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HI8TORICO

Proclamada a Republica Brazileira a 15 de novembro
de 1889, o Governo Provisorio que assumiu no Rio de Janeiro
a direcção dos negocios publicas, prometteu desde logo convocar
uma a!:isembléa constituinte eleita pelo povo. O primeiro de· ,
creto ,emanado do governo revolucionario confirmou aquella so·
lemne promessa, e8tatllindo no seu artigo 4° que a nação bra- ~

zile.ira sB1'ia ?'egida pelo Guvemo P,'oviso?'io da Republica
emquanto pelos meios regula,"es não se p,"ocedesse á eleição
do Congresso Constituinte do Brazil. E, pouco tempo depois,
por decreto n. 29 de 3 de dezembro de 1889, nomeou uma com
missão composta dos Drs Joaquim Saldanha Marinho, na qua
lidade ele preJidente, Ameríco Braziliense de Almeida MeUo;
na de vice-pre idente, e Antonio Luiz dos Santos Werneck,
Francisco Rangel Pestana e José Antonio Pedreira de Maga
lhães Castro, na de vogaes, para elaborar um projecto de Cons
tituição da Republica dos E tados-Unidos do Brazil, afim de ser
presente á Assemb~éa Constituinte.

Por decreto n. 78 B de 21 de dezembro ele 1889, foi a
Constitninte convocada para o dia 15 de novembro do seguinte
anno.

A commissão ::tcima referida confeccionou nm projecto
de constituição e o apresentou ao· Governo Provi orio, que, de
pois de retocal-o em varias pontos, expediu o decreto n. 51J de
22 de junho de 1890 publicando a Constituição da Republica
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dos Estados-Unidos do Brazil, a qual no § 1.o do art. 10. das suas
Disposições Trausitoria dispunha que o Congresso receberia do
eleitorado poderes especiaes pam exprimir acercad.. Constituição
a vontade nacion~l.

Publicada Il. Constituição apparecer m desde logo na iu:.
prensa algumas observações desfavoraveis a varios de seus
artigos, pelo que o Governo "considerando lia conveniencia de
attender immediatamente ao sentimento nacional, contemplando
algumas alterações indicadas á Constituição, resolveu modifi~

cal-a desde logo nos raros topico.' sobre que se pronunciou accen
tuadamente nesse sentido a opinião do paiz." A Constituição foi,
pois, morlificada em virtude do decreto n, 914 de 23 de o 'u
bro de 1890.

A 15 de novembro desse anno teve lugar a abertura da
Assembléa Constituinte, a qual no seu regimento interno deter
minou que o Oongresso elegeria uma cOnJmissão de 21 membros
para dar parecer sobre a Constituição apresentada pelo
Governo. .

Effectivamente em sessão de 22 de novembro foi eleita a
referida commissão pelas relJresentuç<:íes dos differentes Estalos,
ficando composta do segninte modo :-Amazonas: Manoel Fran
cisco Machado j Pa?"d: Laul'O Sodre; Mamnhão: Casemiro Ju
nior; Pia~~lty: 'rbeodoro Pacheco; Cect"d: Joaquim Catllnda ;
Rio G?'ande do Norle: Amaro Cavalcanti; Pa1'ahyba: João Nei
va; Pernambuco: José HygiDo; Alag6as: Gabino Besouro;
Se1'gipe: Oliveira Valladão; Bahia : Virgilio Damasio; Espi
?'ito Santo: Gil Goulart; S. Paulo: Bernardino Campos; Rio
de Janeiro: Laper; Parand: Ubaldino do Amara Sctnta Ca~

tha?'ina: Lauro Muller; Rio Grande do Sul: Jn de Cas i
lhos; Minas : João Pinheiro; Districto Fecleml: Lopes Tn
vão; Goya'l:: Leopoluo de Bulhões; Matto G?'osso: Aquilino
do Amaral. O parecer de 'tllo co:nmis ão foi apresentado aO

Congl'esso em sessão de 10 de dezembro, e na fórUla do regi
mento interno o pre, idente da A sembléa designou o dia 13 do
referido mez para ter lugar a primeira di 'cussão do projecto
da Con tituição acompanhada do parecer da commissão lios 21.

l'endo offl'ido larga discussão foi o projecto posto em
votllCao por artigos, en(10 approvado com v' ria emelldfl.s na
sess;:;'o de 21 de janeiro de Hln, entrando em Seb wln discus
são na sessão de 26 do mesmo mez, Encerradt\ a 2[),. dísel -. ro



30 de janeiro, foi o projecto approvado em globo na sessão de 3
de fevereiro, salvas as emendas, das quaes foram algumas ap
provadas nas sessõe segnintes. Aberta a 33,. cliscJlSsão a 14 de
fevereiro foi o projecto approvado definitivamente com varias
emendas na ses ão de 18 do mesmo mez, indo em seguida para a
commis ão de redac~ão, que o apresentou convenientemente re·
digido na f6rma do vencido na. sessão lIe 23, e no dia segnin
te, 24 de fevereiro de 1891, foi a Oon titnição solemnemente
promulgada pelo Congresso, começ;mdo desde então a ser a lei
fundamental do paiz.





Nô , os representantes do Povo Brazileiro, reunidos em
Congresso Con tituiute para organisar um regimeu livre e de
mocratico, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguin
te Constituição da Republic&. dos Estados-Unidos do Brazil.

TITULO I

Da organisação federal
Disposições preliIDinares

Art. 1.U A ação Brazileira adopta como fórma de go
verno, sob o regímen representativo, a republica federativa,
proclamada a 15 de novembro de 1889, e con titue·se, por união
perpetua o lndissoluvel das suas antigas provincias, em Estados
Unidos do Brazil.

Art. 2°. Cada uma das antigns provincias formará um
Estado, e o antigo municipio neutro constituirá o di tricto fe
deral, continuando a ser a capital da União, emquanto não se
der execução ao disposto no artigo seguinte.

Art. 3.° Fica pertencendo á União, no planalto central
da Republica, uma zona de 14,400 kilometros quadrados, que
será opportunamente demarcada, pam nella estabelecer·se a
futura capital federal.

Paragrapho unico. Efi'ectuada a mudança da: ca,ita~. o ac
tual districto federal passará a constituir um Estado.

Art. 4.o Os Estados pódem incorporar-se ent.re si, su,b-
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dividir-se, ou desmembrar-se, para se annexar a outros, ou for
mar novoS Estados, mediante acquiescencia das respectivas as
sembléas legislativas, em duas sessões annuaes successivas, e
aPPTovação do Oongresso Nacional..

Art. 5. o Incumbe a cada Estado pTover, a ex pensas
proprias, ás necessidades de seu governo e administração; a
União, porém, pTestará soccorros ao Estado qne, em caso de ca
lamidade publica, os solieitar.

.À.rt. 6. U O governo federal. não poderá intervir em ne
gocias peculiares aos EstadoR, salvo:

1.o Para repellir in vasão estrangeira, ou de um Estado
em outro:

2.o Para manter a fórma repllblicana federativa;
3.o Para estabelElcer a onlem e a tranquilidade nos Esta

dos, á requisição dos respectivos governos;
4. o Para assegnrar a execução das leis e sentenças fe·

deraes.
Art. 7. 0 E' da competencia exclusiva (la União decretar:
1.o Impostos sobre a importação de procedencia estran

geiTa ;
2. o Direitos de entrarla, sahida e estada de navios, sen

do livre o oommel'cio ue cabotagem ás mereadorias naoionaes,
bem como ás el:itrangeiras que já tenham pago imposto de im-
portação; .

3. 0 Taxas de.seUo, SI.ÜVO a restricção do art. 90 § Io,n. I ;
4. o 'l'axas dos cOl'l'eio1-: e telegraphos federaes.
§ 1.o Tambem compete privativamente á União:
J .o A instituição de bancos emissores ;
2, o A creaçã.o e manutenção de alfandegas.
§ 2.° Os impostos decretados pela União devem ser uni

formes para todos os Estados.
§ 3. 0 As leis da União, os actos e as sentenças de suas

autoridades serão executados em todo o paiz por funccionarios
federaes, podendo todavia a execução das primeiras ser confiada
aos governos dos Estados, mediante annnencia destes.

Art. 8. 0 E' vedado ao governo federal crear, de I],ual
quer modo, distincçóes e preferencias em favor dos portos de
uns contra os de outros Estados.

dTt. 9. 0 E' da com etencia exclusiva, dos Estados de
cretar impostos.
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J .o Sobre a exportação de mercadcrias de sua. propria
producção;

2. o Sobre imruoveis l'luues e urbanos.
3. o Sobre' transmissões de propriedades;
4.o 80bre indllstria e profi. sões.
§ 1.0 'l'ambem compete exc1m'lÍvamente aos E'tados de·

cretar :
1.o TaxaR de sullo qulLntll ao.Htcto emanados de seus res

pectivos governos e negocios de sua economia;
2.° Contribuições concernente' <tos l:ieus telegraphos e

correios.
§ 2. 0 E iseuta de impostos, no Estado por onde se expor

tar, a producção do outros E tado:s.
§ 3.o Só e licito a um Estado tributar ll. importação de

mercadoria:s estrangeiras, quando destimulas ao conSlllllO no seu
territorio, revertendo, porém, o proc1LlCto do imposto para o
tllesol1l'o federal.

. 4. 0 Fica salvo aos E:stados o direito de estabelecerem
linhas telegraphicas entre os diversos pontos de seus tenito
rios, e entre estes e os de outros Estado que se não acharem
servido~ por linlta federaes, podendo a União desaproprial·as,
quando fôr de intere e geral.

Art. 10. E' llrohibido aos Estados tributar bens e rendas
federae ou erv;ço a cargo da União. e reciprocamente.

Art. 11. E' vedado aos Estados, como á União:
1.0 Crear impostos de tran, ito pelo territorio de um Es·

tado, ou na pas agem de um para ontro, sobre productos de ou
tro Estados na Repnblica on e trangeiros, e bem assim sobre os
vehiculos de terra e agua que os trausportarem;

2. o Estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercicio
de cultos religiosos i

3. o Pre crever leis retroactivas.
Art. 12. Além das fontes de receita discriminadas nos

arts. 7° e 9°, é licito á União como aos Estados, cumulativamen
te, 00 não, crear outras quaesquer, não contravindo o disposto
nos art. 7°, 90 e 11 n. 1.

Art. 13. O direito da União e dos Estados de leg-isl rem
sobre a viação ferrea e navegação interior será regulado por lei c

federal.
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Paragrapho uníco. A navegação de cabotagem seni feita
por navios nacionaes.

Art. 14. As forças de terra e mar são instituições nacio
naes permanentes, destinadas á defeza da patria no exterior e á
manntenção das leis no interior. (1).

A força armada é e5 eocialmente obediente, dentro dos li
mites da lei, aos seussupel'iores hierarchicos, e obrigada a sus
tentar as instituições constitucionaes.

Art. 15. São orgãos da soberania nacional o poder legiR
lativo, o executivo e o judiciario, harmonicos e independentes
entre si.

§E~ÇÃO I:

Do poder' legi$latioo
CAPITULO I

Disposições gel"aes

Art. 16. O poder legislativo é exercido pelo Congresso
Nacional, com a sancção do Presidente da Republica.

§ 1.0 O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a
camara dos deputados e o senado.

§ 2.° A eleição para senadores e deputados far-se-ha si
multaneamente em todo o paiz.

(1) Por decreto n. 431 l1e 2 de julho ele 1891 o) tel'l'itorio tla
Republica foi diviilicl0 em sete districtos militares, forma.cl0. de e tal10s clii
ferentes, do seguinte modo:

l°. Amazonas, Par:í., Maranhão e Piauhy, com séde na capital

2°. Cel\rá, Rio Gl'ancle (lo Norte, Pa.rahybll. e Pernambuco, com
séde na de Pernambueo.

3°, Bahia, Sergipe e Alagôas, com sélle na da Bahia.
4°. S. Paulo, Minas Geraes e Goyaz, com séde na de S. Paulo.
õo. Paraná e Santa Catharina, com séde na do Paraná.
6°. Rio Grande do Sul.
7°. lUatto-Grosso.
As forças existentes na capital felleral e nos Estados do Rio

de Janeiro e Espirito Santo ficão sob as immecliatas orçlens elo ajuclante ge
ner::.} do exercito.
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§ 3.0 Ninguem pMe ser, ao mesmo tempo, deputado e
senador.

Art. 17. O Oongresso relmir-se-ha, na capital federal, in
dependentemente de convocação, a 3 de maio de cada anno, si a
lei não designar ontro dia, e funccionará. quatro mezes da data
da abertnra, podendo ser prorogfl.do, adiado ou convocado ex
traordinariamente.

§ 1.0 Só ao Congre~so compete delibtrar sobre a proroga
ção e adiamento de suas sessões.

§ 20 Cada legislatura durará tres annos.
§ 3° O governo do Estado em cuja representação se der

vaga, por qualquer c3.usa, inclusive renuncia, mandará imme
c1iatamente proceder a nova eleição.

Art. ] 8. A camara dos depntados e o senado trabalharão
separndam nte e, qnando não se resolver o contrario por maio
ria de votos, em sessões publicas. A <leliberações serão toma
das por maioria de votos, achando- e presente em cada uma das
camara a maioria absoluta, do' seus membros.

Paragrapho lmico. A cada uma das camaras compete:
Verificar e reconh ceI' os poderes de seus membros;
Eleger a sIm me. a i
Organisar o seu regimento interno;
Regular o serviço de ua policia interna;
Nomear o. empreg:l.llos de sua secretaria.
Art. 19. Os deputado e senadores são inviolaveis por

snas opiniões, palavras e votos no exercicio do mandato.
Art. 20. Os deputados e os senadores, desde que tiverem

recebido diploma até a nova eleição, não poderão ser presos, nem
processado. criminalm12nte, sem prévia licença ne sua camara,
salvo caso de fif.Lgrancia em crime ina:fiançavel. Neste caso leva
do o })rocesso até pronuncia exclusiva, a autoridade processante
remetterá os autos á cn.mara respectiva, para resolver sobre a
procedencia da accusação, si o accusado não optar pelo julga
mento immediato.

Art. 21. Os membros das dnas camaras, ao tomar assen
to, contrahirão compromisso formal em sessão publica de bem
cumprir os seus deveres.

Art. 22. Durante as sessões vencerão os semidores e os
deputados um subsidio pecuniario igual, e ajuda de custo que serão
:fixados pelo Congre so, no fim de cada legislatura, para a seguinte.

. .
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Art. 23. Nenhum membro do Congresso,. desde que tenha
sido eleito, poderá celebrar contractos com o poder executivo
nem delIe receber commissões ou emprego remunerados.

§ 1.0 Exr.eptuam-se desta prohibição :
1. o As missõe.3 diplomaticas ;
~.o As commissões ou commandos militares ;
3°. Os cargos de accesso e as promoções legaeíl.
§ 2.° Nenhum deputado ou senador, porém, poderá ac

ceitar nomeação para missões, commissões on commanc1os, de
que tratam os ns. 1 e 2 do paragrapho antecedente, sem licença
da respectiva camara, quando da acceitação resultar privação
do exercicio das funcções legislativas, alvo nos casos de guerra
ou naquelles em que a honra e a integridade da União se acha
rem empenhadas.

Art. 24. O deputado ou senador não póde tambem ser
presidente ou fazer parte de directorias de bancos, companhias
ou emprezas que gozem dos favores do governo federal defi
nidos em lei.

Paragrapho unico. A inobservancia dos pl'eceitos con
tidos neste artigo e no antecedente, importa perda do man
dato.

Art. 25. O mandato legislativo é incompativel com o
exercicio de qualquer outra funcção dtu'ante as sessões.

Art. 26. São condições de elegibilidade para o Con
gresso Naciona.l:

1.o E tal' na posse dos direitos de cidadão brazileiro e
ser alistavel como o eleitor;

2.° Para a Camara, ter mais de quatro annos de cidadão
brazileiro, e para o senado mais ele seis.

Esta disposição não comprehende os cidadãos a que reM
fere-se o n. 4 do art. 69.

Art. 27. O Congresso declararà, em lei' especial, os ca
sos de incompatibilidade eleitoral.

C.1PITULO II

Da caDlara dos deputados

A.rt. 28. A camara dos deputados compõe-se ele repre
sentantes do povo, eleitos pelos Estados e pelo districto fe-
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. (> '''1. me ante o sufi'ragio directo, garantida a representação
min ';30. (2) .

.' 1.° O lllmerO dos deputados será fixado por lei em
orção que não excederá de um por setenta mil habitan

e , .:Iãu de ~ndo esse numero ser inferior a quatro por Es
tado. (3).

2 o Para este fim mandará o governu federal proce
er, de!' e já, ao recenceamento da população da Republica,

o qUAl 'erá revisto decenna.lmente. (4).

(2) A materia eleitoral é hoje regida pelos decretos USo 200 A
dtl de fevereiro, 277 De 277 E de 22 de março, óll de 23 de junho, 648 de
9 66 de 14 de ago to, 802 de 4 de outubro e 1189 de 20 de dezem
bro, de ] 890.

(3) O rlecreto n. 511 de 23 de junho de 1890 fixou em 205 o.
1111 e o rl0 rleput dos e em 63 o numero de senarlores assim di tribuidos .

DEPUrADO
Amazona'
Pará
1Irarltnb1i.o
Piauhy
Ceará
Rio (+ ''tnde do Norte
P<lrl1.lJy1Ja
Pernambuco
Alagôas
Serg-ipe
Balda
Espirito Santo
Rio de Janeiro

ão Paulo
Paraná
Santa Catharill3.
Rio Graude do Sul
Minas Geraes
Goyaz
ll1atto-Gro so
Districto Federal

2
7
7
4
10
4
5
17
6
4
22
2
17
22
4
4
16
37
3
2
10
205

SENADORES

3 por E tado e pelo Districto Federal.
(4) O primeiro recenseamento da Republica foi feito ~ 31 de

llezembl'o de 1890, de conformic1ade com as instrucções que baixaram COm o
d c. n. 659 de 12 de agosto de 1890.

O segundo se tará em 1900.
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Art. 29. Compete á Camara a iniciativa do adiamento
da sessão legislativa e de todas as leis de impostos, das leis
de fixação das forças de terra e mar, da discussão dos projec
tos offerecidos pelo poder executivo (5) e a declaração da
procedencia ou improcedencia da accusação contra o presiden
te da Republica, nos termos do art. 53, e contra os minis
tros de Estado nos crimes connexos com os do Presidente da
Republica.

CAPITULO III

Do !!ienado

Art. 30. O senado compõe-se de cidadãos elegiveis nos
termos do art. 26 e maiores de 35 unnos, em numero de tres
senadores por Estado e tres pelo districto federal, eleitos pelo
mesmo modo por que o forem os deputados

Art 31. O mandato de Senador durará nove annos, re·
novando-se o senado pelo terço triennalmente.

Paragrapho unico. iü senador eleito em substituição de
outro exercerá o mandato pelo tempo que restava ao substi
tuido.

Art. 32. O vice-president.e da Republica será. presidente
do Senado, onde só terá voto de qualidade, e será substitui
do, nas ausencias e impedimentos, pelo vice·presidente da mes
ma Camara.

Art. 33. Compete privativamente ao Senado julgar o Pre
sidente da Republica e o demais funccionario federaes de
signados pela Constituição, nos termos e pela fórIDa que ella
prescreve,

§ 10. O Senado. quando deliberar como tribunal de jus
tiça, será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.

(5) Por occasião de discutir-se o tratado de Mi 'sões feito em
Montevidéo pelo Sr. Quintiuo Bocayuva por pa,rte do Brazil e o Sr. Henrique
Moreno por parte da Republica Argentina, su citou-se uo senado ::t l111cstão
de saber a qual das camaras do Congresso competia a iJticiativa da cU 
cus ão, ?isto não l;ratm'-se de ]lrojecto de lei. A questão não teve solução
por voto (le nenhuma das calDaras porque foi ataLhalla pelo acto ,lo Poder
Executivo remettendo para a camara dos deputados o referilLo trataclo, con
form{l.ndo-se o senado com aq.uelle acto.
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§ 2°. Não proferirá sentença condemnatoria sinão por
dous terços dos membros presentes.

§ 3°. Não poderá impôr outras penas mais que a perda
do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro, sem pra·
JUIZO da acção da justiça ordinaria contra o condemnado.

CAPITULO IV

Das attribui-:ões do Congresso

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacio-
nal

1°. Orçar a receita, fixar a despeza federal annualmen
te e tomar as contas da receita. e despeza de cada exercicio
financeiro;

2°. Aulori ar o poder executivo a contrahir emprestimos
e a fazer outras operações de credito;

3°. Legislar sobre a divida publica e estabelecer os
ml ios para o seu pagamento;

40. Regular a arrecadação e a distribuição das rendas
federaes;

5°. Regular o commercio interna,ciollal, bem como o dos
Estados entre si e com o districto federal, alfandegar portos,
crear ou suprimir entrep03tos ;

6°, Legislar sobre a navegação dos rios que banhem
.tis LI!>: um Estado, ou se estendam a territorios estran

geiros ;
7°. Determinar o peso, o valor, a inscripção, o typo e

a denominação das moedas;
8°. Crear uancos de emissão, legislar sobre ella e tri

butaI-a. ;
9°. Fixar o padrão dos pezos e medidas ; .
10. Resolver definitivamente sobre os limites dos Esta

dos entre si, os do distl'icto federal e os do territorio nacio
nal 'com as nações limitropbes;

11. Autorisar o g'overno a declarar guerra, si não tiver
lagar on mallograr-se o recur~o do arbitramento, e a fazer
ao paz;

12. Resolver definitivamente sobre os tratados e conve.. .'
ções com as nações estrangeiras;
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13. Mudar a capital da União;
14. Conceder subsidios aos Estados, na hypothese do

art. 5° ;
15. Legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos

federaes ;
16. Adoptar o regimen conveniente á segurança das

fronteiras ;
17. Fixar annualmente as forças de terra e mar;
18. Legislar sobre a organisação do exercito e da ar

mada;
19. Conceder ou negar passagem a forças. estrangeiras

pelo territorio do paiz, para operações militares;
20. Mobilisar e utilisar a guarda nacional ou milicia cio

vica, nos casos previstos pela Constituição i
21. Declarar em estado de sitiu um ou mais pontos do

territorio nacional, na emergencia de uggressão por forças
estrangeiras ou de commoção interna e approvar ou suspen
der o' sitio que houver sido declarado pelo poder executivo,
ou seus 8gentes responsaveis, na ausencia do Congresso;

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

23. Legislar sobre o direito civil, commercial e criminal
da Republica e o processnal da justiça federal;

24. E5tabelecer leis uniformes sobre naturalisação ;
25. Grear e supprimir empregos publicos federaes, fi

xar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os vencimentos;
26. Organisar a justiça federal, nos termos dos arts. 55

e seguintes da secção m j

27. Conceder amnistia i
28. Commutar e perdoar as penas impostas, por crime

de responsabilidade, aos funccionarios federaes ;
29. Legislar súbre terras e minas de propriedade da

União;
30. Legislar sobre a organisação municipal do districto

federal, bem como sobre a policia, ° ensino superior e os de
mais serviços que na capital forem reservados para o govemo
da União;

31. Submetter á legislação especial os pontos do territol'io.
da Republica necessarios para a fundação de 31'Senaes,ou ouhos
es~belecimentos e instituições' ue convellÍencia federal ;
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32. Regular os casos de extradicção entre os Estados j
33. Decretar as leis e resolugées neoossarias ao .enrai

cio dos poderes que pertencem á União;.
34. Decretar as leis organicas para a execução completa

da Constituição;
35. Prorogar e adiar suas sessões.
Art. 35 Incumbe, outrosim, ao Congreiio, IDa.i não pJ.li

vativamente :
1.o Velar na guarda da Constituição e ias lei~, e pro

videnciar sobre as necessidades de caracter federa.l ;
2.o Animar no p3.iZ o desenvolvimento diS letras, artes

e sciencias, bem como a immigi'ação, a agrieultura, a industria
e o commercio, sem privilegios que tolham a acção dos gover
nos locaes ;

3.0 Orear institlúções de ensino- superior e secundario nos
Estados;

4. o Prover á instrucção secundaria no Districto Federal.

CAPITULO V

Das leis e resoluçõefi

Art. 36. Salvas as excepções do arte 29, toiOi os pro
Jectos de lei podem ter origem, indistinqtamante. DjIl, fIwna
ra ou no Senado, sob a illicialliva de qUal(lleI' d68 se* man
bros.

Art. 37. O projedo de lei adoptado em uma das cama
ras será submettido á outra, e esta, si o appl'ovar, envial-e-ha
ao Poder Executivo, que, acquiescendo, o sanccionari e promul
gará.

§ 1.0 Si, porém, o Presidente da Republica o julgar in
constitucional, ou contrario aos interesses da Nação, negarà sua
sancção dentro de dez dias uteis daquelle em que recebeu o
projecto, devolvendo-o n'esse mesmo praso à Camara onqe elIe
se houver iniciado, com os motivos da recusa. .

§ 2.0 O silencio do Presidente da Republica no decendio
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importa a sancção; a, no çac;:o ne ser esta negada" qua: 'o já
estiver encerrado o Congresso, o Presidente darà publicidade
às suas razões.

§ 3. 0 Devolvido o projecto á Camara iniciadora, ahi se
sujeitará a uma discussão e à votação nominal, considerando-se
approvado si obtiver dous terços dos suffragios presenteR. Nes
te caso, ° projecto será remettido á outra Gamara, que, si o ap
provar pelos mesmos tramites, e p'ela mesma maioria, o envia·
rá como lei ao Poder Executivv, para a formalidade da pro
mulgação.

§ 4.0 A sancção e a promulgação effectuam-se por estas
fórmulas:

l.a. "O Congresso Nacional decreta, e eu suncciono a se-
guinte lei (ou rp.solução)". . .

2.a. "O Congresso Nacional decreta, e eu promulgo a se·
guinte lei (ou resolução) ,; .

Art. 38. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Presidente da Republica, nos casos dos §§ 2° e 3° do
art. 37, o Presidente do Senado ou o Vice-Presidente, si o
primeiro não o fizer em igual prazo, a promulg-ará, usando
da seguinte fórmula: l!'. Pl'e.irlente (011 vice-pl'e~idente) do
Senado, faço saber aos q lte a presente virem qne o Con
gresso Nacional decreta e llromulga a seglÚllte lei ou re
solução".

Art. 39. O projecto de uma Camara, emendado na ou
tra, volverá á ,primeira. que, si Rcceitar as emendaR, en
vial-o-ha, modificado em conformidade àellus, ao Poder Exe·
cutivo.

§ 1.0 JS:o caso contrario, volverá á Gamara revisora, e,
si as alterações obtiverem dom; terços dos votos dos membro
presentes, considerar-se-hão approvadas. sendo então remetti
das com o projecto á C'mlara iuicbdora, que só 110derá repro
vaI-as pela mesma niaioria.

§ 2. 0 Rejeitadas nl'ste morlo as alterações, o projecto se
rá 8ubmettido sem elias á sancção.

Art. 40. Os projectos rejeita,dos. ou não !'ianccio
Ilados, não poderão ser renovados na mesma sessão legi.'13,
tiva.
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SECÇ- 'I

Do poder executivo

APITULO I

Do President,e e do Vice-pre ident,e

Art. 43. O Presidente exerce;á o cargo por quatro annos,
não podendo ser re-eleito para o periodo presidencial ilOme

·ato.
§ 1.0 O Vice-Presidente qne exercer a presidencia no uI·

timo anno do periodo presidencial não poderá ser eleito Presi-
dente para o periodo seguinte. .

§ 2.° O Presidente deixará o exercicio de suas funcções,
improrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu pe
riodo presidencial, succedendo-Ihe logo o recem-eleito.

§ 3.° Si este se achar impedido, ou faltar, a substituição
far-se-h nos termos do art. 41 §§ 1°· e2°.

§ 4.° O primeiro periodo presidencial terminará a 15 dé
novembro de 1894.

Art. 41. Exerce o Poder Executivo o Pre idente daRepu
blica dos Estados Unidos do Brazil, como chefe electivo da Nação.

§ 1.° Substitue o Presidente. no caso de impedimento, e
succede-Ihe, no de falta, o Vice-Presidente, eleito simultanea
mente com elie.

§ 2. 0 No impedimento, ou falta, do ice-Presidente, serão
succe sivamente chamados á Presidencia o Vice-Presidente do
Senado, o Presidente da Oamara e o do Supremo Tribunal Fe
deral.

§ 3.° São condições essenciaes, para ser eleito Presi-
dente, ou Vice-Presidente da Republica;

1.° Ser brazileiro nato ;
2.° Estar no exercicio dos direitos politicos;
3.° Ser maior de trinta e cinco annos.
Art. 42. Si, no caso de vaga, por qualquer causa, da

Presidencia ou Vice-Pr8sidencia, não houverem ainda decorrido
dous annos do periodo presidencial, proceder-se-ha á nova elei
ção.
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Art. 44. Ao empossar-se do cargo o Presidente pronun
ciará, em sessão do Congresso, ou si este não estiver reunido,
ante o Supremo Tribunal Federal, esta affirmação :

"Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a Cons
tituição Federal, promover o bem geral da Republica, observar
as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a indepen-
dencia." .

Art. 45. O Presidente e o Vice-Presidente não podem
sahir do territorio nacional sem permissão do Congresso, sob
pena de perderem o cargo.

Art. 46. O Presidente e o Vice-Presidente perceberão su
bsidio fixado pelo Congresso no periodo presidencial antece
dente. (6)

CAPITULO TI

Da elei~ãQde PrelJident,e e Vice-pre
@idente

Art. 47. O Presidente e Vice·Presidente da Republica se
rão eleitos por suffragio directo da Nação e maioria absoluta
de votos. (7)

(6) O actual subsidio do Presidente da Republica é de cento e
vinte contos de réis annuaes. (Decreto n. 27 G. de 1 de ,lezen:hro de 1889.)

(7) Os ar.tunes presiden te e vice-presidente foram eleitos em
sessão (10 Congresso Constituinte de 25 de fevereÍl'o de 1890. O resultado
dessa eleição foi o seguinte:

PARA PRESIDENTE
Manoel Deodoro da Fonseca
Prudente José de Momes Barros
Floriano Pehoto
Joaquim Saldanha Marinho
José Hygino Duarte Pereira
Ce(lulas em branco

PARA VIOE-PRE8IDE JTE
Florillno Peixoto 153
Eduardo Wandenkolk 57
Prudente de lIIol'aes 12
Coronel Piragibe 5
José de Almeida Barreto 4
Custodio José (le MeDo 1
O termo de posse e affirmação dos primeiros presidente e vice·

presidente é do theor seguinte:
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§ 1.0 A eleição terá logar no dia IOde março do ultimo
anno do periodo presidencial, procedendo-se na Capital Federal
e nas capitaes dos Estados á apuração dos votos recebidos nas
respectivas circumscripções. O Congresso fará a apuração na
sua primeira sessão do mesmo anno, com qualquer numero de
membros presentes.

§ 2. 0 Si nenhum dos votados húuver alcançado maioria
absoluta, o (Jongresso elegerá, por maioria dos votos presentes,
um, dentre os que tiverem alcançado as duas votações mais
elevadas na eleição directa.

Em caso de empate considerar-se-ha eleito o mais velho.
s 3. U O processo da eleição e da apuração será regulado

por lei ordinaria.
§ 4. 0 São inelegiveis para os cargos de Presidente e Vice

Presidente os parentes consanguilleos e affins, nos 10 e ~o gráos,
do Presidente ou Vice-Presidente, que se achar em exercicio
no momento da eleição ou que a tenha deixado até seis mezes
antes.

CAPITULO III

Das attribuições do Poder Executivo

Art. 48. Compete privativamente ao Presidente da Re
publica:

Aos 26 do illez de fevereiro de 1891, 3.° da. Republica, reunido
o Congre so acional em numero de 28'5 repre entantes da nação, na sala
de sua ses ões, no Palacio da Quinta ila Boa Vista da Capital da. União, sob
apre idencia do Sr. Prudente José de Mames Barros, á 1 hora da tarde,
perante o mesmo Congre so, compareceram os cidadãos ge~eralissimo Ma
noel Deodoro da Fonseca e general Floriano Peixoto, eleitos por maioria,
ab oluta na se são de as embléa geral realisada aos 25 do corrente mez e
anno, o primeiro, presidente da Republica e o segundo, seu vice-presidente
para servirem no primeiro periodo pre idencial, na fôrma do art. 43 da.
Constituição IJromulgada, foi pelo referidos cidadãos proferida a seguinte
affirmação constante do art. 44 da Constituição: .

« Promett.o manter e cumprir a Constituição Federal, promo
ver o bem geral da Republica, ob ervar as Sltas lei, sustentar·lhe a união,
a integridade e a inllependeucia.»

E para cou tal' a todo o tempo, lavrou-se este termo, que vai
assi~nado pelos mesmo cidadãos 6 pelos membros da lDeza do Congresso
NaclOnal.-lllanoel Deodol'o da Fonseca.-Floríano Peixoto.-c-Prudente
J. ele M01'acs Bcm'os, presitlentc.-Dl" Jocio da :fl1atta JJIuchaio, 1° se
cretario.-Dl'. Jose de Paes Carv:ilho.----i:l° secretario.-Teneute-corouel João
Soal'es Neiva, 3° secretM·io.-EdllCwào J.1Iel~d~s GO?tçatves, 40 ~e;;t'etal·io •.
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1.o Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e re
soluções do Congresso; expedir decretos, instrucções e regula
mentos para a sua fiel execução :

2.0 Nomear e demittir livremente os Ministros de Es
tado;

3. 0 Exercer e designar quem deva exercer o commando
supremo das forças de terra e mar dos Estados-Unidos do
Brazil, quando forem chamadas áR armas em defesa interna ou
externa da União.

4. o Administrar o Exercito e a Armada e tlistribnir as res
pectivas forças, conforme as leis fedemes e as :Recessidades do
Governo Nacional.

5.o Provêr os cargos civis e militares de caracter federal,
salvas as restricções expressa na constituição;

6. o Indultar e commutar as penas nos crimes sujeitos á
jurisdicção federal, sal vo nos casos a que se referem os art . il4
lI. 28 e 52 § 20 ;

7.o Declarar la guerra e fazer a paz nos termos elo art.·
34 n. 11;

8.o Declárar immedilltamente a guerra nos casos de inva
são ou aggressão estrangeira;

9. o Dar conta unnualruente da situação do p:'l.iz ao Cou
gresso Nacional, indicando-lhe as providencias e reformas ur
gentes, em mensagem, que remetterá ao secretario do Senado no
dia da abertura da sessão legislativa;

10. Convocar o Congresso extraordinariamente;
11. Nomear os magistrados federaes mediante proposta

do Supremo 'l'ribunal ;
12. Numear os membros do Supremo Tribunal Federal e

os ministral? diplomaticos, sujeitando a nomeação á approvação
do Senado.

Na ausencia do Congresso, designal-os-ha em commissão
até que o Senado se pronuncie'

13. Nomear os demo.lois membl\JS do corpo diplomatico e os
tes consulares;

14. Manter as relaçõe!'l com os Estados estrangeiros;
15. Declarar por si, ou seus agentes responsa veis, o

estaáo de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos
casos de aggressão estrangeira, on gl':tve commoção intesti·
na. (Art. 6° n. 3; art. 34 n. 21 e art.80);
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16. Entabolar negodações internacionaes, celebrar ajus
tes, convenções e tratados, sempre ad 1"efe"endum do Con
gresso, e approvar os que os Estados celebrarem na confor
midade ao art. 65, submettenuo-os, quando cumprir, á autori
dade do Congresso.

CAPITULO IV

Dos ~Iinist..os de Estado

Art. 49. O Presidente da Republica é auxiliado pelos
Ministros de Est do, agentes de sua confiança., que lhes su
bscrevem os actos, e cada um deIles presidirá a um dos Mi
ni terios em qne se dividir a admini tração federal. (8)

Art. 50. Os Mini tros de E tado não poderão accumular
o exercicio de outro emprego eu funcção publica, nem ser elei
tos Presidente ou Vice-Presidente da União, Deputado ou Se
nador.

Paragrapho nnico. O Depntauo, ou Senador que aceitar o
cargo de iUinistro de E tado, perderá o mandato e proceder-se
ha immediatamente ii. nova eleição na. qual não poderá ser vo
tado.

Art. 51. Os Ministros de Estado não poderão comparecer
ás sessões elo Congresso, e só se communicarão com elie por
escripto, ou pessoalmente em conferencias com as commissões
das Camaras.

Os relatorios annuaes dos Ministros serão dirigidos ao
Presidente da Republica e distribuidos por todos os membros
do Congresso.

Art. 52. Os Ministros de Estado não são responsaveis
-perante o Congresso, ou perante os Tríbunaes, pelos conselhos
dados ao Presidente da Republica.

§ 1. (I Respondem, porém, quanto aos seus actos, pelos
crimes qualificados em lei.

:§ :d. (I Nos crimes communs e de resp0I!sabilidade serão
processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos

(8) O ubsidio actual dos Jiliuistros de E tado é fixadc. em
dou coutos de l'êis meu aes, além da quantia ele tres contos de réi que re
cebem pa.ra primeiro estabelecimento. (Dllcs. as...7 Ri de 1 de dezembro
de 1889 e 133 de 10 de janeü'o de 1890.) )



Cfnnexos com Oi do Presidente da Republica, pela autoridade
Gompete.te par& o julgamento deste.

CAPITULO V

Da rOllponsabilidade do Presidente

Art. 53. O Presidente ·dos Estados-Unidos do Brazil ,e·
rá submettido a processo e a julgamento, depois que aCamara
~larar procedente a Recusação, perante o Supremo 'fribunal
Eederal, nos crimes communs, e nos de responsabilidade pe
rante o Senado.

Paragrapho lmico. Decretada a procedencia da accusa
ção ficará o Presidente suspenso de suas fnncções.

Art. 54. São crimes de responsabilidade os actos do Pre-
sidente da Republica que attentarem contra:

1.o A existencia politica da União;
2.o A Constituição e a fôrma do Governo Federal
3. 0 O livre exercicio dos poderes politicos ;
4.o O goso e exercicio legal dos direitos politicos ou in·

dividuaes;
5.o A segurança interna do paiz;
6.0 A probidade da administração;
7.o A guarda e emprego constitucional dos dinheiros

publicos ;
8.o As leis orçamentarias votadas pelo Congresso.
§ 1.o Esses delictos serão definidos em lei especial.
§ 2. o Outra lei regulará a accusação, o processo e o

julgll.mento.
§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira se são

do primeiro Congresso.

·SECÇÃO III

Do Poder Judiciaria

Art. 55. O poder judiciario da União terá por orgãos um
Supremo Tribunal Federal, com séde na capital da Republica e
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tantos juizes e tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz, quan-
tos o Oongresso crear. (9) .

Art. 56. O Supremo Tribunal Federal compor-se·ha de
quinze juizes, nomeaclos na fórmn. do art. 48 II. 12, dentre os
éidadãos de notavel. saber e reputação, elegiveis para o Senado.

Ârt. 57. Os juizes federaes são vitalicios e perderão o
eurgo unicamente por sentençujlldicial.

§ J. o Os seus vencimento serão determinados por lei
e não poderão ser diminuidos ; (10)

§ 2.° O Senado julgará os membros do Supremo Tribu
nal Federal nos crimes de responsabilidade, e este os juizes fe
deme.. interiores.

Art. 58. Os Tribunaes FeJeraes elegerão de seu seio os
seus presidentes e orgal1i arão as respectivas secretarias.

§ 1.0 A nomeação e demissão dos empregados de secre
taria, bem como o provimento uos omcios de justiça nas cir
cumscri})ções jndiciaria~, compete respectivament~ aos presi·
dentes dos tribunaes.

§ 2. o O Presidente da Republica desig'nará, dentre os
membros do Supremo Tribunal Federa.l, o Procurador Geral da
Republica, cujas attribuições se definirã.o em lei.

Art. 59. Ao Supremo Tribunal I!'ederal compete:
I Processar e julgar originaria e privativamente:
a) o Presidente da Republica nos crimes communs e os

mini tros de estado nos casos elo art. 52;
b) os ministros eliplomaticos, nos crimes communs e nos

de responsabilidade.;
c) as causas e conf1.ictos entre a União e os Estados, ou

entre efltes, uns com os outros;
cl) os litigios e as reclamações entre nações estrangei

ras e a União ou os Estados;
e) os confiictos do' juizes ou trlbl1naes federaes entre si,

ou entre estes e os dos Estados, assim como os dos juizes e

(9) ~a capital de cuela E"bael0, e no Districto Federal ha
VIU juiz federal. (Dec 11, 848 de 11 do outubro ele 1890.)

. (10) Os ve11cimentos dos membros do Supremo Tribunal Fede-
ral são de·18.000$' anuuaes, excepto o Presidente que percebe 20.000$.

O juiz de secç1io do Districto Federal percebe 14.000$000;
os dos Estaelos do Rio, S. Paulo, l\1inas, Rio Gralllle elo Sul, Bahía, Pel'l1r.m
buco e P.lrl~.-lO.OOOSOOO; elos outros Estatlu',-8:000S'OOO (Dec. n. 848
de 11 de outubro de 1890.) 1:>
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tribunaes de um Estado com juizes e os tribunaes de outro Es
tado;

II. Julgar, em gráo de recurso, as questões resolvidas
pelos juizes e tribunaes fer1eraes, assira como as de que tra
tum o presente artigo, § 1.o e o art. 60;

III. Rever os processos findos, nos termos do art. 8I.
§ 1.0 Das sentenças das justiças dos Estados em \llti~

ma instancia haverá recurso para o Supremo Tribunal Fe
deral:

a) quando si questionar sobre a validade, ou a applica
ção de tratados e leis federaes, e ~1 decisão do Tribunal do
Estado fôr contra elIa;

b) quando se. contestar a validade de leis ou de actos
elos governos dos Estados em face l1a Constituição, ou elas leis
federaes, e a decisão do tribunal do Estauo considerar va.Jillos
esses actos, ou essas leis impngnadil,s.

§ 2. 0 Nos casos em que houver de alJplicar leis rIos Es
tados, a justiça tederal consultará a juri. prudencia du::; tribn·
naes locaes, e vice-versa, as jnstiças dos Estados consnltal·ão
a jurisprndencia dos tribnnaes fetleraes, qllando houverem de
interpretar leis da União..

Art. 60. Compete aos juizes ou Tribunaes Federaes pro
cessar e julgar:

a) as causas em que alguma das partes fandar a acgá,'),
ou a defeza, em disposição da Constituição Federal;

b) todas as causas propostas contra o governo da União
ou Fazenda Nacional, fundadas em disposições da Constituição,
leis e regulamentos do poder executivo, ou em contratos cele
brados com o mesmo governo:

c) as cansas provenientes de compensações, reivindica
ções, indemnisação de prejuizos ou quaesquer outras, propostas
pelo governo da Ufiião contra particulares ou vice-versa;

d) os litigios entre um Estado e cidadãos de outro, ou en
tre cidadãos de Estados diversos, diversificando as leis des
tes;

e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos bra
zileüL ~ ;

f) as acções movidas por estrangeiros e fun113:1as, qU8f
em contratos com o g'overno da União, qner em cc nvençõ,;~

ou tratados da União com outras nações;
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g) as questões de direito maritimo e navegação assim
no oceano como nos rios e lagos do paiz ;

h) as questões de direito criminal ou civil internacional;
i) os crimes politicas.
§ 1.0 E' vedado ao Congresso commetter qualquer ju

risdicção federal ás justiças dos Estados.
§ 2. o As sentenças e oruen da magistratura federal são

executadas por offiehes judiciarios da União, aos quaes a po
licia local é obrigada fi. prestar auxilio, quando invocado por
elles.

Art. 61. As deci~iões dos juizes ou tribuu,tes dos E~ta

dos, nas materias é1e sua competencia, porão termo ~os pro
cessos e ás questões, salvo quanto a:

1. o habeas·corpos, ou
2. 0 espolio de e~trangejro, quando a e."pecie não estiver

prevista em convenção, ou tra.t/ldo.
Em taes casos haverá reclU'SO volu!ltario para o Supre-

mo Tribunal Federa.l. " .
Art. Q2. As justiças dos Esta.llos ~iio podem intervir

em questões submettidas aos Tribunaes Fetleraes, nem annullar,
alterar, ou suspender as suas sentenças, ou ordens, E, reci
procamente, a justiça feueral não póde intervir em questões
submettidas aos tribunaes dos E. tados, nem annullar, alterar
ou suspender as decisões ou ordens destes, exceptuados os ca·
sos expressamente declarados nesta Constituição.

TITULO II

D OS Estados

Art. 63. Cada E tado reger-se-ha pela Constituição e pe
las leis que adoptar, respeitados os prindpios constitucionaes
da União. .

Art. 64. Pertencem aos E tados as minas e terras devu
lutas situadas nos seus respectivos territorio ,cabendo á Uniãl)
sómente a porção de territorio qJ,le fôr indispensavel para a de·

I
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fesa das fronteiras, fortificações, construcções militares e es
tradas de ferro federae8.

Paragrapho unico. Os proprios nacionaes, que não forem
necessarios para serviço da União, passarão ao dominio dos
Estados, em cujo territorio estiverem situados.

Art. 65. E' facultado aos Estados:
1.o Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter

politico. (Art. 48 n. 16).
2. 0 Em geral todo e qualquer poder, ou direito, que lhes

não fôr negado por clausula expressa ou implicitamente contid",
nas clausulas expressas da Constituição.

Art. 66. E' defeso aos Estados:
1.o Recusar fé aos documentos publicas, de natmeza leg:is

lativa, administrativa, ou judiciaria, da União, ou de qual
quer dos Estados:

2. o Regeitar a moeda., ou a emissiio bancaria em circu
lação por acto do Governo Federal;

3.0 Fazer, ou declarar guerra entre si e usar de repre-
salias ; ,

4.0 Denegar a extradição de criminosos, reclamados pejas
justiças de outros E'3tados, ou do Districto Federal, segundo as
leis da União, por que esta materia se reger. (Art. 34 n. 32).

Art. 67. Salvas as restricções especificadas na Constitui
ção e nas leis federaes, o Distrito ]'ederal é administrado pelas
autoridades municipaes.

