivamente as 
funções, os que forem inelegíveis para Presidente da República, 
salvei os mencionados nas letras a e b dêste número; 

Ill - para prefeito, o que houver e;xercido o cargo por qual-
quer tempo, no período imediatamente anterior, e bem assim o que 
lhe tenha sucedido, ou, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o 
haja substituído; e, igualmente, pelo mesmo prazo, as autoridades 
policiais com jurisdição no Município; 

IV _:_ para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ás 
autoridades mencionadas em os n.0 " I e 11, nas mesmas condições 
em ambos estabelE:;cidas, se em exercício nos três meses anteriores . 
ao pleito; 

. V - para as assembléias legislativas, os governadores, seere-
tários de Estado e . chefes de polícia, até dois meses depois . de 
cessadas definitivamente as funções. 

Parágrafo único . Os preceitos dêste artigo aplicam-se àos ti-
tulares, assim efetivos como interinos, dos cargos mencionados. 

Art. 140. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do ar~ 
tigo anterior, o cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até 
o segundo grau: · 

I - do Presidente e do Vice-Presidente da República ou do· 
substituto que assumir a presidência: 

a) para Presidente e Vice-Presidente; 
b) para goverl).ador; . . 
c) . para der>utado ou senador, salvo se já tiverem exercido 

o inándato ou forem eleitos simultâneamente com o Presidente e 
o Vice-Presidente da República; 

. 11 - do Governador ou Interventor Federal, nomeado de 
acôrdo com o art. 12. em cada Estado: 

a) para governádor; 
b) para deputado ou senador, salvo se já tiverem exercido 

o mandato ou forem eleitos simultâneamente com o governador; 
111 - do, prefeito, para o mesmo · cargo . 



CAPíTULO Il 

DOS DIREITOS E DAS GARAJ,IITIAS INDIVIDUAIS 

Art. 141. . A Constituição assegura aos brasileiros e aos es· 
trangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos con-
cernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à proprie-
dade, nos têrmos seguintes: 

§ L0 Todos sãó iguais perante a lei. . . . 
§ 2.0 Ninguém pode ser obrigado a fazer ou detxar de fazer 

alguma ,.coisa senão em virtude de lei. 
§ 3.0 A lei não . prejudicará o direito adquirido, o ato jurí-

dico perfeito e a coisa julgada . . 
§ 4.0 A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Ju-

diciário qualquer lesão de direito individual. 
§ 5.0 E' livre a manifestação do pensamento, sem que de-

penda de censura, salvo quanto a espetáculos e divers~es púb~icas, 
respondendo cadl:l. um, nos casos e na forma que a let .precettuar, 
pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. E' asse-
gurado o direito de resposta . A publicação de livros e periódicos 
não dependerá de licença do poder público. Não s·erá, porém, tole-
rada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter 
a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe. 

§ 6.0 E' ·inviolável o sigilo da . correspondência. 
§ 7.0 E' inviolável a liberdade de consciência e. de crença e 

assegurado' o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que 
contrariem a ordem públka ou os · bons . costumes. As associações 
religiosas adquirirão personalidade jurídica . na forma da ·lei civil. 

§ 8.0 Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, 
ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a 
invocar para se eximir de obrigação, encargo ou · serviço . impos" 
tos pela lei aos brasileiros · em getal, ou recusar os qúe · ela 
estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim ·de atender 

· escusa de consciência. . · . . 1

• 

~ 9.0 . Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por . 
brasileiro (art. 129, n.08 I e li) assistência religiosa às fôrças arma-
das e, quando solicitada pelos interessados ou seus representa,ltes 
legais, também nos estabelecimentos de internação coletiva . 

. § 10. Os cemitérios terão caráter secular e serão adminis~ 
trados pela autoridade municipal. E' permitido a tôdas · as ~;on
fissões religiosas praticar nêles . os seus ritos. As associações re-
ligiosas · poderão, na forma da lei,. manter cemitérios particulares. 

§ 11 . Tqdos podem reunir-se, . sem armas, não intervindp a 
polícia senão para assegurar a · ordem pública. Com êsse inh,lito, 
poderá a polícia designar o local para a reunião,. contanto que, a~sim 
proced~ndo, não a frustre o ti impoSsibilite. · 

§ 12. E' gararltida a liberdade de associação para fins líc\tos. 
Nenhuma associação poderá ser compulsoriamente . dissOlyida 
senão em virtl,Jde de sentença judiciária. ' 

§ 13. ·E' vedada . a · organização, o registro au o funcic,ma~ 
menta de qualquer · pàrtido político ou associaÇão, cujo· progn,lma 
ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade 
dos .partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homqm. 

. § 14. E' livre o exercício de qUalquer profissão, observ~das 
as condições de capacidà.de qU:e a lei estabelecer. 

§ 15. A casa é o · asilo inviolável do indivíduo. Ningt,tém 
poderá uela penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não 
ser para acudir a vítimas de cr·ime ou desastre, nem durante o 
dia, fora dos casos e pela f.o'rma que a lei estabelecer. 

§ 16. E' garantido ó direito de propriedade, salvo o cas~~ de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por ínte-
rêsse social, mediante prévia e justa indenização em . dinheiro. Em 
caso de perigo iminente, como guerra óu comoção intestina, as autO-· 
ridades comp.etentes poderão usar da prop.ríedade particularl se 



assi~ o extgtr o bem público, ficando, todavia, assegurado o di-
reit" a indenização. ulterior. 

§ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, 
aos qtl<ais a lei garantirá privilégio tempórário ou, se a vulgarização 
convier à coletividade, concederá justo prêmio. 

§ 18. E' a~segurada a propriedade das marcas de indústria e 
comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial. 

§ 19. Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas 
pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos 
autores g~zarão dêsse direito pelo tempo que a lei fixar. 

§ 20. Ninguém será prêso senão em flagrante delito ou, por 
ordem escrita da autoridade competente, nos. casos expressos 
em lei. 

§ 21 . Ninguém será levado a prisão ou nela detido se prestar 
fiança permitida em lei. · 

§ 22. A pri~âo ou detenção de qualquer pessoa será imedia-
tamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não 
fôr legal, e, nos casos previstos em lei, promoverá a responsabili-
dade da autoridade .coatora. 

§ 23. Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberda-
de de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas trans· 
gressões disciplinares, não cabe o habeas-corpus. 

§ 24. Para proteger direito líquido e certo não amparado 
por habeas-corpus, conceder-se-á mands.do de segurança, ~eja qual 
fôr a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. 

§ 25. E' assegurada aos acusados plena defesa, com to:ios os 
meios e recursos ·essencia:s a ela, desde a nota de culpa, que, 
assinada pela autoridade competente, com· os nomes do acusador e 
das testemunhas, será entregue ao prêso dentro em. vinte e quatro 
horas. A instrução criminafserá contraditória. 

§ 26. Não haverá fôro privileg:ado nem juízes e tribunais 
de exceção. · 

~ 27. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela au-
toridade competente e na forma de lei anterior. 

§ 28. E ' mantida a instituição do júri, com a organização 
que lh,e der a lei, contanto que seja sempre ímpar o número dos 
seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude da 
defesá do réu e a soberania dos veredictos . Será obrigatoria-
mente da stia competência o julgamento dos crimes dolosos contra 
a vida, 

§ 29. A .lei penal r.egulará a individualização da pena e só 
retroagir á quando beneficiar o réu. · 

§ 30. Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. 
§ 31. Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco 

nem de caráter pérpétuo. São ressalvadas, quanto à pena de 
morte, as disposições da ·legislação militar- em tempo de guerra 
com país estrangeiro. A lei disporá .sôbre o seqüestro e o perdimento 
de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com 
abuso qe cargo ou função p:íblica, ou de emprêgo em entidade 
autárquica . 

§ 32. Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, 
salvo o 'caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obriga-
ção alimentar, na forma da lei. 

§ 33 . Não será concedida a extradição de estrangeir.o por 
crim:= político ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro. 

§ 34 . . Nenhum tributo será exigido ou aumentado ·sem que 
a lei o estabzleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem 
prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa adua-
niúra e o impôsto lançado por motivo de guerra. 

§ 35. O poder público, na forma que a lei estabelecer, con-
cederá assistência judiciária aos necessitados. 



§ 36. ·A lei assegurará : 
I o rápido andamento dos processos nas repartições pú-

blicas; 
II a ciência aos interessados dos despachos e das informa~'. 