Paragrapho unico. As despesas de caracter local, na Ca·
pital d'a Republica, incumbem exclusivamente á autoridade mu·
nicipal.

TITULO III

Do lnU1UC11JLO

Art. 68. Os Estados organisar-se-hão de fórma que fique
a sAgurada u autonomia. dos municípios, em tudo qu mto res"
peite ao seu peculiar interesse.
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TITULO IV

Dos cidadãos brazileiros
SECÇÃO I

DAS QUALIDADES DO CIDADÃO BRAZILEIRO

Art. 69. São cidadàos brazileil'os:
1.o Os nascidos no Brazil, a.inda que de pai estrangei

r~, não residindo este a serviço de sua nação ;
2.o Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de mãi

brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem do
micilio na Republica;

3.o Os filhos de pai brazileiro que estiver em outro paiz
ao serviço da Republica, embora nella não venham domiciliar-se;

4.o Os estrangeiros, que, achando-se no Brazil aos 15 de
novembro de 1889, não declararem, dentro em seis mezes depois
de entrar em vigor a Constituição, o animo de conservar a na
cionalidade de origem;
. 5.° Os estrangeiros, que possuirem bens immoveis no Bra-

zil,e forem casados com brazileira" (lU tiverem filhos brazilei·
ros, comtanto que residam no Brazil, salvo se manifestarem a
intenção de não mudar de nacionalidade;

6.o Os estrangeiros por ontro modo natnralisados. (11)
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos,

que se a~istarem na fõrma da lei.
§ 1.o Kão podem alistar-se eleitores para as eleições fe-

deraes, ou para as dos Estados:
1.o Os mendigos ;
2. o Os analphabetos ;
~. U As praças de pret, exceptuados os alumnos das esco

las mIlitares de ensino superior;
4. 0 Os religiosos de ordens monasticas, ~ompanhias, con

gregações, on communidades de qualquer denominação, sujeitas
a voto de obdiencia, regra ou estatuto, que importe a renunda
da liberdade individual.

(11) A natul'alisação é regulada pelo Dec. n. 13 A de 26 de
novembro de 1889.
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§ 2.0 São inelegiveis os cidadãos não alistaveis.
Art. 71. Os direitos de cidadão brazileiro só se suspen-

dem, OLl perdem nos casos aqui particularisados.
§ 1.0 Suspendem-se:
a) por incapacidade pbysica e moral j

b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus
effeitos.

§ 2.° Perdem-se:
a) por naturalisação em paiz estrangeiro;
b) por aceitação de emprego 011 pensão de governo estran

geiro, sem licença do Poder Executivo Federal.
§ 3. 0 Uma lei federal determinar2. as condições de renc

quisição dos direitos de cIdadão brazileil'o.

'SECÇÃO II

IJeclaraçe'Io ele elitaeitos
Art. 72. A. Con"titnição assegura tL brazileiros e a estran

geiros residentes no paiz a inviolltbilidnde dos direitos concer
nentes á liberdade, á segurança individua.l e á propriedade, nos
termos seguintes:

§ 1.° Ninguem póde ser obrigauo a. fazer ou deixar de
fazer alguma cousa, sinão em vIrtude da lei.

§ 2.° Todos são iguaes perante a lei.
A Republica não aumitte (12) privilegios de nascimento,

(12) rrITULOS E COI DECORAÇÕES

Aviso de 23 de março de 1891..-llIinisterio (los Negocios
ao Intmior,-Jlio de Ja,lIcirv, na ue março de 1891.

Em solução ii. VO, a consulta acerca da intelligencia que na
pratica se deva dal' ao art. 72, 2.° da Constituição, cabe-me Ileclal'l1r o se
guinte:

O referido artigo ,la onstituição não pôde deixar de enten
der- e ã luz dos principio fundamentaes de direito, (ll1e preexistem a tollas
as disposiçõe lcgaes.

Um desses principio" é o da não retroactivida(le das leis, se·
"'undo o qual ellas não e applicam ao factos anteriores e conformes ás dis
posições que antes o regiam.-Legcs et constituciones fl!,tlwi~ certun est
da1'e (o1°mam negotiis, non ad {acta p1'teÜn°ita revocari.

E si, a iro, a. lei não dispõe para o pa ado, principio tutelar'
nnncn. esquecido na legislação dos povos cultos, o referido art. 72, § 2.°, não



desconhece fóros de nobreza, e ext.ingue as ordens honorificàs,

ç~o e sem
t.Iidos.

Não repugna fi Republica, nem faz periclitar a segurança do
E t:ulo, a permissão de continuarem elle :t er usados pelos que encontram
nisso honroso tes~emunho de erviços pre tauos, homenagem ao patriotismo,
á seieucia, ao mento.

E tanto assim é, que na RepnbUca Frallceza existe a ordem
honorifica da Legião de Houra. .

Entre nós, no r~en provisorio, anterior á actual Consti-

admittindo 1ô)'os de nobreza, extinguindo as ordens honorifica~, e titnlos nobi
liarchicos; e de conselho, não abrange os qne foram conferidos em virtude
de lei anterior, legitimamente adquiridos e incorporados aos direitos do
que os pos uiam.

Portanto, não se pOllem julgar cassados e abolillos as distincçães
honorificas concedidas por lloder competente e conforme ao regimen legal
qúe vigorava no tempo da concessão dellas.

Nem se diga que a Constituição, não respeitando as institui·
ções existentes, destruindo para reconstruir, ::reando e de novo determinando
o qne tem 110r melllOr, em at.tenção ao que se acha estabelecido, não respei
ta, não conhece direitos ndquiriclos.

Si a retroactividade se (lá quanto ao que intimamente se pren
de á organisação politica, quanto ao qne é fundamental, relativo ás consti·
tuições politicas constituitiva., ou a fórma de governo, (listincção de podp.
rea, seu fnnccionamento, relações de dil'eito entre a autoridade e o cidadão,
soffre, entretanto, limitação quanto ao que se refere ás leis politicas instittti
tiva.s, na phrf\se dos publicista.. , ns que regulam as instituições organicas
secundarias d pendentes da Constituição, mas distinctas, necessarias para o
desenvolvimento de sen principios íllndameutac,s, para o jogo e Ílmcção tIo
s'ystp.11la politico adoptado. Estas, como leis politicas derivadas e circums
tanciaes, obdecem ao pl'incipio g'eral de direito, que se llrma na razão e amo
pàra legitimos interesses da sociedade: non placetjanus in legibtli.

Assim qne, não se tratando rio que é fundamental na Cons
titttição (fôrma de governo, exerci 'ios dos poderes publicos, garantias indi
vidnaes\ é perteitamel1te cabida a não retroacção,

A ConstituiçãlJ vem encontrar uma sociedade organizada, cio
dadãos no exercicio e gozo de direitos adquiridos.

E si transforma o systema de govel'J)o, si modifica e altera
proful1,lalllente as condiçõe de existenflia politica da Nação. não se pode·
rá' con~i(l(lrar forçosamente sllpprimido por ella o gozo de (Ureitos, legitima
mentI> ~,lqtliridos. cujo exercido não é incompativel e póde perfeitamente
COe,.'1Sllr cOIU as novas condi\ões c norma estabelecidas.

As distincções, titulos e cOllClecorações concedidas no l'egimen
constitucional abolülo, representam o patrimonio honorifico adquirido pelo
cicladão á.cn, ta de sen trabalho, de seus serviços, dp. seu patriotismo.

A Nação, por seu orgão-o governo-os reconheceu e apre
ciou, galardoando-os.

E a nova fôrma (le governo pôde bem subsi til' sem contradic·
prejuizo, sendo respeitndos esses titulos e distincções já conce·
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existentes e todas as suas prerogativas e regalias, bem r,omo os
titulos nobiliarchicos e de conselho.

tnição, conferia-se ao chefe d9 Estado o titulo de «Generalissimo» e foi crea
da a ordem de Colombo. (Decreto n. 456 de () de junho de 1890.)

Depois, qualquer que seja o conceito que se ligue a titulos de
ordens honorificas, as pessoas que com eUes foram condecol'allos usaram

. nos em virtude de lei existente ao tempo elll que os receberam, e portauto
esse uso constituia um direito seu. E a privação do direito não le presume,
não se estabelece por meras deducções ou conjecturas, deve ser expressa e formal.

Accresce que não ha no al't. 72, § 2.°, llena.lidade estabelecida
rontra os que usarem de seus titulos, o qneé mais uma razão para se enten
der que tal clisposição s6 prohibe nova concessão delles.

E essa penalidade não teria ido esquecida, si outra fosse a
mente do legislador, como não lhe e capou no caso do art. 71 § 26, bem co
mo no art. 72, § 29, que. estabelece a 11ena de perda dos direitos politicos
aos que aceitarem condecorações estrangeiras. .

O facto de haver cahido na discussão deste objecto no Con
gresso Constituiute emenrla cleclarando salvos os direitos adquiridos, não
p6de ser (ll1tlzido como valioso argumento, porque ;essa emenda era inutil
por sua propria natureza e por Jeriam!' a Constituição em outra parte que
as leis não retroagem. Pelo mesmo motivo cahiram outras emendas.

Pelo que concerne ao clistillCtivo de que usam os cadetes no
exercito, convêm não perder de vista que eUes representam uma vautagem
que lhes foi garantida no acto de assentarem praça e que influe nos inci
dentes da vida militar; constitue por a 'sim dizer, uma conrlicção de con
tracto, estipulada de accôrdo entre aquelle que presta e nqueUe que acceita
os serviços, e não póde ser resr.illdida á vontade de uma das partes.

Que se não concedam novas llistincções como esta, comprehen
de-se, aos que vierem alistar-se; mas é de rigor logico e juridico mantel-a
aos que a adquiriram, aos que receberam-na quando contrahiram a obriga
ção do serviço e contaram com eIlu. ao contratar esse serviço,

Tam pouco é de razão COD iderar extinctas as cOllllecorações
militares, ganhas á cu ·to ue sangue e arnscRlli simos trabalhos, ao nobre
influxo do ardor patriotico e acendrado civismo.

Seria hoje uma inqualificavel violencia despojar o soldado da
quillo que se p6de con iderar o mais honroso e quaWicado testemunho de
. eu valor, de seu real merecimento

Accresce que lia razões de alcauce lll'a.tico com relações a ti
tulo nobilillrchicos, plll"a não serem de momento upprimidos.

Nas relações commerciaes, por exemplo, lia seus inconvenientes
na sub tituição do nome proprio ao nobiliarchico, e mn caso é o da obriga
ção contrabida sob este, vindo a tornar- e exigivel sob outro dillerente, além
da desvantagem da diversidade de firma da assignatura de uma mesma
pessoa na. orrespondencia merClLntil.

a ordem civil 11 mUllança de nome, pelo abandono do titulo,
pMe trazer tambem prejuizo.

Além disso probibido o uso das condecorações e titulos, fôra
llreciso caB ar as distincções de e genero dadas a altos nmccionarios e nota-
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§ 3.° Todos os indiv:ic1nos e confissões religiosas pódem

exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para
esse fim e adquirindo bens, obEervadas as disposições do direito
commum. (13).

veis cidadãos de nações estrangeiras, por serviços presta.dos á nossa patria, o
que seria de }Jessimo efteito.

Mas, a Constituição mesmo nos está indicando a intelligencia
qne se deve dar ao art. 72, § 2.°

Entre os signatarios de. se documento politico figuram repre
sentantes qne assignaram-se uão por seus uomes, mas por seus titulas, conser
vando·os a .'im, sem embargo no disposto do art. 72 § 2.°, o que não teria
lugar e a Meza do 'Ol1gresso nao conscutiria, si aCll o a suppres ão dos titu
las se devesse entender tambem C0111 relação aos já usuclos.

E isto póde-se considcrar intel'pretação authentica-jus csse
interp1'ctare cujus est con-:lere legem.

Parece, em conclusão, que deve ser permittido o uso de titulas
e conclecorações, até que por acto iuterpretativo do poder competcnte o con
trario s~ja determinado -João Ba?'batho Uchôa Cavalcanti. Ao Sr. Minis
tro de Estado do- egocios da GRena.

PRIVILE IO DE PASSAR PRO URAQA.O
a re}lreselltação da directoria geral ele contabilidacle do The

gonro l1.cionaJ, consultando, si á vi ta do art. 72, § 20 da Constituição da
Republica, continuarão a produzi!' seus effeitos nas repartições deste minis
teria, as procurações de proprio punho, passadas ou que tiverem de o ser,
por quem tinha a regalia de fazeI-o, senll0 o caso regido pelo [lrt. 83 da
mesma Constituição, deu o Sr. Ministro o seguinte despo.cho.-Subsiste a pra
tica actual, até que o Poder Legislativo regule esta materia, um vez que não
pôde o art. 72 da Constituição da Republica retl':1hir para anniquillar di
reitos que se fundam em leis que a mesma Constituição, no art. 83 man(la
respeitar, até serem expl'e samente revogaclas j sendo certo que a faculdade
(te fazer procurações de }Jl'oprio punho consiste em regalia de direito priva
do, e não contraria. osystema firmado pelo novo codigo poli tico,

(13) ORDEN REGULARES
A vi o de 31 de marro, de 189 :l.-MÍllisterio dos uegocios

da .Tu ·tiça-2a secção-Rio de Janeiro.
No intuito de cohilJir abusos, que chegam ao mou conheci

mento, e de acautelar os altos interesses que a lei tratou de resguardar,
declaro-vos que, estando em pleno vigor a lei de 9 de dezembro de 1830, a
q~alllão se entende revogad[l pelo preceito do art. 72, § 3.° da Coustitui
çao, emquanto este se não traduzÍl' em lei ordmaria, cumpre que façais sa
ber aos tabelJiães de notas desta capital que não põdem lavrar escripturas
de venda ele bens moveis, immmoveis e:'". emoventes do patrimonio das or
de~s regu.IRre sen~ ~xhibição de expre fia licença do governo, na fôrma do
arti~o lUUCO da le~ .CItada j o que se lhes recommenda, sob pena .de sua im
medlata responsabilidade, além da de nullidade dos contractos.-Barão ete
Lucena. Sr. Presidente do Tribunal Civil e CrinllnaL
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§ 4. 0 A Republica só reconhece o casamento civil, cuja
celebrllção será gratuit.'l,. (14)

§ 5. o Os cemiterios terão ca.racter secular e serão ll.dmi·
nistrados pela l1utoridnde municipal, ficando livre a todos os
cultos religiosos n. pratica dos re~pectivos ritos em relação aos
seus crentes, desde que não offendam a moral publica e as leis.

§ 6. 0 Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimen
tos publicos.

§ 7. 0 Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção offi·
daI, (15) nem terá relações de dependencia, ou alliança com o
governo da União, ou o dos ~stados.

(14) O casamento civil é regulado pelos Decs. ns. 181 de 24
dejaneiroj 211 de 20 ele fevereiroj 233 de 27 de fevereiro; 320 ele 11 de
abril j 481 de ]4 de jnnho; e 773 de 20 de setembro de ]890.

Aviso de 15 de ab1'il de 1891-Mini ·terio dos Negocios
do. Jl1stiça-2.a secção-Rio de Janeiro-Circular.

I::lnBcitllndo-se duvidas quanto á precedellcia ele ceremonias
J eligio n lU'ltrimoniaes á celebração do casamento civil, declaro·vos, para
o devidos effcit(ls, CjUil, nos termo., dos §§ ,,1,.0 e 70. do art. 72 d:~ Constitui
\ão, não se pôde prohibir qne taAs ceremonil\s religios!\'s s~ião celebradas
antes de effect.uado o ca: 'amento civil, como se determina no decreto n. 521
de 26 de Junho do llJlHO passado, vi to (jue seria inexcquival a imposição
de pena nene estatuida, e mediante o processo que e. tabelece, llRra o facto
que deixou de ser delictuoso.-Bltl"(io de LtlCe1ta. Sr. governador do Es·
tado de,.•

O l\Viso supra revogou pois o Dec. n. 521 de 26 de junho de
1890 que prohibia RS cerelllonias religiosas matrimoniaes antes ele celebrado
o casamento civil.

'RATUIDADE DO CAS.A]1ENTO CIVJL
Ministerio dos Negocios da. Justiça-2R secçã.o-Rio de Janei·

1'0, 9 de março (Ie ] 891.
Em re~IlQ ta ao vosso telegrn.mma de 2 do corrente mez con

sultando si, á fista da. disposição constitucional que estabelece fi, gratuidade
do casamellto C1 va, deve sn pender-se fi, cobrança dos emolumentos ou aguar
( ar·se ilecreto especial, declaro-vos que, estando o art. 72 § 4° da Consti
luição dep llllent.e, para sua effectividade, de lei ordinaria, que seja votada
pelo POller Legi 'lativo, na sua prúxima reunião, regulando esse serviço, de
vem contilJullr o' runcciouarios a rer.eber os vencimentos taxados em lei.
Barão de Lucena. Sr. Governador do est!tdo do Rio Grande do Sul.

(lõ) TOMADA DE CONTA A IRMANDADES
Ministcrio dos "egocios da Justiça-2" secção-Rio de Ja

neiro, 13 de llJ,lrçO de 189l.
Tendo as Irma.ndl'\des do Divino Espirito Santo, do Santissi·

mo Sl~cramento da frcguezia de Nossa Senhora da Paz dos Afogados e do
glorioso Slmto Amaro elas Sallinas dessa capital consultado a esse governo
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§ 8. 0 A todos é licito associarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas; não podendo intervir a policia, sinão para
manter a ordem publica.

§ 9.o E' permittido a quem quer que seja representar,
mediante petição, aos poderes publicos, denunciar abusos das
autoridades e promover a responsabilidade dos culpados.

§ 10.0 Em tempo de paz, qualquer póde entrar no terri
torio nacional ou delle sahir, com a sua fortuna e bens, quando
e como lhe convier, independentemente de passaporte.

§ 11.o A casa é o asylo inviolavel do individuo,. pinguem
póde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do morador, si·
não para acudir a victimas de crimes, ou desastres, nem de dia,
sinão nos casos e pela fôrma prescriptos na lei.

§ 12.0 Em qualquer assumpto é livre a manifestação de
pensamento pela imprensa, ou pela tribuna, sem dependencia de
r.en ma, respondendo cada um pelos aLusos que commetter, nos
casos e pela fôrma que a lei determinar. Não é permittido o ano
nymato.

§ 13. A' excepção no flagrante delicto, a prisão não po
derá executar-se, sinão depois de pronuncia do indiciado, salvos
OS casos determinados em lei, e mediante ordem escripta da an
toridade competente.

si, independente da intervenção do juiz de ca.pellas, podiam vender alguns
pre(lios de sen patrimonio para pagamento de debitas fiscaes e si: á. vista.
do art. 5° do decreto de 7 de janeiro de 1890, continuava a competencia
daquelle jlúz para tomar contas às irmandades, declaro-vos, para lhes fil.
zerde.q constar, que prevalece o direito anterior até que se traduza em lei
ordiuaria o lJOVO preceito contido no art. 72, § 2° da Constituição.-Barão
de Luce1za.-Sr. governador do estado de Pernambuco.

CORPORAÇÕES DE MÃO MORTA
J1tinisterio dos Negor.ios da Jl1stiça-2& secção-Rio de Ja

neiro, ]3 de março de 1891.
O juiz municipal e de orphãos do termo de Juiz de Fóra, em

otficio transmittido por esse governo a 1 de março do anno passado, con
sultou si a disposição do art. 5° do decreto de 7 de janeiro de 189C, entre
as restl"icções impostas ás corporações de mão morta, e fabrica. na adminis
tração, de seus bens, comprehende a de prestarem contas ao juiz de capel
las, ou só attiuge a faculdade de adquirir bens de raiz, restricção já existen
te cm legislação anterior.

Em resposta declaro-vos que prevalece o direito anterior atê
que se traduza em lei orilinarla O· novo preceito contido no art. 72, g 2° da
Constituição.-Bo.l'ão de Lucena.-Sr. governador do estado de Minas
Geraes.
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§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem cul·
pa formada. salvas as excepcções especificadas em lei, nem le·
vado à prisão, ou neUa detidu, si prestar fiança idonea, nos casos
em que a lei a admittir.

§ 15. Ninguem será sentenciado, SiDão pela autoridade
competente, em virtude dA lei anterior e na fôrma por ellll. re·
guiada. .

§ 16. Aos accilsados se assegurarà na lei a mais plena
defesa, com todos os recursos e meios essenciaes a e11a, desde a
nota de culpa, entregue em vinte e quatro horas ao preso e as·
signadá pela autoridade competente, com os nomes do accusa
dor e das testemunhas.

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua
plenitude, salva a desapropriação por necessidade, ou utilidade
publica, mediante indemnisação prévia.

As minas pertencem aos proprietarios do solo, salvas as li
mitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração
deste ramo de industria.

§ 18. E inviolavelo sigillo da correspondencia.
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento ju

dicial.
§ 21. Fica iguallDente abolida a 'pena de 'morte, reserva

das as disposiçõeH da legislação militar em tempo de guerra.
§ 22. Dar-se-ha o habeas-corptts sempre que o indivIduo

soffrer on se achar em imminente perigo de so.lfrer violencia, ou
coacção, por ilIegalidade, ou abuso de poder.

§ 23. A' excepção das causas, que, por sna natureza, per
tencem ajuizoR e Jwciae~, não haverá fôro privilegiado.

§ 24. E' garantido o livre exercicio de qualquer profissão
moral, intellectnal e industrial. .

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores,
aos quae ficará garantido por lei um privilegio témporario, ou
será concedido pelo Congresso um premio razoavel quando haja
conveniencia de vulgarisar o invento.

§ 26. Ao autores de obras litterarias e artisticas é ga
rantido o direito exclu ivo de l'eproduzil-as 'pela imprensa ou
po.- qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores
gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar.
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§ 27. A lei assegurarà tambem a propriedade das marcas

de fabrica.
§ 28. Por motivo de crença ou de funcção religiosa, ne·

nhum cidadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos ci
vis e politicas nem eximir-se do cumprimento de qualquer de
ver cívico.

§ 29, Os que ullegarem motivo de crença religiosa com o
fim de se isentarem de qualquer anus que as leis da. Republica
imponham aos cidadãos, e os que aceitarem condecoração ou ti
tulos nobiliarcllicos estrangeiros perderão todos os direitos po
liticos.

§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser
cobrado sinão em virtude de uma lei que o autorize.

§ 31. E' mantida a instituição do jury.
Art. 73. Os cargos publicos civis, ou militares,'são acces

sivei a todo!'; os brazileiros, observadas as condiçõe;:, de capaci
dade especial que a lei eEltatuir, sendo, porém, vedadas as uc
cumulações remuneradas. (16)

(l:6) ACCUJlillLAÇÕES REMUNERADAS
Atldit01'ios de gtle1'ra.-Aviso do JlIinistro da. guerra ao Ge·

neral Ajudante General declarando:
Em solução á consulta feita pelo auditor de gnerra do Estado

do Rio Grande do Sul, si deve continuar, como juiz de dÜ'eito a nbstituir
os outros juizes, que á vista do que dispõe o l\ccreto n. iOS5 de 22 de no
vembro do anno passado, os auditores são independentes da justiça civil e
criminal, e não podem portanto accumular em face do artigo 73 da Cons-

. tituição Federal,
Para os fins convenientes e em solução á consulta feita pelo

inspector gemI do serviço sanital'io do exercito, que nos estados já consti
ttúdos e em que ha commando de armas, os officiaes sauital'ios ficam subor
dinados aos mesmos commandos de armas, e naqueUe em que não existem
taes commandos, serão os mesmos ofticiaes subordinados aos commandantes
dos corpos ahi estacionados, emquanto não forem creados os districtos nú·
litares, .

j11inisterio da ma1'inha,-Circular u. 4J -1" secção-Secretaria de
Estadodos Negociosda 1l1arinha-Rio de Janeiro, 4 de março de 1891.

Aos chefes das repartições e estabelecimentos ele mal'inha.
Cumpre que informeis, quanto antes, a esta secretaria de Es

tado quaes o ofticiaes ou fnur.cionarios civis que accumulam empregos re
munerados devendo os que estiverem nestas condições declarar, por escrip
to, por qual dos empregos optam.

Saude e traternidade,-Fo1'tunoto Foster Vidf,l.
Ministel'io do ínterior.-Rio de Janeiro, 2 de março de 189L

Dispondo o final do al't. 73 da Constituição da Republica que
são vedadas as accumulações remuneradas, recommendo-vos intormeis quaes
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Art. 74. As patentes, os postos e os cargos inamoviveis
são garantidos em toda a sua plenitude.

Art. 75. A aposentadoria só poderá ser da.da aos funccio
narios pnblicos em caso de invalidez DO serviço dl1. Nação.

Art. 76. Os officiaes do Exercito e Armad~ só perderão
suas patentes por comlemnação em mu.is de dois a.nnas de prisão
passada em julgado nos tribunaes competentes.

Art. 77. Os militares de terra e mal' terão fôro e. pecia.l
nos delicto militares.

§ 1.0 Este fôro compor-se-ha de um Sllpremo rrt'i1.mnal
Militar, cujos membros serão vitalinios, e dos conselhos nece 
sarios para a. formação da culpa e jnlgamento (los crimes.

§ 2.0 A organisn.ção e attribuições do Sllpremo Tribunal
Militar serão reguladas· por lei.

Art. 78. A especificação das garantias e (lireitos expres
sos na Constituição não exclne ontras garantias e direitos, não
enumerado, mas resnltantes da. fórma de governo que ella esta
belece e dos principios que consigna.

TITULO V

Disposiçõeêl geraes

Ai. t. 79. O ciLladão investido em fnncções df\ qUí:l.lquer
lIas tre poderes federaes não poderá exercer as de outro.

Art. 80. Poder-se-lm declarar em estado de sitio qual-

os funcciollario des fi. repartição .que exercem mais de um emprego retribui
do peJo' cofres publico, fazendo acompanhar 11 iuforml1ção ora exigida de
declaraçõe. escripta pelos que tiverem de optar por um dos alludidos em·
pregos.-João Barbctllto Uchôa Cavalcanti.-Sr. o.irector 0.0 Archivo Pu
blico.

-Identico aos chefes das demais repartições dependente (IJ

Millisterio du Interior.
lIlinisterio da Illstntcção Publica, Cm'reios e Telegrapho .
Âo Dr. in pector aeral da. lu trucção Primaril10 e Secundaria.

Re-pondendo ao officio n. 6,1, de 2ó de fevereiro ultimo em que me partici
pae haver o l10rcbivi ta dessa inspe ·toria Paulo de Abelhas Fortes Bn ta
mante ti, )la~sado a exercer cllllJUlaLívamente com e. te cl1rgo o de almoxarife
que E !TOU no gozo de licença, tenho a declarar·vos que, ã vista do dispos
to no a.rt. 73 da Con tituição da Republica, não e pódem accumular ven cio
mentos ainda 11 titulo de gratificação.
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quer parte do territorio da União, suspendenJo-se ahi as g'aran
tias constitucionaes por tempo determinado, quando a segurança
da Republica o exigir, em caso de aggressão estrangeira, ou
commoção intestina. (Art. 34 n. 21.)

§ 1.0 Não se achando reunido o Congre&so, e correndo a
patria imminente perig.o, exercerá essa attribuição o Poder
Executivo Federal. (Art. 48 n. 15.)

§ 2. 0 Este, porém. durante o estado de sitio, restringir
se-ha, nas medidas de repressão contra as pessoas, a impôr :

1.o A detenção em logar não destinado aos réus de cri
mes communs;

2. o O desterro para outros sitios do teITitorio nacional.
§ ii.o Logo que se reunir o Congresl'\o, o Presidente da

Republica lhe relatará, motivando-as, as medidas de excepção
que houverem sido tomadas.

§ 4. 0 As autoridades que tElUl1am orclenado taes medi
das são responsaveis pelos abn"os commettirlos.

Art. 81. Os processos fiados, em materia crime, poderão
ser revistús, a qUIlJquer tempo, em heneJicio rlOI:! condernnados,
pelo Supremo 'fribunll,l Federal, para reformar, Oll confirmar a
sentença.

§ 1.0 A lei marcará os c:~sos e :'l. fórmn. rla revisão. que
poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo,
ou ex-afficia pelo Procurador Geral da Republica.

§ 2. o Na revisão não podem ser aggra vadas as penas da
sentença revista.

§ 3.o As disposições do presen te artigo são extensivas
aos processos militares. .

Art. 82. O:; funccionarios puhlicos são estrictamente res
ponsaveis pelos abusos e omissões, em que incorrerem no exer
cicio de seus cargos, assim como pela indulgencia. ou negligencia
em não responsabilisarem efi'ectivamente seus subalternos.

Paragrapho unico. O funccionario publico obl'igal'-se·ha
por compromisso formal, no acto da posse, .ao desempenho dos
seus deveres legaes.

Art. 83. Continuam em vigor, emquanto não revogadas,
as leis do antigo regimen, no que explicita ou implicitamente
não fôr contrario ao systema de governo firmado pela Constitui
ção e aos principios nella consagrados.
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Art. 84. O Governo da União affiança o pagamento da
divida publica interna e externa.

Art. 85. Os officiaes do quarlro e das classes annexas da
Armada terão as mesmas patentes e vanmgens que os do Exer
cito nos cargos de cathegoria correspondente.

Art. 86. 'rodo o brazUeiro é obrigado ao serviço militar,
. em defesa da Patria e da Constituição, na fórma rIas leis fe
demes.

Art. 87. O Exercito J1~f\deral eompor-se-lia e con-
tingente que os K tallo' e o Districto Federal são obrigados a
fornecer, constituidos de conformidade com a lei annua de fixa.
ção ue forças.

: 1.1) ma lei federal determinaní n. organizaçi.i() geral
tIo Exercito, de aceoTuo com o n. 18 (lo art. 34.

: 2. () A União se encarregará da instrucção militar dos
corpos e anD::LS e da instrucção militar superior.

§ 3.0 Fica abolido o recl'Utamento militar forçado.
§ 4.° O Exercito e :1. Armada cornpor-se-hão pelo volun

tariado, sem premio, e em falta de 'te pelo sorteio, previamente
organizado.

Ooncorrem para o pessonl da Armada a Escola Naval,
as de Aprendizes Marinheiros e a Marinha mercante median
te sort io.

Art. 88. Os E'tac1os Unidos do Brazil, em ca. o algum,
. e empenharão em g'uerra de COU(luistn" directa ou indil'ecta
mente, por si ou em alliança com outra nação.

Ârt. 89, E' in tituido um Tribunal de Oontas para li
qtúdar as contas t1:1 rece'ta e despeza. e verificar a sua le·
galidarle, antes de serem prestada ao Oongresso.

Os membro, de. te Tribunal seriLo nomeados pelo Pre·
ideute da Republica com approvnção do Senado, e s6mente

perderão os seu.:; logares por sentençq,.
Art. 90. A Oon titnição poderá er reformada, por Im

dativa do Congl'es o Nacional, ou das Assembléas dos Es·
tados.

1°, Oonsiderar- e-lia propo ta a reforma, 'luaudo, en
do ~Lpre;sentada por uma quarte parte, pelo meno', dos mem
bro~ de qualquer das Caml\ra:: do OongTesso Nacional, for ac

(> a em trps di ·cu s(L~, por dois terços dos voto n'llma e
n'outra Camara, ou quando for olicitada por dois terços dos
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Estados, no decurso de um anno, representado cada Estado
pela maioria de votos de sua As emb éa.

§ 2. U Essa proposta dar-se-ha por approvada, si no an
no seguinte o for, mediante tres discussões, por maioria de
dois terços dos votos nas dua:;; Camaras do Congresso.

§ 3.° A proposta approvada publicar-se-ha com as assig
naturas dos Presidentes e Secretarios das dua Camaras, e
incorporar-se-ha á Constituição como parte integrante della.

§ 4.° Não poderão ser admittidos como objecto de deli
beração, no nongresslJ, projectos tendente~ a abolir a fôrma
republicana-federativa, ou a igual<lade da repre~entação dos
Estados do Senado. .

Art. 91. Approvada esta Constituição, serã ella pro
mulgada pela mesa do Congresso e assig'nada pelos membros
deste.

Disposições t,raositorias

Art. 1.0 Promulgada esta Constituição, Q Congresso, reu
nido em assembléa geral, elegerá em seguida por maioria
absoluta de votos, na primeira votação, e, si nenhum candi
dato a obtiver, por maioria relativa na segunda, o Presidente
e o Vice- Presidente dos Est8dos UnidQs do Brasil.

§ 1.0 Essa eleição será feita em dois escrutinios distinc
tos para o Presidente e o Vice-Presidente respectivamente, re
cebendo-se e apurando-se em primeiro lugar as cedulas para
Presidente e procedendo-se em seguida do mesmo modo para
o.Vice-Presidente.

§ 2°. O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na fôrma
deste artigo, occuparão a Presidencia e a Vice·Presidencia da
Republica durante o primeiro periodo pre~idencial.

§ 3.° Para essa eleição não haverá imcompatibilidade .
§ 4.° Concluida ena, o Congresso dará por terminada a

sua missão constituinte, e, separando- e em Camara e Senado,
encetará o exercicio de suas Ílmcçõe normaes a 15 de jlllllo do
corrente anno, não podendo em hypotllese alguma ser dissolvido.

§ 5.° No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos
trabalhos preparatorios, discriminará o Senado o primeiro e se
gundo terço de sens membros, cujo mandato ha de cessar no
termo do primeiro e do segundo triennios.
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§ 6°. Essa discriminação effectuat-se-ha em tres listas,

correspondentes aos tres terços, graduando-se os Senadores de
cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua vota
ção respectiva., de modo que se distribua ao terço do ultimo
trienniu o primeiro votado no Districto Federal e em cada um
dos Estados, e nos dois terços seguintes os outros dois nomes
na escala dos suffragios obtido~.

§ 7.0 Em caso' de empate, considerar-se-hão favorecidos
os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a idade for
. I I19ua. .

Art. 2.° O Estado que até ao fim do anno de 1892 não
houver decretado a sua Constituição, será submettido, por acto
do Congre~so, á de um dos outros, que mais conveniente a essa
adapção parecer, 9.té qIie o Estado sujeito a esse regimen a re
forme, pelo IJrocesso nella determinado.

Art. 3. 0 A' proporção que os Estados se forem organi
zando, o Governo Federal entregar-lhes-ha a administração
dos serviços, que pela Constituição lhes competirem, e liquidará
a responsabilidade da administração federal no tocante a es
ses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo._

Art. 4. 0 Emquanto os Estados se occuparem em regula
risar as despezas, durante o periodo de organização dos seus
serviços, o Governo ]'ederal abrir-Ihes-ha para esse fim credi
tos especiaes r segundo as condições estabelecidas por lei.

Art. 5. 0 Nos Estados que se forem organizando, entrará
em vigor a classificação das rendas estabelecidas na Constitui
ção.

Art. 6. 0 Nas primeiras nomeações para a magistratura
federal e para a dos Estados serão preferidos os juizes de di·
reito e os desembargadores de mais nota.

Os que não forem admittidos na nova organização judi
ciaria, e tiverem mai,; de 30 annos de exercicio, serão aposen
tado8 com todos os seus vencimentos.

Os que tiverem menos de trinta annos de exercicio con
tinuarão a perceber seus ordenados, até que sejam aproveita
dos ou aposentados com ordenado correspondente ao tempo de
exercício.

As despezas com os magistrados aposentados ou postos
em disponibilidade serão pagas pelo Governo Federal.

Art. 7.0 E' concedida a D. Pedro de Alcantara, ex-im-
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perador do Brazil, uma pensão que, a contar de 15 de novembro
de 1889. garanta-lhe, por todo o tempo de sua vida, subsis
tencia (lecente. O Congresso oruinurio, em sua primeira reu
nião, fixará o q'uantum desta pensão.

Art_ 8.o O Governo FerIeml adquirirá para. Nação a ca
sa em que falleceu o Dr. Benjamin Constant Botelho de Maga
lhães e neUa mandará collocar uma. lapide em homenagem á
memoria do grande patriota-o Fundador da Republica.

Paragrapho nnico. A vfuva do mesmo Dr. Benjamin Cons
tant terá, emqllanto viver, o uso.fnlto da casa mencion::l.da

Mandamos, pOltanto, a touas as liutoridades, a quem o
conhecimento e execução de~ta Constituição pertencerem, que a
executem e f3ça III f'xecutar e observar fiel e inteiramente co
mo nella se contêm.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio da Nação.
Sala das sessões elo Congre. o Nacional Constituinte na

cidade do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de fevereiro de mil
oitocentos e noventa e um, terceiro da Republica.

Prudente José de l\1oraes Barros, presidente do Congre so, senador
por S. Pn.ulo.

Â.lltouio Euzebio Gonzalves de Almeida, vice-presidente do Congres
so, deputado pela Babia.

DI'. João da Matta 1lfar.bado, l° secretario, deputado pelo estacl0 de
Minas Geraes.

DI'. .Iosé Pn.e. de arvalllO, ~ secretario, senador pelo estado do
Pará.

Tenente-coronel João Soares Neiva, 3° secretario, senador pelo estado
da Parabyba. -

Eduardo l\íencles Gonçalves, 4° secretario, deputado pelo estado do
Paraná.

Manoel Francisco Machado, senador pelo estado do Amazonas.
Leovigildo de Souza Coelho, idem.
Joaquim José Paes da Silva Sarmento, idem.
ManoeI Ignacio Beltort Vieira, idem.
Manoel Uchôa Rodrigues, deputaclo pelo Amazonas.
Manoel de Mello C. Barata, senador ]1elo Pará.
Â.lltonio Nicoláo Monteiro Baena, idem.
Arthur Inclio do Brazil e Silva, deputado pelo Pará.
Innor.encio erzedello Corrêa, idem.
Raymundo Nina Ribeiro, idem.
Dr. José Ferreira Cantão, idem.
Dr. Pedro Leite Cbermont, idem.
Dr. José Teixeil'a da :i\Iatta Bacellar, itlem.
Lauro Sodré, idem.
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João Pedro Belfort Vieira, sella(lor pelo estado do lII:u'anhão.
Francisco lI.[anoel rIa 'uuha .Tunior, idem.
José Secuudlno Lopes G(lmensoro, idem.
JlIanoel Bernardino da Co ta Rodrigue', delJUtado pelo Maranhão.

a emiro Dias Vieira Junior, idem.
Henrique Alves de Carvalho, idem.
Dr, JoaqllÍm Autonio (b Cruz, senador pelo esta(10 do Piauhy.
Theodoro Alvts Pacheco, idem.
Elysen ue Ollza IIIartins, idem.
Dr. Aufrisio Fialho, depllta(10 pelo Pianhy.
Dr. JoalJ.uim NOf,'11aÍl'a Pal'ltnagná, iUem.

el on de VascouceUos Almeida, irlem.
Coronel Firmino PÍl'e. Ferreira, idem,
Joaquim de Oliveira Uatull(la. 'enauor pelo Ceará.
Manoel BC7.erra (le Albuquerque J uuior, irlem.
Theodureto ados de Faria Sonto, idem.
Alexandre José Dal'bosa Lima, (leputado pelo Ceará.
J osá l! rei 1'e Beze1'ril Fontcnelle, idem.
João Lopes F rreira FilIlo, idem.
.JlIst.iniano tlo 'erpa, deplltaun pelo Ceará.
Dr. José Avelino Gnrgel tlo Amaral, idem.
Capitão José Bevilaqua, iLlem.
Gonçalo ele Lagoo Fernandes Bastos, iuem.
Mauoel Coelho Basto' do Nascimento, idem.
José Bernal'do de JlIeL1 eiJ:os, senador pelo estado do Rio Gralllle do

Norte.
José Pedro de Oliveu'l[ Gaivão, idem.
Amaro O:walcantiT idem.
Alminio Alvares Aft'onsLl, (f,'o viu! cilJium. p"oque unive7'sa Repu-

blica) deputado pelo Rio Grande do Norte,
P dro Velho ele Albuquerque :i\faranhão, idem,
lIIiguel Joaquim tle Almeida Castro, idem.
Antonio (le Amorim Garcia, idem.
Jo é de Almeida Barreto, senador pela Pl1rahyba do Norte.
Firmmo Gomes da Silveil'l1, idem.
Epitacio da Silva Pc oa, deplItaclo pelo Parahyba.
Pedro Amel'ico de Figueireclo, idem.
.A utonio J oaquilll do outo ar taxo, idem.
João Bapt.ista de Sá Audrade, idem.
Primeiro tenente João da ilva Retllmba,. ieIem.
Dr. .To é H gino Duarte Pereira, senador por Pernambuco.
J o é imeão de Oliveira, idem.
José Nicoláo Tolentino de Carvalho, deputado por Pernambuco.
Dr. Fl'auci co d A i Rosa e ilva, idem,
João Barbalho Uchôa CavalCll.nti, idem.
Antonio Gonçalve Ferreira, idem.
J oaquilll J o~e de Almeida Pel'llambuco, idem.
.Jo:-o Jnvencio Ferreiro. de Aguiar, idem.
.André Ca,alclLUti de Albuquerque, idem.
Raymundo Carneiro de Souza Bandeira, idem.
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.A.nnibal Falcão, deputado por Peruambuco.
A. A. Pereira de Lyra, idem.
José Vicente Jlfeira lle VasconcelJos, itlem.
João de Siqueira Cavalcanti, idem.
Dr. João Vieira de Araujo, idem.
Luiz de Andrfide, idem.
Vicente Antonio do Espu'ito Sauto, illem.
Belarmino Carneiro, iclem.
Floriano Peixoto, senador por Alagôas.
Pedro Panlino da Fonseca, idem.
Cassiano Candido Tavares Bastos, idem.
Theophilo Fernandes dos Santos, dpputado por Alagôas.
Joaquim Pontes ele Miranda, idem.
Francisco de Paula Leite Oiticica, idem.
Gabino Besouro, idem.
Mauoel da Silva Rosa Junior, senador por Sergipe.
Ivo do Prado Jlfontes Pires da Franca, deputado por Sergipe.
Mauoel Prescilliano ue Oliveira Valla.dão, idem.
Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire, idem.
Virg'ilio C. Damasio, senaelor pela Bahia.
Ruy Barbosa, idem.
José Augusto de Freitas, uelmtndo pela Bahh.
Francisco ele Pau1:J. Al'gollo, ielcUl.
Joaquim Ignacio Tosta, ielem.
Dr. José Joaquim Seabra, idem.
Dr. Aristides Cezar Spinola Zama, iuem.
Dr. Artbur Cezar Rios, idem.
Garcia Dias Pires de Carvalho e AllJllquerqne, idem.
MarcoJino Moura e Albuquerque, idem.
Dr. Fmucisco do Santos Pereira, idem.
Custodio José de Mello, idem.
Dr. Francisco de Paula Oliveira Guimarães, idem.
Aristides A. Milton, idem.
Amphilophio Botelbo Freire de Carvalho, idem.
Francisco Maria Soc1ré Pereira, irIem.
Dyoni io E. de Castro Cerqueira, idem.
Leovigildo do Ypiranga Amorim FilO'ueiras, iuem.
Capitão de mar e gnerra Barão ele S. Uarcos, idem.
Barão de Villa Viçosa, idem.
Sebastião Landulpho da Rocha JIlec1rado, idem.
Francisco Prisoo de Souza Paraiso, idem.
Domingos Vicente Gonçalves de ouza, senador pelo Espirito Sauto.
Gíl Diniz Goulart. idem.
José Cesario de MIranda Monteiro de Barros, idem.
José ele M~llo Carvalho Muniz Freire, deputado pelo Espirito Santo.
Antonio Borges de Athayde Jllldor, idem.
Dr. João B<l.ptista Laper, senador pelo Rio de Ji:lJleiro.
Braz Carneiro Nogueira da Gama, idem.
Francisco Victor da Fonseca e Silv!l., deputauo pelo Rio de Janeiro.
João Severiano da Fonseca Hel'mes, idem.
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Nilo Peçanba, idem. .
Dr. Urbano .Marcol1des dos Santos Machado, idem.
Oontra almirante Dyonisio 1tIanbães Barreto, idem.
Oyrillo de Lemos Nunes Fagun(les, idem.
Dr. Augusto de Oliveira Pinto, idem.
José Gonçalves Viriato de Medeiros, il1l:'m.
Joaquim José l1e Souza Breves, idem.
Virgilio de Andral1e Pessoa, idem.
Oados Antonio l1e França Oarvalho, il1em.
João Baptista da Motta, irlem.
Luiz Oarlos Frões da Oruz, idem.
Alcindo Guanabara, idem.
Erico Marinho da Gama OoeIbo, idem.
Eduardo Wandenkolk, senador pela Oapital Fe(leral.
Dr. João Severiano da Fonseca, idem.
Joaquim Sall1anba Marinho, il1em.
João Baptista (le SamlJaio Ferraz, deputado p~a Capital Federal.
Lopes Troviio, idem.
Alfredo Ernesto J aeques Ourique, idem.
Aristides da Silveira Lobo, idem.
F. P. MaYTink, idem.
Dr. Francisco Furquim Werneck de Almeida idem.
Domingos Jesuino de Albuquerque Junior, idem.
Thomaz Delphiuo, irlem.
José Augusto Vinbaes, idem.
Americo Lobo Leite Pereira, enador pelo estado de Minas Gemes.
Antonio Olyntho (los Santos Pire. ,deputado pelo estado de Minas Geraes.
Dr. Pacmco Gonçalves da Silva MlIscarenhas,-il1em.
Gabriel de Paula Almeida Magalhãe , idem.
Joiio das Ohagas Lobato idem.
Antonio Jacob da Paixão, il1em.
Alexandre Stc'ck1er Pinto de Menezes, idem.
:Erancisco Luiz da Voiga, idem.
Dr. Jo é Oanilido da osta Senna, idem.
Antonio Affonso Lamounier Godofredo, idem.
Alvaro A. (le Andral1e Botelbo, idem.
Feliciano Augusto de Oliveira Penua, idem.
PoJycarpo RodJ:igues Viotti, idem.
Antonio Dutra Jicacio, idem.
Francisco orrêa Ferreirn. Rabello, idem.
ManoeI Fulgencio Alve Pereirn, idem.
Astolpho Pio da Silva Pinto, idem.
ATi tides de Araujo Maia, idem.
Joáquim Gonçalves Ramos, idem.
Carlos Ju tinirmo da Ohagas, idem.

onstantino Luiz Palletn,. idem.
Dr. João Antouio de Avellar, il1em.
Jo é Joaquim Ferreira Rabello, idem.
F1'aneiseo Alvaro Bueno de Paiva, idem.
Dr. José Oarlos Ferreira Pires, idem.
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Manoel Ferraz de Campos Salles, senador pelo estado de S. Paulo.
Francisco Glicerio, deputado pelo estado de S. Paulo.
Manoel de Moraes Barros, idem.
Joaquim Lopes Chaves, idem.
Domingos Corrêa de Moraes, idem.
Dr. João Tbomaz Carvalhal, idem.
Joaquim de Souza Mursa, idem.
Rodolpho N. Rocha Miranda, idem.
Paulino Carlos de Arruda Botelho, idem.
Angelo Gomes Pinheiro Machado, idem.
A.ntonio José da Costa Junior, idem.
Francisco de Paula Rodrigues Alves, idem.
Alfredo ElIis, idem.
Antonio Moreira da. Silva, idem.
José Luiz de Almeida Nogueira, idem.
José Joaquim de Souza, senador por Goyaz.
Antonio Amaro da Silva Canedo, idem.
Antonio da Silva Paranhos, idem.
Seba tião Fleury Cnrado, deputado por Goyaz.
José Leopoldo de Bnlhõe~ Jardim, idem.
Joaquim Xavier Guimarães Natal, idem.
Aquilino do Amaral, senador por 1l'Iatto Grosso.
Joaquim Duarte 1I1urtinho, idem.
DI'. Antonio Pinheiro Guedes, idem.
Antouio Francisco de Azevedo, deputado por Ma.tto Grosso.
Caetano Manoel de Faria e Albuquerque, idem.
Ubaltlino do Amaral, senador pelo Paraná.
José Pereira. dos Santos Andrade. idem.
Belarmino Augusto de lIIendonça Lobo, deputado pelo Paraná.
Marciano Angusto Botelho de Magalhães, idem.
Fernanrl0 Machado de Simas, idem.
Antonio Justiniano Esteves Junior, senador por Santa Catharina.
Dr. LlIiz Delphino dos Santos, idem.
Lauro Severiano Muller, deputado por Santa Catharina.
Carlos Augusto de Campos, idem.
Fellippe Schimidt, idem.
Dr. Jose Candi.lo de Lacerda Coutinho, idem.
Ramiro Fortes de Barce\los, senador .pelo estado do Rio Granlle do Sul.
Julio Anacleto Falc.'\o da Frota, idem.
Jose Gomes Pinheiro Machado, idem.
Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro, deputado pelo Rio Grande do Sul.
Joaquim Pereira da Costa, idem.
Autão Gonçalves de Faria, idem.
Julio de Castilhos, idem.
Antonio Augusto Borges de Medeiros, idem.
Alcides de Mendonça Lima, idem.
J. F. de Assis Brazil, idem.
Thomaz Thompson Flores, idem.
JO:l.quim Francisco de Abreu, idem.
Homero Raptista, idem.
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Manoel Luiz da Rocha Ozol'io, idem.
Alexandre Cassiano do NascimentQ, idem.
Fernando Abbott, idem.
Demetl'Ío Nunes Ribeiro, idem.
Antonio Adolpho da Fontoul'a Menna Buneto, idem.



ADDITAMENTO

DECRETO N. 3-DE 28 DE FEVEREIRO DE 1891

Declara de festa nacional o dia 24 de fevereiro

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra-
zil :

Faz saber a todos os cidadãos brazileiros que o Congres
so Nacional resolveu declarar de festa nacional c dia 24 de fe
vereiro, commemorativo da promulgação da Constituição da
Republica.

Manda, portanto, a todas as autoridades a quem perten
cerem o conhecimento e execução do presente decreto, que o
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nelle se con
tem.

Capital Federal, 28 de fevereiro de 1891, 3° da Repu
blica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

João Barbalho Uchôa Cavalcanti.

LIVRE CABOTAGEM

Circular-Ministerio dos Negocios da Marinha-N. 524
_3& secção-Rio de Janeiro, 6 de março de 1891.

A's capitanias do::: portos.-Cumpre que a respeito dos na
vios que se empregam na navegação de cabotagem continue a
observar-se o que estava estabelecido, atê ulterior deliberação
do governo da Republica.-Fortunato Foster Vidal.
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Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Requerimento de~pachado em 13 de março de 1891.

Companhia Industrial e de Construcções Hydr80ulicas pe
dindo para assignar o contracto relativo á navegação dos rios
J equitinhonha e Pardo, no estado da Bahia., nos termos de sua
proposta e do edital publicado no Diario O!ficial.-Determi
nando o 8ort. 13 da Constituição da Republica que o direito da.
União e dos estados de legislarem sobre viação ferrea e na
vegação interior será regulado por lei federal, mando que se
annulle a concurrencin. aberta pelo edital de 14 de outubro do
anno findo, e outrosim que se nã.o abra nova concorrencia pa
ra este serviço, antes da decisão pelo poder e fórma compe-
tentes. .

Ministerio dos Negocios da M8orinlJa-31l. secção-Circu
lar n. 692-Rio de Janeiro, 19 de março de 1891.

A's capitanias dos portos - Declaro-vos para vosso co
nheciruento e devidos etleitos, qoe o Mioisterio elos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publica~, comblunicoll-me,
por aviso n. 26, de 12 do corrente, que n. execução do disposto
no art. 13 da Constihlição está devendente de lei ordinaria, e
que, emquanto esta não regular o serviço da cabotagem, con
tinúa livre a navegação, como }tté agora. - Fortunato FOSte1'

Vidal.

DECRETO N.- DE 7 DE MARÇO DE 1891

Dá providencias pal'(t a i1tstallação dos Tribnno.e· e Juizos do Distl'ict.o
Federal

o Pre idente da Repubüca, tendo em consideração que,
visto dever ent.rar em plena execução o decreto n. 1.030 de 14:
de novembro de 18~0, spgllndo o clLposto no art, 30 do de
n. 1.127 de 6 dezembro ultimo, cumpre que sejam instaUados
os novos tribunaes e empo~sados os funccionarios da ordem ju
diciaria e do mini 'terio publico do Di tricto Federal, llecr~ta:

Art. 1.0 A Côrte de Appellação e o 'l'ribunal Civil e
Crimínal .e iJl talla.rão no diA. 9 do eorrente mez, ás 11 horas
da manlJã, cada qual sob a presidencia interina. do mais antigo
dos juizes respectivos, que fará perante o Ministro da Justiça a
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solemne promessa de bem cumprir os deveres do cargo, e a re
ceberá dos outroR membros do Tribunal a que presidir.

Emquanto outro logar não fôr designado pelo Ministro
da Justiça, o primeiro dessas tribunaes se reunirá no salão da~

sessões do Supremo 'rribanal Federal, e o seglmdo no edificiÇ)
em que funccionam os actuaes juizes do commercio.

Art. 2.° No dia designado os membros presentes de ca
da tribunal elegerão, por escrutinio secreto e successivo, os
presidentes e vice-presidentes.

Art. 3.° Na posse dos presidentes e dos vice-presidentes
eleitos, assim como na dos outros flmccionarios da ordem ju
diciaria e do ministerio publico, se observará o disposto nos
arts. 32 e 33 do decreto n. 1.030 de 14 de novembro de
1890.

O presidente da Côrte de Appellação empossará o Juiz dos
feitos da Fazenda Municipal; e o do Tribunal Chril e Criminal a
todos os pretores.

Art. 4° O Ministro da Justiça, ouvindo o presidente do
respectivo tribunal, fará a distribuição dos juizes pelas camaras,
onde servirão independentemente de novo juramento ou com·
promisso.

Art. 5.</ No dia 10, depois de empossado o presidente,
cada um dos tribunaes se reunirá para deliberar sobre os
dias das sessões e audiencias geraes, organisação das cama
ras, e elaboração dos seus regimentos, de conformidade com
a lei organica; devendo, entretanto, no que fór esta omissa,
observar as disposições applicaveis do regulamento de 2 de
maio de 1874.

. Art. 6.° O presidente do rrribunal Civil e Criminal con·
vocará para o dia 11 os dous outros clavicularios da urna
dos jurados do Districto Federal para procederem ao sorteio
dos vogaes que tem de servil' no corrente auno, na confor
midade do art. 45, §§ 6° a 9° e art. 210 do decreto n.
1.030 de 18!W. Os vogaes serão empôssados pelos pretores.

Art. 7.° Os tribunaes, juizes e pretores que estiverem
empossados, I:tnnunciarão pela imprensa no dia 11 deste mez
ou nos subsequentes á posse o lugar, dia e hora das sessões
e audiencias geraes.

Art. 8.° Durante o corrente mez, emquanto não se ins
tallarelp. :g.as suas respectivas pretorias, poderão os pretores
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urbanos e as juntas correccionaes a que presidirem, funccio·
nar no edificio denominado Forum.

Art. 9.u Para o primeiro estabelecimento o Ministro da
Justiça arbitrará, por conta do credito concedido pelo al't. 208
do decreto n. 1.030, um auxilio não excedente a 1:OOOa para
juiz da Côrte de Appellação e procurador geral do districto,
a 800a para juiz do Tribunal Civil e Criminal e sub·procu
rador, a 500a para pretor, promotor e curador, a 200a para
a4junto.

Art. ] o. Emquanto não houver edificio publico destina
do a pretorio, o Ministro da Justiça mandará H,bonar a pretor
urbano lOOa, e sulmrbano 50,~ mensaes pelo aluguel do salão
de suas audiencias e sessões das Juntas Correccionaes.

Art. 11. Pelo mesmo creilito a que se refere o art. 9.°,
correrão as despezas autorisadas pelo a.rtigo precelIente, e po
derá o Ministro da Justiça fazer a acquisição de edificios, mo
veis e do que fôr necessal'io á installação dos tribunae e juizos.

Art. 12. Atê 31 de dezembro fnturo os escriváes e mais
officilies do Districto Federal deverão ter prehenchido os re
quisitos legaes da lotação de seus officias e pago os respectivos
direitos, sob pena de suspensão.

Art. 13. A Côrte rle Appellação exercerá as mesmas at
tribuições da extincta Rela~.ão quanto ao processos pendentes de
sua decisão oujlllgauosem outrosjuillos do districto Federal até
lOdo corrente mez, e ao das justiças dos estados do Rio de
Janeiro e Kpirito Santo até e instaUarem nelIes os tribllnaes
da. 280 installcia, salvo o pertencente á jnstiçn. federal e a se
guinte disposição.

Art. 14. O presidente do Tribunal Civil e Criminal dis·
tribuirá os processos civeis e commerciaes pendente dos ex
tinctos juizados do direito da Capital Federal pelo conselho e
camaras respectivas, que juJgarão em uuica ou ultima instan·
cia. os que couberem em sua alçada, e em primeira os exceden
tes della.

Os processos crimes e correcionaes serão submettidos á
novas jurisdicçôes, segundo a sua competencia.

Art. 15. Os proce o pendente das extinctas justiças
de paz serão remettido aos cartorios das respectivas pretorias,
afim de serem continuados pelos pretores e juntas correccionaes,
donforme lhes cºmpetir. Dos recursos e appeUações dos des-
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pachos e sentenças que houverem proferido os juizes de paz
até 10 do corrente rnez conhecerá o Tribunal Civil e Criminal.

Art. 16. O Ministro da Justiça dará as instrucções que
forem necessarias para a execução da lei e deste decreto.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario.
O Ministro da Justiça assim o faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, 7 de março de 1891,3.° da Re

publica.

MA.NOEL DEODORO DA. FONSECA.

Bar'ão de Lucena.

Rendas e despezas dos Estados

DECRETO N. 438 - DE 11 de JULHO DE 1891

1:'rovic1encin. 80bl'e a. exccnção L10s f\rts. ao c e 40 ela IUsposições transito·
torias da 001l. titnição (la Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
attendendo à conveniencia de fixar a época e regular o modo
de entrega dos serviços locaes aos estados já constituidos e
que se forem constituindo e a liquidação da responsabilidade
dos cofres federaes, decreta:

Art. 1.° O pessoal e material concernentes aos serviços
a que se refere o art. 30 das disposições transitorias da Cons
tituição da Republica ficarão sujeitos á administração dos esta
dos, desde que estes, promulgada a respectiva c onstitnição e elei
to o governador ou presidente, tiverem votado o seu orçamento.

Art. 2.0 Até a data da publicação da lei de meios
as despezas relativas áquelles serviços serão pagas pelos co
fres da União, dentro das forças dos creditos distribuidos aos
estados para o corrente exercicio de 1891.

Art. 3.° Da época dessa -publicação em deante as ren
das que cabem aos estados, em virtude do disposto no art. 9.°
da Constituição da Republica, deixarão de ser arrecadadas pela
União, dandO-Ele começo á liquidação da responsabilidade da ad
ministração g:eral nos termos do art. 3.°, ultima parte das dis
posições transitarias.
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Para'grapho uníco. Si as rendas arrecadadas no periodo,
cuja terminação é indicada no art. 2° deste decreto, excederem
ás despezas nelIe realisadas, ~erá o saldo que se verificar res·
tituído ao respectivo estado. Si, porém, tiverem sido insufficien
tes para fazer face ás mesmas despezas, o Governo Felleral
concederá os creditas necessarios, de conformidade com o art.
4° das citadas disposições.

Art. 4. 0 No caso de que algum estado não se tenha cons
tituido e decretado o seu orçamento até o fim do exercicio de
1891, o Governo Federal solicitará do Poder Legislativo os
creditos indispensaveis para no de 1892 occorrer ás despezas
indicadas no art. 2.°

Capital Federal, 11 de julho de 1891, 3° da Republica.

l'tfANOEL DEODO&O DA FONSECA.

T. de Alencar Amripe.

Vencimentos dos govel."nadores

Ministerio dos Negocios do Interior-Rio de Janeiro, 18
de julho de 1891.

Accuso o recebimento do officio n. 99 de 27 de junho
findo, no qual solicitais o credito neces ario para occorrer ao
pagamento do accrescimo do vencimentos do governador e do
secretario desse estado, os quaes, segundo foram fixados pelo
congresso constituinte paraense, importam em 36:000~ an
nuae.

Em respo ta, devo declarar-vos que, determinando o art.
2° do decreto n. 438 de 11 do corrente mez que, até a data da
publicação da lei de meios dos e tados, as despezas relativas aos
erviços a que se refere o art. 3° das disposições transitarias

da Constituição da Republica sejam pagas pelos cofre da União,
dentro da forças do credito di tribuidos ao mesmos estados
para o exercicio de 1891, não póde, por isso, er concedido o
augmento de credito de que e trata, continuando, portanto,
aquelles vencimento a serem pagos peb União, de conformi
Ilade com a tabella de areamento vigente.-T. de Alencar'
Ara1'ipe.
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.L"~bono de venciJnentos a Governadores
eleitos

l\Iinisterio dos Ne~ocios do Interior-l& secção -Rio de
Janeiro, 30 de junllo de 1891.

Ao Sr. Pre:;idente do estado de Minas Geraes :
O inspector <la Lhesouraria de fazenda. consultou em

omcio de 18 do corrente mez si terminando pelo facto da elei
ção do presidente desse estado, o exercicio do governador co
mo delega.do rIo Governo IPederal. deve ces ar o abono dos
vencimentos rlaquelle funccion:ll'io e do seu secretario, ou, si
pelo contrario, ueve continua.r a. ser feito esse pagamento pe
los cofres geraes até que o Estado se constitua. definitivamente,
decretando o Pouer Legi.lativo lJl':l"nario os lUeio~ necessarios;
outrosim, Ri na ultimlt hypothese deverá abonar- e o venci
mento que percebia o govel'lla.dor ou o tle 2:000 mensaes
determinado pela respectiva Constituição.

Respoudenclo ú consulta decla.ro·vo~, pam fazerdes cons
tar ao referi.Io ifl RI, ector, que (t vi.. tl1 dtJ que a Con:·tituição
Federal determina nos arts. 3° e 4° das disposições transito
rias, a União, até que os estados tenham votado os seus or
çamentos e encetado a. a.rrecadação dos impostos que lhes ca
bem no termos do art. 9° da alludida Constituição, manterá
os creditos distribuitlos aos mesmos estados para as despezas
nf) corrente exercic'o de 1891. Cumpre, entretanto, tornar ex
plicito que e~ as despeza não poderão ser feitas sin~o dentro
uos limites de taes creditos e que findo o exercicio de liqui
dação da responsabilida.de da a.dministração federal se processa
rá de accól'llo com o preceito do citauo art. 3.° das disposições
transitorias. - Tristão de Alencar A raripe.

Aoviso§ do g~verno

( Artigos extra.hidos do Dio.?'io O((iciat )

Carecem de fnndament a' censuras hontem feitas por
um dia '0 da manbã no Sr. mini'tro interino da ju tiça pela.
expedição de dons aviso, em data de 13 deste mez, um ao
govern° dor de Pernambuco, outro ao de Minas, declarando,
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em resposta a consultas de juizes que deve guardar-se o di
reito anterior até que se traduza ~m lei ordinaria o preceito
contido no art. 72, § 20 da Constituição.

As consultas procediam de juizes lie capellas, em questpes
da tomadas rla cuntas a administrações da irmandaues-obJec
to puramente administrativo, em que o governo exerceu a fa
culdade constitucional de dar instrucções para a fiel execução
das leis (art. 48, § IOda fJonstituição.)

Correcta é [\, distincção, que estabelece o censor, entre
avisos interpl'etativo~ em materia administrativa ou soure as
sumpto da exclu:iva competencia do poder judiciario; sômente
por má applicação da doutrina foi injusta, no caso, a censura.

Ainda em recente aviso ao cnrador fiscal das mllssas falo
lidas desta capital, resolvanuo sobre consulta deste acerca de
duvidas l?a interpretação do dela'eto que reformou o processo
das fallencias, def6ndeu o actual ministro da justiça a boa
doutrina do aviso circular ue 7 de fevereiro de )856, decla
rando qne é da competencin do poder judiciario interpretar
para os casos OCCllrrentes a lei qua tem de applicar, e re·
metteu o consultante para um orgão àaquelle poder. especial
mente encarregado de lhe àar instrucções-o sub-procurador
do Districto Federal.

Melhor orientação teria o douto conselho do articulista,
si se dirigisse a alguns juizes menos ciosos de sua competencia e
que COD nltam, iLS vezes, a opinião do governo no intuito de
esquivar uma respon abiliclade que só a elles pertence e da
qual mais deve ter orgulho que receio.

Insiste o Jomal do Commercio nas suas observações
acerca da competencia do poder executivo para expedir avisos.

Cremos que a no sa divel'gencia e por i~so a discns ão só
se alimenta de um equivoco: clesfazel-o é terminar a controver
sia, que assim ficará em objecto.

Estamos de accôrdo em que au poder executivo cabe es
clarecer as duvida que occorram na execução das leis de or
dem administrativa. Re ta elucidar qual a extensão e alcan
ce desta faculdade e qual a. fôrma de exercer-se.

.A interpretAção daR lei' dada pelo governo, para a boa
e fiel execu~,ão dellas, não se dirige ómente aos seus agentes
ubalterno , sinão tambem, por via deste, a toclos os que as

teem de executar.
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Assim é que, por intermedio do~ governadores, responde
se ás consultas. que elles encaminham, dos juizes e outros func
cionarios da ordem judiciaria.

Salva-se a independencia do outro poder constitucional,
adstringindo-se o executivo a interpretar sómente as leis de or
dem administrativa.

Desta eSj)ecie são as de organisação judiciaria, que re
gulam as nomeacões, attribuições, remoções, substituições, licen
ças, aposentadorias, prazos para. entrar em exercicio, vencimen
tos, etc., dos membros do poder Judiciario.

:Kão é, pois, duvidoso que pertenç~L ao governo resolver
as questões attinentes a taes assumptos. E desta natureza foram
ns que se resolveram pelo dous avi. o do Ministerio da Jus
tiça' de 13 deste mez, que ahriram margem ás observações do
Jornal.

Invasão de attribllições admini trativlls dos jllizes prove
dores haveria, na especie, si o governo fosse consnltado sobre o
julgamento das contas ela admini trações de irmandades e res
pondesse que deviam ser julgadaR boas ou não, por este ou
aqllelle fundamento. Mas o que o governo resolveu foi cousa
diversissima, que subsistia a com petencia daquelles juizes pa
ra tomar tues contas.

Não contestamos-e nisto consiste o equivoco do nosso
contradictor- que o poder judiciario tenha tallibem attribuições
administrativas, nem sustentamos que nestas seja menos inde
pendente em suas relações com o governo.

Um exemplo esclarecerá a distincção.
Tratando-se de divisão de terras, suscita-se questão en

tre as partes a.cerca, do dominio de um dos socios, o qual funda
o seu direito em escripto particular, posto que se trate de
parte de terra que, pelo proprio titulo, se prova valer mais de
200aOOO.

O juiz municipal, perante quem corre o processo, entra
em duvida sobre se póde admittir como parte na acção divi
soria aquelle pTetenso condomino, ou si o ha de remetter para a
via contencio a em que apure o seu direito: e comette o erro
e a fraqueza de coru:nlt r o Te o ponto o minLtro da just.iça, a
pretexto de necessidade de interpretação da lei de 15 de se
tembro de 1855. E' manifesto que não póde o ministro res-
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ponder á consulta, para cuja decisão fanece-lhe de todo a com
petencia.

Mas, em vez deste, figure-se outro caso. Qner o juiz sa
ber si, dispondo o decreto de 5 de setembro de 18!,)O, D.rt. 49,
que nas divisas judiciaes de terras sô se empreguem como agri
mensores os pl'oficionaes com os titulas de habilitação desig
Dados em lei, e não hav6)l<10 no tenno nenhum titnlatlo, é ca
so de nomear-se uma cOillwissão de exame pam um candidato
às funcções de agrimensor, e a qUólTJ a nomeará. Consulta se
melhante foi recentemente feita ao Dlim tro da justiça, e este
Te pondeu, em aviso llatal!o deste mez, qU0 a questão estcwa
resolvida pelo decreto n. 1241 de 3 de ja.neiro ultimo. E res
pondeu com toda '1 antorÍllade; pois tmtava-se de aSSuID[lto de
natureza administrativa, da ol'gl~nisação ju.{·ciaria.

A simplc circllmstancia de se r~feril' a. membros do po
l1er judiciario a decisão da(ltL em taes lA:L 01:;, não a declassifica da
competencia do governo. I to meí!IDO }'econhel:e praticamente o
Jomal do CO'mmercio quando, na proprÍlt gazetilha rie hun
tem, sob o titulo O cahos de (uro, rematll. um local com esta
palavras:

"Não seria conveniente que o Sr. ministro da justiça bai
xasse um regulamento p"oviso?'io dando as ?'eg1'as, que de
vem se?' obse?'vadas pelos jtti",es e e crívães neste peTiodo de
transição, afim de impedir a balburdia que vae pelo fôro ?"

Por faliar em regulamento, estas palll.vras do Jornal cha
mam-nos ao outro ponto annunciado-a fôrma da interpretação
da leis pelo poder executivú.

Pôde ser-indiffer ntemente para. a questão de competen·
cia-por via de regulamento, de in trncçõe ou de avisos.

Dir·se-bia, a não er a il1l1"tração (10 censor, que é a fôrma
de aviso, o que lhe repugna, e que de boa mente admitte ins
trucções e regulamentos.

J a Pimenta Bueno dizia, no seu Dú'eito Pltblico Bra
.::ilei?'o, que a in trucções são avisos detalhrtdos. E si em pon
to tão liquido, qual o de er habil qualquer dessas fórmas pa
ra o acto ministerial, houvesse preci 'âo de recorrer a autori
dades, citariamos a de Lion Aucoc, Confé?'ences SU1' l'Admi
nistralion ai le Droit Adminisl1'ati(, tom. 1°, n. 68.

Em:fim, parece que a prevenção, que o r6dactor do Jor
nal do Commercio manifesta contra a faculdade do poder exe-
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cutivo de regulamentar as leis (e, pois, de as interpretar por
avisos), procede de não existir tal attribuição na constituição
ingleza nem na americana, segundo observa Pimenta Bueno,
obro cit., pago 238, accrescentando: "lacuna prejudicial, e é a
razão por que as leis desses paizes são tão diffusas e minu
ciosas."





CONSTITUICÃO POLITICA
"

DO





Nós, representantes da sociedad~ rio-grandense, reuni
dos em A~sembléa Con tituinte para organü;ar o Estado do
Rio Grande do Sul, decretamos e promulgamos, em nome da
Família, da Patria e da HumaniUade, a seguinte Constituição
Politica:

TITULO I

Do est.ado e seu t.erritorio

Art. 10. - O Estado do Rio Grande do Sul, como
um dos membros componentes dI), União Federal Brasileira
constitue-se sob o regimen repuhlicano, no livre exercicio da
sua autonomia, sem outras restricções além das que estão ex
pressamente e tatui.lus na Constituição da Republica dos Es·
tados Unidos do Brazil.

Art_ 2°.- O seu territorio é o mesmo da antiga pro
víncia do Rio Grande do Sul, de accôrdo com os docu
mentos e tradições ltistoricas, não podendo os respectivos !i
mites ser modificad08, em caso algum, sinão em virtude do
seu expresso consentimento, manifestado pelo orgão compe
tente.



......,~ ...__..... - .
64--

Art. 3°._ São da sua exclusiva competencia todos os 'ac
tos e medidas concernentes aos seus interesses peculiares, de
qualquer especie, não sendo admittida a intervenção do go
verno da União, salvo nos casos especificados no art. 6° da
Constituição Federal.

Art. 4°. - Também é da sua competencia tudo o que
não está privativamente resenado aos poderes da União, nos
termos d'aquella Constituição.

Art. 5°._ As despezas do seu governo e administra
ção serão feitas a el:pensas proprias, com o producto de ren
das, taxas e contribuições decretadas pelo poder competente,
salvo o caso de calamidade publica, no qual poderá ser re
clamado o auxilio do governo da União, conforme o disposto
no art. 5° da Constituição Federal.

TITULO II

Do governo do Estado

Art. 6°._ O appal'elho governativo tem por orgãos a
a Presidencia do Estado, a Assembléa dos Representantes e
a Magistratura, que funccionarão harmonicamente, sem pre
juizo da independencia que entre si devem guardar, na orbi·
ta da sua respectiva competencia, definida n'esta Constituição.

SECÇÃO PRIMEIRA

Da Presidencia do Estado

CAPITULO I

DO PRESIDE "TE E VICE-PRESIDENTE

Art. 7°. - A suprema direcção governamental e admi·
nistrativa do E tado compete ao Pre idente, que a exercerá
livremente, conforme o bem publico, interpretado de accôrdo
com as leis.

Art. 8°, - Assumirá o Presidente a inteira respon·
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sabilidade de todos os actos que praticar no exerClClO das
suas funcções, aos quaes dará toda a publicidade para com
pleta apreciação publica.

Art. 9°._ O Presidente exercerá a presidencia durante
cinco annos, não podendo ser re-eleito para o periodo seguin
te, salvo si merecer o suffragio de tres quartas partes do
eleitorado.

Art. 10. - Dentro dos seis primeiros mezes do periodo
presidencial, o Presidente escolherá livremente um Vice-Presi
dente, que será o seu immediato substituto no caso de impe
dimento temporario, no de renuncia ou morte, perda de cargo
e incapacidade physica.

§ 1°. Não poderá ser escolhida, sob nenhum pretexto,
pessoa da familia do Presidente, quaesquer que sejam a natu
reza e o grau do parentesco.

§ 2°. Tornando-a publica sem demora, o Presidente não
manterá á escolha, si contra ena manifestar-se a maioria. dos
conselhos municipaes.

Art. 11.- No impedimento ou falta do Vice-Presidente,
serão successivamente chamados a exercer a presidencia os
secretarios de Estado, na seguinte ordem: o dos negocios do
interior e exterior, o dos negocios da fazenda, e o das obras
publicas.

§ 1°. O Vice·Presidente succedendo ao Presidente em
virtude de renuncia ou morte d'este, perda do cargo ou in
capacidade physica, exercení. a presidencia até a. terminação
do período presidencial.

§ 2°. Os outros substituto!': servirão até ser eleito e em
possado o novo presidente, cuja eleição se fará dentro de ses
senta dias.

Art. 12.- Nenhum cidadão poderá ser escolhido para
Presidente, si além de reunir as condições geraes de elegi
bilidade estatuidas na Constituição Federal, não ror rio-gran
dense nato, não residir no Estado e não tiver mais de trin
ta anuos de idade.

§ unico. Exigem-se os mesmos requisitos quanto ao Více
Presidente.

Art. 13. - Ao terminar o periodo presidencial, o Presi·
dente ou quem o substituir deixará o exercicio do cargo, suc
cedendo-lhe immediat~lllente o cidadão que houver sido eleito.
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Árt. 14. - O Presidente não poderá exercer nenhum ou
tro emprego ou funcção publica, nem tomar parte em qual
quer empreza industrial ou commercial, como membro da
respectiya administração ou simplesmente como associado..

§ uníco. Ao Vice-Presidente, quando estiver no exerci
cio do cargo, será imposta a mesma prohibição.

Art. 15. - O Presidente perceberá um subsidio corres
pondente ás necessidades da sua subsistencia material e ás
despezas de representação decorn:ntes do cargo.

§ l°. O subsidio será fixado pela Assembléa dos Repre
sentantes na ultima sessão anterior a cada periodo presiden
cial, durante o qual não poderá ser augmentado nem dimi
nnido.

§ 2°. Ao substituto do Presidente, quando em exercicio
competirá perceber o subsidio.

Art. 16. _. Ao tomar posse do seu cargo, o Presidente
fará perante a Assembléa dos Representantes, que para esse
fim e para o de que trata O :1rt. 18 se reunirá extraordi
nariamente, si não est.iver fllnccionando em sessão ordinaria,
a seguinte declaração :

"Declaro que serei fiel cumpridor dos deveres do meu
cargo, em cujo exercicio não faltarei jámais ás inspirações do
patriotismo, da lealdade e da honra."

§ lmico. O substituto do Presidente, quand(l tenha de as
sumir a administração do Estado, fará a mesma declaração pe
rante o Conselho Municipal da capital, si não estiver relmida a
Assembléa dos Representantes.

CAPITULO II

DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

Art. 17.- O Presidente do Estado será escolhido por suf
fragio directo dos eleitores.

Art. 18.- A eleição efi'ectllar-sA·á sessenta dias antes de
terminar o período presidencial.

§ 1.0 A apuração do votos será feita pela Assembléa
dos Representantes na llielilliã l'13união extraordinaria a que se
refere o art. 16.



§ 2.o Si nenhum cidadão houver alcançado a maioria ab
soluta, a Assembléa elegerá, por maioria. dos votos dos seus
membros presentes, um dos mais votados na eleição directa.
Em caso de empate, haverá segunda votação j considerar-se-á
eleito o mais velho, si occorrer segundo empate.

§ 3. 0 Na eleição em que for votado o Presidente do Es
tado, si nenhum cidadão houver alcançado a maioria absoluta e
aquelle não tiver obtido as tres quartas partes dos suffragios,
proceder-se-ã á nova eleição, na qual não poderá o mesmo ser
votado.

§ 4. 0 Será determinada em lei especial o processo da
eleição e da apuração.

Art. 19.- E' inelegivel para o cargo de Presidente qual
quer parente, consanguineo ou affin, nos dois primeiros graus,
do Presidente ou do substituto que estiver em exercicio ao tem·
po da eleição ou que haja exercido o cargo até seis mezes
antes.

CAPITULO III

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 20.- Como chefe supremo do governo e da admi·
nistração, compete ao Presidente, com plena responsabilidade:

1.o Promulgar as leis, que, conforme as regras adiante
estabelecidas, forem da sua competencia.

2. o Dirigir, fiscalisar e defender todos os interesses do
Estado.

3. o Organisar, reformar ou supprimil' os serviços dentro
das verbas orçamentarias.

4. o Expedir decretos, regulamentos e instrucções para a
fiel e conveniente execução das leis.

5. o Convocar extraordinariamente a Assembléa dos Re.
presentantes e prorogal' as suas sessões, quando o exigir o bem
publico, expondo sempre os motivos da convocação e proro
gação.

6.o Expor annualmente a situação dos negocios do Esta·
do á Assemblea dos Representantes, indicando-lhe as providen
cia d'ella. dependente~, em mensagem minuciosa, que remetterá. á
respectiva secreçaria no dia da abertllra da sessão.
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7.o Preparar o projecto do orçamento da receita e despe·
za do Estado, para ser ofi'erecida á Assembléa no começo da sua
sessão.

8.o Contrahir emprestimos e realisar outras operações de
credito, de accôrdo com as expressas autorisações do orçamento
descriminandó na applicação. as despezas que n'este estiverem
contempladas englobadamente.

9.o Autori ar, na fórma da lei, as desapropriações por
necessidade e utilidade publica.

la. Organisar a força publica do' Estado, dentro da
verba orçamentaria destinada a este serviço, dispor d'e11a, dis
tribuil-a e mobilisal-u, conforme as exígencias da manntençii.o
da ordem, segurança e integridade do territorio. Si o alista
mento voluntario não bastar ao prehencbimento dos quadros,
cada município na proporção do numero dos seus habitantes,
será obrigauo a supprir, mediante sorteio, o contingente que os
deve completar.

11. Mobilisar e utilisar a guarda policial dos municípios
em casos excepcionaes.

12. Crear e prover os cargos civis e militares, dentro
das forças do orçamento, nomeando, suspendendo e demittindo
os serventuarios, na fôrma da lei.

13. Prestar por escripto todas as informações, dados e
esclarecimentos que requisitar a .A ssembléa.

14. Reqlúsitar do governo da União o auxilio directo da
força federal, quando fôr neces ario, e reclamar contra os func
cionario federaes, civis ou militares, que embaraçarem ou per
turbarem a acção legal da autoridades do Estado.

15. Estabelecer a divisão judiciaria e civil.
16. Resolver sobre os limites dos municipios, não podendo,

porém, alteraI-os sem o accordo com os respectivos conse
11105.

17. Manter relações com os Estados da União, podendo
com e11es celebrar ajustes, convençõe e tractados sem caracter
politico.

18. Declarar em efi'eito as resoluções ou actos das au
toridades municipaes, quando infringirem leis federaes ou do
E tado.

19. Decidir os conflictos de jurisdição que se suscita
rem ent.l'e o chefes dos serviços administrativos.
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20. Providenciar sobre ~ administração dos bens do Es
tado e decretar 3. sna alienação na fórma da lei.

21. Organisar e dirigir o serviço relativo ás terras do
Estado, ficando respeitadas as posses de boa f, n'ellas existen
tes, desde que os interessados provem pelos meios regulares a
cultura etfectiva e morada habitual anteriores ao dia 15 de
Novembro de 1889.

22. Desenvolver o systema de viação e a navegação in
terna. do Estado.

23. Conceder aposentadorias, jubilações e reformas, só
mente nos casos de invalidez em serviços elo Estado.

. 24. Conceder premio::i honorificas ou pecunial'ios 1101' no
taveis serviços prestarIos ao Estado, segundo a lei especial
sobre o assumpto e de conformidade com o § 4.0 do art. 7l.

25. Providenciar sobre o ensino publico primario, gratui
to e livre, ministrado pelo Estado.

Paragraplto unico. No exercicio das suas funcções admi
nistrativas, o Presidente Rerá assistido por tre secretarios de
Estado, da sua livre escolhai um incumbido do negocios do in
terior e exterior, outro dos negocios da fazenda e outro dos ne
gocios das obras publicas.

CAPITULO IV

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 21.- O Presidente, nos crimes de responsabilidade,
será processado pela A semblêa dos Representantes e, desde
que esta declare procedente a accusação, serà julgado por um
tribunal especial compostõ de dez membros da Assembléa, por
elia escolhidos, e dos membros do Superior Tribunal.

§ unico. S~rão escolhidos pelo tribunal especial d'en
tre os seu membros, o re.pectivo presidente e o relator do
processo, funccionando por parte da justiça publica o procu
rador geral do Estado.

Art. 22.- O processo, julgamento e imposição .da pena,
nos crimes de responsabilidade, serã.o regulados em lei es
pecial.

§ 10. As penas consi.5tirão em perda do cargo) declara-



---10---
ção de incapacidade para o exercicio de qualquer emprego ou
funcção publica no Estado, além de uma multa pecuniaria.

§ 2°. O culpado não ficará isempto da punição em que
incorrer nos termos das leis penaes.

Art. 23. - Nos crimes communs, o Presidente será 8U·
bmettido á processo A julgamento perante a justiça ordinaria
do Estarlo; em taes casos, porém. a pronuncia não produzi
rá effeito legal, sem que seja precedida do assentimento da
Assembléa dos Representantes.

Art. 24. - No ca.5O do art. precedente, bem como no de
que trata o art. 21, a resolução da A sembléa será tomada
por dois terços dos suffragios dos membros presentes.

Art. 25. - O Presidente será criminalmente responsabi
lisado pelos actos que at.tentarem contra:

10. A Constituição e as leis devida.mente promulgadas ;
2°. O funccionamento legal da Assembléa dos Repre

sentantes e da magistratura ;
30. O exercido regular das liberdades politicas do ci-

dadão ;
40. A tranquillidade e segurança do Estado ;
5°. A probidade e decoro da administração;
6°. As leis orçamentarias votadas pela Assembléa e a

applicação escrupulosa dos fundos n'eUas cousignados.
Art. 26.- Salvo o caso de flagrante delicto, o Pl'esidente

não poderá ser preso sinão em virtude de pronuncia decreta
da de accordo com o disposto no art. 23.

CAPITULO V
DOS SE RETARIOS DE ESTADO

Art. 27. - Exercendo as suas attribuições relativas á
manutenção da ordem material, á dil:ecção dos serviços publi
cos que lhe e tão confiados e á fiscalisação das relações in
du triae no que in~eressa.m á communhão rio-gl'andense, o
Presidente é auxiliado pelos secretarios de Estado, que pre
sidil'ão á re pectivns secl'etarias, la sim denominadas: 1"
do int rior e exterior, ~llo - da fazenda, Sa-da ob:'as publicas.

§ unico. Pre~den e (lO Estado distribuirá por ess/l,~

secretarias os serviços admiuistl'ativos.
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I Art. 28.- Os secretarios de Estado não poderão accu
mulal o exercicio de outro emprego ou funcção publica, salvo
o xercicio interino de outra secretaria do Estado, nem são
elegiveis para qualquer cargo.

§ unico.- A acceitaç' o llV vargo de secretario de Estu
do importa perda da funcção publica que por ventura exerça
o acceitante, electiva ou não.

Art. 29.- Os secretarios de E tado são obri,,;ados a apre·
sentar ao presidente relatorios annuaes, que serão distribui
dos por todos os membros da Assembléa, na occasião em que
a esta fôr presente a mensagem presidencial.

Art. 30.- Nos crimes communs, serão processados e jul
gados de aGcôrdo com as leis penaes, perante as justiças 01'
dinarias, sem immunidade alguma; nos de responsabilidade,
serão processados e julgados pelo Superior Tribunal; nos con
nexos com os do presidente do Estado, pelo tribunal compe·
tente para o julgamento d'este.

CAPITULO VI
DA DECRETAÇÃO DAS LEIS

Art. 31.- Ao Presidente do Estado compete a promul
gação das leis, conforme dispõe o n. 10 (lo art. 20.

Art. 32.- Antes de promulgar uma lei qualquer, salvo
o caso a que se refere o art. 33, o Presidente fará publicar
com a maior amplitude o respectivo projecto acompanhado de
uma detalhalia exposição de motivos.

§ 1°. O projecto e a exposição serão enviados directa
mente aos intendentes municipaes, que lhes darão a possivel
publicidade nos respectivos municípios.

§ 2°. Após o deeurso de trez mezes, contados do dia
em que o projecto fôr publicado na sMe do governo, serão
transmittidas ao presidente, pelas autoridades locaes, todas as
emendas e observações que forem formuladas por qualquer ci
dadão habitante do Estado.

§ 3°. Examinando cuidadosamente pssas emeni!.ase ob
servações, o presi ente manterá inaltera el o projecto, ou mo
difical-o·ha de accôrdo com as que julgar procedentes.
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§ 4°. Em ambos os casos do § antecedente, será o pro
jecto, mediante promulgação, convertido em lei do Estado, a
qual será revogada, si a maioria dos conselhos municipaes re
present.q,r contra elia ao presidente.

Art. 33.- Os preceitos do artigo precedente não abl'an
gemas l'esoluçõe tomadas pela A embléa no uso da. compe
tencia que lhes é conferida no arts. 46, 47 e 48.

Essas resoluções, qualquer que seja a sua fórma, serão
promulgadas pelo presidente como leis do Estado, nos termos
do art. 31.

Art. 34.-Não poderão ser olJjecto de leis as medidas de
natureza essencialmente ailministrativa, que serão decretadas
pelo presidente sem observancia do processo acima estatuido.

SECÇÃO SEGUNDA

D30 Asscrnbléa dos Represent.antes

CAPITULO I

DISPOSI ÕES :rERAES

Art. 31). - A ASRembléa dos Representantes será eleita.
por sulfragio directo dos eleitores.

Art. 36. A primeira assembléa será cvmposta de qna
renta e oito meJP.bl'os, não podendo este numero ser augmen
tado ; poderá, porém, ser diminuido, em virtude de resolução
da A ~embléa.

Al't. 37.- A A sembléa reunir-se-ha annualmente nu. ca
pital do Estado, em depender de convocação, no dia 20 de
etembl'o, e funccionurá por dois mezes contados do dia da

abertura, podendo ser prorogada ou convocada extraordinaria
mente a sua reunião.

. 1°. O primeiro mez Rerá consagrado, tanto quanto for
possivel, á votação da receita e de peza para o anno seguinte
e o egundo ao exame das despezas do anuo anterior e à ado
TJção de qual uer medi a. da competencia da As embléa.

2°. O mo nd~to do repre entantes durará 1uutrO au
" ; entro de noventa di s depois de terminado este pr, so,
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efi'ectuar·se-ha nova eleição, em dia que o presidente desi
gnar.

§ 3°, As sessões da Assembléa serão publicas, salvo quan
do, em caso excepcional, o contrario for deliberado .por dois
terços dos votos dos membros presentes.

§ 4°. As suas deliberações serão tomadas por maioria
relativa de votos, salvas as excepções consignadas n'esta Cons
tituição.

§ 5°. Não poderá funccionar sem que estejam presentes
metade e mais um da totalidade dos seus membros.

§ 6°. As votações poderão ser symbolicas ou nominaes,
não senuo mmca permittido o escrutinio secreto. Sempre que
os votos houverem de ser dados por escripto, serão devida
mente aSRignados.

Art. 38. - São inelegiveis para a Assembléa :

1- Os que não são alistaveis como eleitores, nos termos
do art. 70 da Constituição Federal j

II- Os que não residirem no Estado quatro annos, pelo
menos, antes da eleição.

§ unico. Serão regulado>: em lei os casos de incompati
bilidade eleitoral.

Art. 39.- O mandato de representante não será obri
gatorio ; poderá ser renunciado em qualquer tempo, e tam
bem cassado pela maioria dos eleitores.

Art. 40. - Quando occorrer alguma vaga de represen
tante, por qualquer cau a, indu ive renuncia, a mesa da As
sembléa, ou. no intervallo das ses ões, a respectiva secreta
ria, dará conhecimento ao Presidente do Estado, qUfl provi
denciará immediatamente para que eja preenchida.

Art. 41.- Salvo o caso de flagrante delicto. os repre·
sentantes não poderão ser prezos nem processados criminal
mente sem preceder licença da Assembléa.

Art. 42.- O mandato do representante é incompativel
com o exercicio ele qualquer outra funcção publica durante as
sessões.

Art. 43.- Os representantes perceberão, durante as ses
sões, um subsidio que a Assemblêa fixará no fim do quatrien
nio anterior, bem como aoo que residirem fóra da capital será
arbitrada uma ajuda de custo proporcional ás dh:itancias.
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Art. 44. Ao tomarem assento, os' representantes assumi
rão compromisso formal de bem cumprir os seus deveres.

Art. 45.- A Assembléa verificará e reconhecerá os po~

deres dos seus membros, comporà a sua mesa e commissões,
e organisará o seu regimento interno, que disporá sobre a
fórma da communicação da Assembléa com o Pre idente do
Estado, bem como sobre a solemnidade da abertura e encer
ramento das sessões.

§ 1°. Ao presidente da Assembléa incumbe providenciar
sobre a policia e segurança. do interior e exterior do edifido
em que €lUa funccionar.

§ 2°. Para esse fim poderá requisitar a força ~rmad3.

que for indispensavel e dispôr d'elia para manter a ordem e
garantir a liberdade da discussão e das deliberações.

CAPITULO II
DAS ATTRIBmçÕES DA ASSEMBLÊA

Art. 56.- Compete privativamente á Assembléa :
1°. Fixar annualmente a despeza e orçar a receita elo

Estado, reclam&.ndo para esse fim do Presidente todos os
dados e esclarecimentos de que carecer.

2°. Crear, augmentar ou supprimir contribuições, taxas
ou impostos, com as limitações especificadas na Constituição
Federal e ne ta.

3°. Autorisar o Presidente a contrahir eml1restimos e
relllisar outrl\S operações de credito.

4°. Votar todos os meios indispensaveis á manutenção dos
serviços de utilidade publica creados por lei, sem intervir
por qualquer [órma na rE' pectiva organisação e execução.

5°. Determinar a mudança temporaria ou definitiva da
capital do Estado.

6°. Resolver sobre os limites territoriaes do Estado, na
fórma do art. 4° da Con tituição Federal, não podendo dis
pensar a informação do pre idente.

7°. Proce sal' o Presidente a conconer para o seu jul
gamento, conforme dispõe o .. rt. 2 , DOS crimes de re~l)Olls:t

ilidade, e intervir no proce 80 quanto aos crimes commUIlS,
na fôrma do art. 23.'
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8°, Fazer a apuração da eleição do Presidente e receber
d'elle n. declaração a que se refere o att. 16.

9°. ]'ixar o subsidio do Presidente e o dos represen-
tantes.