ções a que êles se refiram ; 
III - a expedição das certidões requeridas para defesa de di-

reito; 
IV - a expedição das certidões requeridas para esClarecimen-

to de negócios administrativos, salvo se o interêsse público impuser 
sigilo. 

§ 37. É assegurado a quem quer que seja o direito de represen-
tar, mediante petição dirigida aos poderes públicos, contra abusos 
de autoridades, e promover a responsabilidade delas. 

§ 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos .do patri-
mônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autár• 
quicas e das sociedades de êconomia mista. 

Art. 142. Em tempo de paz, quaiqu:;r pessoa poderá com 
os 10eus bens entrar no território nacional, nêle permanecer ou 
dêle sair, respeitados os preceitos da lei. 

Art. 143 . O Govêrno Federal poderá expulsar do territó-
rio nacional o estrangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu 
cônjuge fôr brasileiro, e se tiver filho brasileiro (art. 129, n.09 I 
e II) dependente da economia paterna . 

Art. 144 . .., A especificação dos direitos e garantias expressas 
nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorren-
tes do regime e dos princípios que ela adota. 

TITULO V 
Da ordem econômica e social 

Art. 145. A ordem econômica deve ser organizada conforme 
os princípios da justiça social, conciliando a libe~:daqe de iniciativa 
com a valorização do trabalho humano. 

Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que ppssi-
bilite existência digna. O trabalho é oürigação social. 

Art. 146. A União poderá, mediante lei especial, intervir no 
domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou ativi-
dade. A intervenção terá por base o interêsse público e por limite 
os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição. 

Art. 147. O uso da propriedade será condicionado ao bem-
estar social. A lei poderá, com observância do disposto no ar-
tigo 141. § 16, promover a justa distribuição da propriedade, fOm 
igual oportunidade para todos. · • 

Art. 148. A lei reprimirá tôda e qualquer forma de a~uso 
do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de em-
prêsas individuais ou sociais, seja qual fôr a sua natureza, que 
tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a cortcor-
rência e aumentar arbitràr iamente os lucros. · 

Art. 149. A lei disporá sôbre o regime dos bancos de de-
pósito, das emprêsas de seguro, de capitalização e de fins análogos. 

Art. 150. A lei criará estabelecimentos de crédito espe·c.:iali-
zado de amparo à lavoura e à pecuária . 

Art. 151. A lei disporá sôbre o regime das emprêsas fOn· 
cessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais. 

·Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e a revisão 
das tarifas dos serviços explorados por concessão, a fim de quy os 
lucros dos conc·essionários, não excedendo a justa remuneraçãq do 
capital, lhes permitam atender a necessidades de melhoramen~os e 
expansão dêsses serviços. Aplicar-se-á a lei às concessões f~!itas

no· regime anterior, de tarifas estipuladas para todo o tempo de 
duração do contrato. 



Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo 
papa o efeito de exploração ou aproveitàmento in.dustrial. 

Art. 153. O aproveitamento dos recursos minerais e de ener· 
gia hidráulica depende de autorização ou concessão federal, na 
forma da lei. 

§ 1.0 As autorizações cu concessões serão conferidas exclu-
sivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no · país, asse-
gurada ao proprietário do solo preferência para a exploração. OS' 
direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às minas e 
jazidas, serão regulados de acôrdo com a natureza delas. 

§ 2.0 Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei-
tamento de energia hidráulica de potência reduzida. 

§ 3.0 Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as 
<;_uais a de possuírem os necessários serviços ·técnicos e administra-
tivos, os Estados passarão a exercer nos seus territórios a atribui-
ção constante dêste artigo. · 

§ 4.0 A União, ~os casos de interêsse geral indicados em lei, 
atixiliará os Estados nos estudos referentes i,ls águas termominerais 
de aplicação medicinal e no aparelhamento das estâncias destinadas 
ao uso delas. · 

Att. 154. A usura, em tôdas as suas modalidades, será .pu-
nida na forma· da lei. 

Art. 155. A navegação de cabotagem para o transporte de 
mercadorias é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necessi-
dade pública. 

Parágrafo único. Os proprietários, armadores e comandantes 
de navios nacionais, bem como dois terços, pelo menos, dos seus 
tripulantes, devem ser brasileiros (art . 129, n.08 I e II). 

Art. 156. A lei faci'itará a fixação. do homem no campo, 
estabelecendo planos de colonizaçãó e de aproveitamento das ter-
ras públicas. Para êsse fim, serão preferidos os nacionais e, dentre 
êles, os habitantes das zonas empobrecidas e as desempregados. 

§ 1.0 Os Estados assegurarão aos posseiros de terras devolu-
tas, que nelas tenham morada habitual, preferência para aquisição 
até vinte e cinco hectares. 

§ 2.0 Sem prévia autorização do Senado Federal, não se 
fará qualquer alienação ou concessão de terras públicas com área 
superior a dez mil hectares. 

§ 3.0 Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem 
urbano, ocupar, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reco-
nhedmento de domínio alheio, trecho de terra não superior a vinte 
e cinco hectares, tornando-o produtivo' por seu trabalho e tendo 
nêle ·sua morada, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença 
dec!aratória devidamente transcrita. 

Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à 
melhoria da condição dos trabalhadores: 

I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as con-
dições de cada região, as necessidades normais· do trabalhador e 
de sua família; 

II - proibição de diferença de salário para um mesmo 
trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; 

III - salário do trabalho noturno superior ao do diurno; 
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos 

lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar; 
V - duração diária do trabalho não excedente a oito 

horas, exceto nos casos e condições previstos em lei; 
VI - repouso semanal :remunerado, preferentemente aos 

domingos e, no limite das exigências técnicas das emprêsas, nos 
feriados civis e religiosos, de acôrdo c~m a tradição local; 

VII - férias anuais remuneradas; 
VIII - higiene e segurança do trabalho; 
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IX - proibição de trabalho a menores de quatorze anos; 
em indústrias insalubres, a mulheres e a menores de dezoito anos; 
e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, respeitada:;, 
em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções 
admitidas pelo juiz competente: 

X - direito da gestante a descanso antes e depois do 
parto, sem prejuízo do emprêgo nem do salário; 

XI - fixação das percentagens de empregados brasileiros 
• nos serviços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos 

de determinados ramos do comércio e da indústria; 
XII - estabiEdade, na emprêsa ou na exploração rural, e 

indenização ao trabalhador despedido, nos casos e nas condições 
que a lei estatuir; 

XIII - reconhecimento das convenções coletivas de traba-
lho; 

XIV - assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica 
preventiva, ao trabalhador e à gestante; 

XV - assistência aos desempregados; 
XVI - previdência, ·mediante contribuição da União, do 

empregador e do empregado, em favor da ·maternidade e contra 
os conseqüências da doença, da velhice, da invalidez e .da morte; 

XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo em-
."' pregador contra os acidentes do trabalho. 

Parágrafo único. Não se admitirá distinção entre o traba-
lho manuaí ou técnico e o trabalho intelectual. nem entre os pro-
fissionais respectivos, no que concerne a direitos, garantias e be-
nefícios. 

Art. 158. E' reconhecido o direito de greve, cujo exercício 
a lei regulará. 

Art. 159. E' . livre a associação profissional ou sindiCal, sen-
do reguladas por lei a forma de ·sua constituição, a sua represen-
tação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício de 
funções delegadas pelo poder público. I 

Art. 160. E' vedada a propriedade de emprêsas jornalí,sti-
. cas, · ~ejam políticas ou simple~mente noticiosas , assim como a de 
radiodif mão, a wciedades anênimas por ações ao portador er a 
estrangeiros. Nem êsses, nem pessoas jurídicas, excetuados os 
partidos políticos nacionais, poderão ser acionistas de socieda1:Ies 
anônimas prcprietárias dessas emprêsas. A brasileiros (art. 1:29, 
n.08 I e H) caberá, exclusivamente, a responsabilidade principal 
delas e a sua orientação intelectual e administrativa. 

Art. 161. A lei regulará o exercício das profissões liberais 
e a revalidação de diploma expedido por estabelecimento estrrn-
geiro de ensino. · 

. Art. 162. A seleção, entrada, distribuição e fi:xação de i~ni
grantes ficarão sujeitas, na forma da lei, às . exigências do i~te-
têsse nacional. · · 

Parágrafo único. Caberá a um órgão federal orientar êsses 
serviços e coordená-los com os de naturalização e de colonização, 
devendo nesta aproveitar nacionais. · 

TITULO VI 
Da Família, da Educaç~.o e da Cultura 

CAPíTULO I 

DA FAMÍLIA 

Art. 163. A famí!ia é consti~uída pelo casamento de vínc,ulo 
indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado. 