Art. 47.- Só á Assembléa compete lançar impostos:
L Sobre exportaçã.o ;
n. Sobre immoveis rumes ;
TIl. So'bre transmissão de propriedade ;
IV. Sobre heranças e legados;
V. Sobre titulos de nomeação e sobre vencimentos dos

fnnccionarios do Estado.
§ 1°. A exportação de productos do Estado e a trans

missão de propriedade deixarão de ::ier tributadas, logo que a
arrecadação do imposto chamado territorial estiver convenien
temente regularisàdo.

§ 20. Tam bem compete exclusivamente á Assemblea crear:
1. Taxas de sello quanto aos documentos sem caracter

federal e quanto aos negocios da econorrila do Estado;
TI. Contribuições postaes e telegraphicas quanto aos cor

reios e telegraphos que por conta do Estado forem estabelecidos.
§ 30. Compete exclusivamente ao mlIDicipio o imposto

da decima urbana.
Art. 48.- Poderá a Assembléa tributar a importação de

mercadorias estrangeiras destinadas a consumo no territorio
do Estado, revertendo a renda do imposto para o thesouro
federal, quando a tributação tiver por effeito collocar em con·
dições de igualdade, quanto aos onus fiscaes, OS productos da
industria rio-grandense e os simillares estrangeiros.

Art. 49.- Dos decretos e resoluções que a A3sembléa
adoptar no estricto uso das attribuições deiinidas n'este ca·
pitulo, a sua mesa dará conhecimento authentico ao Presiden
te, a quem cumprirá dar-lhes execução, como leis do Estado.

SECÇÃO TERCEIRA

Da lDagistratura

Art. 50.- As funcções judiciaes serão exercidas :
I. Por um SlIperior Tribullli.l, cuja sMe será li. ca.pital do

Estado;



lI. Por juizes de comarca;
III. Pelo jury ;
IV. Por juizes districtaes.
Art. 51.- O Superior Tribunal compor-se-ha de sete jui

zes, que do seu seio escolherão o respectivo presidente.
§ unico. Os seus membros, denominados desembargado

res, serão nomeados pelo presidente do Estado d'entre os jui
zes de comarca, pela ordem da antiguidade.

Art. 52.- Compete ao Superior Tribunal

§ 1°. Decidir os cünflictos de jnrisdicção que se susci
tarem entre as autoridades judiciarias ou entre estas e as
administrll.tivas. .

§ 2°. Julgar o Pre idente e os ~ecretarios de Estado,
quanto aos crimes de respon abilidade, na fõrJOa dos arts. 21
e 3D, bem como processar e julgar os seus membros e os jui
zes de comarca quanto aquelles crimes.

§ 3°. Julgar em ultima instancia as causas cujo conhe
cimento lhe competir, mediante appelJação.

§ 4°. Organisar annualmente a relação dos juizes de co
marca mais antigos e enviaI-a ao Presidente do Estado pam
ser por ella regulada a nomeação dos que devem preeucher
as vagas abertas no 'llribunal.

§ 5°. Julgar todas as causas propostas contra o gover
no do Estado, fundadas em disposições. da Constituição, leis
e regulamentos do Estado, ou em contractos celebrados com
o mesmo g'overno, bem como as causas provenientes de com
pensações, reivindicações, inuemnisação de prejuízos ou quaes
quer outras, propostas pelo governo do Estado contra parti
culares ou vice-versa.

Art. 53. - Ao Pre idente do Superior Tribunal compe
te organisar a respectiva secretaria e o regimento interno,
mandando publicai-o; nomear os funccionarios da secretaria
e fazer publicar annualmente a collecção dos julgados e de
cisões do Tribunal.

Art. 54. - Os jtúze de comarca serão nomeados pelo
Presidente do Estado, mediante concurso realisado perante o
Superior Tribunal, lFeutre cs concorrentes que forem Julgados
habilitados em dependeücia de il'ploma.

O cidad=-o que houverem sido classificados duas vezes
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por unanimidade de votos poderão ser nomeados sem eEgen
cia de nova prova.

Art. 55. - Os juizes, nas suas respectivas comarcas, jul
garão no civel as causas preparadas pelos juizes districtaes,
as suspeições postas a estes, e as appellações interpostas das
sentenças que os mesmos houverem proferido, bem como jul
garão as causas de mais de quinhentos mil réis.

§ 10. Exercerão no crime as fllllcções dos juizes de di·
reito da antiga organisação.

§ 2°. Julgarão, fora da séde do Superior Tribunal, as
snspeições postas ao juiz de comarca visinha.

Art. 56.- São considérados magistrados, para todos os
effeitos legaes, sómellte os membl'os do Superior Tribllllal e
os juizes de comarca. .

§ unico. Os magistrados so perderão os seus cargos em
virtude de sentença judicial; e a sua remoção só poderá ser
determinada a pedido, ou mediante processo em que fique pro
vada a inconveniencia da sua continuação na respectiva co
marca.

O processo poderá começar por iniciativa do procurador
geral do Estado, representação motivada do conselho muni
cipal ou de qualquer cidadão.

Si julgar conveniente a remoção, o Supremo rrribunal
dará conhecimento ao Presidente do Estado, ficando avulso o
juiz até occorrer, vaga que elle possa preencher.

Art. 57. - Os magistra.dos não perceberão emolumentos.
Art. 58.- Funccionará na sMe de cada municipio o

jUl'Y, mantida a sua actual competellcia, com appellação para
o Superior Tribunal.

Art. 59.- O Presidente do Estado nomeará quatrien
nalmente, para cada um dos districtos municipaes, o juiz dis
trictal, ao qual compete preparar e julgar todas as causas ci
veis até o valor de quinhentos mil rêis, com appeUação para
o juiz de comarca.

§ 10. Ao juiz districtal da sMe de cada municipio com·
pete mais :

1°. Preparar as causas civeis no municipio, de valor ex
cedente a quinhentos mil réis.
. 2°. Preparar os processos criminaes dI], competencia do
Jury até a pronuncia exclusiva.
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3°. Preparar e julgar os processos dos crimes em que
os réos se livram soltos, com appellação para o juiz de co
marca.

§ 2°. Os juizes districtaes, na sua falta ou impedimen
to, serão substituidos por supplentes igualmente nomeados
pelo Presidente do Estado.

Art. 60.- Para o fim de representar e defender os in-,
teresses do Estado, os da justiça publica e os dos interdictos
e auzentes perante os juizes e tribunaes, será instituido o mi
nisterio publico, composto de um procurador geral do Estado,
nomeado pelo Presidente d'este d'entre os membros do Supe
rior Tribunal, e de promotores publicos, cujas attribuições
serão definidas em lei.

Haverá um promotor em cada comarca, nomeado pelo
Presidente do Estado, sob proposta do procurador geral, a
quem será immediatamente subordinado.

Art. 61.- A decisão das causas em que não forem en
volvidos menores, orphãos ou quaesquer interdictos, poderá
ser proferida em juizo arbitral, si assim accordarem os inte
ressados.

TITULO III
Da or..anisação IDunicipal

Art. 62. - O territorio do Estado, sob o ponto de vista
admini trativo, será dividido em municipios :

§ 1°. Cada nm d'el1es será independente na gestão dos
seus interesses peculiares, com ampla faculdade de constituÍ!'
e regular os seus erviços, respeitadas as disposições da Cons
tituição.

§ 2°. O que não estiver nas condições de prover ás des·
pezas exigidas pelos serviços que lhe incumbem poderá recla·
mar ao Presidente do E tado a sua annexação a um dos mu·
nicípios limitrophes, devendo o Presidente supprimil-o, mesmo
em reclamação, si verificar aquella deficiencia de meios.

Art. 63. - O poder municipal será exercido, na séde de
cada municipio, por nm intendente, que dirigirá todos os ser
viços, e por um conselho, que vota.rá os meios de serem elies
creados e mantidos.
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§ unico. O intendente e o conselho serão simultanea
mente eleitos pelo municipio mediante suffragio directo dos
cidadãos, de quatro em quatro annos.

Art. 64. Na sua primeira sessão, o conselho elaborará
a lei organica municipal, que promulgada pelo intendente,
regerá o municipio, e só poderá ser reformada sob proposta
fundamentada do intendente ou em virtude de representação
de dois terços dos eleitores municipaes.

N'essa lei será determinado o numero dos membros do
conselho, estabelecido o processo para as eleições de caracter
municipal e prescripto tudo o que fóI' da competencia do mu
nicipio.

§ lmico. A lei organica do municipio determinará o pro
cesso para a decretação das leis municipaes pelo intendente,
estatuindo um prazo razoavel para a publicação previa do pro
jecto e a obrig-ação de revogaI-as, quando assim reclamar a
maioria dos eleitores do municipio.

Art. 65. Os conselhos reunir-se-hão ordinariamente uma
vez por anno, durando a sessão dois mezes no maximo, que
serão consagrados a votação da despeza e receita municipaes
do anno seguinte, ao exame das contas do anno anterior, á
adupção de medidas connexas com o orçamento, a cuja con
fecção servirão de base as informações e dados ministrados
pelo intendente.

Art. 66. Ao intendente, como chefe da administração mu
nicípal, compete dirigir, fiscalisar e defender os interesses do
municipio, organisar, reformar ou supprimir os serviços sem
exceder as verbas orçamentarias, adoptar, em summa, toda~

as medidas administrativas de utilidade municipal, de accôrdo
com o orçamento respectivo, exceptuados os serviços que in
cumbem aos juizes districtaes.

Compete-lhe tambem convocar extraoruinariamente o con
selho e prorogar as suas sessões, expondo sempre a necessi
dade que houver motivado a convocação ou prorogação.

Alt. 67. O intendente perceberá uma remuneração pe
cuniaria correspondente ao cargo, a qual será fixada pelo con
selho na ultima se são anterior á c:tda periodo ll,dministrativo..
A remuneração do primeiro intendente será. fixada na pri
meira sessão ordinaria do conselho.

Al't. 68. Será dividido em districtos o territorio do mu-
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nlClJlIO, e para cada um delles o intendente nomeará um sub
intendente, que exercerá as funcções de autoridade policial,
bem como as que lhe forem delegadas pelo primeiro. Na lei
organica serã'.) estabelecidas em detalhe as attribuições de um
e de outro.

§ unico. Os sub-intendentes perceberão tambem uma
remuneração pecuniaria fixada na fórma do art. 67.

Art. 6~. O intendente, os sub-intendentes e os membros
do conseTho, pelas faltas ou crimes em que houverem incor
rido, serão processados e julgados pelo juiz de comarca, com
appellação para o Superior Tribunal, em virtude de queixa
de quem se julgnl' offendido ou mediante denuncia de qual
qner municipe. Na lei organica será regulado este assumpto.

Art. 70.- Haverá em cad~ municipio nma guarda mu
nicipal, incumbidn. do policiamento. Ao intendente compete
ol'ganisal-a, di tribuil-a e dispor della, conforme as exigen
cias do serviço, não excedenlo a despeza consignada no or
çamento.

TITULO IV

Garantias geraes de ordem e progresso
no Estado

Al't. 71. A Constituição oiferece aos habitantes do Es
tado as seguintes garantias:

§ 1°. Ninguem póde ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cousa sinão eIlf virtude de lei.

§ 2°. Nenhuma lei. salvo o caso do art. 33, será pro
mulgada sem a exposição dos motivos que a justificam e sem
haver sido préviamente publicado o respectivo projecto com
um prazo não inferior a tres mezes.

§ 3°. Nenhuma lei terá effeito retroactivo, sendo, por
tanto, resguardadas as condições materiaes dos funccionarios
que as reformas administrativas ou politicas affectarem.

§ 4°. Todos são iguaes perante a lei.
O Estado não admitte privilegios de nascimento. des

conhece foros de nobreza, considera extinctas as orden ho
nori1icas existentes e todas as suas prerogativas e regalias,
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bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho, de accôrdo
com o § 2° art. 72 da Constituição Federal. Não se priva,
porém, de instituir premios honorificos, como medalhas huma
nitarias, de campanha, industriaes, sem que decorra de taes
premios um só privilegio, de qualquer especie.

§ 5°. Não são admittidos tambem no serviço do Estado
os privilegios de diplomas escolasticos ou academicos, quaes
quer que sejam, sendo livre no seu territorio o exercicio de
todas as profissões de ordem moral, intel1ectual e industrial.

§ 6°. Os cargos publicos civis ser.ão providos, no gráu
inferior, mediante concurso, ao qual serão iudistinctamente
admittidos todos os cidadãos, sem que aos concurrentes seja
exigivel qualquer diploma. O provimento dos cargos medios
será feito em virtude de accesso por antiguidade e, excepcio
nalmente, por merito. Os cargos superiores serão de livre no
meação do governo, com exclusão tambem de exigencia de
diploma.

§ 7°. Todos os individuos e confissões religiosas podem
exercer livremente o seu culto, associando·se para esse fim e
adquirindo benS, observadas as disposições do direito com
mum__

§ 8°. Â monogamia é condição essencial á organisação
da familia, mediante o casamento civil, cuja celebração será
gratuita, não dependendo da observancia de cerimonias reli
giosas que se effectuarão antes ou depois, conforme o desejo
dos conjuges.

§ 9°. E' garantido aos hahitantes do Estado o culto dós
mortos, mediante a instituição dos cemiterios civis, adminis
trados pela autoridade municipal, sem prejuizo dos cemiterios
particulares instituidos pelas corporações religiosas, ficando
abolidos todos os privilegios funerarios.

§ 10. Será leigo, livre e gratuito o ensino primario mi
nistrado nos estabelecimentos do Estado.

§ 11. Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção of
ficial, nem terá relações de dependencia ou alliança com o
governo do Estado.

§ 12. A todos os cidadãos é licito associarem-se e reu
nirem-se livremente e sem armas, no territorio do Estado,
não podendo intervir a policia sinão para manter a ordem
publica, quando essa for perturbada, ou quando os convoca-
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dores da reunião, aUega.ndo receios de perturbação, requisita
rem a intervenção policial.

§ 13. E' petmittido a qualquer pessoa representar, me
diante petição, aos poderes publicos, denunciar abusos das au·
toridades e promover a responsabilidade dos culpados.

§ 14. Em tempos normaes, qualquer individuo póde en·
traI' no territorio do Estado ou deIle sair, com sua fortuna
e bens, qUlindo e como lhe convier.

§ 15. A casa é o asylo inviolavel de qualquer pessoa;
ninguem p6de ahi penetrar, à noite, sem consentimento do
moraclor, sinão para acudir a victimas de crimes ou desas
tres, nem durante o dia, Binão nos casos e pela fórma que a
lei prescrever.

§ 16. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do
pensamento pela imprensa, ou pela tribuna, respondendo cada
um pelos crimes communs que commetter no exercicio d'essa
liberd:tde. Não é pôrmittido o anonymato, cumprindo que os
escriptos sejam assignados pelos seus respectivos autores. Em
lei especial serão determinadas as condições e penalidades re·
ferente á obrigação imperiosa da ac;:signatura.

§ 17. Nenhuma especie de trabalho, industria ou com
mercio poderá ser prohibida pelas autoridades do Estado, não
sendo permittido estabelecer leis que regulamentem qualquer
profi. ão ou que obriguem a qualquer trabalho ou industria.

§ 18. Ficam abolidas as loterias, não sendo licito ao
Estado transformar o vicio em fonte de receita.

§ 19. Todo o cidadão póde ser admittido aos cargos pu
blicos, civis, ou militares, quaesquer que sejam as suas opi
niões, sem outra distincção que não a dos serviços que haja
prestado ou possa pre tal', a das virtudes e da aptidão.

~ 20. Fazem parte íntegrante d'estas garantias as que
estão especificadas nos §§ 13, 14, ] 5, 16, 17, ]8, 19, 22,
23, 25, 27, 28, 29 e 30 do art. 72 da Constituição Federal.

§ 21. Nos serviços e obras do Estado será adoptada a
concurrencia publica, sempre que for possivel.

Art. 72.- Os officiae da força publica do Estado s6
}Jerderão os seus po tcs em virtude de sentença, que os con
demne a um anno de prisão e que passe em julgamento no
juizo competente.

Art. 73. - Os funccionarios do Estado são estricta-
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mente responsaveis pelos abusos e omissões que commetterem
no exercicio dos seus cargos, dos quaes serão destituidos em
virtude de sentença condemnatoria proferida no processo a que
forem submettidos de accordo com as prescripções legaes.

Art. 74.- Ficam supprimidas qUllesquer distincçõe!1 en·
tre os funccionarios publicos de quadro e os simples jorna
leiros, estendendo-se ti estes as vantagens de que gozarem
aquelles.

Art. 75.-Nenhum funccionario póderá receber, sob qual
quer pretexto, remuneração das partos pelos serviços que lhe.:>
prestar em virtude das suas fllncções.

TiTULO V
Da reCorIna da Const.ituição

Art 76.- A Constituição poderá ser reformada, ou por
iniciativa do Presidente do Estado, ou em virtude de petição
da mllioria dos conselhos municipaes.

§ 1°. Quando a reforma for promovida por iniciativa do
Presidente, cumprirá a este publicar o respectivo plano, o
qual prevale~erá si, dentro de tres mezes, for approvado pela
maioria dos conselhos municipaes.

§ 2°. Si a reforma for pedida pela maioria dos conse
lhos, o Presidente dará publicidade á petição, expondo-a á
apreciação publica durante tres mezes; findo este praso, si
aquella maioria mantiver o seu pedido, o Presidente promul
gará a reforma.

TITUJ O VI

Art. unico. São insi~nias officiaes do Estado as do pa
vilhão tricolor da mallograda Republica Rio· Grandense.

Disposições transitarias

Art. 1°._ Na sua primeira reunião, que terá começo
no 4ia 25 do proximo mez de junho, a Assembléa dos Repre-



sentantes funccionará com poderes especiaes do eleitorado
para discutir e votar a Constituição, tendo por base o pro
jecto publicado pelo governo do Estado, bem como para ele
ger o primeiro Presidente do Rio Grande do Sul.

Art. 2°: - Votada a Oonstituição e promulgada pela As
sembléa no exercicio de poderes constit.uintes, elegerá ~sta

em seguida o Presidente do Estado, por maioria absoluta de
votos, na primeira votação, e, si nenhum candidato a obtiver,
por maioria relativa na segunda.

§ 1°. O Presidente, eleito na fôrma d'este artigo, exer
cerá a presidencia do Estado durante o primeiro periodo pre
sidencial.

§ 2°. Concluida essa eleição, a Assembléa dará por ter
minada a sua missão constituinte, e passará a funccionar or
dinariamente durante o tempo que for indispensavel á confec·
ção de um orçamento provisorio da despeza e receita do Es·
tado, que dev9rá vigorar até o dia 31 de dezembro.

Art. 3°._ As actuaes intendencias dos municipios darão
necessllrias providencias para, dentro de cinco mezes após à
promulgação da Constituição, effectuarem-se as eleições muni
cipaes.

§ 1°, O processo da eleição é o que está determinado
nos decretos n. 200 A de 8 de fevereiro, 511 de 23 de ju
nho e 663 de 14 de agosto, tudo de 1890, com as modifica
ções que forem nece::lsarias, sem prejuízo da verdade do suf
fragio mediante fiscalisação ampla.

§ 2°. O municipio que até o fim do anno de 1892 não
houver decretado a ua lei organica, será submettido, por acto
do Presidente do Estado, á de um dos outros municípios, até
que o municipio subjeito a essa lei a reforme pelo processo
nelia determinado.

§ 3°. Na primeira eleição, os conselhos municipaes se
comporão de sete membros, com excepção do municipio da ca
pital, cujo conselho se comporá de nove.

§ 4°. A' propor~ão que 'e forem organisando os muni
cipios, o governo do Estado entregar-Ihes-ha a administrllção
dos erviços que pela Constituição lhes competirem, liquidando
a re pon abilidade da admini tração central no que se refere
a esses serviços e ao pagamento do re pectivo pessoal.

Art. 4°._ Na organ.isação do pessoal das repartições do
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serviço do Estado o Presidente poderá conservar os actuaes
funccionarios ou nomear livremente outros cidadãos.

§ nnico. Antes dessa organisação, que será terminada
dentro de cinco mezes, depois de promulgada a Constituição,
não aproveitará a esses funccionarios o disposto no art. 73.

Art.-5°. Nas primeiras nomeações para a magistratura
do Estado, o presidente contemplará, quanto lhe permittir a
melhor composição d'ella., os actuaes desembargadores e juizes
de direito de melhor nota.

Art. 6°.-0s serventuarios de ju~tiça que, por etreito da
nova organisação, ficarem em disponibilidade, serão preferidos,
tanto quanto for possivel, no preenchimento das vagas que se
abrirem.

Art. 7°._ Os intendentes serão nomeados pelo Presiden
te do Estado no primeiro periodo municipal.

Art. 8u._ Será elevado, em uma das praças publicas do
Estado, um monumento á memoria de Bento Gonçalves e de
seus gloriosos companheiros da cruzada de 1835, logo que os
cofres publicos o permiLtam, si antes a iniciativa particular
não houver satisfeito esse patriotico tributo.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução d'esta Constituição pertencerem, que
a executem e façam a executar e observar tão fiel e inteira
mente como n'ella se contem.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio d'este Es
tado.

Sala das sessões da Assembléa, Constituinte do Rio Gran
de do Sul, em Porto Alegre, 14 de julho ele 1891, 3° da Re·
publica.- Dr. Gados Barbosa Gonçalves, presidente.- Fre
derico Bastos, lU secretario.- José Carlos Pinto, 2° secreta
rio.- Antonio Soares de Barcellos.- Antonio Antunes Ri
bas.- Alval'o Baptista.- Aureliano Pinto Ba?'boza. - Dr.
A?·thur HO:I'f:em de Carvalho.- Appa1'icio Mariense da Sil
va.- Alfredo Clemente Pinlo.·-Dr, Caetano Ignacio da Sil
va. - Ca?'los Tompson Flo?·es. - Candido Machado - Epa
minondas Piratinino de Almeida.- Evaristo Teixeira do
Amaml Junior. - Femando Setembrino de Carvalho. 
Francisco de Paula A.lencast?'o.- Francisco de Paula La
cer'da d'Almeida. - Francisco G. JY1iranda.-- Dr. Gervasio
Alves Pe'reira.- Gervasio Lucas Annes.- Her'adito Ame-
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ricano de Oliveim.- Ismael Simões Lopes.- Julio âe Men
donça Moreira,-João Pinto da Fonseca Guima1'ães.-João
José Pereira Parobé.- João Abbott. - João Steenhagen. 
José Gabriel da Silva Lima.-José Nunes de cast1·o.-Luiz
ca?'los Massot. -Dr. Lybio Vinhas.- L'uiz Englert. - Manoel
V. do Amaral.-Marçal Pereira el8 E~cobar.-J.l1anoel Theo
lJhilo Ba1'j'eto Vianna. - Possidonio M. da Ounha Junior.
- Salustiano O?'lanclo de Amujo Costa. - Dr. T?'istão de
Oliveú'a '1'01'1'e8. - Vasco Pinto Bandeim. - P?'olasio A n
tonio Alves. - 'l'eoente Alencast1'o cW'mi1'o da Fontottra.
.Fenwndo L-uiz O:3úrio.



CONSTITUIÇÃO POLITICA
DO

ESTADO DE S. PAULO





Nós, representantes do povo paulista, adoptamos, de
cretamos e promulgamos a presente Constituição, e declara
mos de ora em diante autonomo e soberano o Estado de S.
Paulo, como parte integrante dos Estados Unidos do Brazil.

Parte primeira

Organisação do Estado
Art. 10 o estado de S. Paulo, parte iutegran,te da Re

publica dos Estados Unidos do Brazil, constitue-se autonomo
e soberano, sob o regímen constitucional representativo.

S unico. A sua soberania estende·se sobre o territorio a
que tinha direito a antiga provincia daquelle nome.

Art. 20 Como Estado autonomo, exerce todos os direitos
que não são, pela Qo_nstituição da Republicll., exclusiva e ex
pressamente delegados aos poderes federaes.

Art. 3° A organisação do Estado tem por base o muni
cipio, cuja autonomia, em tudo quanto respeita ao seu pecu
liar interesse, a Constituição garante nos termos da Parte II.

Art. 4° Os poderes politicos do Estado são: o legisla
tivo, o executivo e o judiciario.
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SECÇÃO I

PODER LEGISLA TIVO

CAPITULO I
Disposições geraes

Art. 5° O poder legislativo é exercido' pelo Congresso.
§ 1° O Congresso compõe-se de duas camaras: a dos de

putados e a dos senadores, elegiveis por suffragio directo e
maioria de votos.

§ 2° A lei estabelecerá o processo eleitoral que mais as
segure a repre, entação [las mino]'iu~.

§ 3° E' vedada a accumulação dos' cargos de senador e de
putado, e durante as sessões legislativas cessa o exercício de
qualquer outra funcção.

Art. 6° O Congresso, salvo caso de convocação extraordina
ria ou adiamento, deve reunir-se na capital do Estado, in-.
dependentemente de convocação, no dia 7 de Abril de cada
anno.

§ 1° Sómente aú Oongresso compete deliberar a respei
to do adiamento e prorogação de suas sessões, reunindo-se
para esse fim as duas camaras, por proposta de uma d'ellas ou
do presidente do Estado.

§ 2° Cada legislatura durará tres annos ; cada sessão, tres
mezes, prorogaveis quando o bem publico o exigir.

§ 3° Poderá entretanto ser a qualquer tempo cassado o
mandato legislativo, mediante consulta feita ao eleitorado por
proposta de um terço dos eleitores, na qual o representante
não obtenha a seu favor metade é mais um, pelo menos, dos
suffragios com que houver sido eleito.

§ 4° Nos casos de vaga, incluído o de remmcia, o presi
dente da camara em que esta se der officiará immediatamente
ao presidente do Estado para que mande, dentro em quarenta
dia~, proceder á nova eleição.

Art. 7° As camaras funccionarão separadamente, excepto;
1 U o casos previstos pela Constituição ;
2° Para abrir e encerrar suas sessões;
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3° Para dar posse ao presidente e vice-presidente do Es
tado. e resolver nos casos de renuncia d'estes cargos.

§ unico. Cada camara só poderá deliberar quando concor
rer a maioria de seus membros i e, salvo se o contrario fÓr
resolvido pela maioria dos presentes, a.S suas sessões serão pu
blicas.

Art. 8° A cada uma das camaras compete verificar os
poderes dos seus membros, eleger sua mesa, organisar seu re
gimento interno, e nomear empregados para sua secretaria.

No regimento que orga.nisar estabelecerá meios de com
pellir seus membros a comparecerem, e comminará penas dis
ciplinares, inclusive a de exclusão temporaria.

Ârt. 9° Os membros do Oongresso são inviolaveis pela
opiniões e votos que emittirem no exercicio do mandato.

Art. 10. Nenhum senador ou deputado, emquanto durar
o mandato, póde ser preso sem prévia licença da respectiva
camara, exepto em flagrante delicto.

§ unico. Em qualquer caso, formado o processo até a
pronuncia inclusive, :t autoridade proces~ante remetterá os au
LOS á camal'a respectiva para que decida se deve ou não conti
nuaI' o processo.

Se a camara resolver negativamente, ficará, emquanto
durar o mandato, snspenslJ o proct3si:lo, ~mlvo ao accasado o di
reito de preferir julgamento immediato·

Art. ] 1. Os membros das duas caD1.~ras, ao tomar posse,
contrahirão em sessão publica o compromisso ue bem cumprir
seus deveres.

Art. 12. O Oongresso fixará, no fim de caua legislatura,
além da ajuda. de custo, o subsidio que os deputados e senado
res vencerão na legislatura seguinte.

§ unico. Será igual o subsidio para deputados e sena
dores.

Art. 13. Salvo nos casos de accesso ou 1Jromoção legal,
o~ membrus do Congre ·so não poderão receber do poder exe
cutivo, federal ou do Estado, emprego ou commissão remune
rados, nem com elle celel1rar contractos.

§ unico. O de]Jutado ou senador tambem não pode ser
presidente ou director de bancm::, companhias ou empl'ezas que
gozem favores do governo do Estado, conforme a lei especi
ficar.
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A inobservancia dos preceitos contidos nesse artigo, bem
como a mudança de domicilio para fóra do Estado, importam a
perda do mandato, competindo á camara respectiva decretaI-a.

Art. 14. São condições de elegibilidade para o Congresso:
10 Ter o exercicio dos direitos politicos e estar qualifi·

cado eleitor;
2° Ter tido domicilio no Estado, dentro dos tres ultimos

annos anteriores á eleição;
30 Não exercer autoridade que se estenda sobre todo o

territorio do Estado;
41) Não exercer qualquer funcção do poder judiciario.

CAPITULO II
CalDara dos Deput.ados

Art. 15. A camara dos deputados compõe-se de cidadãos
eleitos na proporção de um para quarenta mil habitantes. ou
fracção superior á metade deste numero, até o maximo de
cincoenta.

_ Para esse fim se procederá no maIs breve prazo ao re
cenceamento da população do Estado. O recenceamento será
revisto de dez em dez anuos.

Art. 16. A' camara dos deputados compete privativa-
mente:

§ 10 A iniciativa:
L Das leis de impostos;
II. Da fixação da força publica sob informação do presi

dente do Estado j

III. Da discu são dos projectos de lei offerecidos pelo po
der executivo.

§ 2° A declaração da procedencia ou improcedencia da
accusação contra o presidente do E tado.

CAPITULO III
Camara dO$ Senadores

Art. 17° O enado compõe-se de cidadãos eleitos na pro
porção de um para dous deputados,.
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E' condição de elegibilidade para o senado ser o candida-
to maior de 35 annos. .

Art. 18° O mandato de senador durará seis annos,re·
novando-se o se11ado, por metade, triennalmente.

§ unico. O senador eleito em substituição exercp.rá o
mandato pelo tempo que restava ao substituido.

Art. 19° Ccmpete privativamente ao senado julgar o pre
sidente do Estado e os demais funccionarios designados" na
Constituição. J

CA.PITULü IV

Attribuições do Congresso

Art. 20. Compete ao Congresso, além da attribuição 'ge
ral de fazer leis, sllspende1-as, interpretaI-as e revogal-a~:

1° Orçar annualmente a receita e de~peza do Estado;
2° Fixar annuaImente, ~ob proposta do poder executivo,

a força publica do Estado;
3° Autorisar o poder executivo a contrahir emprestimos e

fazer operações de credito ;
4° Regular a arrecadação, contabilidade e administração

das rendas, e fiscalisação das despezas publicas, creando para
esse fim a~ repartições necessarias j

5° Estabelecer a divisão politica, administrativa e judi
ciaria do Estado;

6° Deliberar a respeito da incorporação de outro Kstado
ou territorio ao de S, Paulo;

7° Celebrar ajustes e convenções sem caracter politico
com outros E~tados. bem como approvar os que houverem sido
celebrados pelo poder executivo;

8° Decretar:
a) a organisação da força publica do Estado;
b) a organisação judiciaria e leis do processo j

c) o regimen eleitoral;
d) o regimen municipal;
e) o regimen penitenciario;
9° Crear e supprimir empregos e fixar-lhes as attriblliç'3es

e vencimentos;
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10. Marcar o suhsidio elos membros do Congresso, e os
vencimentos do presidente, vice-presidente e secretarias de Es
tado;

11. Legislar sobre:
a) terras publicas e minas situarias no Estado;
b) obras publicas, estradas, canaes e navegação no inte

rior do Estado, nos termos da Const.ituição Federal;
c) proprios do Estado;
d) desapropriação por necessidade e utilidade publica do

Estado ou do municipio j

e) ensino primaria, seclmdario, superior e profissional, que
será gratuito e obrigatorio no primeiro e livre em todos os
gràos; podendo o ensino secundaria, superior e profissional
ser ministrado por individuas ou associações, subvencionados
ou não pelo Estado j

fJ serviço de correios e telegraphos, que não pertencer aos
poderes federaes;

12. Annular as resoluções e actos das municipalidades,
nos casos expressos no a1't. 54;

13. Amnistiar em todos os crimes e perdoar 00 commu
tal' as penas impostas pelos de responsauilidade;

14. Dar posse ao presidente e vice-presidente do Estado,
e conceder a um ou outro lkença para ausentar· se do Estado;

15. Velar na guarda da Constituição e das leis federaes
ou do Estado ;

] 6. Propôr ao Congresso da União a reforma da Consti
tuição Federal.

CAPITULO V

Leis e Resoluções

Art. 21. Os prejectos de lei podem ter origem em uma
ou outra camara, por iniciativa de qualquer de s~uS' membros,
guardadas a excepçõe do art. 16.

Al't. 22. Adoptado o projecto pela camam iniciadora
será enviado a outra, que si o aprovar, remetel-o-á ao poder
executivo para que, no prazo de dez dias, o promulgue corno
lei do Estado.
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§ unico. O presidente do Estado entretanto poderá, em
mensagem explicativa, e no prazo de cinco dias, pedir ao Con
gresso nova deliberação, que não será recusada.

Art. 23. Se, finélo o decennio, não fôr promulgada a lei
votada, o presidente do senado a promulgará e fará publicar
em nome do Congresso.

Art. 24. Esta ê a formula da promulgação:
«O Congresso do Estado decretou e eu promulgo a lei

(ou resolução) seguinte...»
Art. 25. Quando o projecto de lei de uma camara fôr

flmendada pela outra, voltará á primeira j se esta approvar as
emendas, o projecto assim emendado será remettido ao poder
executivo para que o promulgue.

§ 10 Qua.ndo a camara revisora rejeitar o projecto, ou
adoptando-o com emendas, não forem estas approvadas pela
camara iniciadora haverá fusão, para que prevaleça, após uma
só discussão, o que for votado pela maioria dos presentes.

§ 2° A fusão effectuar-se-á no terceiro dia depois da re
jeição do projecto de lei ou das emendas, deliberando as ca
maras sob a direcção da mesa, que fôr acclamada.

§ 30 Se não comparecer a maioria de uma das camaras
poderá a outra, urna vez que esteja representada pela maioria
de seus membros, deliberar sobre o projecto que motivou a fusão.

Art. 26. Os projectos rejeitados não podem ser renova
dos na mesma sessão.

SECÇÃO II

PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

Do presidente e vice-president,e

Art. 270 O poder executivo é exerci40 pelo presidente
do Estado. .

§ 10 Substitue o presidente, em seus impedimentos ou
quando se der vaga·do respectivo cargo o vice-presidente.

§ 2° No impedimento ou falta do vice-presidente, assu·
mirá o governo:
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1° o presidente do sen~do ;
2° o da camara dos deputados ;
3° o vice-presidente do senado;
4° o vice-presidente da camara dos deputados.

. Estes, quando o congoresso não estiver funccionando, to
marão posse do governo perante a municipalidade da capital do
Estado.

§ 3° São condições de elegibilidade para os cargos de
presidente e vice-presidente:

1° ser brazileiro;
2° ter o exercício dos direitos politicos e estar qualificado

eleitor; . ,
3° ser maior de 35 annos;
4° ser domiciliado no Estado durante os cinco annos que

precederem a eleição.
Art. 28. O presidente exercerá o cargo pelo tempo da

quatro annos, não podendo ser reeleito para o quatriennio se
guinte.

O quatriennio começa alo de Maio.
§ 1° O vice-presidente que exercer o governo no ultimo

anno do quatriennio não poderá ser reeleito, nem eleito presi
dente para o quatriennio seguinte.

§ 2G Não poderão tambem ser eleitos para esse quatrien
nio os ascendentes e descendentes, e os parentes consanguineos
e afins até o quarto gráo por direito civil, do presidente e do
vice-presidente que houverem exer~ido o governo no ultimo
anno.

§ 3° O presidente deixará o cargo no ultimo dia do qua
triennio, succedendo-Ihe immediatamente o recem-eleito.

§ 4° Se este ultimo estiver impedido, ou faltar, a substi·
tuição far-se-à nos termos do art. 27 § 2° ..

Art. 29. Ao tomar posse do cargo, proferirão o presi
dente e o vice-presidente o seguinte compromisso:

«Prometto cumprir e fazer cumprir a Constituição Fede
ral e a deste Estado, observar as leis, e desempenhar com pa
triotismo e lealdade as funcções do meu cargo.»

Art. 30. O presidente e o vice·presidente não podem. sob pe
na de perder o cargo, sair do territorio do Estado nem acceitar em
prego ou commi são do governo federal, sem licença do congresso.

§ unico. A disposição deste artigo não comprehende os
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casos de ausencia, menor de trinta dias, determinada por mo
tivo de molestia ou serviço publico.

Art. 31. O presidente e vice-presidente perceberão os
vencimentos que forem fixados pelo Congreso no periodo go
vernamental anterior.

§ 10 O vice-presidente não pode, durante o quatriennio,
exercer qualquer outro emprego ou funcção publica.

§ 2° Prevalecem quanto ao presidente e vice-presidente
as disposições do art 10° e seu paragrapho.

CAPITULO II
Eleição do presidente e vice-presidente

Art. 32° A eleição de presidente e vice-presidente far-se-á
no dia 15 de Fevereiro do ultimo anno do quatriennio.

§ unico. No caso de vaga a eleição efi'ectuar-se-á qua
renta dias depois que aquella se der j e o mandato do substi
tuto durará pelo tempo que restava ao subtituido.

Art. 33. Cada eleitor votará, ror cedulas separadas, em
um cidadão para presidente e em outro para vice-presidente.

Art. 341. Feita a apuração, e lavrada a respectiva acta,
desta se extralrirão duas copias que, fechadas e seIladas, serão
remettidas ao presidente do senado e ao da municipalidade
da capital do Estado.

§ unico. O resultado das votações parciaes será desde
logo publicado ofticialmente.

Art. 35. No dia 15 de Abril, reunida a maioria abso
luta do Congresso sob a direcção da mesa do senado, serão
abertas e apuradas as authenticas e proclamados presidente e
vice-presidente do Estado os cidadãos que houverem obtido
dous terços dos f:iuffragios recolhidos.

§ 1° Se nenhum dos sufi'ragados obtiver aquelle numero
de votos, o Congresso elegerá, por maioria dos presentes, o
presidente e vice-presidente dentre os dous mais votados para
cada um dos cargos.

§ 2° A apuração será feita em sessões consecutivas.
§ 3° Concluida a appuração, lavrar-se-á circumstanciada

acta, que os membros do Congresso assignarão, e da qual se
extrahirão tres copias, assignadas pela mesa, para sere:qJ. re-
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mettidas aos eleitos, e á secretaria do governo, que lei ordina
ria designar.

§ 4° O resultado da eleição será immediatamente publi
cado por edital e pela imprensa.

CAPITULO III
Attribuições do presidente

Art. 36. Compete privativamente ao presidente do Es·
tado:

1° Promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do
Congresso;

2° Expedir decretos, instrucções e regulamentos para
boa execução dos actos legislativos j

3° Nomear e demittir livremente os secretarios de Es
tado i

4° Prover os cargos publicos civis e militares, nomean·
do e dimittindo na fôrma da lei i

5° Perduar e comntutar, sob informaçã.o do Tribunal
rle Justiça. as penas impostas pelos crimes eommuns sujeitos
á jurisdicção do Estado j

6° Enviar ao Congresso, na sessão annuaI de abertura,
uma mensagem, acompanhada ctos relatorios dos secretarios
de Estado, na qual dará conta dos negocios publicos e iodica
cll.r.t as providen.cias necassari:\s aos ioteresi:es do Estado i

7° Convocar o Congresso extraordinariamente i
8° omear, mediante approvação do senudo, os membros

do Tribunal de Justiça, e na forma da lei, os outros juizes, seno
do aqueIles designados em com:nis,'ão quando se der vaga no
intervallo das se sões legUcttivas i

9° Dispôr da força pnblic~ do E 'tado, mobilisal-a con·
forme o exigirem a manutenção da ordem e a defp.za do terri
torio, dando conta do eu procedimento ao Congresso i

la. Celebrar com os Estados convenções e ajustes sem
caracter politico, ujeitando-os á approvação do Congresso i

11. Reclamar a intervenção do governo federal quando
neces aria para repellir invasão estrangeirá ou de outro Es·
tado, para manter a forma republicana federativa, ou para
restabelecer u. ordem e tranquiUidade no Estado, justificando
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seu acto perante o Congresso, na primeira sessão legisla
tiva;

12. Representar o Estado perante os poderes federal e
dos outros Estados;

13. Propor á camara dos deputados os projectos de lei
que julgar convenientes;

14. Suspender os actos e resoluções municipaes nos ca
sos do art. 55;

15. Mandar proceder á eleição dos membros do Congres
so e dos outros funccionarios elegiveis;

16. Levantar forças militares no Estado no caso de inva
são estrangeira ou de outro Estado, ou quando occorra commo
ção interna ou perigo imminente, o que logo communicará ao
governo federal e ao Congresso do Estado;

] 7. Dissolver a força do Estado, e fazer retirar a fede
ral no caso do art. 68 dando de tudo respectivamente conta
ao Congresso do Estado e ao governo federal;

18. Resolver os confiictos de jurisdicção de ordem admi·
nistrativa.

\

CAPITULO IV
Responsabilidade do presidente e vice

presidente

Art, 37. O presidente, depois que a camara dos deputa
dos resolver-se pela procedencia da accusação, será sujeito a
processo e julgamento, perante o Tribunal de Justiça nos cri·
mes communs, e perante o senado nos de responsabilidade, que
lei ordinaria definirá.

§ unico. O vice-presidente fica sujeito ao mesmo pro
cesso.

CAPITULO V
Secretari08 de estado

Art. 28. O presidente é auxiliado por secretarias de Es
tado, <lue snbscreverão seus actos.
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Art. 39. Hllverá tantas secretarias quantas o Congresso
crear, designando o serviço a cargo de cada uma.

Os secretarias de Estado são os chefes dlls resplretivas
secretarias.

Art. 40. Os secretarias de Estado não podem accumular
outro emprego ou funcção publica, nem ser eleitos presidente
ou vice-presidente do Estado, sendo-lhes outrosim applicaveis as
disposições do art. ] 3 e seu paragrapho.

Art. 41. Os secretarios de Estado não podem compare
cer ás sessões do Congresso, e só se communicarão com elIe
por escripto, ou, pessoalmente, com as commissões das cama
ras, em conferencia.

Art. 42. São obrigados' a apresentar annualmente ao
presidente do Estado minuciosos relatorios dos negocios das
respectivas secretarias.

Art. 43. Os secretarias de Estado não são responsaveis
pelos actos do presidente, que subscreverem, senão pelos que
expedirem em seus nomes.

§ unico. Nns crimes de responsabilidade serão processa
dos e julgados pelo Tribunal ele justiça, e nos connens com os
do presidente, pelá. autoridade competente para o julgamento
d'este.

SECÇÃO lli

PODER JUDICIARIO

Art. 44. O poder judiciaria é exercido por juizes e jura
dos, na forma. que a. lei determinar.

O Congresso crearà um Tribunlll de Justiça, e os outros
tribunlles e juizes que entender necessarios.

Ar. 45. O Tribunal de Justiça será composto de juizes,
que o presidente do Estado nomeará d'entre os magistrados
mais antigos do E tado, apresentados em lista organisada pelo
Tribunal a qual conterá numero igual ao decuplo das vagas a
preencher.

Art. 46. O provimento dos primeiros cargos da magis
tratura será feito mediante cvncurso.

Art. 47. A Constituição garante á magistratura comp'let&
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e segnra independencia, firmada nos seguintes principias de or
dem constitucional:

JO Vitaliciedade - o magistrado depois de empossado,
só por sentença criminal definitiva ou aposentadoria, na forma
da lei, perderá o cargo;

2° Inamovibilidade - só a pedido seu ou por proposta
do 'rribunal de Justiça, approvada pelo senado, poderá qualquer
juiz ser removido.

Art 48. Nos crimes de responsabilidade serão processa·
dos e julgados:

a) os jnizes do Tribunal de Justiça, pelo senado:
b) os outros juizes, pelo Tribunal de Justiça.
§ unico. A competencia estatuida por este artigo preva

lece quando se houver de julgar nos casos de incapacidade
physica on moral dos juizes.

Art. 49. O Tribunal de Justiça elegerá annualmente,
dentre os seus membros, o seu presidente e organisará a sua
secretaria, cujos lagares serão providos por nomeação do pre·
sidente do mesmo Tribunal.

Art. 50. O presidente proporá ao governo, para os offi.
eios de justiça do Estado, os cidadãos que, por meio de con
curso, julgar habilitados.

Art. 51. Ficam mantidos os juizes de paz, cuja eleição
e competencia serão reguladas por lei.

Parte segunda

Regimen municipal
Art. 52. A actual divisão territorial do Estado em mu

nicipios não póde ser alterada de modo a reduz1r qualquer
d'elles a menos de cincoenta kilometros quadrados, e dez mil
habitantes.

Art. 53. A organisação dos municipios será determinada
em lei ordinaria sobre as seguintes bases:

1°Todas as autoridades que forem creadas serão electi·
vas, reservada aos municipios a faculdade de as supprimir e
substituir por outras com attribuições differentes.

2° Os eleitores municipaes, medi,ante proposta de um ter-
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ço e approvação de dous terço~, poderão revogar em qU'llquer
tempo o mandato das autoridades eleitas.

3° Na~ mesmas condições elo numero precedente, e reuni
dos em assembléa, poderão annullar as deliberações das auto
ridade!'! municipaes.

Em taes assemb!éas sõ poderão fa1lar sobre o objecto
da!'! deliberações os milnicipes a isl':O ant0risados pela decima
parte, ou mais. dos eleitores presentes.

4° Sij,o eleitore!'! rnunicipaes, A elegiveis pam os rel':pe
ctivos cargol':, os cidadãos maiores de vinte e um annos, que
in criptos em regiRtro el':pecial, não e!'tejam comprehenrlido!'!
na,' exclu~õe!': do art. 59 e tenham pelo mt'nos um anno de rq
f'idencia no municipio. .

50 A lei oràin:ui:t :lRsf'gol'nrá nos mnnicipios a mnxima
autonomia governamental e independencia econolllica, e o di
reito de estabelecerem, dentro das prescripções d'el':t.a Consti·
tuição, O processo p:-lra as eleiçõf's ne carRcter municipal.