§ 1.0 o· casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O 
'çasamento religioso equivalerá ao civil se, observados os imMdi-

I 
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m~ e ·mr-~ç6es da lei; assim o requerer o çelebrante ou 
qualquer interessado, contcanto que seja o ato inscrito no registro 
público. · · 

§ 2.0 ·O casamento religioso, celebrado sem as formalidades 
· dêste artigo, terá 'efeitos civis, se, a · requerimento do · casal, fôr 
inscrito no registro público, mediante prévia habilitação pzrante a 
autor:dade competente. 

Art. 164. É obrigatória, em todo o território na~ional. a 
assistência à maternidade, à infãnCia e à adolescência. A lei ülstituirá 
o amparo de famílias de prole numerosa • 

. Art. 165. A vocação para suceder em bens de estrangeiro 
existentes no Brasil será regulada pela lei bra·s;l~ira e em benefí-
cio do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que lhes não seja mais 
favorável a lei nacional do de cujus. . 

CAPITULO 11 

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

Art. 166. A educação é direito de todos e será dadà no lar- e 
na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais 
de. solidariedade humana. 

Art. 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pe!os 
poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeÚ:adas as leis 
que o regulem. 

Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes prin-
cipios: 

I - o ensino nrimário é obrig!ltório e . só será dado na .língua 
nacional; 

li - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino 
oficial ulterior ao p:timário· sê-lo-á para quantos provar.em falta ou 
insuficiência de recursos; · 

III - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que 
·trabalhem mais de . cem pesso'as, são obrigadas a manter ensinO 
primário gratuito para os seus servidores e os fílhos dêstes; 

IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a 
ministrar . em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores me-
nores, pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos 
professôres; 

V - o ensino religioso constitui disciplin~ dos horários das 
escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de . 
acôrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por êle, se 
fôr capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável; 

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundárió 
oficial e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos 
e provas. Aos professôres, admitidos por concurso de títulos e pro-
vas, será assegurada a vitaliciedade.; 

VII - é garantida a liberdade de cátedra. 
Art. 169. Anualmente. a União aplicará nunca m~nos de dez 

por cento, e os Estados, a Distrito Federal e os Municípios nunça 
menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na ma-
nutenção e desenvolviménto do e.nsino. 

Art. 170. A União organizará o sistema federal de ensino e 
o dos Territórios. 

Parágrafo único. O sistema federal de ensino terá caráter su-
pletivo, estendendO:.se. á todo o país nos estritos limites das . defi-
ciênc!as locais. , · 

Art.' 171. Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seuS 
!tistenms de ensino. 

Parágrafo único, Para o desenvolvimento dêsses · sistema~ a 
União c:Poperará com auxílio pecuniário, o qua:l, em' relação;· ao 
ensiito pr~ário, pro.virá do . respectivo Fundo Nacional. 



Art 172. Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente ser-
viços · de assistência educacional que assegurem aos alunos necessita-
dos condições de eficiência ·escolar. 

Art. 173 . .., As ciências, as letras e . as artes são livres. 
Art. 174. O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo único. A lei promoverá a criação de institutos de 

pesquisas, de preferência junto aos . estabelecimentos de ensino su-
perior. · ' · 

Art. 175. As obras, monumentos e documentos de valór his-
tórico e artístico, bem ct>ino os monum~ntos naturais,· as 'paisagens 
e os locaís dotados de particular beleza ficam sop a proteção do 
poder público. · 

TITULO VIl 
Das Fôrças _ Armadas 

Art 176. As fôrças armadas, constituídas essencialmente pelo 
Exército, Marinha e· Aex:onáutica,. são instituições nacionais perma-

. nentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limi- · 
tes da lei. · 

Art. ~77. Destinam-se _as ~ôrç~s a~~das a defender a P/ltria 
e · a garantrr os poderes const1tuc1ona1s, a le1 e a ordem. . 

Art. 178. Cabe ao Presidente Ga República a direção polí-
tica da guerra e a escolha dos comandantes-chefes das fôrças em 
operação. . 

Art. 179. Os problemas relativos à defesa do país serão estu-
dados . pelo Con&elho de Segurança Nacional ~ pelos órgãos espe;-
ciais das fôrças armadas, incumbidos de prepará-las para· a moblli~-
zação e as operações militares. · 

§ 1.0 O Conselho de Segurança Nacional · será dirigido ·pelo 
Presidente da República, e dêle participarão, no caráter de ·mero~ 
bros efetivos, os ministros de Estado e os chefes de estado-mkior 
que a lei determinar. . Nos impedimentos, indicará o Presidi~nte 
da República o seu substituto 
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§ 2.0 A lei regulará R organização, a competência e · o ~un
cionamento do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 180: Nas .zonas indispensáveis à defesa do país, nãq se · 
permitirá, sem prévio assentimento do Conselho de Segurança Na-
cional: 

· I ~ qualquer ~to !efere~te a c~ncessão _de terras, a .a~p:r· 
tura de v1as de comumcaçao e a mstalaçao de me1os de transm1ssao; 

11 - a construção de pontes e estradas ínternacionais; 1 

III - o estabelecimento ou exploração de quaisquer in~iú~ 
ttias que interessem à segurança do país. . 
· § 1.0 · A lei especificará as zonas indispensáveis . à detesa 
nacional, regulará a sua utilização ·e assegura~, nas indústrias. n

1
elas 

situadas, predominância de capitais e trabalhadores brasileiros . 
. § 2.0 As' autorizações de que tratam os n.o• I, II e Hl poderão, 

em qualquer tempo, ser modificadas ou cassadas pelo Conselho
1 

de 
Segurança N acionai. · 

Art. 181. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço mi-
litar ou a outros encargos necessários à defesa da Pátria, nos têr-
mos e sob as penas da iei. 

§ 1.0 As mulheres ficam isentas do serviço militar, mas su-
jeitas aos encargo:; que a lei estabelecer. 

§ 2.0 A obrigação militar dos eclesiásticos será cumprida 
nos serviços das fôrças armadas ou na sua assistência espfritual. 

§ 3.0 Nenhum . bras-ileiro poderá, a partir da idade inil~iat; 
fixada em lei, para prestação de serviço militar, exercer . função pú-
blica ou ocupar emprêgo em entidade autárquica, so-ciedade de 
economia mista ou emprêsa concessionária de serviço público, -~;em 
a prova de ter-se alistado, ser reservista OU gozar ~e isenção. I 



s 4.0 Para favorecer o cumprimento das obrigações milita-
res, são permitidos 9s tiros de guerra e outros órgãos de formação de 
reservistas .. 

Art. 182. As patentes, com as vantagens, regalias e prerro-
gativas a elás inerentes, são garantidas em tôda a plenitude, assim 
aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados. 

§ 1.0 Os títulos, postos e uniformes militares são privativos 
do militar da ativa ou da reserva e do reformado . 

§ 2.0 O oficial das fôrças · armadas só perderá o pôsto e a 
patente por sentença condenatória passada em julgado, cuja pena 
restritiva da liberdade individual ultrapasse dois anos; ou, nos 
casos previstos em lei, se fôr declarado indigno do oiicialato ou 
com êle incompatível, conforme decisão de tribunal militar de cará-
ter permanente em tempo de paz, ou de tribunal especial em 
tempo de guerra externa ·ou civil. 

§ 3.0 O milit ar em atividade que aceitar cargo público per-
manente, estr2nho .à sua éarreira, será transferido para a reserva, 
com os direitos e deveres definidos em lei . 

§ 4.0 O militar em atividade que aceitar cargo público tem-
porário, eletivo ou não, será agregado ao respectivo quadro e 
somente contará tempo de serviço para a promoção por antigui-
dade, transferência para a reserva ou reforma. Depois de oito 
anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido, na forma 
da lei, para a reserva, sem prejuízo da contagem de tempo para 
a reforma. 

§ 5.0 Enquanto perceber remuneração de cargo permanente 
ou temporário, não terá direito o militar aos proventos do seu pôsto, 
quer esteja em atividade, na reserva ou reformado . 

§ 6.0 Aos militares se aplica o disposto nos arts. 192 e 193. 
Art. 183. As polícias militares, instituídas para a segurança 

interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos T erritórios e no 
Distrito Federal, são consideradas, como fôrças auxiliares, reservas 
do Exército . 