Al't 54:. As deliberaç.ões e actos' elo govel'llo municipat
só poderão ser ann uladOQ pelo (;I)ngresso:

§ 10 Qnando contrario:, a esta e á Constituição Federal;
§ 2° Quando offendel'em rl.ireitos de outros municipios e es

tes reclnmarem ;
§ 3° Quando forem exorbitantes das attribuições do go·

verno municipal.
Art. 55. O presidente do Estado, no intervallo das ses

sõe legislativas, poderá suspender, em qualquer dos casos do
al't. antecedente, a execução das deliberações e actos muni
cipaes.

§ unico. A respectiva ltnDulação pelo Congresso só pode
rá er decret<'l.da. se por e1la votarem pelo menos dous terços
dos membros presentes.

Art. 56. As municipalidan.es poderão a,sociar-se para a
rel\li ação de quaesC]uer melhor:-I.mento!', flue julguem de commnm
intere e, dependendo, porem de apPl'ovaçij,o do Congresso do
E' tauo a resoluções que ne se caso tomarem.
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Parte terceira

Declaração de direitos e garantias

Art. 57 A Constituição aRsegura a todos que estiverem
no Estado a inviolabilidade dos direitos de igualdade, liberda
de, segnrança e propriedade, nos termos do art. 72 da Consti
tuição' Fpderal.

r. Niuguem é obrig1\rlo a praticar ou não praticar acto
algum senão em virtude de lei.

n. A lei não tem effeito retroactivo.
III Todos são igull.es perante a lei.
O Estario nito admitte privilegias de nascimento, não re

conhece 1'órlls de nobre?:a, nem concerle titulos de fidalguia ou
condecorações.

Perderão todos os direitos pnliticos os ciila.dãos que acceita
rem conrlecorações ou titulas nobiliarchicos estrangeiros.

IV. O estado não professa nem repelie seita ou profis
são alguma religiosa; eonsequentemente:

a) Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official,
ou manterá relaçãei;! de dependencia ou alliança com o Es
tado ;

b) E' permittido o exercicio priva.do ou publico de qual·
quer culto compativel com a orilem puhlica e os bOlp costu
mes; sendo licito aos que p['ofes~am C}ualql1er culto associarem-se
para esse fim e :vlquirirem bens, observarias as di"posições do
direito commum;

c) Por motivo de crença ou funcção religiosa ninguem
poderá ser privado :te seus direitos ci vis ou politicas, nem
eximir-se 00 cnmprimento oe qualquer dever civico ;

Os que aUegarem motivo de crença religiosa com o fim
de se ispntar de qualquer onus imposto pelas leis, perderão
todos os direitos politicas;

d) Será leigo o ensino publico:
e) O Estarlo só reconhece o casamento civil. cuja cele

bração será gratuita;
f) Os cemiterios terão caracter secular, ficando livre a

todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos em
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relação aOs seus crfmtes, desde que não offendam a moral pu
1Jlica e as leis.

V. O direito de associação e de reunião é apenas limi
tado pela necessidade da manutenção ou restabelecimento da
ordem publica.

VI. E' a todos facultado o direito de Petição e represen
tação, denunciar qualquer autoridade por abuso de poder, e
prOIDOVf>r os termos do respectivo processo.

VIr. Todo!'!, podem, eu: tempo de paz, entrar, permane
cer e sahir do tE'rritorío do Estado com sua fortuna e bens,
quando e como lhes convier, independentemclnte de passaporte.

VIII. A casa do cidadão é inviolavel; ninguem, sem con
sentimento do morador, pode nella penetrar senão, de noute,
para acudir a victimas de crimes ou desastres, de dia, nos
caSGS e. pela forma que a lei deterrrânar.

IX E' inteiramente livre, sem dependencia de censura
previa, a manifestação do pensamento por qualquer modo;
respondendo cada qual, nos termos de lei ordinaria, pelos
abusos que commetter no exercicio d'este direito.

E' vedado o anonymato.
X. E' garantida em toda a sua plenitude a segurançn.

individual; pelo que, salvo nos casos e pela forma que as leis
estatuirem:

a) Ningnem, fúra do flagrante delicto, pode ser preso
sem ordem e cripta de autoridade competente.

b) Ningnem pode estar preso por mais de vinte e qua
tro horas sem nota de culpa;

c) Ninguem pode ser conservado em prisão sem culpa
formada, nem a ella conduzida ou nella mantido se prestar
fiança nos casos em que esta tiver logar;

d) Aos accusados se aSllegurará na lei plena defesa com
todos os recnrsos e meios essenciaes a elIa;

e) Ninguem pode ser condemnado senão por autoridade
competente, em virtude de lei anterior, e na forma por ella
pre cripta;

fJ Será concedido habeas corp~tS sempre que alguem sof
freI' ou e tiver ameaçado de soffrer constrangimento illegal i

g) Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
E tão abolidas as penas de morte, de galés e de bani·

mento j ndicia!.
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XI. E' in\7iolavel o segredo da ~orrespondencia.
XII. O direito de propriedade é restringido tão l:sómente

pelo de desapropriação por necessidade ou utilidade publica,
mediante prévia indemnisação.

As minas pertencem ao proprietario do solo, com as li
mitações que por lei forem estabelecidas em beneficio da ex
ploração d'este ramo de industria.

XliI. E' garantido o direito de invenção industrial, ou
por meio de privilegio tempora.rio concedido por lei, ou me
diante razoavel premio conferido pelo Congresso.

A lei assegurará tampem a propriedade das marcas de
fabrica.

XlV. O Estado reconhece o direito de propriedade lit
teraria.

Os herdeiros dos autores gozarão cresse direito pelo tem
po que a lei determinar.

XV. E' assegurado o livre exercicio de qualquer profis
são, observadas as leis de policia e de bygiene.

XVI. Nenhum imposto poderá ser cobrado senão em vir
tude de lei que o autorise.

XVII. A' excepção das causas que por sua natureza per
tençam a juizes especiaes, não haverá fôro privilegiado.

XVIII. E' mantida a instituição do jury.
Art. 58. A especifiçação dos direitos e garantias expres

sas na Constituição não exclue outras garantias e direitos não
enumerados, lUas resultantes da forma de governo que eUa
adopta e dos principios que consigna.

Parte quarta

Disposições Ge1"'aes

Art. 5§. São eleitores os brazileiros natos ou naturali
sados, maiores de vinte e um annos, que se alistarem nR. for
ma da lei.

Não podem alistar-se eleitores;
10 Os mendigos;
2° Os analphabetos j
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30 As praçaR de prAt, p.xceptuados os alumnos nas esco
las militares de ensino superior;

4° OR religiosos de ordens m0nasticas, companhias, con
gregações ou communidades ne qualquer denominação, sujei
tos.a voto ne obediencia, regra ou eRtatuto que importe renun
cia da Jiberrlade individultl.

Art. 60. OR cflrgos publicas são accesRiveis a tOdOR os
brazileiros, guardarlas as condições de capacidade especial que
as leis exigirem.

Art. 61. Os fnnccionarios pnblicos são responsaveis pelos
abusos e omissões que commetterem no exercicio do cargo, bem
como por não promoverem a effectiva responsabilidade dos
seus subordinados.

TodoR devem prestar. no acto da posse, o compromisso de
bem desempenhar IlS fnncçiíes dOR respectivos cargos.

Art. 1)2. A aposentadoria só poderá ser concedida aos
funcci onarios publicos depois de 30 annos de serviço, quando
por invalidez não podArem continuar nf) exercicio do cargo.

§ 10 Os magistrados que tiverem completado a idade de
65 annos serão reputados invalidos e Ilposentados pelo poder
competente.

§ 2° Os officiaes da força publica terão direito á reforma
desde que complete vinte e cinco aunos de tra.balh.), ou antes,
si se tornnrem invalirlos em razão dos serviços prestados á patria.

§ 3u Ao porler legislativo ordinario compete legislar so
bre Il.posentadorÜ\~, não podendo, entretanto, decretaI-as em
proveito de pessoa determinada

§ 4u O~ funcciollarioR publicos que completarem trinta
annos de serviço ao e tado llerceberão d'essa data em diant·e
mais a quarta parte do seu orrlenado ; e só porlerão ser demit
tidos no caso e pela fórma que lei ordinaria determinar.

Art. 63. O cidadão investido em funcções de qualquer
dos tres poderes politicas do Estado não poderá exercer as de
outro.

Ari. 64. Os confiictos de jurisdicção entre autoridades ju
diciarias e alrninistrati vas serão decididos por um tribunal
e pecia.l composto dos pre identes do Estado, Senado e Tribu
nal de J asti~a.

O pre idente ela Camara será o sub,tituto do presidente
do Senado.
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Art. 65. Todo~ contribuirão para as despezas publicas
na proporção dos seus h:weres, e pela forma que as leis pres
creverem.

Art. 66. Fica abolido o jogo da loteria no Estado.
Art. 67. A força publica será organü:ada por engaja

mento ou por sorteio, mediante prévio alistamento.
Fica abolino o recrutamento militar forçado.
Art. 68. A força publicll., quer do Estado quer federal, não

pMe. debaixo de armi\.S, fBzel' reqnisições ás autoridarles do
El':tado, ou de qualquer modo infringir aR leis.

§ unico. Serão nul1(1s os ueto::> pr:tticndos por qun.lquer
nutoririH.de em virtude de sug'ger-;tão da [orça publica ou de
ajuntamento sedrcioso.

Art. 69. Pode o CongresElo' rleclarar em estado de itio
qualquer parte do tprritoril) rlo Estado. e. nos caROS de ng
greEl~ão estr:mgeira ou de corumoçã.o interml. mandar que se
jam álli suspemas, por tempo determinildo, as garantias cons
titl1cionaes.

§ 1. No intervallo das F'essões legislativfls, nano caso ne
perigo imminente, n presidp.nte do E::-túdo tomará aquella pro
virlencía como mec'lida provisoria indispensavel. suspendendo-a
logo que ceF'se a llf'cesElidade que a houver motivado.

S 2. O presidente do Estado, porém, restringir-se-á, du
rante o estado de sitio, nas ma:lidas de repressão contra as
pessoas, a impôr :

1. A detenção em lagar nã,o destinado aos réos de cri
mes communs;

II. O desterro para outros po"ntos do territorio do Es
tado.

O presidente do Estado dará de tudo conta ao Congres
so na primeira reunião deste.

Art. 70. Nas reuniões extraordinnTia:'l o Congresso só poderá
tratar do assumpto para que houver sitlo convocado.

Art. 71. O Congresso procederá, de dez em dez annos,
nos di~s que forem de ignados na se"são de enl:err3.mento dos
traba.lhos do penultimo anno d'aquellE\ p<'riodo. á revisão in
tegral da Constituição, afim de verificar se alg'nma das suas
disposições está no C}1S0 de ser reform~da...

O regimento interno do CongTesso estabelecerá o pro
cess~ da revisão, de modo que nenhuma addição on alteração
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se haja por approvada sem que, em tres discussões, obtenha
dous terços dos votos presentes.

Art. 72. Tambem, a qualquer tempo, poderá a Consti
tuição ser reformada por iniciativa da quarta parte, pelo me
nos, dos membros de qualquer das camaras, ou representação
da maioria das municipalidades.

§ unico. Em taescasos, se a proposta de reforma, depois
de passar pelos tramites regimentaes, fôr approvada pela
maioria absoluta de votos em cada uma das camaras, será no
anno seguinte sujeita a tres rliscussões perante o Congresso
reunido, para considerar-se difinitivamente approvada se obti
ver dons terços dos votos presente~.

Art. 73. As reformas constitucionaes, bem como a appro·
vação da. proposta preliminar de que trata o artigo antece
dente, serão promulgadas e publicadas pela mesa do Con
gresso.

Disposições t.ransitorias

Al't. 10 Promulgada a Constituição pela mesa do Con
gresso com a signatura dos membros preseutes, passarão as
camaras a funccionar separadamente em sessão ordinaria.

Art. 2° Na primeira legislatura fará o Congresso as leis
seguintes que entender necessarias : .

r. De força pnblica ;
II De eleições j

III. De organisação municipal;
IV. De organisação judiciaria e processo ;
V. De organisação de secretarias de Estado.
O presidente do Estado organisará provisoriamente as

secretarias que entender necessarias.
. Art. 3.Dentro do mesmo periodo o CongrelSso reverá;
l. O regimen das leis fiscaes do Estado, afim de syste

matisar as contribuições publicas;
II As leis do ensino.
Art. 41) O primeiro periodo governamental terminará em

15 de Abril de 1896.
Art. 50 O pre idente do Estado marcará o subsidio e

ajuda de custo elos membros da primeira legislatura.
Art. 6° Nos trabalhos prepamtorios da primeira sessão
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da primeira legislatura, o Senado di5'criminará, pela ordem da
votação, a primeira e segunda metade de seus membros, de
modo que a respeito dos dez menos votados cesse o mandato
no fim do primeiro triennio.

Em caso de empate, terão precedencia os mais velhos,
decidindo-se por sorteio quando a iàade fôr igual.

Art. 7° As eleições para as primeiras camaras municipaes
serão reguladas pelo processo eleitoral que fôr promulgado para
as do Estado.

Art. 8° Nas primeiras nomeações de magistrados, quer
para o Tribunal de Justiça, quer para os demais logares que
forem creados, o presidente do Estado preferirá, tanto quanto
convenha aos interesses da melhor composição da magistratu
ra, os desembargadores da actual relação, e mais juizes que
funccionarem ou houverem f'nnccionado no Estado.

§ unico. Para a primeira composição do Tribunal de J l1S
tiça o presidente do Estado nomeará nove jl1izeR, observados
os termos elo art. 36 n. 8.

Art. 9° Continuam em vigor as leis do antigo regimen no
que explicita ou implicitamente não fôr contrario ás leis do
Estado.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencer, que a
cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como
nella se contém

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
Sala das sessões do Congresso Constituinte do ~stado de

S. Paulo, aos 14 de Julho de 1891.
Ltúz Pereira Barreto.
Julio Cesar Ferreira de Mesquita.
Gabriel Dias da Silva.
Antonio de Souza Campos.
Augusto de Souza Queiroz.
BraziJio Rodrigues dos Santos;
Carlos Teixeira de Carvalho.
Elias Antonio Pacheco Chaves.
Ezequiel de Paula Ramos.
Frederico José Cardoso de Araujo Abranches.
João Pereira Monteiro.
Manoel de Almeida Mello Freire.
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Martim Francisco Ribeiro de Andrada Filho.
Lycurgo de Castro Santos.
Rodrigo Lobato Marcondes Machado.
Alberto Kuhlmann.
Antonio Candido Rodrigues.
Antonio de Cerqueira Lima.
Antonio José Ferreira Braga.
Antonio Manoel Bueno de Andrada.
Antonio Manoel Alves.
Antonio Celestino dos Santos.
Augusto Cesar de Miranda Azevedo.
Arthur Breves.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Cincinato Cesar da Silva Braga.
Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho.
Eduardu Augll to Ribeiro Guimarães.
Francisco Amaro.
Francisco de Paula e Oliveira Coutinho.
Francisco Thomaz de Carvalho.
João Baptista de Moraes.
Joaquim Gomes de Siqueira Reis.
.To ê Cesario da Silva Bastos.
José Francisco de Paula Novaes.
José Hippolyto da Silva Dutra.
José Luiz Flaquer.
José Maria Lisboa.
Manoel Antonio Gonçalves Bastos.
Manoel Joaquim de Albuquerqüe Gins.
Miguel Archanjo Camarano.
Oliverio Pilar.
Paulo Egydio de Oliveira Carvalho.
Paulino de Lima.
Rivadavia da Cunha Corrêa.
Theophilo José Antunes Braga.
Vicente de Carvalho.



CONSTITUIÇÃO POLITICA
DO

ESTADO DE MINAS GERAES





Em nome de DEUS TODO PODERoso-Nós, os representan
tes do Estado, decretamos e promulgamos esta constituição,
pela qual o Estado Federado de Minas Geraes organisa-se co
mo parte integrante da Republica dos Estados Unidos do
Brasil :

TrrULO I
Da Organisação do Est.ado

Art. 1° O Estado Federado de Minas Geraes organisa-se
pelas disposições da pres ente Constituição. como parte inte
grante da Republica dos Es tados Unidos do Brazil.

Art 2° Os limites do seu territorio são os mesmo~ da
antiga provincia de Minas Geraes, sem prejuízo da alterações
que possam soffrer nos termos do art. 4° da Constituição
Federal.

Art. 3° A Con:;:tituição garante aos brasileiros e estran
geiros a inviolabilidade, a segurança e a propriedade, nos ter
mos seguintes da Constituição Federal:

§ 10 todos são iguaes perante a lei.
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o Estado não admitte previlegios de nascimento, desco
nhece f6ros de nobreza, titulos nobiliarchicos e de conselho,
bem como ordens honorificas e todas as suas regalias, extinc
tas pela Constituição Federal.

~ 2° Ninguem pode ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cousa senão em virtude de lei.

§ 3° Todos os· individuos e confissões religiosas podem
exercer publica e livremente o seu culto, associando,se para
esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do di
reito commum.

§ 4° O Estado so conhece o' casamento civil, cuja cele
bração será gratuita.

§ 5° Os cemiterios terão caracter secular e serão admi
nistrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os
cultos religiosos a pratica dos respectivos ritos em relação aos
seus crentes. desde que não offendam a moral publica e as leis.

§ 6° O ensino primario será gratuito e o particular exer
cido livremente.

§ 7U Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção offi
eial, nem terá relações de dependencia ou alliança com o go
verno do Estado.

§ 8° A todos é licito associarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas, não podendo intervir a policia, senão para
manter a ordem publica.

§ 9° E' permittido a quem quer que eja representar, me
diante petição, aos poderes publicos, denunci:tr abusos das au
toridades e promover a responsabilidade d:Js culpados.

§ 10. Em tempo de paz, qualquer pode entrar no terri
torio do Estado ou delle :salJir, com a sua fortuna e como lhe
convier, independentemente de passaporte.

~ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo: ninguem
p6de ahi penetrar de noite, sem consentimento do morador,
senão para acudir a victimas de crimes ou desastres, nem de
dia, senão nos ca,sos e pela forma prescriptos na lei.

§ 12. Em qualquer a umpto, é livre a manifestação de
pensamento pela imprensa 011 pela tribuna, sem dependencia
de cen ura, respondendo cada um pelos abuso que commetter
nos ca os e pela forma que a lei determinar. Não é permitti
do o anonymato.

§ 13. A' excepção de ,flagrante delicto, a prisão não
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poderá ter logar senão depois da pronuncia do indiciado, salvos
os casos determinados em lei e mediante ordem escripta da
autoridade competente.

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem
culpa formada, salvas as excepções eSlJecificadas em lei; nem
levado á prisão, ou nella detido, se prestar fiança idonea, nos
casos em que a lei a admittir.

§ 15. Ningnem será sentenciado senão pela autorida
de competente, em virtuàe de lei anterior e na forma por ella
prescripta..

§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defesa com todos os recursos e meios essenciaes a ella, desde a
nota de culpa entregue em 24 horas ao preso e assignada pe
la autoridade competente, com os nomes do accusador e das
testemunhas.

§ 17. E' garantido o direito de propriedade, em toda
plenitude, salvo o caso de desapropriação por utilidade e ne
ce~sidade publicas, mediante prévia indemnisação. As minas
pertencep:J. aos proprietarios do solo, salvas as limitações que
forem estabelecidas por lei, a bem da exploração deste ramo
de industria.

~ 18. E' inviolavel o sigillo tla correspondencia.
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do deliquente.
§ 20. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o individuo

soffrer ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia
ou coacção por illegalidade on abuso do poder.

§ 21. A' excepção das causas que, por sua natureza,
pertencem a juizetõ: e~peciae:::, não haverá Íôro previlegiado.

§ 22. E' garantido o livre exercicio de qualquer profis
são moral, intellectuaI e indu trial.

§ 23. Os inventos indnstriaes pertencerão aos autores,
aos quaes ficará garantido por lei previlegio temporario, ou se
rá concedido pelo congresso um premio razoavel, quando haja
conveniencia de vulgarisar o invento.

§ 24. Aos autores de obras litterarias e artistica é ga
rantido o direito exclu~ivo de reproduzil-as pela imprensa on
por qualquer outro proces so mechanico. Os herdeiros dos au
tores gosarão des'e direito pelo tempo que a lei determinar.

§ 25. A lei assegurará tambem a propriedade das mar
cas de fabricas.
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§ 26. Por motivo de crença ou funcção religiosa, ne
nhum cidadão brazileiro poderá ser privado de seu~ direitos
civis e politicos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer
dever civico.

§ 27. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser
cobrado senã", em virtude de uma lei que autorise.

§ 28. E' mantida a instituição do jury.
§ 29. Os cargos publicos, civis ou militares, são accessi·

veis a todos os brazileiros, observadas as condições de capa·
cidade especial que a lei estatuir, sendo, porem, vedadas as ac·
cumulações remuneraltas.

§ 30. A lei não terá efi'eito retroactivo.
Art. 4° Fica abolida a jurisdicção administrativa contEm

ciosa..
Art. 5° A especificação dos direitos e das garan'tias ex

pressos na Constituição não exclue os demais resultantes da
organisação politica que elia estabelece e dos principios que
consagra.

Art. 6° São orgão da soberania elo povo o poder legis
lativo, o executivo e o judiciario, harlllonicos e independentes
entre si.

Art. 7° As despezas do Estado serão pagas pelas ren
das que não forem por esta Constituição destinadas ás muni·
cipalidades, guardadas as restricções da Constituição Federal.

Art. 8° O Estado institue governo autonümo e livre dos
municipios em tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse,
nos termos prescriptos por esta Constituição.

SECÇÃO I

DO PODER LEGISLA TIVO

CAPITULO I
Disposições geraes

Art. 9° O poder legislativo e delegado a um congresso,
com a sancção do presidente do E tac1o.

§ Unico. O Congresso compõe-se de duas camaras: a dos
deputados e a dos senadores ou senado.
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Art. la. Salvo os casos indicados na C0nstituição, em
que houver fusãc de camaras, os dous ramos do CongreE:so
funccionarão separadamente, maE: ao mesmo tempo, na capital
do Estado.

§ Unico. Poderão, porem, funccionar em outro lagar,
precedendo deliberação do Congresso ou convocação motivada
do presidente do Estado, approvada por aquelle no acto de
reunir-se.

Art. 11. O Congresso reunir-se-á no dia 21 de Abril de
cada. anno, se a lei não designar outro dia, independente de
convocação; funccionará; durante tres mezes a datar de sua
abertura, podendo ser prorogado, adiado ou convocado extraor
dinariamente.

§ Unico. Só ao Congresso compete deliberar sobre a
prorogaçiío e adiamento de suas sessões.

Art. 12. As sessões do Congresso serão publicas, se o
contrarionoyo fôr delibereclo por maioria de votos presentes. '1'0
dos os actos e discussões serão regularmente publicados pela im
prensa; exceptos os actos praticados e as discussões havidas
em sessões secretas se assim for deliberado.

Art. 14. Compete privativamente a cada uma das cama
ras, independente de sancção, verificar e reconhecer os pode
res de seus membros, eleger suas mesas, organisal' seus regi·
mentos, nomear os empregados de suas secretarias, maI'car seus
vencimentos e regular o serviço de sua politica interna.

Art. 15. Cada uma das camaras proverá tambem em seu
regimento quanto ao modo de sua commULicação com o presidente,
Publicação dos seus trabalhos, solemnidade da abertura e en
cerramento das sessões e quanto ao mais que for concernent9
ao regimento interno, respeitadas as disposições desta Consti
tuição.

§ Unico. Os regimentos internos serão organisados res
peitadas as seguintes regras:

, Nenhum projecto de lei ou resolução poderá entrar em
discussão sem que tenha sido dado para ordem do dia pelo
menos, vinte e quatro -horas antes;

Cada projecto de lei ou resolução passará pelo meno , por
tres di cussões ;

De uma a outra discussão não poderá haver intervallo
menor de vinte e quatro horas j
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o projecto de lei do orçamento terá. sempre prefereucia
na diseussão, e nã.o oderá pconter disposição alguma extranha
á receita e despeza do Estado.

Al't. 16. Os deputados e senadores Rão inviolavei, po:'
suas IIpiniões, palavras e votos no exercicio do mandato..

Art. ] 7. Os deputados e sen:ldorr.s, dp.sdf\ que tiverem
recelliilu Iliplorua até a.·nova eleição, ão poderão soffrer im
JlO~jç~~o de qualquer penalidade, ser pTocesRados criminalmente,
n(·m presoz sem previa licença de ~ua camara, salvo o caso de
flagrante em crime inafiançaveL este caso, levft!ln o processo
até a pronuncia exclnsive, a autoridade proct'ssante remetterá
os autos ao camara. respectiva para resolver sobre a proceden
cia da accnsação, se o accusado não optar pelo julgamento im
mediato.

§ Unico, Se a camnra declarttr qne não procede a accu
•ação, em tempo al,!;l1m st'rá elIa renovada.

Ârt. IS. OS memuros do CongTes'o, quantIo tornarem
a sento, contrahirão, em ses.âo tJublica, o compromisso de bem
cumprir os seu. deveres ou pre::;tarão juramento.

Art. 19. Durante as sessõe', receberão os senadores e
o deputa(los um subsidio peclluiario igual e ajuda de custo,
que serão fixados pelo Oongresso no fim de cada legi latura
para a seguinte.

§ Unico. O exercicio do mand~~to durante as prorogações
não erá retr·ibuido.

Art. IlO. Nenlmm membro elo Congre'so, a (1<ttar do dia
de . ua eleição, pollerá celebrar cOlltraetos com o poder exe
cutivo Federal on 'do Estado, nem delles receber commissões
ou empregos remunerados, nem ser presidente ou fazer parte
de dire~toria' de bancos, companhia ou emprezHs que gozem
de favores da União ou do E tado. Aquelltl que o fiZclr re·
nuncia "ip.o facto, l o mandato.

Art. 21. A mudança de uomicilio ou de residencia para
fõra do E ·tado importa a renuncia do mandatu.

Art. 22. O mandato não erà imperativo.
~ 10 O membros do Congres:>o roderão re.1l1uciar o

mandato em qualquer tempo.
§ 20 O funccionario público que for eleito me'obr) dJ

Congre ~o e não tornar assento dentro de 30 dias, contados da
abertura. di.\. ~essão ordin ria, continuando llO exerc:cio do seu
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empl'ego, reputa-se ter renunciado o mandato, procedendo·se
á eleição para sua substituição.

CAPITULO II
Da CaDlara dos Deputados

Art. 23. A camara dos deputados compor-se-á de cida
dãos eleitús pelo povo mineiro por voto directô.

§ 10 O numero de deputados será fixado por lei em pro
porção que não excederá de um para setenta mil habitantes,
nem do maximo de quarenta e oito; si, porem, a vista do re·
ceD eamento se verificar que deve ser augmentada, o Congres
so resolverá a respeito.

§ 2° Para esse fim maDdarà o governo proceder ao recen·
seamento da população do Estado, o qual será revisto decen·
nalmente.

Art. 24. O mandato de deputado durará quatro l\nnos.
Art. 25. E' privativa da camara dos deputados a ini-

ciativa:
I. Sobre impostos;
II. Fixação de força publica;
III. Discussão das propo tas feitas pelo poder exe(:uLivo :
IV. Adiamento e prorogação das sessões legislativas.
E' tambem de sua privativa attribuição declarar proce

dente 011 improcedente a accu ação contra o presidente do Es
tado, nos termos do art. 58 desta Constituição,

CAPITULO III
Do Senado

Art. 26. O enado compor-se-á de cidadãos eleitos pelo
povo mÍMiro por voto directo, com as condições de elegibili
dade determinadas no art. 96.

§ Unico. O numero de senadores será fixado por lei em
proporção que não exceda de um para cento e quarenta mil
h~bitantes. nem do maximo de vinte e quatro; se, porem, á
VIsta do recenseamento, . e verificar que deve ser augmentu.J.o, o
Congresso resolverá a respeito.
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Art. 27. O mandato de senador durará oito annos, sendo
o pe~soal do senado renovado pela metade quatriennalmente.

Art. 28. O senador eleito em subst~tujção de outro, ser
virá .ómente o tempo que faltar pa,ra expirar o mandato do
sillJ~·titutivo.

Art. 29. Compete ao senado julgar o presidente do Es
tado e demais funccionarios designado' na Oonstituição, nos
crime de responsabilidade.

~ 1° Como tribunal de justiça, o senado não poderá impor
outras penas que não sejam as de suspensà'J e demi. são do em·
pre~o, com declaração de ínhabilidade para servir qualquer
outro ou sem e ta, comminadas em lei anterior.

. 2° E ta competencía, que só será exercida por prova·
çã.o de queixa ou denuncia, não exc!lIírã a dos tribunaes pe
rante os quaes devem os ditos funccionarios responder, nos
termo desta OOD tituição.

§ 3° ão proferirá sentença conc1emnatoria senão pelos
votos de dois terços dos membros presentes.

§ 4° A ordem do processo será regulada por lei.

CAPITULO IV
Das att,ribuições do Cong."esso

Art. 30. Compete privativamente ao Congresso:
10 Fazer leis, interpretaI-as, suspendeI-as e revogaI·as ;
2° Orçar e fixar, annuaImente, a receita e despeza do

E tado e tomar as contas ele caua exercício financeiro;
3° Regular a arrecadação e distribuição das rendas do

E tado e, quando esta e referir a despezas de caracter local,
preci ará obter, pelo meno , os votos de dois terços dos
membro pre entes em cadl\ uma das camaras ;

4° FixH.r annualmente a força publica. ;
5° Legi lar obre o ensino secundario e superior, que se

rá livre em todos os grau ;
6° obre a divida publica, decretando os meios para a

ua amortização annual, juro e pagam ent o'
7° Sobre a oTganisação judiciaria e ordem do processo de

competencia do E tado;
8° Sobre camaras municipaes, nos.termos dos arts. 75 a 80;
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9° Sobre terras e minas pertencentes ao Estado;
10. Sobre desapropriação, mediante previa· indemnisação,

por necessidade ou utilidade do Estado;
11. Sobre obras publicas, estradas, vias ferreas, canaes

e navegações de rios, que não estejam snbordinados á admi
nistração fedeml ou municipal;

12. Soure casas de prisão, trabalho, correcção e seus re-
gimens, 1(rteIJ('entes ao Estado; I·

13. Sobre ..occorros publicos e ca~as de caridade, excepto
as pertencenle~ ás municipalidarlps ;

]4. Sobre o estabelecimento de colonias, catechese e ci
vilisação dos in::ligenas ;

15. Sobre correios e telegraphos do Estado nos termos
da Constituição Federal;

17. Sobre o estabelecimento de peculio legal em benefi
cio dos funccionarios do Estado;

18. Autori ar o presidente a contrallir emprestimos e fa
zer outras operações de credito;

19. Autorisltr e approvar ajustes e convenções com outros
E tados nos termos do ali. lia Constituição Federal.

20. Decretar a alienação dos bens do K tado;
21 Decretar a divisão politicll, judicial e administrativa

do Estado e mudança de sna capital para ologar que mais convier;
22. Crear e supprimir empregos publico e dar-lhes attri·

buições;
23. Fixar os vencimentos dos funccionarios publicos e

determinar () subo idio e ajuda decusto dos membros do Congresso;
24. Acceitur as renuncias e excusas do presidente e

vice-presidente;
25. Legislar sobre os meios de fazer efi'ectiva a respon

sabilidade dos funccionarios encarregados da arrecadação das
rendas do E talio;

26. Conceder ou negar licença ao presidente para reti
rar-se do Estado por mais de oito dias;

27. Promover no Estado o desenvolvimento da educação
publica, da agricultura, da industria, do commercio, das immi
grações e das artes;

28. Organisar o codigo flore. tal e rural ;
29. A.nnullar as postara~ e decisões das camaras mmUCI

paes nos casos do art. 75. n. 7, §~ 1°, 2° e 3° desta Constituição;



122

30. Decretar a organisação da milicia civica e preceitos
disciplinares a qlle fica sujeita;

31. Perdoar e commutar as penas impostas aos funccio
nnrios do Estado, por crime de responsabilidade;

3~. Conceeler, por tempo limitado, privilegio a invento
re~, aperfeiçoadure. e primeiros introductores de industrias
novas, 'nlvas a attribuições do governo federal;

33. Prorogar e adiar sua ses!:"ões j

34. Cassar os poderes do presidente ou vice·presidente do
E~lado nos caso~ rle incapacidade physica ou moral plepamen
te provada e reconbecirlapor dois terços dos membros prp.
sentes;

35. Regular as condições e o processo de eleição para os
cargos do Estado; .

36. Apurar a eleição rIe presidente e vice-presidente.
Art. 31.. Compete tambem ao Congresso:
1° Velar na guarda da Constituição e das leis;
2" Providenciar sobre todas as necessidades de caracter

estadoal;
3° Reclamar a intervenção do governo da União nos ca

sos do art. 6° da Con tituição Federal;
4° Nomear commissões que examinem o e tado das repar

tições publicas e procedam a inquerito obre negocios de inte·
resse publico;

5° Legislar sobre instrucção primaria;
6° IJonvocar, pelos presidentes das duas camaras ou seus

substitutos legaas, ses ões extraol'llinarias, quando as circums
tancias o exigirem;

7G Dar posse ao pre-iLlente e vice-pre idente do Estado j

Art. 32. E' vedado ao Congresso delegar ao presidente
do E tado o exercicio de qualquer da attribuições que por
esta Constituição lhe competem.

Art. 33. Quando houver convocação extraol'dinaria do
Congresso, e te de preferencia deliberará sobre o assumpto
que tiver motivado a convocação.

Art. 34. A legislatura durará quatro anno., terminando
a primeira em 31 de Dezembro de 189l.

Art. 35. As deliberações do Congre o tomadas de accor
do com o art. 30, n. 3°, independem de sancção.
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CA.PITULO V
1")38 leús, decret-os e resoluções

Art. 36. Salvas as excepções do art. 25, todos os pro
jectos lle lei poderão ter origem indistinctamente na cnmara ou
no senado, pl}r iniciativa de qualquer de seus membros.

Art. :rí. O projecto de lei adoptado em uma das camaras
será suornettido á outra e esta, se o approvar, envial-o- á ao
presidentf\, qne, :lcquie~cen<1o, o sn.nccionará e promulgará.

Art. 38. Se o prei'lidente, poretn, julgal-o inconstitucio
nal ou contrario aos interesses do Estado, oppor-lhe-á o seu
voto dentro de dez dias uteis, a contar dll.quelle em que o ti
ver recebido, devolvendo-o, neste mesmo prazo, ao presidente
do Congresso, com os mot.iYos de reCllsn,.

§ 10 O projecto e os motivos da recusa serão publicados
na folha official <1entro do mesmo prazo, r-;e o Congresso já
estiver enceITudo. Em qualquer dos casos, o silencio do pre
sidente alem elo clecendio, im porta a sancçJ.o.

§ 2° O projecto não sanccionado será submettido a uma
discussão e votação no Congresso, e sendo adoptado por dous
terços dos membros presentes, voltará ao presidente para ser
promulgado como lei.

Nesta discussão o projecto poderá ser modificado no sen
tido de algumas OLl todas as razões, allegadas pelo presidente
na sua mensagem.

Art. 39. A sancção e promulgação pelo presidente do
Estado terão as seguintes formulas:

1a "O povo do Estado de Minas Gemes, por seus re
presentautes, decretou e eu em seu nome sancciono u seguinte
lei."

2a "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus repre
sentantes, resolveu e eu em sen nome sancciono o seguinte de
creto "

3& "O povo do Estado de Minas Geraes, por seus re
presentantes, decretou e eu promulgo a seguinle lei ou decrelo."

Art. 40. A promulgação pelo presidente do Congresso,
terá a seguintes formulas:

1a O povo do Estado de Minas Geraes por seus repre
sentantes, decretou e eu promulgo li seguinte lei.
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21> O povo do Estado de Minas Geraes por sens repre
sentantes, resolveu e eu promulgo o seguinte decreto.

Art. 41. Nenhum projecto poderá ser sanccionado ou pro
mulgado sómente em parte.

Art. 42. Os projectos rejeitados, ou não approvados nos
termos do art. 38 § 2° não poderão ser renovadas na mesma.
se~são.

Art. 43. O presidente fará promulgar e publicar, dentro
de 10 dias uteis, as leis que sanccional'. Quando não o faça
neste, prazo, o prE'!"idente do Congresso promulgará a lei na
forma prescripta no art. 40.

Art. 44. 0ada uma das camaras é obrigada a se pronun
ciar, até a sessão seguinte, sobre os projectos remettidos pela
outra camara, ou pelo poder executivo.

Art. 45. O projecto de lei de uma camara, emendado
pela outra, volverá á primeira, que, acceitando as emendas,
envial-o-á ao presidente com as modificações feitas.

§ 1° No caso contrario, volverá o projecto á camara re
vi ora, onde só se considerarão confirmadas as alterações, se
obtiverem dous terços dos votos presentes e, nRsta hypothese,
volverá á camara iniciadora, que ~Ó poderá rejeitar as modi
ficações tambem por dous tf'l'ÇOS de votos presentes.

§ 2° Com as alterações ou sem elIas, ml. ultima hypo
these do § anterior, será o projecto sujeito á sancção.

CAPITULO VI

Da fusão das caIDaras

Art. 46. As camaras só funccionarão junta::nente nos
seguintes casos:

10 Abertura e encerramento das sessões;
2° Posse ao presidente e vice-presidente;
30 Conhecimento das renuDcias e excusas desses funccio·

narios;
4° Nos casos do art. 40 n. 21, ultima parte, n. 34, art.

38. § 2°, eart. 97 §§ l° e 2°.
Art. 47. O Congresso erá presidido pelo~presidente do

senado e, na falta deste, pelo presidente da camara.
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SECÇÃO II

Do poder ex.eeut.ivo

CAPITULO I
Do presidente e vice-presidente.
Art. 48. O poder executivo é confiado a um cidadão,

com o titulo de presidente do Estado de Minas Gemes.
Ãrt. 49. Na falta ou impedimento do presidentf; exerce

rá o governo o vice-presidente, eleito simultaneamente com
aquelle e pelo mesmo periodo.

§ lONa falta ou impedimento deste serão chamados à
substituição, successivamente, o presidente do Senado, o presi
dente da camara, e na falta ou impedimento destes, os res
pectivos vice-presidentes na mesma ordem.

§ 20 Dando· se vaga do presidente ou vice-presidente,
faltandQ mais de um anno para findar o periodo presidencial,
far-se-á nova eleição e o. eleito servirá até (I fim do mesmo
periodo. No caso de faltar menos de um anuo preencherá o
resto do tempo o substituto legal.

Art. 50. O periodo presidencial durará quatro annos, não
podendo opresidente ser reeleito nem eleito vice-presidente para
o periodo seguinte. .

§ Unico. Igual incompatibilidade prevalece para o cida
dão que exercer o governo no ultimo anno do periodo presi
dencial.

Art. 51. O presidente deixarà o exercicio de suas func
ções no mesmo dia em que expirar o periodo presidencial, suc
cedendo·lhe o l'ecem·eleito e na falta ou impedimento deste, o
substituto legal nos termos do art. 49.

§ Unico. O primeiro periodo presidencial terminará no
dia 7 de Setembro de 1894.

Art. 52. O presidente e vice-presidente no acto de pos
se, pronunciarão perante o Congresso, ou na falta, perante o
Tribunal da Relação, a seguinte af.firrnação ou juramento:
"Prometto sob minha palavra de honra (ou juro por Deus)
cumprir e fazer cumprir a Constitllição e leis da União e deste
Estado, desempenhando com lealdade as funcções do cargo de
presidente (ou vice-presidente) do Estado de Minas Geraes."
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Art. 52. O presitlente re!lidiní na capital do Estado e
não poderá retirar-se do -territorio deste, pc,r m3.is de oito dias,
sem licença do Congresso, sob pena de perda do cargo.

. Art. 54. O presiàente perceberá um subsidio fixado pe·
lo Congresso no periodo presidencial antecedente e que não
poderá ser alterado durante a sua administração.

Art. 55. O cidadão eleitú presidente do Estado não po
derá occupar cargo algum federal, de nomeação ou de eleição.

Art. 56. O vice-presidente, quando não estiver no exer
cicio do .cargo, poderá desempenhar o mandato de deputado ou
senador. Perdel-o-á, porém, desde que exerça as funcções exe·
cutivas por mais de seis mezes.

CAPITULO II
Das attribuições do poder ~xecutivo

Art. 57. Compete ao presidente:
10 Sanccion:l.r, promulgar e fa.zer publicar as leis e re~

soluções do Congresso, expedindo decretos, instrucções e re·
guIamentos para sua fiel execução;

2° Nomear, suspeuder e demittir os funcciona.rios do
Estado, na fórma das leis j

3° Distribuir, administrar e mobilisar a força publica do
Estado, na fórma das leis ;

4° Indultar e commutar as penas impostas aos réos de
crimes commons, sujeitos á jurisdição do Estado;

5° Enviar ao Congresso, no dia da abertura de cada
sessão legi 'lativa, uma mensagem em que dará conta dos ne
gocios do Estado, e indicará as providencias legislativas re
clamaias pelo serviço publico;

6° Convocar extraordinariamente o Congresso;
7° Nomear os magistrados, na fórma determinada da lei j

8° Prover os cargos da milícia civica, decretar sua mo-
bilisação e da.s forças municipaes, no caso de grave perturba
ção da ordem publica, dando conta ao Congresso do seu pro·
cedimento j

9° Celebrar com outros Estados aju tes e convenções
em caracter politico, "ad referendum" do Congre so, ou me

diante autorisação legislativa j
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10. Requisitar a intervenção do governo federal, para o
restabelecimento da ordem e tranquillidade publicas, dando
ao Congresso conhecimento dos IIlOti'lOS determinantes do seu
procedimento;

11. Representar o Estado nas suas relações officiaes com
o governo da União e com os dos outros Estados;

12. Enviar a Camara dos deputados propostas de leis
devidamente motivadas, sendo as de orçamento e fixação de
força dentro de oito dias, contados daquelle em que fôr aberta
a sessão do Congresso; .

13. Mandar proceder á eleição dos membros do Congres
so nos termos da lei;

14. Determinar e superintender a applicação das rendas
destinadas pelo Congresso aos diversos serviços da publica
administração ;

15. Decidi r os conflictos de jurisdição administrativa.,
salvas as excepções estabelecidas nesta Constituição;

16. Contrabir emprestimos e fazer outras operações de
credito de conformidade com a lei.

CAPITULO III

Da responsabilidade do presidente

A.rt. 58. O presidente do Estado de Minas Ceraes serà
submettido a processo e julgamento nos crimes de responsabi
lidade perante o senado, e nos crimes cOmlOtmS perante a
Relação depoi de declarada procedente a accusação pela ca
mal'a dos d8putado~.

§ Unico. Decretada procedente a accusação, :fica o presi
dente suspenso de suas funcções.

Art. 59. Constituem crimes ele responsabilidade os actos
que attentarem contra:

10 A existencia politica do Est~do;

2° A Constituição e as leis;
3° O livre exercicio dos poderes politicos.
4° O gozo e exercício dos direitos individuaes e poli

ticos ;
5° A segurança e tranquillidade do Estado;
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6° A probidade da administração e do governo;
7° A guarda e emprego legal dos dinheiros publicos. 1

CAPITULO IV

Dos secreta.-Ios de Estado

Art. 60. O presidE.nte será auxiliado pelos secretarios de
Estado, que lhe subscreverão os actos e presidirão ás respe
ctivas secretarias.

§ Unico. Estas não excederão de quatro e serão organi.
sadas por lei.

Art. 61. Os secretarios de Estado não' poderão accumu·
lar outro emprego ou funcção publica, nem ser eleitos presi·
dente ou vice-presidente, deputado ou senador.

§ 1° S6 se corresponderão pessoalmente com o congres
so quando convidados para darem, no recinto de qualquer das
camal'as, esclarecimentos ~obre assumptos pertinentes ás suas
repartições. Excepto este caso, as suas communicações serão
feitas por escripto, ou em conferehCias com as commissões das
camaras.

§ 2° Dirigirão annualmente relatorios ao presidente, que
os fará imprimir, e remetterá com a sua mensagem, para se
rem distribuid.os pelos membros do Congresso.

§ 3° Não são responsaveis perante o. Congresso ou pe
rante os tribunaes, pelos conselhos dado ao presidente do
Estado.

§ 4° Respondem, porém, quanto aos seus actos, pelos cri·
mes qualificados em lei.

§ 50 Nos crimes communs serão processados e julgados
pelo Tribunal da Relação; e nos de responsabilidllde pela au
toridade competente pa.ra o julgamento do presidente do Es
tado.

Art. 62. São requisitos para nomeação de secretario de
Estado:

1° E tar na posse dos direitos politicos ;
2° Ser domiciliado no Estado desde tres annos, pelo me·

nos, antes da nomeação.



129

SECÇÃO lli

Do poder judiciario

Al't. 63, O poder judiciario será exercido:
I. Por um tribunal superior com a denominação de Re

lação, sede na capital e jurisdicção em todo o Estado.
II. Por juizes de direito. substitutos e jurados, nas co

marcas.
III. Por juizes de paz eleitos em cada districto.
Art. 64. Os juizes da relação, que continuarão a ter a

denominação de desembargadores, e os de direito, serão víc
talicios e só por sentença ou nos casos de incapacidade physi
ca ou moral, averiguados mediante processo, perderão seus
cargos.

Art. 65. Os juizes substitutos e os de paz servirão o
tempo marcado na lei e não poderão ser destituidos, senão em
virtude de sentença.

Art. 66. Haverá na Relação um procurador geral, que
será designado pelo governo d'entre os membros deste tribu
nal, e em cada comarca um promotor de justiça.

Art. 67. Uma lei especial fará a divisão judiciaria do
Estadu e regulará a constituição da magistratura, do ministe
fio publico, o numero dos juizes, os requesitos de suas nomea
ções, os casos de accesso, os vencimentos, a organisação do ju
ry, a competencil1, a ordem do processo criminal e civil, ob·
servando as regras seguintes:

I. A divisão judiciaria coincidirá, quanto possivel, com
a divisão municipal e será subordinada á organisação judi
ciaria.