Parágrafo único. Quando mobilizado a serviço da União em 
tempo de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas 
vantagens atribuídas ao pessoal ·do Exército. 

TITULO VIII 
Dos Funcionários Públicos 

Art. 184. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasi-
leiros, observados os requisitos que a lei estabelecer . 

Art. 185. E' vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto 
a prevista no art. 96, n.0 I, e a de dois cargos de magistério ou a de· 
um dêstes com outro técnico ou científi co, contanto que haja cor-
relação de matéiías e compatibilidade de horário. 

Art. 186 . . A primeira in\festidura em cargo d.e carreira e em 
outros que a lei determinar efetuar-se-á medi.ante concw-so, prece-
dendo inspeção de saúde. . 

Art. 187. São vitalícios sàmente os magistrados, os M inistros 
do Tribunal de Contas, os titulares de ofício de just iça e os pro-
fessôres catedráticos. 

Art. 188: São estáveis: 
I - depois de dois ·anos de exercício, os funcicnários efetivos 

·nomeados por concurso; 
11 - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos 

nomeados sem concurso. 
Parágrafo único ~ O disposto neste artigo não se aplica aos 

cargos de-confiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e 
demissão : · 



Art. 189 Os funcionários públicos perderão o cargo : 
I - quando vitalícios, sómente em virtude de sentença ju-

diciária; 
II - quando estáveis, nÓ' caso do número anterior, no de se 

extinguir o cargo ou no de serem demitidos mediante processo admi-
nistrativo em que se lhes tenha assegurado ampla defesa. . 

Parágrafo único. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável 
ficará em disponibilidade remunerada até o seu obrigatório apro-
veitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis 
com o que ocupava. 

Art. ·190 . Invalidada por sentença a demissão de qualquer 
funcionário, será êle reintegrado; e quem lhe houver ocupado o lu-
gar ficará destituído de plano ou será reconduzido ao cargo ante-
rior, mas sem direito a indenização. 

Art. 191. O funcionário será aposentado: 
I) por invalidez; 

II) compulsoriamente, aos 70 anos de idade. 
§ , 1.0 Será aposentado, se o requerer, o funcionário que con-

tar 35 anos de serviço. 
§ 2.0 Os vencimentos da aposentadoria serão integrais, se o 

funcionário contar 30 anos de serviço; e proporcionais, se contar 
tempo menor. 

§ 3.0 Serão integrais os vencimentos da aposentadoria, quando 
o funcionário se invalidar por acidente ocorrido no serviço. por 
moléstia profissional ou por doença grave contagiosa ou incurável 
especificada er'n lei. 

~ 4.0 Atendendo à natureza especial do serviço. poderá a lei 
reduzir os limites referidos em o n.0 Ii e no § 2.0 dêste artigo. 

Art. 192. O tempo de serviço público, federal, estadual ou 
municipal computar-se-á integralmente para efeitos de dispcnibi-
lidade e aposentadoria. 

Art. 193. Os proventos da inatividade serão revistos sempre 
·que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se mo-
dificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. 1 

Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, ne~sa 
qualidade, causem a terceiros. 

Parágrafo único. Caber~ lhes· á ação regressiva contra · os · ffl-
cionários causadores do dano, quando tiver havido culpa dêstes. 

TITULO IX 

Disposições Gerais 

Art. 195. São símbolos naCionais a bandeira, o hino, o sÇio 
e as armas vigorantes na data da promulgação desta Constituição. 

Parágrafo único. Os Estados e os Municípios podem ter SÍjlll-
bolos próprios. 

Art. 196. E' mantida a representação diplomática junto à 
Santa Sé. 

Art. 197. As incompatibilidades declaradas no art. 48 este;n-
dem-se, no que fôr aplicável, ao Presidente e ao Vice-Preside~te pa 
República, aos Ministros de Estado e aos membros do Poder Judi-
ciário. 

Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos 
da denominada sêca do Nordeste, a União despenderá, anualmente, 
com as obras e os serviços de assistência econômica· e socir l, 
quantia nunca inferior a três por cento da sua renda tributária. 

§ 1.0 Um têrço dessa quantia será depositado em caixa especi~l; 
destinada ao socorro das populações atingidas pela calamidac,le, 
podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro módico, 

I 
consoante as determinações legais, em empréstimos a agricultores e 
industriais estabelecidos na área abrangida pela sêca. 



§ 2.0 Os .Estados compniep.didos na área .da sêca deverão apli-
car três por c'Emto da sua renda tributária na construção de açudes, 
pelo regime de cooperação, · e noutros serviços necessários à assis-
tência das suas populações . 

Art . 199 . Na execução do plano de valorização econômica 
da Amazônia, a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos 
consecutivos, quantia não inferior a três por cento da sua renda 
tributária . 

Parágrafo único . Os Estados e os Territórios daquela região, 
bem como os respectivos Municípios, reservarão para o mesmo 
fim, anualmente, três por cento das suas rendas tributárias. Os 
recursos de que trata êste parágrafo serãq aplicados por intermé-
dio do Govêrno Federal. 

Art. 200. Só pelo voto da maioria absoluta dos s~us membros 
poderão os tribunais . declarar a inconstitucionalidade de lei ou de 
ato do poder público. · 

Art. 201. As causas em que a União fôr autora serão afo-
radas na capital do Estado . ou Território ·em que tiver domicílio 
a outra parte. As intentadas contra a União poderão ser aforadas 
~a capital do Estado ou Território em que fôr · domiciliado o 
autor; na capital do Estado em que se verificou o ato ou fato ori-
ginador da . demanda ou esteja situada a coisa; ou ainda no Distrito 
Federal. 

§ 1.0 As causas propostas perante outros juízos, se a União 
nelas intervier como assistente ou opoente, passarão a ser da com-
petência de um dos juízos da capital. 

§ 2.0 A lei pod-erá permltir que a ação seja proposta noutro 
fôro, cometendo ao Ministério Público estadual a representação 
judicial da União. 

Art. 202. Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso 
fôr possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica 
do contribuinte. 

Art. 203. Nenhum impôsto gravará diretamente os direitos 
de autor, nem a remuneração de professô.res e jornalistas. 

Art. 204. Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, . es-
tadual ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na 
Qrdem de apresentação dos precatónos e- a conta dos créditos res-
pectivos, sendo proibida a designação de casos ou de ·pessoas nas. 
dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos 
para êsse fim 

Parágrafo único . As dotações orçamentárias e os créditos 
abe_r-tos serão consignados ao Poder Judiciârio, recolhendo-se as 
importâncias à repartição competente. Cabe ·ao Presidente do 
Tribunal Federal de ·Recursos ou, conforme o caso, ao _Presideqte 
do Tribunal de Justiça expedir as ordens de pagamento, segundo 
as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor 
preterido no seu direito de precedência, e depois de ouvido o chefe · 
do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária para sa-
tisfazer o débito. 

Art. 205. É instituído o Conselho Nacional de Economia, cuja 
organização será regulada em lei. . 

· § 1.0 Os seus membros serão nomeados pelo P,?.ésidente da 
República depois de aprovada a escolha pelo Senàdo Federal, 
dentre cidadão~ de notória competência em assuntos econômicos. 

§ 2.o Incumbe ao Conselho estudar a vida econômica do 
país e sugerir ao poder competente as medid_as que considerar 
necessárias. 

A!t. 206. O Congresso Nacional poderá decretar o estado 
de sítio nos c.asos 

I - de comoção intestina grave ou de fatos que evidenciem 
estar a mesma a irromper; 

11 - de gu~rra externa. 



Art. 207. A lei que decretar o estado de sítio, no caso de 
guerra externa ou no de comoção intestina grave com o caráter 
de guerra civil, estabelecerá as normas a que· deverá obedecer a 
sua execução e indicará a:. garantias constitucionais que continuarão 
em vigor.· Especificará também os casos em que os crimes contra a 
segurança da Nação ou das suas instituições políticas e sociais 
devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislação militares, ainda 
quando ·cometidos por civis, mas fora das zonas de operação, sO.. 
mente quando com elas se relacionarem e influírem no seu curso. 

Parágrafo único . Publicada a lei, o ·Presidente da República 
ctesignará por decreto as pessoas a quem é cometida a execução do 
estado de sítio e as zonas de operação que, de acôrdo com a tefe- · 
ri da· lei, ficarão submetidas à jurisdição e à legislação, milítares. 

Art. 208. No intervalo das .sessões legislativas, será da com-
·petênci!l exclusiva do Presidente da República a decretação ou a 
prorrogaç~o do estado de sítio, observados os preceitos do artigo 
anterior. 