II. Terão pl'eferencia como limites das ciscumscripções
judiciarills os aecidentes naturaes do terreno, . como serras,
rios, valies 011 linhas rectas imaginarias. ligando os pontos to
pographicos demarcados.

m. Os titulas de propriedade particular nunca poderão
servÍl' de base para limites.

IV. Sómente os dOl\tores e bachal'eis em direito poderão
ser nomeados para os cargos de juizes de direito e substitutos
d.evendo ser preferidos para as nomeações de promotores de jus
tiça.
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V. A nomeação dos juizes de dirf\ito será precedida de
n,-,viciado e concurso, e a dos substitutos de noyjciado.

VI. A qualificação dos jurados será de exclusiva com
petencia da autoridade judiciaria.

VII. O jury será o juizo commnm para o julgamento dos
réos de crime sujeitos á jurisdicção do Estudo, salvas as ex
cepções feitas na Constituição.

Vill. Os jurados conhecerão do facto e os juizes appli
carão o direito.

IX. Os juizes de direito não poderão ser removidos si-
não em alguns dos seguintes casos:

I. De o requererem.
II. De accesso.
III. De rebellião, sedicção, ou grave perturbação da or

dem publica, cabendo â Relação resolver sobre a conveniencia
da remoção em processo, que será regulado por lei.

X. O accesso será regulado por antiguidade e merecimen
to. Para este effeito as comarcas serão classificadas em entran
cias.

XI. Haverá dons grãos de jurisdicção.
XII. As audiencias dos juizes e sessões üu conferencias

dos tribnnaes l1ejustiça, serâo publicas, excepto nos casos decla
rados em lei.

XliI. As fl1l1cçõe~ dos juize::. victalicios serão puramente
judiciarias, não lhe sendo licito exerCtr outras de natureza
diversa, nem aconselhar ou dar 'Parecer sobre materias da
competeucia do poder executivo.

XIV. E' prohibida fi. concessão de cartas victalicias rle
advogado.

Art. 68. Nas causas civis serão permittid0s juizes arbi
tros, nomeados por accordo e iniciativa das partes j e suas de
cisões serão executadas sem recurso, se as partes concordarem
em excluil-o.

Art. 69. Os juizes serão criminal e ciyjlmente re~ponsa'

vei' pelo crimes e erros ele oflicio que commetterem.
Art. 70. O poder judiciario não cumprirá actos, decisões

e regulamentos do governo, ou deliberações das camaras mu·
nicipaes, manife tamente contrarios á Cou titui\iâ.o e ás Leis.

Art. 71. A Relação elegerá. annualmente dentre seus
memuros o seu presidente e vice-presidente e dará regulamen-
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to a sua secretaria, competindo ao presidente a nomeação e
demissão dos empregados desta.

Art. 72. Serão julgados e processacl0 perante a Rela
ção os juizes de direito nos crimes communs e de responsabi
lidade; perante os juizes de direito, 0S substitutos, promotores,
vereadores, juizes de paz e demais funccionarios da justiça,
dos de responsabilidade.

§ Unico. Os deputados, senadores e desembargadores, se
rão processados e julgados, nos crimes que commett,erem, por
um tribunal composto de tres senadores e tres deputados ,elei
tos pelas respectivas camaras no começo de cada legislatura,
e tres desembargadores eleitos pelo Tribunal da Relação na
mesma occasião.

Art. 73. Poderá ser instituido, quando convier á admi
nistração da justiça, o jury civil e creado um tribunal de re
visão incumbido de uniformisar ti. jUl'isprudencia e rever os
Julgamentos, nos casos de expressa violação da lei. O numero
de seus membos não excederá de cinco.

TI~rULO II
Dos IDunicipios

Art. 74. O territorio do Estado, para sua administração,
será dividido em municipios.e districtos, sem prejuizo de outras
divisões que as conveniencias publicas aconselharem.

Art. 75. Uma l~i especial regulará a organisação dos
municipios, respeitadas as bases seguintes.

1. A população de cada mtmicipio, que fôr creaclo, r.ão
será inferior a vinte mil habitantes:

II A administração municipal, inteiramente livre e in
dependente, em tudo quanto respeita 'ao seu peculiar interesse,
serà exercida em cada municipio por um conselho eleito pelo
povo, com a denominação de Camara Municipal.

m. O numero de vereadores de vIDas e cidades não se·
rá inferior a 7, nem superior a 15. '

IV. O orçamento municipal, que será annuo e votado em
e~oca prefixada, a policia. local, a divisão districtal, a crea
ç~o de empregos municipae , a instrucção primaria e profis
SIOnal, a desapropriação por necessidade ou utiilidade cIo mu-
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nicipio e alienação de seus bens, nos casos e pela forma de·
terminada em lei, ~ão objecto de livre deliberação das camaras
municipaes, sem dependencia de approvação de qualquer outro
poder, guarda.das as restricções feitas nesta Constituição.

V. O exercicio das funcções de membros das ClI.marllS

munícipaes durará tres annos, podendo os cidadãos eleitos
l'enunr.iar o mandato em qualquer tempo.

VI. O governo do Estado não poderá intervir em nego
cios peculiares do municipio, senão no caso de perturbação da,
ordem publica.

VII. As deliberações, decisões ou quaesquer outros actos
das cam»ras municipaes só poderão ser annnulados: .

10 Quando forem manifestamente contrarios á Constitui·
ção e ás leis;

2° Quando attentatorios dos direitos de outros municipios i
3° Nos casos do art. 77. § unico.
Sullmettidos pstes actos ao conhecimento do Congresso,

neve este em sua primeira reunião, pronunciar-se annulando-os,
ou não. O silencio importa upprovação.

VIII. Reunidas as duas camaras em pongresso, antes de
findar a primeira. se são legislativa, f~rão a descriminação das
rendas municipaes das do Estado, e o que lor votado fará parte
desta Con tituição.

IX. A publicação pela imprensa, onde houver, ou por
editaes na séde e districtos, e condição de obrigatoriedade e
execução elas posturas, orçamentos e tabellas de impostos das
municipalidades. Igual publicidade Jeve preceier á arremata
ção de obras ou . erviços municipaes, e só depois poderão ser
feitos por administração.

X. Serão publicados trimensalrnente os bl\lancetes e, no
principio de cada anno, o balanço da receita e despeza da ca·
mara, ficando li"re ao munícipes obterem do secretario infor
mações e certidões, independente de despacho.

XI. As camllrus municipaes nos termos da. lei prestarão
auxilio umas á' outras e todas ao governo do Estado, podendo
a soc.iar-se para o e tll.belecimento de qua.lquer instituição ou
emprehenuimento de utilidade commnm.

XII. O::; Ulunicípios não poderão crear impostos de tran
sito pelo eu territorio sobre productos de outr03 mnuicipios.

XIII. As cama.ras municipaes não poderão comminar
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penas d~ mais de cem mil réis de multa. e quinze dias de pri.
são, podendo esta ser commutada. em multa correspondente.

XIV. O municipio que fôr augmentado ou creado com
territorio desmembrado de outro, será re~ponsavel por uma
quarta. parte das dividas ou obrigações, já existentes, do mu
nicipio prejudicado com o desmembramento. Esta responsabi
lirlade Rerá determinada por arbitros nomeados pelos dous
municipios, os quaes terão em vista as rendas arrecadadas no
territorio desmembrado.

XV. Poderão ser descriminadas as fLlllcções deriberativas
e executivas.

XVI. As camaras municipaes não poderão conceder pri
vilegios por pr:lzo ~nperior 3; 25 annos.

Art. 76. ~' da excltl'Íva competencia das municipalida
des decretar e arrecadar OR impostos immoveis ruraes e urba
nos e de industrias e profissões.

§ Uni(w. A's mnnicipalidades e facultado crear novas
fontes de rendas guardaoas as disposições desta Constituição.

Art. 77. O julgamento das contas das camaras munici
paes e dos conselhos districtaes serà feito por uma assemblêa,
que lei ordinaria. regulará, da qual farão parte os vereadore~,

membros dos conselhos di trictaes. e igual numero de cidadãos
residentes no municipio, e que pagarem maior somma de imo
postos municipaes, convocados pelo presidente da r:Hn.~r;t.

§ Unico. A essa assemblêa compete conhecer das re
clamações sobre leis e decisões das camaras mnniciplleR, sendo
apresentadas, pt'1o menos, por cincoenta municipes conlribuin
tes, encaminhando-as, com effeito snspensivo ou sem e11e, con
forme entender, ao Congresso do Estado para este resolver nos
termos do art 75 li. VII.

Art. 78. As camaras municipaes regerão, de commuTTl
accordo, as divisas de seus actuaes municipios, cabendo ao
Congresso decidir as questões que forem suscitadas.

§ Unico. A população minima, pam. os n.ctuaes munici-
pios, será de dez mil habitantes.· .

Art. 79. Em seus orçamentos as camaras municipaes
consignarão os fundos necessarios para amortisação e jllJo'
dos emprestimos que contrabirem.

§ Unico. Não serão contrahidos novos emprestimos, quando
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o encE.OTgo dos existentes con~umir n. quarta parte da renda muni
cipal.

Art. 80. O Congresso ou o governo, em suas leis ou
regulamentos, não poderá onerar as camaras municipaes com
despezas de qualquer ordem, sem decretar fundos, ou abrir,
desde logo, verba para esse fim.

TITULO III

Do regiUlen eleit.oral

Art. 81. O voto nas elei\õ~ de membros do CongTesso,
de presidente do Estado, de membro.' das camaras municipaes
e de juizes de paz, será dado em eleição directa pelos cidadão~

brazileiro que se alistarem eleitores nu. fórma desta Consti
tuição e lei regulamentar.

Art. 82. 'l'erão voto nas eleições do Congresso, de pre
,idente e vice-presirlente de, membros das camaras municipaes
e de juize' de paz os cidadão maiores éle 21 annos, que sou-
berem ler e escrever. I

§ Unicoo ~erito tambem alio.tad s, se o requererem, em
ClGa}jfica~ão especial, para a leições municipaes os estran
geiros maiores de 21 annos, que souberem ler e escrever, sen
do contribuintes, e tendo mais de dois annos de residencia no
municipio.

Art. 83 o São excluido. de votar na eleições do Estado:
I. 0, mendigos;
11. O analphabetos;
III. As praças de pret,;'exceptuado os alumnos das es

alas mimares de ensino superior;
Ir. Os religiosos de ordens monasticas, companhias, l;on

grega~õ S ou cOJIllJJunidades de qualquer denominação, sujeitos
ao voto de obediencia" regra ou e tatuto, que imp0.t:te a re
nuncia da. lillerdade individuaL

Art. -:1:. ão elegivei todo os que podem er eleitores,
alva as restricçõe o e tabelecida nesta Con, tituição e na lei

regulamentar.
Art. 8 . 1 enhnm eleitor poderá alistar-o e ..enão no dis

tricto àe 'eu domicilio, t~ndo Delle, pelo menos, s IS mezes de
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residencia antes ela qu:-\lificação ; e s6 nos collegios desse dis·
tricto ser-lhe-á permittido votar.

§ Unico. Em todas as eleições o voto será secreto, de- .
vendo elJas ter logar em dias fixados por lei ou pela autori
dade compet!'nte.

Art. 86. Nenhum eleitor será preso um mez antes e
quinze (lias depois da eleição, salvo o caso de flagrante de
licto.

Art. 87. No caso de vaga por morte ou por qualquer
outro motivo um cargo de nomeação lJopular, se procederá á
eleição do novo funccional'io, quando e como por lei for de
terminado.

Art. 88. Lei especial regulará o modo da qualificação, o
processo e as incompatibilidades eleitoraes.

CAPITULO I
Da eleição dos lDeIDbros do Congres,so

Art. 89. A eleição pnra membros do Congresso mineiro
far-se-á simultaneamente em todo o Estado.

ATot. 90. Ninguem poderá ser deputado e senador ao mes
mo tempo nem accumular os cargos de membros do Congresso
do Estado e do Federal.

Art. 91. São condições de elegibilidade pam o Con
gresso:

1. Estar na posse dos direitos politicas;
II. Ter a idade, o domicilio e a residencia exigidos nesta

Constituição ; .
III. A qualidade de cidadão brazileiro nos termos desta

constituição e sal va Mo disposição do art. 69. u. 4 da Consti
tuição Federal.

CAPITULO II
Da eleição dos depu tados

Art. 92. Para. a eleição de deputados serà o territorio do
Estado dividido em circumscripções eleitoraes, comprehendendo
população tão igualmente numerica: quanto possivel.
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Art. 93. A eleição de deputado se fará por estas cir·
cumscri pções e garantida a repreRentllção da minoria, nos termos
da lei eleitoral.

Art. 94. São conclições de eligibilidade para acamara
dos deputados:

1. A idade de 21 aTInos completos;
TI. O domicilio e residencia no Estado ao tempo da elei

ção, e desde tre annos antes;
TIL O tempo de dons annos d cidadão brazileiro.

CAPITULO III
Das eleições de !Senadores

Art. 95. A eleição de senadores será feita por Estado,
garantida a representação da minoria, nos termos da lei elei
toral.

Art. 96. São condi~ões de eligiIJilidade para o senado:
1. A idnde de 35 annos completos;
TI. O domicilio e residencia no Ktado ao tempo da elei·,

~,ão e de de seis annos antes;
m. O tempo ele quatro anuos de cid dão brazileiro.

CAPI ~ULO I 7

Da eleição de pI"esiden e e vice-presi
dente

Art. 97. O 11re idente e vice-p eside te do Estado serão
eleito pelo su:ífl'agio directo e maioria absoluta de votos.

~ 10 A elei~ão ter{t lagar do aia 7 de Março do ultimo
anno do periodo presidencial, procedeurlo- e na c pital ti. apu
ra~ão do votos recebido. nos collegio eleitoraes.

O Congl'es o fará n aplU'8~d:o na ua primeira essão,
observando a dLposição do art. 13.

2° e nenhum do~ votos houver alcan(;ado malOna
absoluta, o Congre so elegerá, por maioria de votos presente,
um, dentJ.·o os que tiverem a1can ad as duas votliçõe. mais
elevadas, na eleição directa. Em c () de empate. can ülerar
:se·~í eleito o tis velo.



§ 3° O processo da eleição e da apuração serà. regulado
por lei ordinaria.

Art. 98. São condições de eligibilidade para os cargos
de ,presidente e vice-presidente:

l. Ser brazileiro nato, ou filho de cidadão brazileiro, se
houver 'nascido em paiz estrangeiro.

II. Estar na. posse dos direitos politicos;
III. Ter mais de trinta e cinco annos de idade;

\ IV. Ser domiciliado e residente no Estado durante os
seis annos que precederão a eleição, excepto se a ausencia,
nunca maior de dous annos, tiver sido motivada por serviço
publico Federal ou do Estudo.

Art. 99. São inelegiveis para os cargos de presidente e
vice-presidente, os parentes consanguineos e affins, nos 10 e 20

grãos do presidente e vice~presidente, que se achar em exer
cicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado até 6
mezes antes.

CAPITULO V
Da eleição das calDaras D'lunicipaes

Art. 100. Os membros das camaras municipaes serão
eleitos na fórma prescripta nos arts. 81 e 82, § unico, caben
do a cada (listricto eleger um, pelo menos.

, Art. 101. São condições de eligibilidade para as cama-
ras municipaes:

r. A idade de 21 annos complet08 ;
II. Saber ler e escrever;,
III. Se brazlleiro, ter dons annos de domicilio e resi·

dencia no municipio.
IV. Se estrangeiro, quatro annos de domicilio e residen

cia, além da condição de ser contribuinte do cofre municipal.

CAPITULO VI .
Da elei~ão dos juizes de paz

Art. 102. As eleições dos juizes de paz serão feitas na
fórma dos arts. 81 e 82, 1" parte.
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Art. 103. São condiçõ'3s ele eligibilidade para o cargo de
juiz de paz:

1. A posse dos direitos politicos j

II. Saber ler e escrever j

III. A idade de 21 annos j

lV. O domicilio e residencia no districto ao tempo da.
eleição desde 2 annos antes.

TITULO IV

Disposições geraes

Art.. 104. Ficam abolidas as aposentações', quaesquer que
sejam os cargos, empregos ou commissões.

§ Unico. E' garantida a reforma para os officiaes e
praças, que se inutilisarem no serviço do Estado.

Art. 105. E' vedada a concessão de pen ões.
Art. 106. Uma lei ol'dinaria creará e organisará o pecu

lia legal, em beneficio dos funccionarios do Estado, sem que da
mantença desta instituição resulte onus para os cofres publicas.

Art. 107. E' expressamente prohibido a concessão e
venda de loterias no Estado.

Art. 108. E' garantida a. divida publica.
Art. 109. Crea.r-se-á quando for conveniente, um tribu

nal para liquidar as conta, de sua legalidade, antes de serem
presentes ao Congresso. .

§ 10 E te tribunal será compl'sto de tres membros, um
nomeado pela camara, outro pelo enlldo, e o terceiro pelo pre
sidente do E tado j

§ 20 Suas funcçõe, serão reguladas por lei.
Art. 110. São nuUos Q actos da autoridade civil - singu·

lar ou collectivamente praticados em presença, ou por solici·
tação da força publica ou de uma reunião sediciosa.

Art. 111. Continuarão elO vigor as leis da União e do
Estado, emquanto não forem revogadas, salvo se forem expli
cita ou implicitamente contrarias ao systema de governo esta
belecido pela Constituição Federal e aos principias nella e nes
ta consagrados.

Art. 112. Decretada por leis ordinal'ias a nova divisão po-
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litica, municipal e judiciaria, não poderá ser alterada, seJ;lão no
termo de cada decennio.

ATt. 113. Das actuaes comarcas serão conservadas todas
aquellas que, pela população ou importrmcia do rol'O ou extensão do
territorio, forem convenientes á administração da justiça.

Art. 114. Quando não houver sido decretada a lei do
orçamento, vigorará por dous mezes a do exercicio anterior,
restrictamente na parte relativa a receita e despeza ordinarias.
Se o Congresso não estiver reunido para votar a lei, será
convocada immedil'l.tamente sessão extraordinaria para esse fim.

Art. lJ 5. O cidadão investido das funcções de um dos
tres poderes não poderá exercer as do outro.

Art. 116. Os funccionarios publicos, ao tomarem posse,
se comprometterão, sob juramento ou affirmação, a desempe·
nbar leal e honradamente os deveres de seus cargos.

Art. 117. A lei de organisação de instrucção r'ublica es
tabelecerá:

10 A obrigatoriedade do aprendizado. em condições con·
venientes ; .

20 Preferencia dos diplomados pelas escolas normaes, pa
ra a investidura do magisterio ;

3° Instituição do fundo escolar;
4° Fiscalisação 0.0 Estado, quanto a estabelecimentos par

ticulares de ensino, somente no que diz respeito á bygiene,
moralidade e estatistica.

Art. 118. Perderá seu empreg o o funccionario publico
que directa ou indirectamente por si ou como representante de
outrem fizer contracto com o governo do Estado, ou for pre
sidente ou director de bancos, companhins ou emprczas que go
zem de favor do Estado.

Art. 119. As licenças remuneraélas não poderão ser
concedidas por prazo excedente de um anno, e só darão direi·
to á percepção de metade dos vencimentos aos funccionarios
que as obtiverem, precedendo prova de molestia.

Art. 120. Em caso de calamidade publica, o E:)tado pres-
tará auxilios aos municipios que os requisitarem. .
.. ATt. 121. A Constituição poderá ser reformaua por ini

CIativa do Congresso ou das camarafl municipae.s
§ 10 Considerar-se-á proposta a reformll., quanuo. sendo

apresentada por uma terça parte, pelo menos, dos memuros de



qualquer das camaras do Cüngresso, for acceita, em tres dis
cussões, por dois terços dos votos presentes numa e noutra ca
mara, ou quando for solicitada, em dois annos consecutivos,
pela maioria das camaras municipaes do Estado.

§ .2° Essa proposta dar-se-á por approvada, se no anno
seguinte for adoptada, mediante tres discussões, por maioria de
dou. terços dos votos nas duas Cll.maras do Congresso.

§ 3° A propo. ta approvada será publicada com assigna
turilS dos presidentes e secretarios das duas camaras e in~or'

porada á Constituição como parte integrante della.
Art. 122. E' declarado de festa no Estado o dia 15 de

Junho.

Disposf«:ões traDsitorias

Art. 10 Promulgada esta Constituição, o Congresso ele
gerá eIll seguida por maioria absoluta de votos, na primeira
votação, e se nenhum candidato a obtiver, por maioria relativa
na segunda, o presidente e o vice-presidente do Estado de Mi·
nas Geraes.

§ 1° Esta eleição será feita em dous escrutinios distinctos
para o presidente e vice-presidente respectivamente, recebendo
se e apurando-se em primeiro logar as cedulas para presiden
te e procedendo-se em seguida, do mesmo modo para vice
presidente.

§ 2° O presidente e o vice·presidente, eleitos na fôrma
deste artigo, occuparão a preEidencia e vice-presidencia do
Estado, durante o primeiro periodo pres:dencial.

§ 30 Para esta eleição não haverá incompatibilidade.
§ 4° Concluida ella, o Congresso dará por terminada a

sua missão constituinte, separando-se em camara e senado,
e encetará o exercicio de suas nmcçõe' ordinarias no primeiro
dia utH.

Art. 2° No primeíro anno da primeira legislatura, ao co
meçar seus trabalhos, descriminará o senado a metade de seus
membros, cujo mandato ha de cessar no termo do primeiro qua-
trienio. .

§ Unico. E ta descriminação se fará por sorteio:
L Para esse fim se collocarão em uma urna cedulas
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perfeitamente iguaes e fechadas, correspondente ao numero de
senadores e contendo cada uma deIlas um nome.

II. Serão excluidos no fim do quatriennio os senadores
indicados nas doze primeiras cedulas, que forem extrabidas.

Art. 3° O numero de deputados e senadores, marcado
para o primeiro Congresso substituirá emquanto não for altera
do por lei, nos termos dos artigos 23 e 26 desta Constitll.ição.

Art. 4° Nas px:imeiras nomeações para organisação da
magistratura estatual só será observada a formalidade do no
viciado, na forma que for determinada em lei, na qual se in
dicarão tambem os termos em que serão a.proveitados, ,quanto
convier ao serviço publico, os magistrados que actualmente
exercerem jurisdicção no Estado.

§ Unico. Antes de publicada esta lei o presidente pro
verá as vagas que se derem na magistratura do Estado, na
forma da legislação em vigor.

Art. 5° Na primeira sessão legislativa, o Congresso de
verá fazer as seguintes leis: - sobre organisação municipal e
judiciaria, instrucção publica, regimen eleitoral, peculio legal
dos funcr.ionarios publicos do Estado, responsabilidade do pre·
sidente. organisação das secretarias do Estado, terras publicas
e regimen tributario.

Art. 6° A disposição do § unico do art. 19, quanto ao
subsidio, não é applicavel á 1" sessão da la. legislatura.

Art. 7° Os actos dos governadores, que funccionaram co
mo delegados do governo provisorio, conservarão inteira vali·
dade emquanto não forem annulados pelo Congresso.

Art. 8° Se occorrer alguma vaga de deputado antes de
finda a primeira. legisla.tura, a eleição para suppril-a S.3rá feita
por Estado.

Art. 9° O presidente do Estado marcará o subsidio e
ajuda de custo dos membras do Congresso na primeira legis
latura.

Art. 10. Os actuaes empregados aposentados que accei
tarem commissões ou empregos remunerados do governo do
Estado, ou da União, perderão, "ipso factO" todas as vanta
gens da aposentadoria.

Art. 11. Serão definidos em lei os casos restrictos em
que pode:rão ser concedidos privilegios industriaes, ou quaesquer
outros, pelo governo do Estado e camaras municipaes.
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§ Unico. Salvo o disposto nesta Cons'tituição, e na Fede·
1'801, emquanto não for promulgada essa lei, não poderá ser
concedido, dentro do Estado, privilegio de qualquer natureza.

. Art. 12. O subsidio do primeiro presidente do Estado
será de dous contos mensaes, tendo além disso, para as des·
pezas de primeiro estabelecimento, seis contos de uma s6 vez.

Árt. 13. E' decretada a mudança da capital do Estado
para um local que, offerecendo as precisas condições hygieni
cas, se preste á construcção de uma grande cidade.

. 10 EI1cetada a 1a ses8ão ordinaria, reunidas as duas
camaras em Congresso, este determinará. quaes os pontos que
devam ser estudados e bem assim nomeará, ou requisitará do
presidente do Estado a nomeação de uma ou mais commissões
de profis~ioDaes, de modo que estudos completos sobre os pon
tos indicados seja.m presentes ao congresso no primeiro dia de
sua segunda sessão ordinaria.

§ ~o Na JIlesma sessão em que o Congresso determinar
quaes os pontos a estudar, votará uma verba sufficiente para
esses trabalhos e estudos.

§ 30 Durante a 28. sessão Ol'dinaria, reuuidas as duas ca
maras em Congres;so, este, á V1Sta dos estudos, determinará o
ponto para onde .se fará a mudança e essa lei fará parte da
presente Constituição.

§ 4° Na mesma occasião o Congresso regulará o modo de
se e:ffectuar a construcção dos edificios publicas e decretará os
meios financeiros e Ilrovidencias necessarias, marcando um
prazo fatal para a realisaçã.o da mudança.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencerem, qu,e
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como nella e contem. Publique-se e cumpra-se em todo o ter
ritorio do E..,tadode Minas Geraes.

Sala das ses ões do Congresso Constituinte Mineiro, na
cidade de Ouro Preto, em quinze de Junho de ::nil oito centos
e noventa e um, terceiro da Republica.

Chrispim Jacques Bias Fortes.
Sabino Barroso Junior (10 sEcretario).
Dr. Car~os Ferreira Alves.
João Gomes Rabello Horta, ('enador).
Dr. A:ffonso Augusto Moreira Penna, (senador).
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Camillo Augusto Maria de Brito, (senador).
Virgilio M. de Me110 Franco, (senador).
Dr. Francisco S~lviano de Almeida Brundão, (senador).
Eduar lo Ernesto da Gama Cerqueira, (senador).
Dr. Bernardo Cysnp.iros da Costa Reis, (senador).
Francisco Ferreira Alves, (senador).
narlos Sá, (senador).
Manoel Ignacio Gomes Valladão, (senador).
José Pedro Xavier da Veiga, (senador).
A.ntoniô fartins Ferreira da Silva, (senador).
Joaquim Candido da Costa Sena, (senador).
Antonio Augusto Velioso, (senador).
Dr. Alvaro da Matta Machado, (senador\.
Fr!\ncisco de Paula Rocha Lagôa, (senador).
João RoqneLt3 Carneiro de Mendonça, (senador).
João Kepomuceno Kubitschek, (senador).
A. c:. Ribeiro de Andrada, (senador).
Octavio Ottoni, (senador).
Levindo Ferreira Lopes, (deputado).
Lindolpho Caetano de Souza e Silva, (delHltudo).
Simão da Cunha Pereira, (deputado).
Camillo Pbilintho Prates, "
Ignaeio Carlos Moreira. Murta
VI'. Carlos ela Silva Fortes
José Bento Nogueira
Adalber'lo D. Ferreira da. Luz, "
Fancisco Antonio de Sale ,
Antonio Leopoldino dos Passos, (deputado).
Manoel José da Silva.
Eugenio Simplicio de SalJes.
Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves. (deputado).
Alexandre de Souza Barboza, (deputndo).
Olegario Dias Maciel, (deputado).
Nelson Dario Pimentel Barbosa (deputado).
José Tavares de Melio, (deputado).
Augu 'to Gonçalves de SOUZ~L Moreira, (rleputado).
Dr. Francisco de Fnriu Lobato, (deputado).
Viriato Diniz ~lal>cureDbas, (deputad,)).
Henrique Augusto de Oliveira. Diniz, (deputado).
Dr. Augusto Clementino da Silva, (deput\\do).
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Mariano Ribeiro de Abreu, (deputado).
David Moretzohn Campista, "
Manoel Teixeira da Costa, "
Dr. Olyntho Maximo de Magalhães, (deputado).
Luiz Barboza da Gama Cerqueira, "
Eduardo Augusto Pimentel Barbosa, "
Dr. Targino Ottoni de Carvalho e Silva, "
Francisco Ribeiro de Oliveira, "
Aristides Godofredo Caldeira, "
Dr. Ernesto da Silva Braga, "
Domingos Rodrigues Viotti, "
Dr' Josino de Paula Brito, "
Dr. Abelard Rodrigues Pereira, "
Bernardino A. de Lima, "
João Luiz de A. e Silva, li

Ddeffonso M. de Faria Alvim, "
José Faguudes Monte Raso, "
Gomes H. Freire de Andrade, "
Carlos Marques da Silveira, "
Conego M. Alves Pereira. "
Arthur Itabirano de Menezes, "
Dr. Eloy dos Reis e Silva, "
Severiano N. C. de Rezende, "



CONSTITUICÃO
DO

ESTADO no RIO DE JANEIRO





Em nome de Deus Omnipotente, e por vontade do povo flumi
nense, Nos, os Representantes do Estado do Rio de .T:mei
1'0, decretamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUiÇÃO
TITULO I

Organisação do Estado

Art. 1°. O Estado do Rio de Janeiro, parte integrante dos
Estados Unidos do Brasil, constitue·se sob a fórma republicana,
federativa, constitucional e representativa, para o livre exercicio
da sua autonomia e independencia, sómente limitadas pelas res·
tricções expressamente definidas na Oonstituição ]'ederal.

Art. 2°. O territorio do Estado do Rio de Janeiro e seus li
mites legalmente fixados, so poderão ser alterados por accordo
com o Estado ou Estados limitropbes, mediante acquiescencia das
respectivas Assembléas Legislativas e approvação do Congresso
da União.

Art. 3°. Toda a anctoridade emana da vontade popular,
da qual são orgãos necessarios os Poderes Legislativo, Executi
vo e J udiciario, independentes, discriminados e harmonicos.
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Art. 4°. O Estado organiRitr-se-á tendo por base o munici
pio e para os effeitos ela. ac1minislra~ii.o da justiça se dividirá em
comarcas, termos e distl'ictos.

,Art. 5°. Asdespezas do Governo e da administração serão
feitas ás expensas do Estado, com o producto de rendas, taxas,
contribuições e impostos que não tenham sido vedados pela Con
stituição Federal.

SEOÇ lo PRIMEIRA

Poder' Legishltivo

CAPiTULO I

DISPOSIÇÕÉS GERARS

Art. 6°. O poder Legislativo é exercido pela Assembléa
Geral. em rpgra, com a sancção do Governador do Estado.

§ 1°. A Assembléa Geral compor-se-á de duas Camaras :
a dos Deputados e a dos Senadores.

§ 2°, Será eleita simultaneamente em todo o Estado por
suffragio directo e pluralidade de votos. Em caso de empate con
siderar-se-A favorecido o mais velho, decidindo a sorte quando
a idade for igual. .

~ 3° DI\ mesma fórma se procederá á eleição para preen·
chimeuto !la vaga que se der em alguma das Camaras, devendo
o eleito completar o tempo do mandato que faltava ao substi
tuido.

Art, 7°, A Assembléa. Geral reunir-se-à todos os annos na
capital do E tal1o, e sua ses ão rlurará tres mezes, podendo ser
prorogada e convocada extraordinariamente.

Art. 8°, A A sembléa Geral ó poderá .Bel' adiada por ac
cordo dn. dnas Camaras.

Art. 9°. Cada umada Camara trabalhará separadamente,
eXCl pto no c, o de ru. ão e no do art. 10 i elegerá 'ua mesa,
l' conher.e!':%. os poderes de eus membros, nomearei os emprega
do de nn. ecretaria, regulará o erviços da policia interna e
organi. ará. eu regimento sobre a egllinte ba e :

1°. enhum projecto de lei ou resolução erá submetticlo êÍ
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dis~u são sem ter sido dado para a ordem do dia, pelo menos,
24 boras antes;

2°. Todo o projecto de lei ou resolução, salvo a hypothese
do art. 22 § 1°, passará por tres discussões com iDtervallo de
24 borilf:, pelo menos;

3°. Neuhuma dn$ Cnm:lrus deliberará sem que est~ja pre
sente maioria absolLltn. dos seus memhros ;

4°. Nenhuma das Camaras funccionará sem que esteja ins·
tallada a assemblea geral;

5°. As se:ssões serão publicas, salvo resolução em contrario
da maioria presente.

Art. 10. As duas Camaras se reunirão em Assembléa Ge·
ral sob a diJ:ecção da Mesa do Senado:

1°. Para abrir e encerr~r suas sessõe~ ;
2°. Para a elei~ão do Governador e vice-Governador, dar

lhes posse e resolver sob a. renuncia de seus cargos.
Art. 11. Os Deputados e Senadore serão inviolaveis por

suas opiniões, palavras e votos no exercicio de suas funcções.
Paragrapho unico. Emquanto durar o mandato não pode

rão ser presos, nem processados criminalmente, salvo o caso de
flagrante delicto, em que,iostanrado o processo e continuado até
á pronuncia exclusive, a auctoridade processante remetterá os au
tos á Camara respectiva.. , para. que resolva se procede ou não
a accusação.

Art. ] 2. São condições de elegibilidade para qualquer das
Camaras :

]'0. Estar no goso dos direitos politicos;
2°. Residir effactivamente ou' exercer profissão no Estado

por mais de cinco annos.
Art. 13. São inelegiveis, além dos que exercem funcções

federaes:
1°. Os que occnparem cargos, empregos ou officios remu

nerados;
2°. Os que occuparem cargos de policia, embora. não re~

munerados;
3°. Os qne dirigirem empresas auxiliadas pelo Governo do

E tado;
4°. Os que tiverem so1friLl0 condemnação por crime degra

dante, embora tenham cumprido a pena ou esta lhes haja sido
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perdoada ou commutada, salvo se for eliminada pela revisão do
processo.

Cessam as incompatibilidades dos ns. 1°, 2° e 3° do pre
sente artigo, cessando o exercicio do emprego, cargo ou officio,
seis mezes antes da eleição.

Al't. 14. Os membros da Assembléa Geral não poderão
exercer, durante as sessões, CRrg'O~, empregos ou officios remu
nerados da União ou do Estado, sob pena de perderem o man
dato.

Art. 15. Os Deputados e Semc10res vencerão diariamente
um subsidio pecuniario durante as R6:-sões ordinarias, extraordi
narias e nas prorogaçõe~, e indemnü.::ação para as despezfl~ de
ida e vinda dentro do Estado, marcada na ultima sp.ssã.o le
gislativa.

Art. 16. Cada urna das Ca.maras teT'à o tratamento ne
Cidadãos Representantes do 8,;tado elo Rio de ,hneiro.

CAPlTULO II

CAMARA DOS DEPUTADOS

Art. 17. A primeira Camara será composta de quarenta
Deputlldo , e de dez em dez anUGR . erá fixa.do o numero na pro
lIol'çiio de um Deputado por vinte e einco mil habitantes.

Art. 18. A Camara dos Deputados será eleita por quatro
annos, e compete-lhe:

§ 1°. A iniciativa:
I Das leis de impo tos;
II Da fixação da força pnblica.
§ 2°. A declaração da procedencia ou improcedencia da ac

cusação do Governador do E~tado, para os devidos efeitos.

CAPITULO III

CAMARA DOS SENADOR~'3

Art. ] 9. A Camara dos Senadores será compo ta de cida
dão maiores d'3 35 annos, eleitos por oito annos, na proporção
de um enador por dous Deputados, e compete·lhe privativamente:

1°. u pender o Governador ou quem suas vezes fizer, na
llypothe e do § 2° do art. 18 j
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2°. Plocessa-Io e julga-lo nos crimes de responsabilidade;
3°. Pru~essar e julgar nos mesmos crimes os membros da

Assembléa Geral;
4°. Julgar nos mesmos crimes e nos crimes communs os

desembargadol'es da Rela ção.
Art. 20. Quando funccionar como tribunal de justiça ob

servará os seguintes preceitos:
1. Não proferirá sentença condemnatoria senão por vota

ção de dous terços dos membros presentes, observando a fórma
do processo anteriormente estabelecida;

II. Não imporá outras penas além da de suspensão, perda
do cargo e incapacidade para. exercer qualquer outro.

Contra o condemnado ficará sempre salva a- acção da jus
tiça commum.

CAPiTULO IV

ATTRInUIÇÕES DA ASSEMnLÉA GERAL

Art. 21. Compete á Assembléa Geral:
§ 1°. Fazer leis, interpretaI-as, suspendeI-as e revogaI-as.
§ 2°. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annual-

mente, estabelecendo as contribuições, taxas e impostos, permit
tidos pela Constituição Federal.

§ 3°. Auctorisar o Poder Executivo a contraír empresti
mos e fazer quaesquer operações, baseadas no credito do Es
tado, e bem assim a crear bancos, determinando-lhes a natureza,
condições e limites.

§ 4°, Fixar a despeza com a força publica.
§ 5°. Regular a administração dos bens do Estado e pro

videnciar sobre a sua acquisição ou alienação.
§ 6°, Decretar a divisão civil e judiciaria do Estado.
§ 7°. Crear e supprimir empregos publicas, e fixar-lhes as

attribuições e vencimentos.
§ 8°. Auctorisar o poder executivo a celebrar ajustes e

negociações, sem cnracter politir.o, com outros Est.ados.
§ 9°, Legislar sobre meios de communicação e transporte

por agua e por terra, quando interessarem a mais de um mu
llicipio ou a todo o Estado.

§ 10. Eleger o Governador e vice-Governador e resolver
sobre a renuncia que fizellsm de seus cargos.
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nado pllblico:'1 nos crimes de responsabilidade.

§ ] <? Marcar os subsidies de seus membros e os vencimen
tos do Govern(~uor.

§ 13. Permittir ao Governador e vice-Governauor que se
ausentem do territorio do Estado.

§ 14. Requisitar !lo Poder Executivo quaesquer dados e
informações sobre o estado das remIas publicas e sobre outros
a sumptos de intere. se geral.

§ 15. DiRpõr das terras devolutas que ao Estado forem
concedida pela União.

§ 16. Legislar sobre o commercio, immigração, colonisa
ção, industria e agl'icultura.

§ 17. Organisar os codigos sanitario, rural e florestal.
9 18. Decretar touas 11 leis e resoluções necessarias ao

exercicio do", poderes com que a Constituição investe o Governo
do Estado.

~ ] 9. Crear casas tle trabalho, colonias peDit~nciarias e
agricolas.

§ 20. Decretar, de conformidade com a legislação penal,
a reducção ou uppre são elas cadêas exi tentes, substituindo-as
por tn.bele~imentus ond{'l eja passivei a regeneração do ho
mem.

CAPITULO V

LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 22. Salvo a disposição elo art. 18, todos os projectos
de lei podem ter origem indi tinctamente em uma das Camaras,
por iniciativa de qualquer de seus membros.

§ 1°. O projecto de lei adoptado em uma das Camaras será
nbmettido á outra e esta, e o approvar, envial-o·á ao Gover

nador do Estado, que, acquiescendo, o sanccionará e promulgará.
§ ~o. O Governador dará ou negará sancções no prazo

dA 10 dia I e e onão fizer considerar·se-á sanccionada a lei.
§ 3°. O Governatlor opporá o seu velo ao projecto que

julgar incon titucional ou contrario aos interes es do Estado.
tlevolvendo-o em 'egnida com as razões da recusa á Camara em
que houver sido iniciado.
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§ 4°. Devolvido o projecto. só na seguinte sessão legisla
tiva será snbmettido a nova di cussão, considerando-se appro
vado se obtiver dous terços elos votos presentes. N'este caso será
reJpettido á outra Camara, e lresta, se for approvado pela mesma
forma, voltará como lei ao Governador que o promulgará.

§ 5°, São estas as formula.<; da s~Lllcção e da promulga\ão :
1°. A Assembléa Geral decretou e eu sancciono a seguinte

lei (ou resolução) ;
2°, A Assembléa Geral decretou e eu promulgo a seguinte

lei (on resolução).
Art. 23. O projecto de lei de uma Camara, senuo emendado

na outra" voltará á primeira, que, se aceitar as emendas, o en
viará assim alterado ao Governador.

§ 1°, Se não aceitar as emendas, o projecto voltará á Ca
mara revisora, pela qual só se considerarão approvatlus as emen·
da' se obtiverem tlous terços dos sutfragios pre entes, e n'e ta
bypotlJese tornará á CalDura iniciadora que so as poderá re
jeitar mediante dous terços dos seus votos,

§ 2°. Rejeitadas as im as alterações, o 11rojecto será sul
mettido sem ellas á sancç~o.

§ 3°. O projecto totalmente rejeitado não se podfrá J eno
vaI' na' mesma ses~ão legi lativa,

SECÇÃO SEGU DA

Poder Executivo

CAPITULO I

DO GOVERNADOR E DO nCE-GOVERNADOR

Art. 24. O poder executivo é confiado a um cidadão, sob
a denominação de Governador do Estadu do Rio de Janeiro, e o
eu mandato durará seis annos.

Paragrapho unico. No exercício de suas fllDcçúes o Gover
nador assnmirá a inteim respon abilidadr. !le seus actos.

Art. 25. O vice-Governador o substiLairá em todos os seus
impedimentos.

Paragrapho unico. No impedimento ou faltado vice-Gov~r
nador, pa sará o Governo do E tado succe ivamente ao Pre: i
dente do Senado, e ao da Camara dos Depntado~.



154

Art. 26. São condições de elegibilidade para os cargos de
Govp.rnll,dor e vice-Governador :

§ 1°. Residir efi'ectivamente e exercer profissã.o no Estado
por mais ile 10 annos.

. § 2°. Estar no gozo nos direito~ politicos.
§ 3°. Ter mais de 35 annos de idade.
Arf.. 27. O Governador do Estado não poderá ser reeleito

errem eleito vice-Govel'llail.or senão passado um periodo g'overna
mental após o seu mandato, e o vice·Governa.dor, que houver
exercido as fnncções (le Governo durante os ultimas seis mezes do
sexennio, não poderá !'::er reeleito nem eleito Goverll(ulor no pe·
riodo seguinte.

Art. 28. O Governador perêeberá os vencimentos que fo
rem fixados pela Assembléa Geral, sem poderem ser augmentados
nem diminuidos durante o sexennio.

Art. 29. Ao empossar-se no cargo, o Governador fará
a seguinte affirmação publica ante a Assembléa Geral Le
gislativa se estiver reunida, e DO caso contrario perante o con
selho municipal da capital: - Prometto guardar a Constituição
e leis da União e d'e te Esta<lo. e qnanto em mim couber pro
mover e sustentar a felicidade publica.

.A rt. 30. O Governador não poderá ausentar-se do terri
tario do Estado sem licença da Assembléa Geral exceptu por
molestia ou ausencia tempararia.

RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 31. O Governador do Estado será submettido a pro
ce so e julgamento, depoi que a Camara dos Deputados decla
rar procedente a accusação, no crime communs perante o Tri·
bunal da Relação e no de respon:;abilidade perante o Senado.

Para.grapho unico. Declarada procedente a accusação, o
Governador -ení. suspenso do exercicio de suas funcções.

Art. 32. Os crimes de responsabilidade, pelos quaes o Go
vernador responde, ão os que attentam:

1°. Contra a Con tituição e as lei.,;
2°, Contra o livre exercicio dos podere' politicos;
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3°. Contra o gozo e exercicio dos direitos individuaes e
politicos;

4°. ()ontra :1 tranquillidade e segurança do Estado;
5°. Contra a probridade do Governo;
6°. Contra a guarda e em prego constitucional dos clinhei

ros publicos.
Paragrapho unico. E tes dp.lktos e o respectivo proce,'so

serão definidos em leis especiaes.

CAPiTULO III

ELEIÇÃO DO GOVERNADOR E DO VlCE-GOVERNADOR

Ârt. 33. A eleição de Governador e vicô-Governador será
feita pela. Assembléa Geral Legislativa 110[lS mezes antes de fiu
dar O mandato, pela fõrm& que a l<'i ueterminar.

Paragrapho unico. O Presidente do Senado, verificando o
resultado da eleição, proclama.rá. GGvel'Uê1dor e vice·Governador
os cidadãos que obtiverem maioria de votos.

C ...\PITULO IV

ATTRl13UIÇÓr.S DO PODER EXECUTIVO

Art. 34. Compete privativamente ao Poder Executivo:
§ 1°. Cumprir e fazer cumprir as leis e resoluções da A'

sembléa Geral, sanccionando-as, promulga.ndo-as. fazendo publi
cal·as e expedindo os regulamentos, instrucç:Jes e ordens neces
sarias para sua execução.

§ 2°, Convocar a Assembléa Geral extraordinariamente e
prorogar as suas sessões se o bem publico o exigir.

§ 3°. Ler perante a Assembléa Geral, no dia da sua instaI·
lação, a mensagem, na qual dará conta rillnuciosa dos negocios
p~blicos e das condições economicas do Est;1I10 e indicará as me·
dIdas e reformas que julgar mais acertadas

A mensagem será acompanhada de relatorios de todas as
repartições da administração.
. § 4°. Prestar por escripto todas as informaçõ es e esclare

CImentos exigidos pela Assembléa.
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§ 5°, Prover os cargos civis e militares, nomeando e de
mittindo na fôrma da lei.

§ 6°, Organisar a força publica, dispôr d'ella, distribuil-a
e mobilisal-a, conformfl as exigencias da manutenção da ordem,
sustentação da. independencia do Estado e defeza da integridade
do seu territorio,

§ 7°, Perdoar e commutar as penas imposlas nos crimes
commnns, não sujeitos á jurisdicção federal.

§ 8°. Fazer a arrecadação dos impostoos e rendas e appli
cal-as de conformidade com a lei.

§ 9°. Reclamr:..r por si ou por intermedio da A8semblea Ge
ral contra as inva.ões do Poder Federal nos negocies peculiares
do Estado.

§ 10. Celebrar com os outros Estados, sempre ad referen
dum da Assembléa Geral, ajuste e convenções sem ca.racter po
litico.

SECÇ Ia TERCEIRA.

Poder Judiciario

Art. 35. O Poder J udiciario terá por orgãos:
I. Um tribunal que se chamará. - Tribunal da ReIai.ão 

com sMe na capital.
II. Juizes singulares, com~a denominação de Juizes de di·

reito e substitutos, que terão exercicio nas comarcas e termos
do Estado.

m. Os tribunaes do jury e correccional.
Paragrapho unico. Os desembargadores e juizes de direito

serão nomeados por ordem de antiguidade, e os substitutos em
virtude de concurso como a lei estabelecer.

Art. 36. Os desembargadores serão processados pelo pre
idente da Relação e este pelo desembargador mais velho e jul

gado pelo Senado, tanto nos crimes communs, como nos de res
ponsabilidade.

Art. 37. E' garantida á magistratura Slla comlJleta inCe
pendencia. Os magistrados não poderão ser demittidos senão por
sentença.

Art. 38. Compete ao Tribunal da Relação:
§ 1°. Processar e julgar;
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1 o Governador nos crimes communs, depois que a Ca
mara dos Deputados considerar procedente 3. accusação ;

II. As questões oriundas de ·viôlação de preceito consti
tucional;

m. 05 conflictos de jurisdicção ;
IV. Os juizes de direito, substitutos e os chefes das repar

tições nos crimes de responsabilidade.
§ 2°. Decidir por appellação todas as questões julgadas

pelos juizes de direito.
§ 3°. Conceder habeas-cO?'ptts.
§ 4°. Organisar as listas dos juizes de direito e dos substi·

tutos pela ordem de suas respectivas antiguidades.
Art. 39. Aosjuizes de direito compete julgar:
1°. Todas as questões baseadas em direito privado, com

excepção das que forem expressamente attribuidas aos juizes fe
deraes p'ela Oonstituição da União.

2°. Os crimes de responsabilidade dos membros da munici
palidade, juizes de paz e de mais funccionarios publicos que a
lei determinar.

3°. Oonhecer por appellação, além das hypotheses do n.8
art. 53, todas as infracções de resoluções municipaes, e das sen
tenças condemnatorias, proferidas pelos tribunaes coneccionnes.

4°. (loDceder habeas-corpus.
Art. 40. Os juizes substitutos terão as attribuições deter

minadas por lei.
Art. 4]. O tribunal do j ury será reorganisado de accordo

com as leis federaes e criminaes da União.
Art. 42. E' conservada a institlúção do juizado de paz, que

continuará ll. ser exercido por cidadãos eleitos com as attribllições
definidas em lei.

Art. 43. Fica creado o ministerio publico que se constituirá:
1. De um cbefe com o nome de procurador do Estado;
n. Do substituto do procurador que com elle cooperará e

o substituirá 110S seus impedimentos;
III. De promotores de comarca, adjunctos de promotores e

curadores.
Suas attribuições serão determinadas em lei.

. Art. 44.·0 tribunal da relação elegerá todos os annos o seu
pres~dente, que com a approvação do tribunal, organisará a res
pectlva secretaria. nomeando e demittindo os seus empregados.
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Art. 45. As decisões dos juizes e tribunaes do Estado nas
materias de sua competencia, porão termo a todos os processos
e questões, salvo quanto

1°. Habeas·co?·pus;
2°. Espolio de estrangeiro, quando a especie não estiver

prevista em convenção ou tratado, havendo recurso voluntario
para o Supremo Tribunal Federal.

SECÇÃO QUARTA

RegiInen eleitoral

Art. 46. A população é a base da representação politica
do Estado, e a fllncção de votar é direito do cidadão, que só
lhe pOde ser negado por determinação expressa da lei.

Art. 47, Para os fins do artigo anterior o territorio do Es
tado será dividido em tantos districtos eleitoraes, quantos forem
os municípios, sendo aquelles subdivididos pelo conselho mu
nicipal.

Art. 48. A lei, estabelecendo o processo para os cargos de
eleição popular, attenderá aos seguintes principias:

1°. Será alistado eleitor o cidadão maior de 21 annos que
residir ha mais de um anno no Estado e souber ler e escrever.

2U
• O eleitor só poderá votar no districto em que for do-

miciliado.
3°. A eleição não poderá ser suspensa,
4°. O voto será por escrutinio secreto.
'5°. Nenhum empregado publico poderá intervir na elei\,ão

senão para exercer a fllncção de voto.
6°. enhuma auctoridade civil ou militar poderá, em ca

racter official, fazer convocaçõe~ populares para alliciamento de
eleitores, nem reunião para os levar ás urnas.

7°. Proceder-se-á annualmente a revisão eleitoral e todas
a interpretações se farão no ..,enti:1o ele alargar o suffragio.

8°. Um mez antes e depoi da eleição o eleitor não pode
rá er preso sob nenhum pretexto; exceptua-se unicamente o
ca o de .f:I.agl'ancia em crime inafiançavel.

9°, Todo eleitor poderá reclamar contra as qualificações por
inclusão ou exclnsão indevidas.
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10. Em materia eleitoral todos os actos judiciaes serão li
vres de se110 e outros impostos.

11. Serão alistados, se o requererem, em qualificação es
pecial pelo Conselho Municipal para as eleições municipaes, os
estrangeiros que souberem lêr e escrever e forem contribuintes,
comtanto que:

I. Residam no municipio ha mais de dous annos.
n. Tenham filhos nascidos no Brazil.

SECÇÃO QUINTA
Força publica

Art. 49. Além da força policial dos municipios, haverá uma.
força que o Governador organisal'â milit:umente para garantir
lhe a auctoridade, a independencia do Estado e a integridade
do territorio.

Paragrapho unico. Esta força não poderá ser formada por
meio do recrutamento.

Art. 50. Dentro dos limites da lei, esta força essencialmen
te obediente sujeitar-se-á á disciplina que for decretada pelo
Governador do Estado.

§ 1°. O-Governador do Estado será o seu r.ommaJldante em
chefe, competindo-lhe a nomeação de seus officiaes.

§ 2°. Só por ordem do Governador e11a poderá ser reunida
, ou mobilisada, sem prejuizo, porém, dos direitos da União, nos

termos da Constituição Federal.

TITULO II

Organisação Dlunicipal

Art. 51. Consideral'-se-á municipio a circllmscripção ter
ritorial que com este nome actualmente existe e as que se crea
rem.

" Art. 52. Em todos os municipios haverá um conselho mn-
~lClpal, composto de vereadores eom funcções deliberativas, e Uill

l~tendente geral! encarregado da execução de todas as resolu
çoes do conselho.
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§ 1°. Os vereadores Rerão eleitos por suffragio directo do~

eleitores do municipio le maioria de votos, e o intendente geral
nomeado annualmente pelo conselho municipal.

. § 2°. O numero de vereadores será calculado na proporção
de um por mil habitantes, mas nenhum conselho se comporá de
mais de onze membros, nem de menos de sete.

Art. 53. Lei organica e especial marcará as attribuições dos
conselhos municipaes.

Os conselhos terão autonomia em tudo quanto for de pe·
culiar interesse do municipio, competindo-lhes:

1°. Orçar annualmente a receita e fixar a despeza do mu
nicipio, decretando de accol'do com a Constituição Federal e a
do ERtado, além das multas, taxas e emulumentos de policia e
economia municipal, impostos e contribuições:

1. Sobre o uso, goso e exploração da riqueza;
II. Sobre o exercicio ou profissão das sciencias, industrias

e artes;
m. Sobre o commercio a retalho ou a varejo, por grssso

ou por atacado;
IV. Sobre a viação, navegação e transportes.
2°. Admimstrar livremente os bens e rendas municipaes,

fiscalisando a sua arrecadação, applicação e destino, podendo
onerar e alienar como for uti1 e IJroveitoso os bens do munici
pio.

3°. Celebrar com outros conselhos ajustes, convenções e
contractos de interes e mlmicipal administrativo e fiscal.

4°' Contraír emprestimos.
5°. Organisar a força de policia e vigilancia do municipio

como parecer mais util.
6°. Crear, manter e subvencionar escolas de educação civico.

e de instrucção primaria gratuita.
7°. Reconhecer os poderes de seus membros, providencian

do todas as eleições que interessarem sómE'nte ao municipio e
jnlg:~r d'ellas.

So. Decretar a desapropriação por utilidademnnicipal, com
lecnrso dos ilJ.teressados para o juiz de direito.

9°. Organisar e prover á a sistencia publica.
10. Dividir o municipio em districtos nscaes.
11. Convocar os eleitores para as eleições no Estado.
Art. 54. Ao intendente geral, encarregado de executar e
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l'~er executl!>r todas as deliberações do conselho municil'111, l~orn·

}Jbtírá:
1°. Apresentar ao conselho as bases para a confecção do

orçamento. _
2°. Pi'estar contas annualmente de sua gestão no primei

ro dia da I1rimeira sessão do conselho municipal, e mensal
mente' apresentar-lhe o balanço da receita e despeza com as
demonstrações necessarias.

3°. Apresentar relatarios, orçamentos e todos o~ rlaios es
tatisticos concernentes ao serviço, obras, bens e negocio~ muni
cipaes.

4°. Fiscalisar a arrecadação das rendas, allministrar as
propriedades e superintender os serviços municipaes. '

5,°. Nomear e demittir, com a approvação do conselho, os
empregados municipaes, e sem elia os de funcção exrlusivlwleu
te executiva.

6°. Representar perante o conselho munici pH 1 cl1utra as
posturas e decisões que lhe pareçam inconstitucioulV'8 011 inr.nn
venientes, e solicitar do mesmo conselho providencias ltgi!:!la.
tivas que julgue necessarias ao bem do municipio.

7°. Administrar os cemiterios, continuando os das Ornen~

e Associações Religiosas sob o regimen economico dlls lUe~lJI;\S

e sendo livre a todos os cultos a pratica dos respectivos ritos,
em relação aos ~ens crentes, desde .que não offenda a moral pu·
blica e as leis.

8°. Representar ao Governador contra as posturas ou re·
soluções do conselho que, por elie impugnadas como contrarias
á Constituição e leis da União e do Estado, não hllUverem sido
revogadas ou declaradas sem effeito, afim de serem sllbmettidas
ao conhecimento da assembléa geral.

Art. 55. As posturas e resoluções municipaes, quando con
trarias ás leis federaes on á Constituição do Estado, ou quan
do offensivas do direito dos outros municipios são nuUas' ma~
sómente a Assembléa Geral poder,á d~cretar a sua nulIÍlladi?

Art. 56. Nenhum contracto ou obr.a se fará sem prévia
concurrencia, salvo urgencia ou falta de licitantes.

Art, 57. Os membros do conselho municipal serão eleitos
por quatro annos, podendo os eleitores renovar-lhes o mandltto.
Elegerão annualmente nm de seus membros para presidente.

Paragrapho unico. Podem ser eleitos para os cargos mu-
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mClpaes os estrangeiros alistados como eleitores, comtanto que
tenham mais de 5 annos de residencia no município.

Art. 58. Os estrangeiros, eleitores e elegiveis para os cal"
gos municipaes, ficam sujeitos ao serviço das armas e da poli
cia como se brasileiros fossem.

Art. 59. Os membros dos conselhos municipaes respondem
perante os juizes de direito pelos crimes que commetterem no
exercicio de suas funcções.

. Art. 60. O intendente geral será remunerado pelo conse
lho municipal e responderá civilmente por todo O damno cau
sado por si ou por seus agentes.

Art. 61. O conselho municipal nomeará um commissario
de policia e tres supplentes, cujas funcções serão analogas ás dos
actuaes delegados de policia.

Art. 62. Haverá em cada districto de paz um sub-com
missaria de policia e tres supplentes nomeados pelo conselho
municipal, de accôrdo com o commissario, cujas funcções serão
analogas ás dos subdelegados de policia.

Paragrapho unico. Commissario e sub-commissari() terão o
direito de representar ao conselho sobre tudo quanto disser res
peito à policia e economia do municipio e districtú.

Art. 63. Os bens do município são isentos de penhora
executiva.

TITULO III
Declaração de Direitos e Garant.ias e

Disposições Geraes

Art. 64. A todos os habitantes do Estado a Constituição
assegura e garante:

1°. Liberdade pessoal para que posss.m fazer ou deixar
de fazer tudo quanto não for contrario á lei.

2°. Liberdade de consciencia, sendo livres todos os cultos
e confi ões compativeis com a moral e bons costumes.

3°. Liberdade de pensamento na imprensa e na tribuna,
comtanto que respondam pelos abusos que commetterem.

4°. Liberdade de en ino, de trabalho e de industria, sem
offensa da moralidade e sem prejuízo da segurança e da hy
giene publica.
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5°. Liberdade de reunião e de associação pam. fin~-; licitos
e sem ingerencia da policia.

6°. Liberdade de locomoção em tempo de paz.
7°. Direito de propriedade com a unica excepção, baseada

no direito social, de desapropriação por utilidade publica, me·
diante indemnisação prévia.

8°. Direito de petição, representação e denuncia de qual
quer infracção da Constituição, para efi'ectiva responsabilidade
do infractor.

~o. Igualdade individual, não admittindo privilegias de
nascimento, desconhecendo f6ros de nobreza e não creando ti·
tulos de fidalguia nem condecorações.

10. Fratemidade social pela assistencia e socc6rros pu
blicas, indo o Estado nas calamidades publicas em auxilio dos
municipios, quando elies o reclamarem.

Art. 65. A lei é igual para todos, quer premeif', quer ca"
tigue. Não será estabelecida senão em virtude d interesse pu·
blico e terá efi'eito retroactivo todas as vezes que su:~:; 4jspo-
sições forem mais brandas. .

Art. 66. Ninguem poderá ser Ilreso sem culpa formada,
excepto nos casos declarados por lei; e n'estes dentro de 24
horas contadas da data da entrada. da prisão, senuo em Juga
res proximos da residencia do juiz, e nos remotos dentro ue
um prazo razoavel que a lei marcará, tendo em consideraç.ão a
extensão do territorio ; o juiz, por nota que assignará, fará con'
star ao preso o motivo de sua detenção, os nomes de seus ac·
cusadores e os das testemunhas, havendo-as.

Art. 67. Ainda com culpa formada ninguem será conduzi
do á prisão, nem será ahi conservado, se já se achar, desde que
preste fiança idonea, nos casos que a lei determ~nar Em geri!l
nos casos em que a pena. não for maior de seis mezes de pri·
são poderá o accusado livrar-se solto.

Art. 68. Fóra do flagrante delicto, a prisão "'6 pôde spr
effectuada por ordem de auctoridade competente. Se a 01' em for
a~bitraria on violenta, o juiz que a deu e quem .a tiver reque
ndo serão passiveis das penas comminadas na lei.

Al't. 69. Ninguem será processado, preso ou sentenciudo
enão por quem de direito, em virtude de lei anterior e na fór

ma por ella prescripta.
Art. 70. O habeas-corpus é a suprema garantia da liber-
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dade, concedida em favor do nacional e do éstrangeiro; enten
de-se á ordem de qualquer auctoridade judiciaria, policial, ad
ministrativa ou militar, salvo em relação a esta, quando a in
fracção é de lei militar e o delicto é praticado por militar.

Art. 71. Cabe tambem o recurso de habeas-corpus, quan·
do ha constrangimento illegal e imminente, exercido por qual·
quer auctoridade, por mais graduada que seja.

Paragrapho uníco. O recurso de habeas corpus s6 poderá
ser suspenso no caso de invasão do territorio por motivo de sal
vação publica.

Art. 72. Aquelle que houver sido solto ex-vi do habeas
corpus não poderá ser preso pelo mesmo delicto, senão depois
de pronunciado.

Art. 73. Todo o cidadão tem em sua casa um asylo invio
laveI. De noite não se se poderà entrar n'ella senão por seu
consentimento, salvo o caso de incendio ou inundação: de dia só
será permittida a entracla nos casos e pela fÓl'ma que a lei de
terminar.

Art. 74.. A instrucção primaria e cívica será gratuita e
obrigatoria.

Art. 75. A declaração dos direitos e gara.ntias feita n'esta
Constituição não exclue os demais direitos e garantias que possam
ser con iderados consflquencia ou corollario da organisação po
litica que o Estado adoptou, ou estejam consagrados na Con
stituição Federal.

Art. 76. Fica abolida a jurisdicção administrativa conten
ciosa.

Art. 77. A administração, arrecadação e contabillidade dR
receita e despeza do E tado serão reguladas por nm tribunal
organísado por lei, com o nome de tllesouro publi~o, o qual será
em correspondencia com todas as repartições sujeitas á directo
ria da Fazenda do Estado.

Ârt. 78. Todos são obrigados a contribuir para as despez&s
publicas na medida de suas posses, pelu. f6rma que for por lei es
tabelecida.

Art. 79. São prohibidas as accumulaçõe de empregos.
Art. 80. Nenhum cargo, omcio ou empreg'o publico do Es

tado ou da municipalidade erá vitalicio excepto os declarado
nesta Con ti.tuição.

Art. 81. alvo o caso de licença, molestia, serviço obriga-
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torio e nojo, só o exercicio do emprego dá direito á perceplfão de
vencimentos.

Art. 82. E' garantida a aposentadoria aos funccionarios
publicos da administração, invalidados no serviço do Estado, e
respeitados os direitos e garantias de que estão de posse os ac
tuaes empregados em virtudo do disposto no decreto n. 2.521 de
7 de dezembro de 1880 e deljberação de 1°de Agosto de 1876.

§ 1°. Os militares invl.llidados que contarem mais de 25
annos de serviço o Estado, têm direito ii. refó.rma com o soldo
por inteiI'o e proporcionalmente quando contarem menos tempo,
e em caso de fallecimento a família perceberá meio soldo.

§ 2°. Aos actuaes officiaes e praças do regimento policial
ficam garantido os mesmos direitos.

§ 3°. O empregado aposentado 1,elo Estado do Rio de J a,
neiro, antes ou depois de votada a Con titnição, que exercer
emprego de justiça ou remunerado pelos cofres publicos da União,
ou qualquer outro Estado, perde o direito á aposentadoria, jubi
lação ou reforma.

Art. 83. A Constitlução re. peita e confirma todos os direi
tos adquiridos pelos cidadãos em virtude de leis, regulamentos,
deliberações e contractos anteriores.

Art. 84. O Estado garante o pagamento de sua divida.
Art. 85. Os cargos electivos podem ser renunciados em

qualquer tempo do mandato.
Art. 86. Todos os actos, resoluções dos poderes do Estado

e dos conselhos municipaes, que afi'ectem direitos e interesses
publicos e particulares, serão publicados.

Art. 87. A Oonstitlução póde ser reformada no todo ou em
parte, em algum ou alguns de eus artig'os constitucionaes, por
deliberação de uma Constituinte, que para tal fim será convo
cada, mediante votação e decisão de dous terços da Assembléa
Geral.

Paragrapho unico. A convocação será feita por iniativa de
qualquer das dua Camara e será motivada, e os eleitos á Con
stituinte só poderão tratar e re olver sobre o fim da convocação.
. Art. 88. Afusão é obrigatoria e poderá dar-se por inicia-

tiva de qualquer das Camaras.
Art. 89. E' só con titucion:..1 o que diz respeito á fórma de

governo, aos direitos politicos e lllclividuaes do cidadão e a natu
reza, limites e attribuições dos poderes politicos.
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DISPOSICÔES TRANSITORIAS,

Art 10. A primeira reunião da Assemblêa Geral serã. no
dia. IOde agosto do COITente anno, cabendo á mesma Assembléa.
fixar a data de sua reunião. .

Paragrapho uníco. Na primeira legislatnra deverão ser pro
mulgados as lei concernentes:

I. Ao regímen e processo eleitoral, sendo a eleição por Es
tado e por escrutínio de listll, garantida a representação das
minorias;

II. A organisação municipal;
III. A organisilção e administração da justiça;
IV. A 1'6. ponsabilidno.e dos fUDccionarios publicos j

V. A in trucção pub1ica e particular.
Al't· 2°. Emquanto não for marcado pela Assembléa Geral

o ub idio Llos Depl1t<tdos e Senadores vencerão uns e outros,
diariamente, 50~OOO, tendo tambem uma indemnisação para des
pezas de viagem, calclllada na razão 500 1'S. por kilometro den·
tI'O do Estado.

O Governador 0.0 E~tado perceberá 3:0008000 mensaes e
5ü:000{) de l~ma Ó vez paTa a de peza do estabelecimento du
rante o periotlo governamental.

Art. 3°. O Governador fica auclorisado a expedir decre
to r guiamentos necessnrios para completar o pla.no da viação
feln:n. elo E tado e á s;na organi~ação administrativa, economi
ca e inàu Lrial; assim como pam por em execução a divisão e a
arrecadação elos impo.stos, taxa, emolumentos e contribuições e 
tabelecid l' na Con titoição do Esta.do, gua1'dadas as disposições
d::t Con tituição Felleral.

A l)rimeira organi ação do poder judiciario e da magi tra
tura do E tado será feita pelo Governador, que nomeará os mem
bros do Tribunal da Relação, os empregados da secretaria do
me mo tribunal, os juizes de direito e sub~titutos, contemplando
lle preferencia, quando lhe permittir o intere se dilo melhor com
pu ição d ella, os actuae juizes de direito, conforme seu mere·
e.illl nto: e poderá. ad:\ptar á divisões do termos A comarcas as
LI J' lIl11uiclp1l\S e i..trwto· lle lJilZ com ,t alterações .precisas.

Art. ,j,u•• Ta. Ul'g mi [l.~ito dr" magO tratura, obs rvar-se-ão
eguinte.. disro..Íl;õe~ ;
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§ 1°. Os juizes de direito e substitutos poderão ser remo
vidos:

1. Se o bem publico exigir sob representação da municipa
lidade ou de qualquer cidadão, devidamente justificada e com au
diencia do juiz;

II. A seu pedido;
m. Por permuta;
IV. Por extinção da comarca, percebendo o juiz avulso o

seu ordenado até ser de novo provido.
§ 2°. Na determinação da antiglúdade nâo se contará:
1. O exercicio do cargo anterior á promulgação d'esta Con

stituição;
II. O tempo de interrupção ou suspensão do exercicio.
Art. 5°, Todos os funcionarios publicos no exercicio de

seus cargos residirão no Estado.
Sala das commissões, em 26 de junho de 1891. - Gover

nador Dr'. Francisco POr'tella, eleito. a 11 de maio de 18!H.





CONSTITUiÇÃO POLITICA
DO

ESTADO DO MARANHÃO





Nós, os representantes do povo maru.nhense, reunidos em Con
gresso Constituinte para organisar um regimen livre e de
mocratico, estabelecemos, decretaillos e promulgamos a se
guinte Constituição polilica do Estado do Maranhão.

TITULO I
Do Est.ado

Art. 1°. O Estado do Maranhão faz parte da Republica
dos Estados Unidos do Brasil, tendo a sua autonomia limitada
apenas pelas restricções expressas na Constituição J{ederal.

Art. 2°. O seu territorio é o mesmo da antiga provincia do
Maranhão, podendo ser alterado pelas acquisições ou incorpora
ções que venham a realisar-se, com a acquiescencia do poder le
gislativo do Estado em dois annos successivos e approvação do
congresso nacionai.

Art. 3°. O seu governo é republicano, constitucional e re
presentativo.

TITULO II
..

Da organisação do governo do Est.ado

. ,. Art. 4°. Os poderes politicos do Estado emanam directa ou
~alrectamente da vontade popular e são o legislativo, o execu
tIVO e o judiciarIo, independentes e harmonicos entre si;
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CAPITULO I

SECÇÃO I

Do poder legislat.ivo

Art. 5°. O poder legislativo ê exercido pelo congresso com
a sancção do Governador.

Art. 6°. O congresso se compõe de duas cnmaras: -a dos
deputados e a dos senador.es.

Art. 7°, As camaras funccionarão separadamente de 5 de
fevereiro a 5 de abril de cada anno, independentemente ue
convocação.

~ 1°. Trabalharão reunidas:
10 N,t, ses ões de abertura e encerramento;
2°. Nas oe apuração das eleições do Governador e vice

Governadores.
:1°. Nas de posse do Governador e vice-Governadores.
4.(1. Para tomar conhecimento das renuncias do Governa

II l' o vb~·Governadores.

::l 211
• O Governador poderá prorogar a~ sessões ordina

ri,ls lJ convocar evtraordinarias sempre que a convenienoia pu
Llkal o exigir.

Art. 8°. Todas as ~es ões serão publica, salvo si o contra
rio for exigido pelo bem do Estado. N'este caso, reunida a. ca
mara em sessão secreta, á convite da respectiva mesa, delibe
rará antes de tudo si ha necessidade de trabalhar reservadamen
te, o que só se vencerá pelo voto de dois terços dos membros
pre entes.

Art. 9°. Nenhuma das camaras poderá deliberar sem a
maioria dos seus membros e as suas deliberações serão tomadas
por maioria de votos, excepto nos casos em que forem exigidos
dois terços.

§ unico. Esta disposição tem applicação ao congresso reu
nido nos casos do § :to do art. 7°.

A.rt. 10. Cada uma das camaras reconhecerá os poderes de
seus membro, elegerá sua mesa, orgllni 'ariL o seu regimento in
terno, nomeará os empregados de sua seaetaria e regulará o ser
viço de sua policia interna.
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Art. 11. Ninguem poderá ser ao mesmo tempo deputado e
senador.

Art. 12. Peràerá o mandato o deputado ou senador que for
eleito f\ acceitar o lugllr de Governador ou o que senilo vice
Governador substituir eft'ectivamente o Governador no caso de
vaga.

§ unico. Tambem perderá o mandato o deputado ou sena
dor que deixar de comparecer ás sessões ordinarias de um anno,
sem licença ou Cltu~a justificada.

Art. 13. Os deputados e senadores, por occasião de tomar
assento, contrairão o compl'omisso de bem cumprir os seus de·
veres.

Art. 14. O mandato legislativo pode ser renunciado.
Art. 15. Os membros do congresso são inviolaveis por suas

opiniões, palavras e votos no exercicio do mandato e não pode
rão ser presos, nem processados crilllinalmente snm prévia licen
ça da camara a que pertencerem, salvo caso de f1.agrancia em
delicto inafiançavel.

§ unico. N'este caso o processo seguirá seus tntmit~s até
a pronuncia e os autos serão remettidos á respectiva camara
para deliberar sobre a procedencia da accusação, caso não opte
o processado pelo julgamento immediato.

Art. 16. Não podem os membros do congresso receber do
poder executivo do Estado empregos on commissões remunera
do!':, exceptuados os c:asos de accesso, promoção legal e emissão
jlilltO aos governos dos Estados ou da União.

Artl 17. Os deputados e senadores perceberão um subsidio
que será marcado na ultima. ses ão de cada legislatura para a
seguinte. Alem disso terã:o ajuda de custo para ida e volta.

§ unico. Nas prorogações não perceberão subsidio.
Art. 18. O congresso reunido terá mesa especial e as actas

de . eus trabalhos serão lançadas em livro proprio confiado a
guarda da secretaria do senado.

SECÇÃO II

Da calDara dos dcputa~os

Art. 19. A camara dos deputados compõe-se de 20 mem
bros, eleitos de 3 em 3 annos.
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§ unico. Lei ordinaria prescreverá o modo de sua compo-
sição, guardado o systema da eleição directa.

Al't. 20. E' da exclusiva r.ompetencia da camara :
] 0. Iniciar as leis sobre impostos e fixação de forças i
2°. Encetar a discn são das propostas apresentadas pelo

poder executivo;
3°. Conceder licença para o processo do Governal!)r nos

crimes commlIDS e julgar n'esses crimes da procedencia da accu
sação contra alie intentada.

SECÇÃO UI

Do senado

Art. 21. O senado compõe-se de 15 membros, cujo mandato
durará 9 annos.

§ unico. A sua renovação far-se-á triennalmente pelo terço
e relativamente a sua composição observar-se·á o disposto no
art. 19 § unico.

Art. 22. Compete privativamente ao senado processar a
julgar o Governador e os membros do Superior Tribunal de Jus
tiça, nos crimes de responsabilidade, não podendo proferir sen
tença condemnatoria senão por dons terços dos votos dos mem·
bros presentes, nem impor outl'àS penas que não sejam.a de per
da do cargo e a inhabitação para qualquer outro, sem prejuizo
da acção da justiça ordinaria.

SECÇÃO IV

Att,ribuições do congresso

Art. 23. E' da competencia privativa do congresso:
1°. Decretar, interpretar, suspender e revogar as leis do

Estado;
2°. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado, annual

mente;
3°. Estabelecer as bases para a organisação da força publi

ca e fixal·a annualmente ;
4°. Decretar a divisão politica, judiciaria e administrativa j

5°. Designar a sMe do governo;
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6°. Legislar sobre a organisação judiciaria e as formas de
processo;

7°. Crear estabelecimentos para o cumprimento das penas;
8°. Estabelecer o processo para todas as eleições do Esta

do, respeitado o preceito do n. 22 do art. 34 da Constituição
Federal.

9°. Auctorisar o Governador a contraír emprestimos e a
proceder a outras operações financeiras, determinando os seus
limites e condições;

10. Legislar sobre a divida publica e os meios de seu pa
gamento;

11. Deliberar sobre a administração dos bens do Estado e
a sua alienação;

12. Grear ou supprimir reIlartiçães e empregos, marcar ven·
cimentos e ajuda de custo aos funccionarios publicas;

13. Crear villas Q cidades;
14. Determinar as entrancias das comarcas;
15. Legislar sobre rios interiores, estradas e outros meios

de communicação, observado o § 6° do art. 34 da Constituição
Federal;

16. Referendar ajustes e convenções sem caracter politico,
celebrados pelo Governador com outros Estados;

17. Crear monte pio obrigatorio em favor das familias dos
funccionarios do Estado;

18. Marcar subsidio aos deputados e senadores no ultimo
anuo da legislatura para a seguinte;

19. ApUl'ar definitivamente as eleições do Governador e
vice-Governadol'es ;

20. Fixar os vencimentos do Governador;
21. Commutar e perdoar as penas impostas aos fnncciona

rios publicas do Estado nos crimes de responsabilidade;
. 22. Conceder licença ao Governador e vice-Governadores

para saírem do Estado;
23. Adiar as suas sessões;
24. Decretar todas as leis organicas para a execução d'esta

~onstituição e decidír sobre tudo mais que disser respeito aos
~teresses no Estado, nentro dos limites traçados pela Constitui
çao Federal e sem offensa das attribuições dos municipios.

Art. 24. Compete-lhe tambem, mas não privativamente:
1°. Velar na guarda da Constituição e das leis;
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SECÇÃO V

Das leis ~ resoluções

Art. 26 Excepção feita dos casos do art. 20, os projectos
de lei podem ser iniciados e qualquer das camaras.

Art. 27. Todos os projectos de lei terão tres discussões
em cada uma das camaras e os que forem por ambas approva
dos serão enviados ao Governador que, com e11es se conforman
do, os sanccionará e promulgará.

§ 1°. Si o projecto approvado em uma camara for emen
dado na outra, esta devolvel-o-á á primeira com as emendas, as
quaes, sendo approvadas, farão parte do projecto que, assim mo
dificado, subirá á sancção do Governador.

§ 2°. Não sendo approvadas as emendas, volverá o pro·
jecto emendado á camara revisora, que s6mente poderá man
tel-as, si as approvar por dous terços dos votos presentes. N'esta
bypothese tornará o projecto á camara iniciadora, a qual sà po
derá reprovar as emendas mediante igual votação.

§ 3°. Rejeitadas d'este modo as emendas pela camara ini
ciadora, o projecto será enviado a uma comIDissão composta de
tres deputados e tres senadores, a qual apresentará uma solu·
ção ao conílicto. SubmettiJa esta solução a ambas as camaras,
e ta sem di cussão e emendas a acceitarão ou não, sendo no 1°
ca o enviado ao governo para a sancção e no 2° considerado
rejeitado.

A..rt. 28. Apresentado o projectv ao Governador do E ta
do, deverá e te dentro de dez dias improrogaveis sanccional-o
ou negar-lhe a s:.l.Dcção.



Art. 29. SanccÍ()nado o{IrQjecto, ~J~pá lei d,o ;E~o e se
guir-se-á a promulg~~o.

Art. 30. O Governll,dor só poderá negar a SiIJ!Cçá,o i con
siderar o projecto inr.onstitucíonal 0)1 contrª,rio aú~ inter$lsses do
Estado e n'este caso dará por escripto os motivos 4a recusa.

Art. 31. Negada a sancção, voltará o projec~o á camara
em que foi iniciado. Tanto n'esta como na oij,tra ,SoJirerá uJPa
discussão, e, 13enQ,o em ambas approvado por dOl,lj:! te ços dOlO
votos dos membros presentes, será lei do Estado e como tul ~n

viado ao Governador para a promulgl,l.ção.
§ 1°. O silencio do Governador no decendjp importa !.1 §lI;J1

cção e, dando-se e11e, o projecto será publicado como lei do Es
tado pelo presidente da camll.l'a que o houver jnicil,\do.

§ 2°. Esgotado o decendio, quando já estiverem encerrados
os trabalhos do Congresso, deverá ser o acto do Governador
apresentado á camara iniciadora no primeiro dia de sessão e, si
o não for, o presidente respectj...yp fará a publicação nos termos
do § antecedente.

Art. 32. Os projectos totalmente rejeitados e os que, não
sanccionados, deixarem de ser approvados pelo congresso nos ter
mos do art. 31, não poderão ser submettidos á discussão no mes
mo anuo.

Art. 33. As formulas da sancção e da promu,lgação serão
as .seguintes :

1&. "O congresso do Estado do Maranhão decreta e eu sanc
ciono a lei (ou resolução) seguinte."

2&. "O congresso do Estado do Maranhão decreta e eu pro
mulgo a lei (ou resolução) seguinte."

SECÇÃO VI

Da~ elei~õe8 ~o co..gr~o

Art. 34. A eleição dos deputados e senadores será por vo-
to directo. .

Art. 35. Nas eleições de deputados e senadores serão elei
tos os candidatos que obtiverem maior numero de votos.

§ unico. A eleição do terço do senado far-se-â na mesma
occasjão e~ que se proceder á dos deputados.
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Ad 36. O mandato do deputado ou senador eleito em subo
stituição de outro findará ao tempo em que devia terminar o
do substituido.

Art. 37. São condições de elegibilidade para o congreso:
1°. Estar na posse dos direitos de eleitor;
2°. Ser domiciliado no Estado degde quatro annos pelo me

nos antes da eleição;
3°. Ter mais de seis annos de cidadão brasileiro, sendo na

turalisado.
§ unico. Para o cargo de senador exige-se mais a idade

de trinta e cinco annos..
Art. 38. O congresso determinará em lei. especial os ca

sos de incompatibilidade eleitoral.

CAPITULO II

SECÇÃO I
.,

Do poder executivo

Art. 39. O poder executivo tem por chefe o Governador
do Estado, que será eleito e servirá por 4 annos.

Art. 40. Na mesma occasião da eleição do Governador far
se-á a dos vice-Governadores, por votação distincta.

Art. 41. O Governador não poderà ser reeleito, nem eleito
vice-Governador para o seguinte periodo governamental.

Art. 42. Tambem para esse periodo não poderá ser reelei
to, nem eleito Governador, o vice-Governador ou substituto d'este
que nos ultimos seis mezes anteriores á eleição tiver occupado o
governo por qualquer tempo.

Art. 43. Os vice-Governadores, pela ordem de sua colio
cação, substituem o Governador no caso de impedimento e lhe
succedem no de vaga.

Art. 44. Na falta ou impedimento dos vice-Governadores,
substituil-o-ão successivamente o presidente do senado e o pre
sidente da camara dos deputados.

§ 1° Vagando por qualquer motivo os lugares de Govar
vador e vicE.-Governadores seis mezes ou menos tempo antes de
expirar o periodo governamental, servirá pelo espaço que fal-
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tar para completal·o quem os substituir p,ela ordem estabelecida
n'este artigo.

§ 2°. Sendo maior o tempo a preencher, proceder·se·ã, á
eleição para Governador e vice-Governadores, não podendo ser
eleito para qualquer d'esses cargos o substituto que estiver em
exercicio.

Art. 45. O Governador ou quem o.estiver substituindo, dei
xará o exercicio do cargo no mesmo dia em que findar o pe
riodo governamental, sendo logo succedido pelo recem-eleito.

Art. 46. O Governador não poderá acceitar qualquer em·
prego remunerado, nem ser eleito por este Estado para qual
quer funcção legislativa.

Art. 47. O Governador e os vice·Gcvernadores não pode
rão, sob pena de perda dos cargos, ausentar-se do Estado Bem li·
cença do Congresso, salvo o caso de força maior; ou o desempe·
nho de funcções legislativas.

§ unico. Si o Congresso não estiver reunido, será a licenç'l
concedida pelo presidente do senado e na falta d'este pelo da
camara dos deputados.

Art. 48. Para o seguinte periodo governamental o subsidio
do Governador será sempre marcado pelo congresso no ultimo
anno da legislatura.

Art. 49. No acto da posse, o Governador e os vice·Gover
nadores pronunciarão, em sessão publica, perante o Congresso,
si estiver funccionando e, no caso contrario, perante a camars.
municipal da capital do Estado, o seguinte compromisso:

"Prometto desempenhar com toda lealdade as funcções do
cargo de Governador (ou vice-Governador) do Estado do Ma·
ranhão."

SECÇÃO II

Das eleições do Governador e dos vi
ce-Governadores

Art. 50. As eleições do Governador e dos vice-Governado
res serão feitas pelo systema directo em todo o Estado seis me
zes antes do ultim..o dia do período governamental que estiver cor·
rendo e pelos eleitores alistados para as eleições dos membros
do Congresso.
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§ unico. O processo da eleição do Governador e dos vice
Governadores será regulado por lei ordinaria.

Art. 51. Das actas d'estas eleições extraír-se-ão copias au·
.thenticas para serem enviadas uma á secretaria do Senado e ou
tra ao Governador do Estado, afim de ser archivada na secre
taria do governo.

Art. 52. A apuração definitiva da~ eleições do Governa·
dor e vice-Governadores será feita pelo congresso com qualquer
numero de membros presentes, na primeira sessão ordinaria que
se seguir á eleição, começando trinta dias depois de sua abertura
e devendo ficar terminada dentro de cinco.

§ 1°. Si não se acharem na secretaria do Senado todas as
authenticas, logo que se abrir a sessão d'este, a mesa solicitará
do Governador providencias para que lhe sejam elIas presen
tes; caso porém não lhe tenham sido enviada~ até o dia designa
do, far-se-ã a apuração das que houverem, podendo o Congresso
acceitar, em substituição das autheuticas que faltarem, certidões
que faça.m fé.

§ 2°. Abertas perante o Congresso pelo seu presidente as
authenticas existentes e juntando-se a elias as certidões acceitas
em substitniçao das que faltarem, proceder-se-á a apuração,
sendo proclamado o resultado final.

Art. 53. Não obtendo nenhum dos votados maioria absolu
ta de votos, o congresso procederà por votação nominal a eleição
entre os dois mais votados para cada um dos cargos.
:. § nnico. No caso de empate n'esta votação considerar-se·á
eleito o candidato que na eleição popular tiver obtido maior nu
mero de votos e, quando n'esta o mesmo houver acontecido,
será preferido o mais velho.

Art. 54. Tendo havido empate na eleição popular entre os
que seguirem-se immediatamente ao mais votado proceder-se·á li
eleição entre este e os de igual numero de votos.

§ unico. Dado o caso de serem mais de dois os de igual nu·
mero de votos e estarem colioca~os em primeiro lugar na ordem
da votação, a eleição respectiva será feita então pelo Congresso
apena entte estes.

Art. 55. São condições de elegibilidade para os cargos de
Governador e vice-Governadores:

1°. E tar na posse dos direitos politicos ;
2°. Ser brasileiro nato.
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SECÇÃO m
Das at;tribui«;ões do Governador

Art. 56. Ao Governador compete:
1°. Sanccionar, promulgar e fazer pnblicar as leis e reso

luções do congresso e expedir decretos, instrncções e regula
mentos para sua fiel execução;

2°. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da União e a
do Estado, as leis d'este e as federaes em qne tem intervenção a
sua auctoridade;

3°. Dirigir os negocios da administração civil e militar;
4°. Convocar extraordinariamente o Congresso e prorogar

as suas sessões ordinarias, quando o bem publico o exigir ;
5°, Celebrar com os outros Estados ajustes e convenções

sem caracter politico, sujeitando-os â approvação do congresso
e depois á do t're~idente da Republica;

6°. Informar o Congresso, no dia de sua abertura, do es
tado dos negocias publicas e actos de sua administração, por via
de mensagem, fazendo n'esta a indicação das medidas cuja adopção
lhe pareça necessaria;

7°. Enviar a cada uma das camaras todas as informações
e esclarecimentos que por elias lhe forem reclamados;

8°. Nomear e demittir os empregados civis e militares, de
accordo com a Constituição e com as leis;

9°. Suspender os empregados administrativos do Estado,
depois de ouvil-os, mandando immediatamente responsabili
sal-os;

10. Dar as ordens para se efi'ectuarem as eleições do Es
tado e as federaes, no caso do § 3° do art. 17 da Constituição
Federal, e tomar as providen,cias para que elias S~ efi'ectuem;

11. Solicitar do governo federal, quando o reclamar a con
veniencia publica, o auxilio das forças federaes, dando parte ao
Congresso, logo que se reunir, dos motivos que lhe impuzeram
e se procedimento; .

12. Representar ao governo federal contra os ínnccionarios
federaes residentes no Estado;

. 13. Provocar, quando necessaria, a acção do ministerio pu
blico do Estado .,

14. Commutar e indultar as penas Impostas aI crimes
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communs, sujeitos á jurisdicção do Estado, ouvindo o Juiz ou
'fribunal que houver proferido a sentença.

Art. 57. O Governador será o chefe das forças pertencen.
tBS ao Estado.

SECÇÃO IV

Da responsabilidade do Governador

Art 58. Nos crimes de responsabilidade do Governador o
preparo do processo e o julgamento pertencerão ao senado.

§ unico. A lei dirá quaes serão esses crimes e lhes regu
lará a processo e julgamento.

Art. 59. Nos crimes communs será processado e julgado o
Governador pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante licen·
ça da camllra dos deputatlos, á qual deverão ser remettidos os au·
tos antes de proferida a pronuncia, para que delibere sobre a
procedencia ou improcedencia da accusação.

§ unico. Tambem n'estes crimes a lei regulará o processo
e julgamento do Governador.

CAPITULO III

SECÇÃO I

Do poder judiciario

Art. 60. O poder judiciario é exercido:
1°. Pela magistratura do Estado, composta de um Superior

Tribunal de Justiça e de juizes de direito;
2°. Por juizes districtaes e seus supplentes;
3°. Portribtmaes do jury;
4°. Por tribuilaes correccionaes.
Art 61. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisdicção

em todo o Estado e sua séde na capital d'este.
§ 1°. Para os efi'eitos da administração da justiça pelos o~·

tros orgãos do poder judiciario será o territorio do Estado dI'
vidido em comarcas e districtos.

§ 2°. Cada comarca terá um juiz de direito, excepto a da
capital que terá tres, pelo menos, e cada districto um juiz djs.



183

trictal e supplentes, um ~rib(Jnal ~o jury e um trib~al cor
reccional.

Na capital havel'á um so tribunal do jary.
§ 3°. As comarcas poderão comprehender mais de um dis·

tricto e serão classificadas de primeira, segunda e terceira en·
trancia, segundo a distancia em que se acharem da capital do
Estado ou a facilidade de communicação que houver entre elias
e a mesma capital.

§ 4°. Cada districto terá pelo menos cem jurados.
§ 5°. A lei estabelecerà os requisitos para ser jurado e das

decisões sobre a sua qualificação haverá recurso para o Supe
rior Tribunal de Justiça.

Art. 62. Os magistrados são vitalicios, perdendo o cargo
unicamente por sentença judicial.

Art. 63. A competencia do poder judiciario estende-se a
qualquer materia de natureza civil e criminal, exceptuados os
crimes puramente militares e os casos previstos n'esta Consti·
tuição e na federal.

§ unico. As suas decisões, guardados os recursos, porão
termo aos processos e questões, salvo nos casos mencionados
n'esta ultima Constituição.

Art. 64. Nas causas em que se tratar da validade ou in
validaue, em face d'esta Constituição, de leis, actos do poder exe
cutivo, posturas das camaras municipaes e actos das auctori·
dades administrativas dos municipios, é ainda da competencia
do poder judiciario decidir da sua constitucionalidade com re·
lação â especie.

§ unico. Das suas decisões sobre a materia d'este artigo
haverá sempre recurso necessario e com efeito suspensivo para
o Superior Tribunal de Justiça.

Art. 65. E' permittido o juizo arbitral em materia civil e
commercial.

Art. 66. Serão movidas no fôro da capital as causas em
que o Estado demandar ou for demandado.

. .Art. 67. Para promover os interesses da justiça publica
élIlStituido o ministerio publico junto ao poder jndiciario.

Ar~. 68. Perante osjuizes e tribunaes haveráserventuarios
de justiça.
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SECÇÃO TI

Do Tribunal Có~reccional

Art. 69. O tribunal correccional compõe-se do juiz distri
ctal como presidente e de vogaes em numero de quatro, pelo me
nos, sorteados dentre- os jurados residentes na séde do districto.

§ unico. Compete-lhe o processo e julgamento das infrac
ções de posturas, contravenções e crimes de pequena penalidade.
A lei especificará qull.é el1es serão, tendo em vista a sua na
tureza. e que a pena não exceda. de l:OOO(iooO de multa ou 1
aIlÍlo lIe prisã15 com li. m'escma multa ou sem ella.

Art. 70. De todas as decisões do tribunal correccional ha
vetát ap:ttel1a~ão iiecessatia para o juiz de direito da comarca.

SECÇÃO fi

Do Tribunal do Jury

Art. 71. O tribunal do jury compõe·se do juiz de direito
como presidente e de trinta.. e seis jura~os pelo menos.

§ 1°. As suas decisões serão proferidas por um oonselho de
12 jurados sorteados dentre os que o compõem.

§ 2°. A sua competenciaiVersa sómente Sobre o julgamento
em materia criminal.

§ 3° Compete-lhe o julgamento de todos os crimes a con
travenções que por lei não seja conferido a outro juizo ou tri
bunal;

§ 4°. Os jUl'ados pronunciar-se-ão sobre o facto e o presi
dente do tribunal app1icará a lei de accordo com as suas de
cisões.