Parágrafo único . Decretado o estado de sítio, o Presidente 
do Senado Federal convocará imediatam~nte o Congresso Nacio-
nal para se reunir dentro em quinze dias, a fim de o aprovar· ou 
não. 

Art. 209. Durante b estado de sítio decretado com funda-
mento em o n.0 I do art. 206, só se poderão · tomar cóntra as pes-
soas as seguintes medidas: - · 

I obrigação de pérmahência em localidade determinada; 
li detenção em edifício não destinado a réus de crimes 

comuns; 
III · destêrro para qualquer localidade, povoada e salubre, 

do território nacional. 
Parágrafo único. O Presidente da República poderá, outros-· 

sim, det~rminar.: . · · . 
I ....:..._ a censura de correspondência ou de publicidade, inc,u-

sive a de radiodifusão, cinema e teatro; 
li - a suspensão da liberdade de reunião, inclusive a exer-

' cida no seio das associações; 
III .....,. a busca e apreensão em domicílio; 
IV - a susP,.ensão do exercício do cargo ou função a fu,n-

cionário· público ou empregado de autarquia, de entidade de ec:o-
nomia mista ou de emprêsa concessionária de serviço público; 

V - a intervenção nas emprêsas de serviços públicos. 
Art. 210; O estado de sítio, no caso do n.0 I do art. 2q6, 

não poderá . ser decretado por mais de trinta dias nem prorrogac,lo, 
de cada vez, por prazo ·superior a êsse. No caso do n.0 li, poderá 
ser decretado por todo o tempo em que perdurar á gu~rra exterr

1
1a. 

Art. 211 . Quando o estado de sítio fôr decretado pelo P~·e
sidente da República (art. 208), êste, logo que se reunir o Co1n-
gresso Nacional, relatará, em mensagem especial, os motivos deter-. . I 

minantes da decreta'ção e justificará as meçlidas que tiverem sipo 
adotadas. O Congresso Nacional passará, em sessão secreta, a· 
deliberar sôbre o decreto expedido, para revogá-lo ou mantê-1o, 
podendo também apreciar as providências do Govêrno que lhe 
chegarem ao conhecimento, e, qu~ndo necessário, autorizar a pnk 
rogação da medida. 

Art. 212 . · O c;Iecreto do estado de sítio especificará semP(re 
as reg10es que deva abranger. 

. Art. ~ 1~ ._· As imunidades dos me~br:os dó Congresso ~·a-
cwnal subs1stir~o durante o esta?o de s1tio; todavia, poderão ~er 
suspensas, mediante o voto de dOis terços dos membros da Câm9ra 
o.u do Senado, as de d.eterminados. deputad?s ou senadores clfja 
hber_dade se torne mantfestamente mcompattvel com a defesa pa 
Naçao ou com a segurança das instituições políticas ou sociais. 

j 
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Parágrafo único. No intervalo· das sessões legislativas, a 
autorizaÇão será dada pelo Presidente da Câmara dos Deputados 
ou pelo Vice-Presidente do Senado Federal, conforme se trate de 
merrrbros de uma ou de outra câmara, mas ad referendum da câ-
mara competente, . que deverá ser' .imediatamente convocada para 
se reunir dentro em quinze dias . 

Art. 214 . . Expirado o estado de sítio, com ·êle cessarão os 
seus efeitos . 

Parágrafo único . As medidas aplicadas na vigência do estado 
de sítio. serão, logo que êle termine, relatadas pelo Presidente da · 
Rep4blica, em mensagem. ao Congresso Nacional, com especificação 
e justificação das providências a'dotadas. · · 

Art. 215. A inobservância de qualqu~r das prescrições dos 
arts. 206 ·a 214 tornará ilegal a coação e permitirá aos pacientes 
recorrer ao Poder Judiciário . 

Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras 
onde se achem permanentemente localizados, com a condição de 
não a transfe~ir.em. -

Art. 217 . A Constituição poderá ser emendada . 
§ 1.° Considerar-se-á prqposta a emenda, se fôr apresentada 

pela quarta parte, no mínimo, dos membros da Câmara . dos Depu-
tados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das assem-
bléias legislativas dos Estados no decurso de dois anos, manifes-
tando~se cada uma delas pela maioria dos seus membros. 

§ 2.0 Dar-se-á por _aceita a emenda que fôr aprovada em 
duas discussões pela maioria absoluta da Câmara dos Deptit;;J.dos 

·e do Senado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias e con-
secutivas. . . 

§ 3.0 Se a emenda obtiver numa das câmaras, em duas dis-
cussões, o voto de dois terços dos seus membros, será logo subme-
tida à outra; e, sen4o nesta aprovada pelo mesmo trâ,mite e por 
igual maioria, dar-se-á por aceita . . 
· § 4.o A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara 
dos Deputados c do Senado Federal. Publicàda com a · assinatura 
dos membros das duas mesas, será anexada, com o respectivo nú-
mero de ordem, ao texto . da Constituição. . 
· § s:o Não se reformará a Constituição na vigência do estado 

de sítio. 
~ 6.0 Não serão admitidos como objeto de deliberação pro-

jetos tendentes a abolir a Federação ou a República. 
Art. 218. . Esta Constituição e o Ato das · Disposições Consti-· 

tueionais Transitórias, depois de assinados pelos deputados e se-
nadores presentes, serão · promulgados. simultâ?eamente pela Mesa 
da Assembléia Constituinte e entrarão em vigor na data da sua 
publicação. . . I 
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ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTITUCIONAIS TRANSITóRIAS 

A Assemblêia Constituinte deereta e promulga o seguinte 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 1.0 A Assembléia Constituinte elegerá, no dia q~ se 
seguir ao da promulgação dêste Ato, o Vice-Presidente da Re-
pública para o primeiro período constitucional. 

§ 1.0 Essa eleição, para a , qual não haverá inelegibilidades, 
far-se-á por escrutínio secreto e, em primeiro turno, por maioria 
absoluta de votos, · ou, em seg\mdo turno, por maioria relativa. 

§ 2.0 O Vice-Presidente eleito tomará posse perante a Assem-
bléia. na mesma data, ou perante o Senado Federal. 

§ 3.0 O mandato do Vice-Presidente terminará simultânea-
mente com o do primeiro periodo presidencial . 

Art. 2.0 O mandato do atual Presidente da República (art. 82 
da Constituiçãd) será contado a partir da posse. 

§ 1.0 Os mandatos dos atuais deputados e os dos senadores 
federais que forem eleitos para completar o número de que trata 
o § 1.0 do art. 60 da Constituição, coincidirão com o do Presidente 
da República. 

§ 2.0 Os mandatos dos demais senadores terminarão a 31 
de janeiro de 1955. 

§ 3.0 Os mandatos dos governadores e dos deputados às 
Assembléias Legislativas e do:S vereadores do Distrito Federal, 
eleitos na forma do art. 11 dêste Ato, terminarão na data em 
que findar o do Presidente da República. 

Art. _ 3.0 A Assembléia ·constituinte, depois de fixar o sub-
sídio do Pr;esidente e o do Vice-Presidente da República para o 
primeiro período constitucional (Constituição, art. 86), dará por 
terminada a sua missão e separar-se-á em Câmara e Senado, os 
quais encetarão o exercício da função legislativa. 

Art. 4.0 A Capital da União será transferida para o planalto 
central do país. . 

·· § 1.0 Promulgado êste Ato, o Presidente da República, dentro 
em sessenta dias, nomeará uma cdmissão de técnicos de reconhe-
cido valor para proceder ao estudo da localização da nova capitaL 

§ 2.0 O estudo previsto no parágrafo · antecedente será en-
caminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em 
lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da 

· área a ser incorporada ao domínio da União. 
§ 3.° Findos os trabalhos demarcatórios. o Congresso ·Na-

cional r-esolverá sôbre a data da mudança da capital. 
§ 4.0 Efetuada a transferência, o atual-Distrito Federal pas-

sará a constituir o Estado da Guanabara. 
Art. 5.0 A intervenção federal, . no caso do n.0 VI do art. · 7.0 

da Constihlição, quanto aos Estados já em atraso no pagamento 
da sua dívida fundada, não se poderá efetuar antes de dois anos, 
contados da promulgação dêste Ato. 

Art. 6.0 Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar 
da promulgação dêste Ato, promover, por acôrdo, a demarcação 
de suas linhas de fronteira, podendo, para isso, fazer alterações 
e compensações de áreas, que atendam aos acidentes naturais do 
terreno, às conveniências administrativas e à comodidade das po-
pulações fronteiriças. · 

§ 1.0 Se o solicitarem os Estados interessados, o Govêmo 
da União deverá encarregar dos trabalhos demar·catórios o Ser-
viço Geográfi:co do Exército. 

§ 2.0 Se não cumprirem tais Estados o disposto neste ar-
tigo, o Senado Federal deliberará a respeito, sem prejuízo da 
competência estabelecida no art. 101, n.0 I. tetta. e, da ·Consti-
tuição. 



Art. 7.0 Passam à propriedade do Estado do Piauí as fazen-
das dé gado do domínio da União, situadas no Território daquele 
Estado e remanescentes do coti.fisco aos jesuítas no período 
colonial. 

Art. ·8.° Ficam extintos os atuais Territórios de lguaçú .e 
Ponta Porã, ·cujas áreas volverão aos Estados de onde foram des-
membradas. 

Parágrafo único. Os juízes e, quando estáveis, os membros 
do Ministério Público dos T erritórios extintos ficarão em dispo-
nibilidade remunerada, até que sejam aproveitados em cargos 
federais ou est~duais, de natureza e vencimentos compatíveis com 
os dos que estiverem ocupando na data da promulgação dêste . 
Ato. · 

· Art. 9.0 O Território do Acre será elevado à categoria de 
Estado, com a denominação de Estado do Acre, logo que as suas 
rendas se tornem iguais às do Estado atualmente de menor arre-
cadação. · 

Art. 1 O. O disposto--no art. 56 da Constituição não se 
aplica ao Território de Fernando de Noronha. 

Art. 11. No primeiro domingo após cento e vinte dias conta-
dos da promulgação dêste Ato, proceder-se-á, em cada Estado, às 
.eleições de Governador e de deputados às Assembléi'as Legislativas, 
~ quais terão inicialmente função constituinte. _ 

.; § 1.0 O número. dos deputados às Assembléias estadut;iis será, 
· 'ha primeira eleição, o seguinte : Amazonas, trinta; Pará, trinta e 
sete; Maranhão, trinta e seis; Piauí, trinta e .dois; Ceará, quarenta 
e cinco; Rio Grande do Norte, trinta e dois; Paraíba, trinta · e sete; 
Pernambuco, cinqüenta e cinco; Alagoas, trinta e cinco; Sergipe, 
trinta e dois; Bahia, sessenta;' Espírito Santo, trinta e dois; -Rio 
de Janeiro, cinqüenta e quatro} São Paulo, setenta e cinco; Pa-
raná, trinta e sete; Santa Catarina, trinta e sete; Rio Grande do 
Sul, cinqüenta e cinco; Minas Gerais, setenta e dois; Goiás, trinta 
e dois e Mato Grosso, trinta. 

§ 2.0 Na mesma data se realizarão eleições : 
I - nos Estados e no Distrito Feder.al: 

a) para o terceiro lugar de Senador e seus suplentes (C,:ons-
tituição, art. 60, §§ 1.0 , 3.0 e 4.0 ); · 

b) para os suplentes . partidários dos senadores eleitos . em 
2 de dezembro de 1945, se, em relação a êstes, nãà tiver ~corrido 
vaga; 

II - nos Estados onde o número dos representantes à 
Câmara dos Deputados não corresponda ao estabelecido na ~:ons
tituição, na base da última estimativa oficial do Instituto de peo-
grafia e Estatística, para os deputados federais · que devem \:om-
pletar êsse numero; · 

III .- nos Territórios, exceto os Q.o Acre e de Fernandp de 
Noronha, para um deputado federal ; 

'IV - no Distrito Federal, para cinquenta vereadores: 
V ·- nas circunscrições eleitor\:!ÍS respectivas, para preen-

chimento das vagas existentes ou que vierem a ocorrer até t rinta 
dias antes do pleito, e para os próprios suplentes,- se se trata1r de 
senadores. · . 

§ 3.0 Os partidos poderão inscrever, em cada Estado, para a 
Câmara Federal, nas eleições referidas neste artigo, mais dois can-
didatos além do número de deputados a eleger. Os suplentes que 
resultarem dessa eleição substituirão, nos casos mencionado~ na 
Constituição e na lei, os ~ue. forem eleitos nos têrmos .do f 2:o 
e os da mesma legenda cuJa hsta de suplentes se tenha esgo~ado. 

· § 4.0 Não será permitida a inscrição do mesmo candidato 
por mais de um Estado . 

§ 5.0 O Tr.ibunal Superior Eleitoral providenciará o cumpri-
mento dês te artigo e dos parágrafos . precedentes. No exerf Ício 
dessa competência, o mesmo Tribunal fixará à vista de dados 

< ) I 

estatísticos oficiais, o número de novos· lugares na represeiltrção 

\ 



federal, consoante o critério estabelecido no art . . 58 e §§ 1.0 e 2.<. 
da Constituição. · . 

·§ 6.0 O mandato do tercei'ro senador será o de menor dura-
ção: Se, pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal, fôr eleito 
mms de um senador, o mandato do mais votado será o de maior 
duração; 

§ 7.0 Nas eleições de que trata êste artigo só prevalecerão 
as seguintes inelegibilidades : 

I _. para governado~ : 
·a) · os lVIinistros de Estado qL1'\=: estiverem em exercício nos 

três meses ant~riores à eleição; 
b) os que, até dezoito meses antes da eleição, houverem 

exercido a ftmção de Presidente .da República ou, no respectivo 
Estado; ·embora interinamente, a ft.;nção de Governador ou In-
terventor; e bem assim os secretârios de Estado, os comandantes 
de regiões militares, os chefes e ós comandantes de polícia, os ma· 
gistrados e o chefe do IY.iinistério Público, que estiverem no exer- · 
cício dos cargos nas dois me~es ~nter.iores .à eleição; ' 

11 - para Senadores e Deputados Federais e respectivos su-
plentes, os que, até seis meses antes da eleição, ·houverem exercido 
o cargo de Governador ou In~erYentor, no respectivo Estado, e as 

·âemais · autoridades · referidas no n.0 I, que estivetem nos exer-
cícios ·dos cargos nos dois meses anter:ores à eleição ; 

III - para deputados às Assemblé~as Estaduais as autorida-
des referidas no n.0 I, letras a e b, segund·a parte, que estiverem 
no exercício dos cargos nos dois meses ·anteriores . à eleição; 

IV -:- para Vereadores à Câmara do Distrito Federal, o Pre-
feito e as autoridades referidas no n.0 I, letras a e b, segunda parte, 
que estivP.rem no exercício dos care;o5 nos dois meses an~eriores 
à eleição. · 

§ 8.0 Diplomados, os deputados às Assembléias Estaduais 
reunir-se-ão dentro de dez dias, sob a presidência do Presidente 
do Tribunal Regional . Eleitoral, por convocação dêste, que pro-
movera a eleição da Mesa .. 

§ 9.0 · O ~stado qu.e, até quatro meses após a instalação de 
sua Assembléia, não houver decret11do a Constituição será sub-
metido, por deliberação do Congresso Nacional, à ;di! ·um ·dos outros 
que parecer mais conveniente, até que a reforme .pelo processo · 
nela determinado. 

Art. 12. Os Estados e os Municípios, enquanto não se 
promulgarem as.· Constituições estaduais, e o Distrito Federal, até 
ser decretada · a sua lei orgânica, serão administr;'ldos de conformi-
dade cem a legislação vigente· na data da promulgação dêste ato: 
. Parágrafo úriko . . Dos atos dos Interventores c1:1berá, dentro 
de dez dias, a contar . da' publicaÇão oficial, recurso de 'qualquer 
cidadão para o . Presidente da República; e, nos mesmos· têrmos, 
recurso, para o Interventor, dos atos dos Prefeitos municipais. 

Art 13. · A dtscriminacão de rendas· estabelecidas nos arts. 19 
a 21 e 2g da Constituicão Federal entrará em vigor a 1 de janeiro 
de 1948, na parte em" que modifica o regime anterior . 

. § 1.0 Os Estados, que cobrarem impostos !ie 'export.ação 
acima do limite previsto no art. 19; n.0 V, reduzirão gradativa-
mente ·o exces!i'O, dentro no prazo de quatro anos. salvo o disposto 
no § 6.0 daquele dispositivo. 

§ 2.0 A partir de -1948 se cumprirá gradativamente: 
. . I - no cur~o de dois anos, o disposto no art: 15, § 4.0

, ' en-, 
trégando a União aos Muniçípios a metade da cota no primeiro 
ano e a totalidade dela no segundo; · · 

· Il - no curso de quatro anos, a extinção dos impostos que, 
pela Constitui~ão, se não incluam na competênCia dos governos 
que atualmente os arrecadam; 

111 - no curso de dez anos, o disposto no art. 20 da Consti- . 
tuição. 

,·., 
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~ 3.0 A lei federal oti estaduf,ll, confbrm:é~ o caso, poderá 
estabelecer prazo mais breve para o cumprtmento dos ·dispositivos 
indicados nos parágrafos anteriores. 

Art. 14. Para composição do Tribunal Feçieral de Recursos 
na parte constituída · de magistrados, o Supremo Tribunal Federal 
indicará, a fim de serem nomeados pelo Presidente da . República, 
até três dos juízes secionais e substitutos da extinta JustiÇa Fe-
deral, se satisfizerem os requisito& do art. 99 da Constituição: A in-
dicação será feita, sempre que possível, em lista . duplé:! para cada 
caso . . 

§ 1.0 Logo após o prazo designado no art. 3.0 , o Congresso 
Nacional fixará em lei os vencimentos dos . Juízes do Tribunal 
Federal de Recursos ; e, . dentro de trinta dias a contar da sánção 
ou promulgação da mesma lei, o .Presidente da República efetuará 
as nomeacões par à os respectivos cargos. 

§ 2.0 • In;:;t~1ado o Tribunal, elaborará êle o seu regimento 
interno. e disporá sôbre a organização de sua secretaria, cartórios 
e demais serviços, propondo, em · conseqüência, ao Congr.esso Na~ 
cional a criação dos- cargos administrativos e a fixação dos respec-
tivos vencimentos (Constituição, art. 97, n.0 II). 

· § 3.0 Enquanto não funcionar o Tribunal Federal de Re-
cursos, o Supremo Tribunal . Federal continuará a julgar todos os · 
processos de sua competência, nos t êrmos da legislação anterior. 

§ 4.0 · Votada a lei prevista no § 1.0 , o Supremo Tribunal 
Federal remeterá · ao T ribunal Federal de Recursos os processos 
de competência dêste que não tenham o visto do respectivo re-
lator . · 

§ 5.0 Os embargos aos ·acórdãos proferidos pelo Supremo 
Tribunal Federal continuarão a ser por êlé processados e jul-
. gados. 

Art. 15 Dentro de . dez dias, contados da promulgação 
dêste Ato, será organizada a Justiça Eleitoral, aos têrmos da Se-
çãp V da . Constituição. 1 

§ 1.0 Para composiçãa do T ribunal Superior Eleitorf l, o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal elegerá, em esc~'1tínio 
secreto dentre os seus desembargadores, um membro fetlvo, e, 
bem assim dois interinos, que funcionarão até que o Tribuna:, Fe- . 
dera! de Recursos cumpi:a o disposto no art . . no. n.0 I, letra ~· da 
Constituição. 

§ 2.0 Instalados os . T r ibunais Eleitorats, procederãg na 
forma do S 2.0 dq art. 14 dêste Ato. · 

§ ·3 .. 0 No provimento dos c.argos das · Secr~tarias do 'Tribu-
nal Superior Eleitoral e dos ·Tribunais Regionais Eleitorais, serão 
aproveitados os funcionános efetivos dos tribunais extintos e~n 10 

·de novembro de 1937, se ainda·. estiverem . em serviço ativ~) da' 
União, e o requererem, e, para completar .os respectivos quadros, . · 
o pe~soal que atualmente integra as se7retarias (fos mesmo1 tri-
buna~. . . ·. 

§ 4.0 Enquanto não se organizarem definÚ:ivamente a~ se-
cretarias dos mesmos tribunais, continuará em exercício o pe~soal 
a que alude o final do § 3.0 dêste artigo. 

Art. 16 . A começar de 1.0 de janeiro ·de 1947; os magistt>ados 
do Distrito Federal e dos Estados passarão a perceber os venci~ 
mentos fixados com obser.v.ância do ~stabeleddo na Constit~ição. 

Art. 17. O atual Tribunal Marít).mo continuará com a prga-
n ização e competência que lhe atribui a legislação vigente, até 
que a lei federal disponha a respeito, de acôrdo com as normas 
da Constituição. · 

Art . 18. Nao perderão a nacionalidade os brasileiros que; 
na última guerra, prestaram serviço militar às Nações aliadas, em-
bora · sem licen_ça do govêrno .brasileiro, nem os menores que i nas 
mesmas condições, os tenham prestado a outras Nações. 

Parágrafo único. São considerados · estáveis os atuais ser-
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.vidotes da União, dos Estados e dos Municípios que tenham par~ 
ticipado das fôrças expedicionárias brasileiras . · · · 

Art. 19. , São elegíveis para cargos de representação popular, 
salvo· os de Presidente e Vice-Presidente da República e o de G~ 
vernado:r, os que, tendo adquirido a nacionaiid:ade . brasileira . ná 
vigência de . Constituições anteriores, hajam exercido qualquer man-
dato · ele ti vp . · 
. Art. : 2.0; O preceito, do parágrafo único do art. ·155 da Cons-
tituição não se aplica abs brasileiros naturalizados qué, n_a-, data 

· dêste Ato, estiverem e~ercendo as profissões a que o mesmo dispo~ 
sitivo se refere. 

Art. 21. Não depende de cqnces~ão OtJ. autorização o apr~ 
veitamento das . quedas d'água já utilizadas industrialmente a 16 . 
de julho cie 1934 e, nestes mesmos têrmos, a exploração das minas · 
em lavra, ainda que transitoriamente suspensa ; . mas tais aprovei-
tamentos e explorações . ficam sujeitos às normas de regulamen-

. tação e . revisão de contratos, na forma da lei. 
Art . . 22. O disposto no a:rt. 182, § 1.0 , da Constituição não 

prejudica as concessões honoríficas anteriores a. êste Ato e · que 
ficam mantidas çm restabelecid,as. · 

Art. 23. . Os atuais ·funcionários interinos da União, dos E1;ta-
) dos· e Municípios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercício, 

serão automàticarhente efetivad-os na data da promulgação · dêste 
Ato; e os atuais _ extranumerários que eierçam .função de caráter 
permane·nte 'há' mais âe cinco anos ou em virtud-e de concurso ou 
prova· de habilitação serão equiparados aos funcionários, para 
efeito de estabilidade, . aposentadoria,'· licença, disponibilidade e 
f~rias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se . aplica:: 
I - aos que exerÇam interinamente cargos vitalícios como 

,.ais considerados na Constituição; 
11 - aos que exerÇam cargos . para cujo provimento se te-

nha ab?rto concurso, com inscriçõés encerradas na data da pr~ 
mulgação · dêste Ato; 

. III - aos que tenham sido inabilitados em_ concurso para 
o cargo exercido. 

Art. 24. Os funcionários que; conforme a .;legislação então 
. vige~te, acumulavam fl:l~ções de ___ magistério, técni'Cas ou científicas 
e que, pel<1 desacumul~çao ordenada pela Carta de 10 de novembro 
de Í937 ·é Decreto-lei . n.0 24, de 29 de novembro do mesmo ano, 

·f- perderan-i cargo efetivo, . são nêle considerados erp. disponibilidade 
remunerada até que sejam reaproveitados, sem direito aos . vencí-
mentos anteriores à data da promulgação dêste Ato. 

Parágrafo único: _Ficam restabelecidas as vantagens da apo-
sentadoria aos que .as perderam por fôrça do mencionado Decreto, 
sem direito iguatmente à percepção de vencimentos anteriores à, 
Ciata da -prom1,1lgação dêste Atu. . . 

Art. 2 S. Fica assegurado aos funcionários das Secretarias 
das. casas do Poder Legislativo o direito à percepção de . gratifica-
ções adicionais, por tempo de s-erviço público. 

Art. 26. A Mesa da Assembléíãr 'éonstituínte expedirá títulos 
· ç:le nomeação efetiva aos. funcionários mterinos dEis·. $ecretarias do 

Senado Fe<;Ieral e da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos 
yagos, que até 3 de setembrQ de 1946 'presta,ram serviços durante 
os trabalhos da ela.boração da Constituição. 

Parágrafo único. ' Nos cargos iniciais, que vierem a vagar, 
se.rão aproveitàdos os interinos em exercício até a mesma data, não 
hcneficiados por êste artigo. 

Art. 2 7 . ·Durante o prazo de quinze anos, a contar da insta-
lação , da Assembléia Constituinte, o imóvel adquiriqo, para sua 
residência, por jornalista que outro. não possua,. · será isento do 
impôsto ·de transmissão · e, enquanto servi-r ao fim previsto neste 
arti~o, do respectivo imp~sto predial. 
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Parágrafo único. Será considerado jornalista, para os efeitos 
dêste artigo, aquêle que comprovar estar no exercício da profissão, 
de acôrdo com a legislação vigente, ou nela houver sido aposentado. 

Art. 28. É concedida anistia a todos os cidadãos considerados 
insubrilissos ou desertores até a data da promulgação dêste Ato, 
e igualmente aos trabalhadores qtie tenham sofrido penas discipli- , 
nares, em conseqüência de greves ou dissídios dei trabalho. 

Art. 29. · O Gov.êrno Federal fica obrigádo, dentro do ·prazo 
de vinte anos, a contar da data da promulgação desta ConstituiçãO; 
a traçar e executar um plano de aproveitamento· total das possibi-
lidades econÔrrticas do. rio São · Francisco e seus afluel)tes, . no . 
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento 'de 
suas rendas tributárias. · ~ 

Art. 30. Fica assegurada, aos que se valeram do direito de 
reclamação instituído pelo parágrafo único do art. 18 das D~~ 
posições Transitórias da Constituição de 16 de julho de 1934, }a 
faculdade de pleitear perante o Poder J udiciârio o reconhecimen-
to de seus direitos, salvo quanto aos vencimentos atrasados, re-
levadas, destarte, quaisquer prescriçpes, desde que sejam preen-
chido~ os seguint~s r~quisitos: ·· 

t ____:_ terem obtido, nos respectivos processos, parecer fav.orá-
vel, e definitivo, da Comissão Revisora, a ·que se refere o Decreto 
n.0 254, de 1 de agõsto de 1935; 

. li - . não ter o Póder Executivo providenciado na confor-
midade do parecer da Comissão Revisora, a fim / de reparar os 
direitos dos reclamantes.· 

Art. 3 t ft insusdetível de apreCiação judicial a incorporação 
ao patrímônio da União dos bens dados em penhor pelos benefi-
ciados do financiamento das safras algodoeiras, desde a de 1942 
até as de 194~ e 1946. 

· Art. 32. Dentro de dois anos, a .contar: dá promulgação dêste 
Ato,' a União deverá concluir a rodov-ia Rio-Nordeste. · . . I 
. . Art. 33. O Govêrno mandará erigir na <:::apitai da Repúplica 
um monumento a Rui Barbosa, em consagração dos seus ser•viços 
à Pátrja;. à liberdade e à justiça. • 

.Art. 34. São concedidas ·honras de Marechal do Exército · 
brasileiro ao General de Divisão João Batista Mascarenhas de 
Morais, Comandante das Fôrças Ezpediçionárias · Brasileira~ na 
última guerra. · 

Art. 35. O Govêrno nomeará comissão de professôres, escri-
"tores e jornalistas, que opine sôbre a denominacão do idioma 

. nacional. · - . 
A:rt .. 3·5, Êste Ato será promulgado pela ~A:~s~ da Assemplé.ia 

Cqnshtumte, na. fqrma do art. 218 da Constitmçao. 
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Luiz Lago de Araujo, Deputado 
Benjamin · Miguel Farah, Deputado 
M. do N. Vargas Netto, Deputado 
Francisco Gurgel ·Amaral Valente 

Deputado 
José de Sega das :Vianna, . Deputado 
Manoel Benício Fontenelle. Deputado. 
Paulo . Baeta Neves, Deputado 
Antonio José da Silva. Deputado 
Edmundo Barreto Pinto Deputado ( ':":') 
Abelardo dos Santos Mata, Deputado 

Jarbas ·de Lery Santos, Deputado 
Ezequiel da Silva Mendes, Depu tado 
Alexandre Marcondes Filho. Senador 
Hugo Borghi. Deputado 
Guaracy Silveira. Deputado 
Jose Correia Pedroso Junior, Deputado 
Romeu José Fiori, Deputado 
Bertho Condé, · Deputado 
Euzebio Rocha, Deputado 
Melo Braga, Deputado 
Arthur Fischer, Deputado 
Gregorio Bezerra. Deputado ( ~·) 
Agostinho de Oliveira, Deputado c:•) 
Alcedo Coutinho, Deputado ( •:•) 
Luiz Carla; Prestes, Senador ( •:•) 
João Amazonas, Deputado ( •:•) 
Mauricio Grabois, Deputado ( •:•) 
Joaquim Baptista· Neto, Deputado c:•) 

Claudino J . Silva. Deputado ( •:•) 
Alcides Sabença, Deputado ( •:•) 
Jorge Amado, Deputado ( •:• l 
José Chrispim, Deputado ( •:•) 
Oswaldo Pacheco da Silva, 'Deputado ( <-•) 

Caires de Brito, Deputado c:•) 
Abilio Fernandes, Deputado ( ~·) 
Lino Machado, Deputado 
Souza Leão, Deputado 
Durval Cruz, Senador 
Amando Fon.tes, Deputado 
Jacy de Figueierdo, Deputado 
Daniel de Carvalho, Deputado 
Mario Bra

1
nt, Deputado 

A. Bernan
1
des Filho, Senador 

Philippe Efalbi, Deputado 
Arthur Bernardes, Deput.ado 
Altino Arantes, Deputado 
Munhoz díl Rocha, Deputado 

I Deodoro N/achado de Menoonça, Deputado 
Ol·avo Oliv.eira, Senador 
Stenio Gores, Deputado 
João Adeodato, Deputado 
Café Filho, Deputado 
Theodulo ,A-lbuquerque, Deputado 
Romeu de Campos Verga!, Deputado 
Padre Dr. Alfredo de Arruda Câmara 

Deputado 
Manoel V;ictor. Deputado 
Hermes · L jma, Deputado 
Domingos Vellasco, Deputado 
Raul Pilla, Deputado 

NOTA 

( •:•) Repres'f"tantes do extinto Par~ 

tido. Con11rmista·; que tiveram seus man' 
datas cass,ados peh Lei n.0 211, de 7 de 
Janeiro de 1948 e publicada no Diá io 

I . 
Oficial I, em 8 do mesmo· mês e ano. 

c::::•) ~\1andato cassado ~elo projeto d.e 
Resolução da .Câmara dqs Deputados, -apro-
vado em 25 de Màio de 1949 ~ publicado I . 

no Diário do Congress" Nacipnal, no dia 
26 do me~mo mês e ano. 
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ASSINATURA DA CONST1'1'UIÇÃO PELÕ 1.0 SECRETÁRIÓ DA 
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Congresso N acionai_ . 
Comissões Diretoras na vigência da Constituição 
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· Câlllara dos ·Deputados 
Comissão Executi,ra e1n . 1946 
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EURICO DE SOUZA LEÃO 

1. 0 Secretário 

HONÓRIO MONTEIRd 

Presidente 

LAURO MONTENEGRO 

2.0 Secretário 
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Comissão Executiva em 1947 
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MUNHOZ DA ROCHA 

1.0 Secretário 

SAMUEL DUARTE 

Presidente 

GETÚLIO MOURA 

2.0 Secretário 
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Comissão Executi,ra (Mesa em 1948) 





MUNHOZ DA ROCHA 

1.0 Secretário 

SAMUEL DUARTE 

Presidente 

GETÚLIO MOURA 

2.0 Secretário 
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MUNHOZ DA ROCHA 

1.0 Secretário 

CYRILLO }ÚNI.OR 

Presidente 

VIEIRA DE MELO 

2.0 Secretá1io 
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PAL.kiO MONRÓE 
. SEDE DO SENADO FEDERAL 
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Senado Federal 
Comissão Diretora . nos anos 

de 1946 a 1949 · 
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MELLO VIANNA 

Presidente 





ANGELO 'LAZZARI _GUEDES 
I • 

Dire.tor das Atas 

Funcionários que colaboraram na 
Constituição 

ADOLPHO GIGLIOTTI 

Diretor Geral da Secretaria 

,ARMA_JI!_DO llE Üi.LVEIRA CARVALHO 

Diretor dá . Taquigrafia 

CID "BUARQUE DE GOS"MÃO 

Encarregado das Atas lmpr~ssas 
'· 
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