SECÇÃO IV

Do Juiz Di@t,ric~l

Art. 72. Ojuiz distriotal e seus supplentes serão nomea
dos por dois annos pelo Governador do Estado.

§ unico. erão preferidos para essas nomeações os cidadãos
graduados em direito.
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Art. 73. O juiz districtal presidirã. o triblmal correccional,
e:!fectuará os casamentos no seu districto, preparará e julgará
as causas civis atê o valor de tresentos mil réis e substituirá
o juiz de direito, excepto:

1°. Na presidencia do jury;
2°. No julgamento dos crimes de responsabilidade;
30. No julgamento da appellação necessaria das decisões

dos tribunaes correccionaes.
Art. 74. Nos districtos que não forem sMe da comarca o

preparo dos processos civeis, cujo julgamento pertence ao juiz
de direito, competirá ao juiz districtal.

Art. 75. Das decisões do juiz districtª,l haverá recurso
para o juiz de direito.

Art. 76. Todas as mais attribuições do juiz nistrictal se
rão consignadas na lei.

Art. 77. Nos crimes de responsabilidade será processado
e julgado pelo juiz de direito da comarca.

Art. 78. O juiz districtal não poderá ser removido senão
á requerimento seu e nem demittido senão por sentença judicial.

SECÇÃO V

Do Juiz de Direit.o

Art. 79. O juiz de direito será nomeado pelo Governador
do Estado d'entre os cidadãos grliduados em direito COm quatro
annos de pratica de fôro, pelo menos, obtida no cargo de juiz
districtal, ou no de membro do ministerio publico, ou com seis an
nos de e:!fectivo exercicio de ad voc.acia devidamente comprovado.

Art. 80. A primeira nomeação do juiz de direito será sem·
pre para comarca de primeira entrancia.

Art. 81. Vagando qualquer comarca de segunda entrancia,
será n'ella provido pelo Governador o juiz de direito mas an
tigo das de primeira e no caso de vaga das da terceira será
pela mesma fórma preenchida pelo juiz de direito mais antigo
das de segunda. .

§ unico. A idade f'revalecerá para regular o accesso, quan·
do aconteça existirem dois ou mais juizes de direito com ames·
ma antiguidade e, quando tiyerem a mesma idade, ficará á livre
escolha do Governador.
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Art. 82. Salvo o caso de permuta de comarca de igual en·
trancia, os juizes .de direito não poderão ser removidos.

Art. 83. O juiz de direito preside o tribunal do jury, ap
plica n'elIe a lei, de accordo com as decisões sobre o facto, julga
em' 2a instancia as causas civeis até o valor de tresentos mil
réis, prepara na sMe da comarca e julga em toda ella, em la.
instancia, as causas de valor superior a essa quantia.

§ 1°. A lei especificará todas as auas attribuições.
§ 2°. Das suas decisões em 1" instancia haverá recurso

para o Superior Tribunal de Justiça.
Art. 84. Nos crimes communs e de responsabilidade será

alie processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

SECÇÃO VI

Do Superior Tribunal de Justiça

Art. 85. O Superior Tribunal de Justiça compor·se-á de 7
membros, pelo menos, com a denominação de desembargadores,
dos quaAs nm será o presidente, eleito annualmente pelo tribu
nal, e outro o pro(',Urador geral do Estado, nomeado pelo Go·
vernador.

Art. 86. Os seus membros serão nomeados pelo Governa
dor dentre os juizes de direito de terceira entrancia pela or
dem da antiguidade e no caso de igualdade d'esta será prefe-
rido o mais velho. .

Havendo dons ou mais juizes de direito com igual tempo
de exercicio e a mesma idade, ficarà á livre· escolha do Gover
nador.

Al't. 87. Ao Superior Tribunal de Justiça além das suas
attribuiçõe consignada na lei, as quaes poderão ser alteradas
por lei ordinaria e das demais que lhe são dadas por esta Con
tituição, compete organisar a lista dos juizes de direito pela.

ordem de ua antignidade em entrancia.
Ãrt. 88. 03 membros do Supél'Íor Tribunal de Justiça se

rão processados e julgados pelo proprio tribunal.
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SECÇÃO VII

Do lDinisterio publico e serventuarios
. de justiça

Art. 89. O ministerio publico terá por orgãos um procu
rador geral do Estado, um promotor em cada comarca e um ad
juncto de promotor em cada districto.

§ 1°. O procurador geral e promotor serão nomeados pelo
Governador, o primeiro dentre os membros do Superior Tribu
nal de Justiça e o segundo dentre os cidadãos graduados em
direito.

§ 2ó• O procurador geral exercerá o cargo por dous an
nos e o promotor emquanto bem servir.

§ 3°. O adjuncto será nomeado pelo juiz de direito da co
marca e conservado em quanto bem servir.

§ 4.°. O procurador geral durante o tempo de seu exerci
cio não funccionará no tribunal como j lllgador.

Art. 90. Haverá perante o Superior Tribunal de Justiça
em cada districto tantos serventuarios de justiça quantos forem
necessarios.

§ unico. Serão nomeados vitaliciamente pelo Superior Tri
bunal de Justiça os que tiverem de servir perante ene e pelos
juizes de direito os dos districtos de sua comarca.

CAPITUl_O IV

Da policia do Est,ado

Art. 9L E' confiada á policia do Estada a manutenção da
ordem e segurança publica.

Art. 92. Será dirigida por um cidadão graduado em direi
to, com a denominação de chefe de policia e de nomeação do
Governador. .

Art. 93. O chefe de policia terá agentes em todo o Estado,
nomeados, sob sua proposta, pelo Governador.

Art. 94. A lei ordinaria marcará as attribuições do chefe
de policia e de seus agentes.
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TITULO III
Do munieipio

CAPITULO!

Art. \')5. O município é a base da organisação administra
tiva do Estado e autonomo em tudo quanto respeita ao seu pe
culiar interesse.

Art. 96. Qualquer nucleo de população poderá constituir
se em municipio com aquiescencia do Congresso e, depois de con
stituido, poderá incorporar-se ou annexar-se a outros munici·
pios, meàiante a mesma condição.

Art. 97. Ficam a cargo dos municipios e correrão sob sua
inspecção todos os negocios relativos a illuminação publica, po
liciamento, cemiterios, ruas, jardins, mercados, abastecimentos
d'agua, obras de irrigação. instrucção publica primaria, salubri
dade, embellesamento e regularidade das povoações, logradouros
publicas e quaesquer outros serviços de natureza municipal.

§ unico. Quando julgar conveniente poderá tambem o Es
tado crear e manter escolas nos municipios, nos termos do nu
mero 3 do art. 24.

Art. 98. Aos municipios ficam pertencendo o imposto de
c1ecima urbana e todos aquelles que tiverem caracter essencial·
mente local.

§ unico. Além disso poderão elIes crear contribuições ad
dicionaes ás taxas do Estado.

Art. 99. As posturas municipaes só poderão ser annulia
das pelo Congresso nos seguintes casos:

1°. Quando forem contrarias ás leis do Estado ou da União;
2°. Quando forem oifensivas aos direitos dos outro!; muni

cipios.
§ unico. A disposição d'e te artigo não obsta a acção do

poder judiciario nos casos de sua competencia, de accordo com o
artigo 64.

CAPITULO II

Da administração IIlunieipal

rt. 100. A. administração mU11icipal é exercida por uma
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camara, á qual compete a deliberação e por um intendente en
carregado de executar as suas resoluções.

§ unico. O intendente será auxiliado por empregados de
sua confiança, cujo numero e attribuições a lei municipal deter
minará.

Art. 101. O intendente será substituido nos seus impedi
mentos e vaga por um sub-intendente.

Art. 102. Os lugares de membros da camara municipal e
os cargos de intendente e sub·intendente serão preenchidos por
eleição.

Art. 103. Os membros da camara, o intendente e sub-in
tendente serão eleitos por 4 annos, não podendo o intendente ser
reeleito para o seguinte periodo.

§ unico. Prevaler.e igual incompatibilidade para o sub-in
tendente, que tiver estado em exercicio dentro dos seis mezes
anteriores á eleição.

Art. ] 04. Vagando os lugares de intendente e snb-inten
dente, faltande apenas um anno ou menos para. completar-se o
quatriennio, a camara municipal procederá a eleição de quem
os substituaj faltando, porém, mais de que esse tempo, acamara
nomeará provisoriamente quem os substitua e proceder-se-á a
eleição popular.

Art. 105. São elegiveis para membros da camara munici
pal e para os lugares de intendente e sub-intendente os que fo
rem eleitores e tiverem residencia no municipio por dous an
nos pelo menos.

Art. 106. As eleições de membros da camara, intendente
e sub·intendente serão feitas na mesma occasião e pela mesma
rorma. .

~.l't. 107. Nenhuma ca.mara terá mais de quinze membros,
nem menos de cinco.

Art. 108. Oompete á camara municipal:

10. Orçar a receita e fixar a despeza do municipio, annu
almentej

2°. ContraÍ!' emprestimos de conformidade com o art. 136;
3°. Auctorisar o funccionario competente a requerer desa

propriação por utilidade ou necessidade municipal, de accordo
com o direitq comml1m ;

4°. Marcar dia para a eleição de seus membros, intenden-
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te e sub-intendente, no caso de vaga, guardado quanto a estes
ultimas cargos o disposto no artigo 104;

5°. Organisar o seu regimento interno e nomear os empre
gados indi~pensaveis para o seu serviço;

6°. Reclamar aos poderes do Estado contra qualquer acto
que ofl'enda os direitos ou interesses do mUTIicipio ;

7°. Legislar sobre todos os negocios:: de natureza muni-
cipal. '

Art. 109. Os membros da camara e o intendente serão pro
cessados e julgados nos crimes de responsabilidade pelo juiz de
direito da comarca.

Art. 1l0. As camaras poderão impor pena de multa até
cincoenta mil rêis, que será convertida em prisão simples, mm
ca maior de 15 dias, si o condemnado não tiver meios para pa
gaI-a ou não o quizer fazer dentro de oito dias contados da
intimação. .

Art. llI. Para a cobrança de suas dividas activas, liqui
das e certas, terão os municipios o meio executivo perante a
justiça ordinaria.

Art. 112. Os bens pertencentes aos municipios são isentos
de penhora'

Art. 113. Os municipios são obrigados a satisfazer os ser
viços de interesse geral de que forem incumbidos pelo Estado.

TrfULOIV

Dos elei tores

Art. 114. Serão eleitores os cidadãos maiores de 21 annos
de idade que souberem ler e escrever, excepto:

1°. Os mendigos;
2°. A praças de pret ;
3°. Os religiosos de ordens monasticas, companhias, con

gregações ou communidades de qualquer denominação, sujeitas
a voto de obediencia, regra ou estatuto que importe a renuncia
da liberdade individual.
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TITULO V

Declaração de direitos

Art. 115. A Constituição garante a inviolabilidade dos di
reitos concernentes a liberdade, segurança individual e pro
priedade, nos seguintes termos:

§ 1°. Nínguem pode ser obrigado a fazer on deixar de fa
zer alguma cousa senão em virtude da lei;

§ 2°. E' livre o exercicio de qualquer religião, desde que
não offenda a moral ou a paz publica;

§ 3°. E' garantida a liberdade de associação e reunião,
comtanto que seja para fim licito. A policia não poderá inter
vir senão para manter a ordem publica;

§ 4°. E' tambem garantida a liberdade de eusmo ;
§ 5°. E' livre a manifiestação das opiniões em qualquer

assumpto, por palavras, escriptos e pela imprensa, respondendo
cada um pelos abusos que commetter nos casos e pela fôrma que
a lei determinar j

§ 6°. E' permittido todo genero de trabalho e industria
ou profissão, que não se opponha á moralidade, segurança ou
bygiene publica;

§ 7°. Em tempo de paz qualquer pode entrar e saír do
Estado, quando e como lhe convenha, sem dependencla de pas
saporte, com ou sem os seus bens, salvo, quanto a estes, o pre
juízo de terceiro;

§ 8°. Todos são iguaes perante a lei. Esta não creará ti
tulas de fidalguia ou condecorações e garantirá a todos o livre
accesso aos cargos e funcções publicas, sem outra differença
senão a dos talentos, virtudes e capacidade especial estatuida
por lei;

§ 9°. Ninguem será sentenciado senão pela auctoridade
competente, em virtude de lei anterior e na forma por elia es·
tabelecida ;

§ 10. Não haverá fôro priveligiado, excepto para os casos
determinados n'esta Constituição e nas leis; .

§ 11. E' inviolavelo segredo da correspondencia;
, § 12. A não ser em flagrante delicto a prisão só poderá

p.ffectuar-se por ordem da auctoridade competente. A. lei dirá
quaes os requisitos necessarios para a validade de uma ordem de
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prisão, especificando entre elles os de ser sempre escripta e ex
pedida em duplicata para ser um dos exemplares entregne ao
preso na occasião de ser effectuada a prisão. No caso de prisão
em flagrante ser-Ihe-á dada dentro de 24 horas copia do res
pectivo auto ;

§ 13. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem culpa
formada, senão nos casos que a lei especificar;

§ 14. Mesmo com culpa formada ninguem será levado á
prisão, nem conRervado n'ella, desde que preste fiança idonea,
quando a lei a permittir;

§ 15. Em geral nos crimes e contravenções de pequena.
penalidade, que a lei precisará, os reus livrar-se-ão'soltos, ainda
que presos em flagrante delicto;

§ 16. O direito de propriedade é garantido em toda a sua
plenitude, salvas as desapropriações por necessidade ou utilida
de publica, mediante indemnisação prévia;

§ 17. E' assegurada aos accusados a mais ampla defesa;
. § 18. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente;

§ 19. Dar-se-á habeas-corpus sempre que o individuo sof
frer violencia ou coar-ção. por illegalidade ou abuso de poder ou
se sentir vexado pela imminencia. desse perigo. Este recurso
só poderá ser suspenso nos casos estabelecidos na Constituição
Federal art. 80 ;

~ 20. Todo o individuo tem em sua casa um asylo invio
laveI. De noite só se poderá entrar n'ella por seu consentimento,
salvo para acndir victimas de crimes ou desastres, e de dia soo
mente nos casos e pela fórma prescriptos na lei;

§ 21. E' falcnltado a quem quer que seja representar me
diante petição aos poderes publicas, denunciar as viola~ões da
lei praticadas pelos funccionarios publicos e promover a effec
tiva responsabilidade d'estes i

§ 22. E' garantida a assistencia publica;
§ 23. E' reconhecido o direito autoral.
Art. 116. As disposições dos §§ 12, 13,14, 15 e 19 do ar·

tigo antecedente não tem applicação aos delictos praticados por
militares em contravenção as leis militares.

Art. 17. A especificação de direitos e garantias feita n'esta
Con tituição não exclue outras garantias e direitos não enumera·
dos e que entretanto resultem da forma de governo que a mesma
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çonáti~ção e a d,a União estabelecem e dos principios qU9 cQn
signão.

TITULO VI
Da .-e.(orD1a da CQDst.it.uiçào

Art. 'HS. A Constituição pode-ser reformada. mediante pro
,posta de qualquer das camaras do Congresso e acceitação de
ambas. I

Art. 119. A proposta para esse ,fim deve ser ~~ign4adllo por
um terço pelo menos da to,talidade d,os membros da ca,lllara onde
for apresentada e sÕJ&~nte considerar-se-4 ~ccej~ .obtendo em
tres discussões dois terços,pelo menos da totalidade dos votos de
cada uma d~elIas. . .

Art. 1:20. Áccei~ a Propostllo, será Jle~trada. na acta da
.sessão, a qual, assignada -pelos membros presente ~ rfJ, ~ d~ á
publicidade, reservando-se a decisão para a legislatur,l} ,s~guinte.

, APt. l!21. N'esta. legislatura, si do,is ~)'ços d~ totalidade
dos melpbl\OS de cada uma dl!8 camaras, em tr~ª dis~ussões ~J:!.c
cessivas, appro:varem-n'a, será Do reform~ publicada pel!> presi
dente do se~ado e incorporada ·á Constituição como pa~ in
tegrante d'ella.

TITULO N'II
Pi.sposições -g~rae.

Art. .~2. E' garanti40 o lll!ogamento da ~vi~a ~o Estado.
Art. 123. Os funccionarios se obrigarão por compromisso

,formal, no acto !la ~osse, a eumprv nel!lle le -Qs seqs fleveres.
. .Art. 124~ :Fj~.m garantidos todos os direjtos .adquirJdos

em virtude das leis, regulamentos e contractos anteriores a esta
Constituição.

. ~rt. 125. FiCa abolida a jurisdicção cO)l~nciosa adminis
tr~tlva, passando todas as questões ,que a elia pertenciam para
a Justiça ordin~.

Art. 126. Tem fé n'este Estado os documentos publicos
~e natureza legislativa, administrativa ou judiciaria da União
e dos outros Estados.

Art. Ia7.•Será sempre concedida. a extradicçio dos crimi-
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nosos reclamados pela. justiça dos demais Estados e do distri
cto federal, de conformidade com a legislação.

Art. 128. A força armada não poderá apresentar·se coI·
lectivamente senão por ordem do superior competente e á ser·
viço publico. E'·lhe igualmente vedado fazer manifestações pela
imprensa..

Art. 12~. Para assegurar a sorte das famílias dos func
cionarios publicos do Estado será creado o monte-pio obrigatorio.

Art. 130. Ningaem será isento de concorrer para as des·
pezas publicas pelo modo que a lei determina~

Art. 131. As despezas necessarias para a manutenção do
governo e da administração, assim como para o bem estar ge
ral do Estado, serão providas por este com o producto das ta·
xas, contribuições e impostos que não tenham sido reservados
exclusivamente á União pela Constituição Federal e pela pre
sente Constituição não sejam privativamente attribuidos aos
municipios.

Art. 132. Feita a primeira reorganisação dos differentes
serviços administrativos, os empregados do Estada que conta·
rem mais de dois annos de exercicio, so poderão perder os seus
cargos em virtude de requerimento que façam pedindo a sua
exoneração ou de sentençajudicial em crime de responsabilidade.

§ unic~. Exceptuam-se das disposições d'este artigo o com·
mandante e of!iciaes da força publica, o chefe de policia, o se
cretario do governo, os inspectores do thesouro e da instrucção
publica e os chefes das repartições publicas, que venham a ser
creadas no Estado, assim como as pessoas que forem nomea·
das ou designadas para exercer commissão de confiança do go·
verno.

Art. 133. A pronuncia e a prisão, nos casos em que a lei
a permittir antes d'aquella, suspendem o exercicio das funcções
publicas. .

§ unico. Exceptua-se da disposição d'este artigo o exer·
cicio dos direitos politicos.

Art. 134. Interpretação alguma poderá ser dada a esta
Constituição, que prejudique os direitos da União estabelecidos
na Constituição Federal e os dos outros Estados.

Art. 135. Nenhuma lei será estabelecida senão por utili
dade publica.

Art. 136. Nenhum emprestimo será contraído sem que a
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lei que o auctorisar estabeleça ofundo de amortisação da divida
respectiva.

Art. 137. Logo que as circumstancias financeiras do Es
tado o permittam, será remunerado pelos cofres publicos o cargo
de juiz districtal e nomeado para exerceI-o somente quem for
graduado em direito.

§ unico. N'este caso poderá a lei alterar as suas attribui
ções e a sua duração será de quatro annos.

,Art. 138. E' gratuito e obrigatorio:em todo o Estado o en
sino primario.

Art. 139. Será leigo o ensino ministrado nos estabeleci
mentos publicos.

Art. 140. O Estado concorrerá para a instrucção publica
dos municipios, exceptuado o da capital, com a metade do que
actualmente despende com esse serviço em cada um d'elles.

.§ unico. Nas primeiras nomeações para as suas escolas os
municipios aproveitarão os professores vitalicios que n'elle ser
virem.

Art. 141. Quando não tiverem sido votadas e sanccionadas
as leis de força e orçamento para um exercicio, serão conside
radas prorogadas até ulterior deliberação legislativa as leis con
cernentes a estes serviços, do exercício immediatamente ante
rior, menos na parte relativa á despeza. que não for ordinaria.

Art. 142. A Constituição reconhece duas unicas instancias
para o julgamento definitivo dos feitos civeis, commerciaes e cri
minaes, resalvado o recurso de revista quanto a estes ultimos,
estabelecido no art. 81 da Constituição Federal.

. Art. 143. Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção of
ficlal, nem terá relações de dependencia ou alliança. com o go
verno do Estado.

Art. 144. Os cemiterios terão caracter secular e serão ad
ministrados pela auctoridade municipaL

Art. 145. Faz parte integrante d'esta Constituição o De
creto Constitucional qtle creou os lugares de Governador, 1°, 2·
e 3° vice-Governadores e ficam confirmadas as eleições a que
procedeu o congresso para o preenchimento d'esses cargos.

Art. 146. Approvoda esta Constituinte será promulgada
pela mesa do congresso e assignada pelos membros d'este.
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':DITULO VIII
Di8p08i~ões t,raositorias

Art. 1°, Ao findar o primeiro triennio considerar-se-á eI'
tincto o mandato dos cinco senadores menos votados e o dos
cinco immediatos no termo do segundo triennio. Os cinco mais
votados funccionarão durante os nove annos.

Art. 2°, Os membros do primeiro congresso, terão os mes·
mos subsidios e ajuda de custo que tinham os antigos deputa
dos provinciaes e o ptimeiro· Governador os vencimentos que
tinha o ultimo Governador nomeado pelo governo federal.

A.rt. 3°, Os funccionarios eleitos membros do primeiro Con..
gresso, que tiverem acceita.do o mandato, deixarão durante ,as
sessões o exercicio de seus cargos. .

Art. 4°. As sess~es- do primeiro Con&Tesso podex:ão ser pro·
rogadas com subsidio até o d'obro do tempo marca~o ri'e~ta Con·
stituição para as sessões ordinarias.

Art. 5°, Não s3rá obrigatoria na primeira organisação da
magistratura a 'disposição dos arts.79, 80 e 86 d'esta Constitui
ção. sendo porém oontemplados de preferencia os actuaes juizes
vitalicios do Estado, de accordo com as exigencias do serviço
publico.

Art. 6°. Para a primeira organisação do poder judiciario o
Governador fará a divisão e classificação das comarcas, podendo
ampliar ou restringir o numero das existentes, de accordo com
a conveniencia publica.

Art. 7°, Os actuaes juizes municipaes e juizes substitutos
serão aproveitados na p'rimeira organisação judiciaria para os
cargos de promotor publico, tanto quanto o permittir a conve
niencia do serviço publico.

Art. 8°. Emquanto não revogadas pelos poderes competen,
tes subsistem em vigor todas as leis e regulamentos preexistentes
a esta Constituição, que não contrariarem os principios n'ella es·
tabelecidos. Tambem vigorarão no que implicita· ou explicita
mAnte não se oppozerem á Constituição, até que o Congresso ~
tabeleça leis especiaes, as disposições federaes relativas á leglS'
lação processual, administrativa e fiscal. •

§ unico. Até que seja votada. pelo Congresso a. legisla~
respectiva, o Superior Tribunal de Justiça exercerá as attribw-
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çõealFte~ae:lais.existentés·'coili'erem ao Tribunal ~a) Relação, os
juizadà diteÜlO as q,ue~sã'O dadas aos actuaes juizes de direito
eaos jumes districtaes as que pertencem aos juizes municipaes,
com as TestJ.licç-ões consagr,adas n'esta Constituição.

Art; 9°. PllITa o effeito do art. 79 será tambem contado o
qU8ItEiennio dos"actuàes juizes municipaes.

. Art.• 1(;). A disposição do art. 16 só tornar-se-! obrigatoria
depOis da primeira reerganisação dos differentes ramos de ser
viço publico.

Art. 11. Os empregados de caracter permanente das repar
tições do Estado que forem extinctas, terão preferencia, conforme
suas habilita~ões e cathegoria, no preenchimento das vagas que
se forem creando. Emquanto não forem aproveitados, serão addi
dos ás repartições do Estado, perceberão os seus actuaes or
denados.

Art. 12. Emquanto não forem organisados os diversos ser
viços do Estado, subsistirão os cargos actuaes sem as restricções
feitas n'esta Constituição.

Art. 13, Promulgada esta Constituição, o Congresso dará
por terminada a sua funcção constituinte e, separando-se em ca
mara e senado, encetará os seus trabalhos ordinariús a 5 de fe
vereiro do anno vindouro, ficando auctorisado o Governador do
Estado a confeccionar o orçamento para o anno corrente, sup
primir as despezas que entender conveniente serem supprimidas,
organisar os differentes serviços administrativos e os tribunaes
correccionaes, expedindo os competentes decretos e regula
mentos.

Mandamos, portanto, a todas ás auctoridades a quem o co
nhecimento e execução d'esta Constituição pertencer que a exe
cutem e façam executar e observar fiel e inteiramente cOJOO
n'ella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
. Sala das sessões do Congresso Constituinte, na cidade de S.

Lmz,. capital do Estado do Maranhão, aos 4 de julho de 1891,
terceIro anno da Republica. - Dr. Manoel Bernardino da Costa
Rodlrigw/s Presidente, Isaac Martins Reis, José Ribeiro da
0'uz Filho, Candido Cesar da Silva Rios, Segisnando Aure
lio. de Moura, D". Tarqninio Lopes, F1'ancisco Solano Ro
cJrr:igues, Francisco Joaquim de Souza, Manoel da Silva Sar
dinha, Manoel Gomes Fe1-reira, Salustiano Ferreira de Mo-
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raes Rego, Joaquim Lopes Lobão, Viriato Joaqu,im 'das Cha
gas Lemos, Antonio Baptista Barbosa de Godois, Antonio Pe·
reira da Gamara Lima Filho, Domingos José Ferreira Valle,
Raymundo da Costa Fernandes, Felinto Pessoa de Faria, Vi
ctor Lobato, Ovidio Corrêa Pinto, Dr. Oscar Lamagnére Leal
Galvão, Alcibiades de Aguiar e Silva, José Firmino Lopes
de Ca1"Valho, Theophilo Gonçalves Machado, Benedicto Perei
ra Leite, Alfredo da Cunha Martins, A ntonio Joaquim de
Lima Junior, Alexandre Gollares Moreira, Manoel Barbosa
Alvares Ferreira.



A Mesa do C:úngresso Constituinte do Estado do, Maranhão
faz saber a todos os habitantes do mesmo Estado que o Con
gresso estabeleceu o seguinte

DEORETO:

Art. 1°. Ficam'creados os cargos de Governador e l°, ~o

e 3° vice-Governadores.
Art. 2°. O Governador e vice-Governadores servirão para

quatro annos.
Art. 3°. O Governador e vice·Governadores, que serão

eleitos logo depois da approvação d'este decreto, tomarão posse
perante o Congresso e pronunciarão n'esse acto o seguinte com
promisso:

«Prometto desempenhar com toda lealdade as funcções do
cargo de Governador (ou vice-Governador) do Estado do Ma
ranhão.

Art. 4,0. Até que seja promulgada a Constituição do Estado
o Govefl}.ador exercerá todas as attribuições de que se acha in
vestido o actual Governador.»

Art. 5°. O presente decreto fará parte integrante da Con
stituição do Estado.
. Manda, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cunento e execução d'este Decreto pertencer que o cumpram e
laçam cumprir fiel e inteiramente como n'elle se contém.

Sala das sessões do Congresso Constituinte do Estado do
Maranhão em 14 de junho de 1891.

Dr. Manoel Bernardino da GostaRodrigues, Presidente.
Isaac Martins Reis, 1°. secretario.
José Ribeiro da Cruz Filho, 2°. secretario.





CONSTITUiÇÃO
DO

ESTADO DO PIAUHY





Nós, os Representantes do povo Piauhyense, reunidos em Ga
mara Constituinte, estabelecemos, decretamos e promul
gamos a seguinte

CONSTITmçl0
DO

ESTADO DO PIAUHY
TITULO I

Do Est,ado, seu t,errit,orio e sua or
ganisação

Art. 1°. O Piauhy é um dos Estados soberanos da União
Brasileira, nos termos estatuidos pela Constituição Federal.

Os seus limites são os mesmos da antiga provincia, taes
como os indicam as tradições e os documentos historicos e le
gislativos.

Art. 2°. A forma do seu governo é a republicana federa
tiva, sob o regimen representativo.

Art. 3°. O Estado do Piauhy exerce a sua soberania: .
I. No Congresso Nacional, por meio de representação con

stante de deputados e senadores.
II. No territorio do Estado, pelos orgãos dos seus pode

res politicos,-legislativo, executivo e judiciario, independentes
e harmonicos.
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An. 4°. A harmonia e independencia dos tres poderes, pe
los quaes se manifesta a soberania, são garantidas pelas dis
posições reguladoras de suas relações e pela absoluta incompati
bilida,de para o exercicio das funcções respectivas.

Art. 5°. Como um dos Estados da União Brasileira, o
Piauhy só aceita em sua liberdade governamental as restricções
consagradas na Constituição Federal.

Art. 6°. A séde do governo do Estado continua. a ser a
cidade de Theresina, e só pelo voto de dous terços do numero
tot&J. do~ membros do Congresso, manifestado em duas legisla
tur(\B s\1ccessivas, podérã ser transferida para outro lugar.

SECÇÃO I

Do poder legislativo

CAPITUl.O I

DISPDSIÇÕES GERAES

Art. 7°. O poder legislativo é exercido pelo Congresso do
Estado que se comporá de dous ramos - camara dos deputados
e senado.

An. 8°. A eleição para deputados e senadores far-se·á si
multaneamente.em todo o Estado, nã0 podendo nenhum. cidadão
ser ao mesmo tempo deputado e senador.

An. 9°. O Congresso reunir-se-á na capital do Estado in
dependentemente de convocação no dia 1° de junho, si a lei não
designar outro di&

§ 1°. Os trabalhos do Congresso não poderão ser prolon
gados por mais de. 60 dias, salvo o caso de prorogação quando os
interesses do Estado o exigirem.

§ 2°. Cada legislatura durará quatro annos e as sesões·se
rão annuaes.

§ 3°. E' facultativa a aceitação do mandato.
Art. 10. A camara dos d8putados e o senado funccionarão

em edificios separados.
§ unico. As suas sessões serão publicas, salvo quando o

CQIltrarjo for resolvido por maioria de votos.
.Art. 11. A installação da camara dos deputados e do se-



nado só pod~rjÍ ter lugar ac)lan.do-se presentes a maio:.da abso
luta dos ,seus meIIfbros.

§ unico. A' .cada uma~das camaras compete:
1. V..erirficar e reconhecer os poderes dos seus membros.
II. Eleger a sua mesa.
m. Organisar o seu regimento interno.
IV. Regular o serviço da sua policia interna.
V. NOmear os empregados da sua secretaria.
Art. 12. Os deputados e senadores são inviolaVieis pelas

opin~ões que emittirem no exercicio do mandato.
Art. 13. Os deputados e senadores, desde que tiverem te·

çebi~o I p.iploma até a nov:a eleição, não poderão ,ser presos nem
-processados criminalm6nte sem. previa licença de sua camar.a,
salvo caso de flagrancia, em crime inaffiançavel.

N'este caso, levado o processo até a pronuncia exclusive, a
autoridade processante remetterá os autos á camara respectiva,
para resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusado
não optar pelo julgamento,immediato.

Essas immunidades são sómente limitadas pelas restricções
:expJ;'essamente definidas em leis federaes.

Art. 14. Os.membros das duas camaras, ao tomar assento,
contrahirão compromisso formal, em sessão publica, de bem cum·
prir os seus deveres.

Art. 15. Os deputadps e senadores vencerão Q.urante as
sessões um subsidio pecuniario igual e ajuda de custo que serão
nxados pelo congresso no fim de cada legislatura, para a se·
gqinte.

Art. 16. E' vedado aos membros do Congresso durante a
legislatura celebrar contractos com o poder executivo fedeFal ou
do Estado e d'elles aceitar emprego ou commissão retribuida,
salvo accesso on promoção legaes, sob pena de perderem o
mandato.

Art. 17. O mandato legislativo é incompativel com o exer·
cicio de qualquer outra funcção durante as sessões.

Art. 18. Poderá ser eleito deputado ou senador 4iodo o ci
dadão que reunir as condições de elegibilidade para o Congresso
Nacional e residir no territQrio do Estado por mais de dous ano
nos, si d'elle não for natural.

Ar. 19. O poder legislativo declarará em lei especial os
casos de incompatibilidade eleitoral.
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Art. 20. A fusão das duas camaras será obrigatória:
I. Para proceder a apuração da eleição de governador e

de vice·governador nos termos do art. 49 e seus §§.
. II. Para dar posse ao governador e ao vice-governador.

m. Para aceitar as renuncias e escusas d'elles.
IV. Para reforma d'esta Constituição na forma por ena

prescripta.
V. Para auctorissr RRecusação do governador nos crimes

communs e de responsabilidade.
VI. Para resolver sobre a mudança de capital nos termos

do art. 6°. .
Art. 21. Onumero de deputados e senadores poderá ser

alterado conforme o exigirem as condições de população do
Estado.

CAPITULO II

DA OAMA1U DOS DEPUTADOS

Art. 22. A camara dos deputados se comporá de represen
tantes do povo, eleitos por todo o Estado, em quanto o contrario
não for declarado em lei ordinaria e mediante suffragio directo,
garantid1\. a representação da minoria'

§ unico. Acamara dllS deputados se comporá de vinte
membros.

Art. 23. Compete á camara dos deputados a iniciativa de
todas as leis de impostos, das leis de fixação da força publica, da
discussão dos projectos offerecidos pelo poder executivo e o adia
mento das sessões legislativas.

CAPITULO III

DO SENADO

Art. 24. O senado compor-se-á de dez membros elegiveis,
nos termos do art. 18, por todo o Estado, em lista completa.

Art. 25. O mandato de senador durará oito annos, reno
vando-se o senado pela metade, de quatro em quatro annos.

§ 1°. No primeiro anno da legislatura o senado, reconhe
cidos os poderes dos seus membros, discriminará, por meio de
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sorteio a metade d'estes, cujo mandato deva -cessár no termo do
quatriennio.

§ 20. Occorrendo vaga no senado e faltando mais de dous
annos para terminar-se o mandato, a Dlesa respectiva, se estiver
funccionando, ou a secretaria, no caso contrario, dará conheci·
mento da vaga ao governador do Estado para que providencie
immediatamente sobre °preenchimento.

§ 3°. O senador eleito em substituição de outro exercerá
o maudato pelo tempo que restava ao substituido.

Art. 2'1. O senado elegerá annualmente quinze cidadãos
notaveis por sua reputação e saber para fazerem parte do tribunal
especial que tem de processar e julgar os membros do Tribu
nal de Justiça e o Procurador Geral do Estado.

CAPITULO IV

DAS ATTRmUIçÕES DO CONGRESSO

Art. 27. Compete ao Congresso privativamente:
1. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annualmente.
II. Fixar annualmente a força publica.
liI. Decretar impostos:
Sobre a exportação de generos e productos do Estado;
Sobre transmissão de propriedade;
Sobre titulos de nomeação de empregados publicos do Estado;
Sobre lotação de officios de justiça;
Sobre industrias e profissões;
IV. Regular os direitos e emolumentos cobraveis pelas re·

partições publicas do Estado.
V. Fixar taxas de se110, quanto aos actos emanados do

governo do Estado, em negocios de sua economia.
VI. Estabelecer contribuições concernentes aos telegraphos

e correios do Estado.
Vil. Estabelecer bases para organisação das repartições

publicas, creando novas, supprimindo ou reformando as exis
tentes.

. VIII. Crear e supprimir empregos publicos, fixar-lhes as
attribuições e estipular·lhes oe vencimentos.

IX. Auctorisar emprestimos e operações financeiras, esta
belecendo suas condições e limites.
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)r. Deliberar sobre ajustes e ®ntractos com os outrQS Es
tados da Republica, com tanto que não tenham caracter politico.

XI. Determinar a alienação ou arrendamento de terras e
outros quaesquer bens do Estado.

xn. Representar ao Congresso Nacional contra leis geraes
ou de outros Estados, por ventura offensivas aos direitos e inte·
resses do Estado.

xm. Conservar, augmentll.r ou diminuir, mediante infor
mação do governador a força militar, conforme ror mister para
a manutenção da ordem e segurança publica.

XIV. Resolver sobre vencimentos dos magistrados.
XV. Deliberar sobre obras publicas, estradas e navegação,

sem offensa das attribuições do Congresso Nacional e dos Con
selhos Municipaes.

XVI. Legislar:
Sobre a divisão civil e judiciaria do Estado j
Sobre a instrucção publica, j

Sobre a. desapropriação por utilidade publica j

Sobre immigração e colonisação;
Sobre a organisação judiciaria;
Sobre casas de prisão, trabalho, correcção e regímen d'ellas;
Sobre soccorros publicos e casas de caridade;
Sobre qualquer materia não excluida de sua competencia

pelo poder federal e pelos principios reguladores da organisa
ção municipal.

XVII. Decretar as leis do processo que pertencerão á com
petencia do Estado.

XVIII. Conceder privilegios, por tempo limitado, aos in
ventores, aperfeiçoadores e primeiros introductores de industrias
novas, sem prejuizo das attribuições do governo federal.

XIX. Reclamar cumulativamente com o governador a in
tervenção do governo federal no caso do art. 5 n. 3 da Consti
tuição Federal.

XX. Conceder ou negar licença ao governador para re
tirar-se do Estado por mais de oito dias.

XXI. Receber do governador e dos seus substitutos o com
promisso de bem e fielmente exercerem as funcções do cargo.

XXll. Auctorisar a accusação do governador ou do sen
substituto nos crimes communs e de responsabilidade, s6 poden
do simi1hante deliberação ser tomada em sessão publica. e vota-



ção nominal de dous terças, pelo menos, do numero total dos
seus membros.

Art. 28. E' vedado ao Congresso:
§ 1°. Subdelegar ao governador qualquer de suas attribui

ções legislativas.
§ 2°. Decretar leis de excepção ou favor pessoal.

CAPITULO V

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Àrt. 29. Salvas as excepções do art. 23 todos os projectos
deleipodem ter origem indistinctamente na camara ou no senado.

Art. 30. O projecto de lei adoptado em uma das camaras
será submettido á outra, e si n'esta fôr approvado, será devolvi·
do á camara que o iniciou, e o presidente d'esta o enviará offi
cialmente ao governador do Estado, que terá o praso de 10 dias
para promulgaI-o e publicaI-o como lei ou resolução.

§ unico. O silencio do governador no decendio importa.
promulgação e no caso de ser esta negada, quando já estiver
encerrado o Congresso, o governador dará publicidade aos mo
tivos de sua recusa.

Art. 31. A l'ecusa da promulgação do projecto de lei só
terá lugar nos seguintes casos:

1. Por inconstitucionalidade;
II. Por contrario aos interesses do Estado;
III. Por embaraços na execução.
Art. 32. Devolvido o projecto á camara que o iniciou, nos

c~sos dos ns. II e m do art. antecedente ahi se o sujeitará á uma
~cussão e á votação nominal, considerando-se approvado si ob
tiver dous terços de votos dos membros presentes.
. N'este caso o projecto será remettiào á outra camara que,

SI o. approvar pelos mesmos tramites e pela mesma maioria, o
envIará ao governador para promulgaI-o.

§ unico. A formula da promulgação será a seguinte:
«F ... Governador do Estado do Piauhy. Faço ss.ber a to

dos os seus habitantes que o Congresso decreta e eu promulgo
a seguinte lei (ou resolução).»

Art. 33. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo governador nos casos dos arts. 32 e 34 o presidente do se-
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nado, ou vice-presidente, si o primeiro não o fizer em igual pra·
so, a promulgará, usando da seguinte formula:

"F..... Presidente do Senado (ou vice-presidente) faz sa·
bel' aos que a presente virem que o Congresso do Estado do
Piauhy decreta e promulga a segúinte lei (ou resolução)."

Art. 34. Acamara á que o projecto for devolvido por in
constitucional o remetterá immediata ente ao 'fribunal de Jus
tiça para decidir sobre o caso.

§ 1°. A promulgação do projecto de lei devolvido por in·
constitucional sem a observancia d'es"e preceito não produzirá
efieito algum. _

§ 2° Si o Tribunal de Justiça tiver julgado constitucio
nal o projecto de lei, a camara que o iniciou o enviará ao go
vernador para promulgaI-o.

Art. 35. O projecto de uma camara emendado na outra
será devolvido á primeira que, si a.ceitar as emendas, o en
viará ~ssim modificado ao governa o .

§ 10. No caso contrario, voltará a camara revisora, e si as
alterações obtiverem dous terços dos otos dos membros presentes,
considerar-se-ão approvadas, sendo então remettidas com o pro
jecto á camara iniciadora, que só poderá reprovaI-as pela mes
ma maioria.

§ 2°. Rejeitadas d'este modo 's alterações, o projecto será
remettido sem elIas á promulgação.

Art. 36. Os projectos rejeitados ou não promulgados não
poderão ser renovados na mesma Sessão legislativa.

SECÇÃO II

Do poder ex.ecutivo

CAPITU O I

Art. 37. O poder expcutivo é exercido pelo governador
do Estado como seu chefe.

§ 1°. Sub titue o governador no caso de impedimento e
accede-lhe, no de falta, o vice-governador, eleito simultanea

mente com e11e.
§ 2°. No impedimento ou falta do vice-governador são sue

cessivamente chamados a occupar o seu lugar o presidente
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do Senado, o da Camara dos deputados e o do Tribunal de Jus
tiça.

§ 3°. São condições essenciaes para o cargo de governa-
dOI: e vice-governador:

1. Ser bra,sileiro nato;
II. Estar no goso dos direitos civis e politicos;
III. Ser eleitor leigo;
IV. Ser maior de 30 annos;
V. Não ter sofuido condemnação por crimes infamantes.
Art. 38. O cargo de governador ê incompátivel com o

exercicio de qualquer outra funcção.
Art. 39. O governador exercerá o cargo por quatro annos,

não podendo ser reeleito no periodo governamental immediato.
§ 1°. O vice-governador, que estiver em exercicio nos ul

timos 6 mezes do quatriennio, não poderá ser eleito governador
para o periodo seguinte.

§ 2°. O governador ou seu substituto deixará o exercicio
das funcções improrog-avelmente no dia em que terminar o pe
riodo governamental e lhe succederá logo quem houver sido
eleito.

Art. 40. Si no caso de vaga, por qualquer cam;a, do go
vernador ou vice-governador, não houver decorrido ainda dous
annos do periodo governamental proceder-se-á á nova eleição.

Art. 41. Ao empossar-se do cargo, o governador ou vice
governador, pronunciará em sessão publica do Congresso, se es
tiver reunido, ou, não estando, perante o triblmal de Justiça, a
seguinte affirmação :

"Prometto cumprir e manter com toda lealdade a Consti·
tuição Federal e do Estado; observar fielmente suas leis e pro
mover quanto em mim couber, o seu desenvolvimento moral e
material. "

Art. 42. O governador ou quem o substituir perceberá o
subsidio fixado pelo Congresso no periodo governamental an
tecedentp..

§ unico. O subsidio uma vez fixado não poderá ser aug
mentado ou diminuído durante o período de quem o perceber.

Art. 43. Os ascendentes, descendentes, irmãos e cunhados
do governador, durante o cunhadio, não podem ser eleitos para
exercer este cargo em sua substituição.

Art. 44. O governador e o vice-governador não podem
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saír doterritorio do Estado por mais de 8 dias sem licença, sob
pena de perda do cargo.

CAPITUL II

DAS ATTRIBUlÇÓES DO PODER EDJCUTIVO

Art. 45. Ao governador do Estado compete:
§ 1°. Installar o Oongresso por meio de mensagem que

lerá, na qual dará conta da situação do Estado, do modo por
que foram cumpridas as disposições orçamentarias, in~cando-Ihe
as providencias e reformas urgentes que careçam suas leis.

§ 2°. Promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do
Oongresso..

§ 3°. Expedir decretos, instrucções e regulamentos para
sna fiel execução.

§ 4°. Executar e fazer executar as constituições e leis fe
deraes e do Estado.

§ 5°, Convocar extraordinariamente o Oongresso quando
o bem publico o exigir.

§ 6°. Organisar projecto de orçamento da receita e despe
za do Estado, remettendo-o a camara no começo de suas sesões.

§ 7°. Applicar as verbas destinadas pelo poder legislati
vos aos diversos ramos do serviço publico.

§ 8°. Oontrair emprestimos autorisados pelo pO'der legis
lativo.

§ 9°. Providenciar sobre venda, arrendamento e adminis
tração dos bens do Estado na fárma deliberada pelo Congresso.

§ 10. Mandar proceder á desapropriação por necessidade
ou utilidade publica, nos casos decretados pelo poder legislativo,
precedendo indemnisação.

§ 11. Organi~ar projecto para a fixação de força publica e
dispôr d'ella como fôr conveniente á bem da ordem, segurança
e tranquillidade do Estado, e dos municipios em casos extraor
dinarios.

§ 12. Velar sobre o ensino publico.
§ 13. Nomear, suspender e demittir empregados publicas,

na fôrma da lei.
§ 14. Providenciar sobre obras publicas, estradas e nave-
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gação interior do Estado, de accordo com o disposto n'esta e na
Constituição Federal.

§ 15. Remetter ao Congresso Nacional copia authentica de
todos os actos legislativos promulgados.

§ 16. Expedir ordens para serem effectuadas, nos dias de
terminados, as eleições do Estado.

§ 17. Celebrar com outros Estados, mediante autorisação
legislativa, ajustes e convenções sem caracter politico.

§ 18. Requisitar a intervenção do govérno federal para o
restabelecimento da ordem e da tranquillidade no Estado, dando
ao Congresso conhecimento dos motivos que determinaram seu
procedimento.

§ 19, Reclamar contra a invasão do poder federal nos ne
gocios peculiares ao Estado.

§ 20. Solicitar do governo da União, em caso de calami
dade publica, os auxilios de que trata o art, 5° da Constituição
Federal.

§ 21. Representar ao governo federal contra os funcciona
rios federaes residentes no Estado.

§ 22. Representar o Estado nas suas relações of:fi.ciaes
com o governo da União e com os dos Estados.

§ 23. Decidir os confiictos de jurisdicção entre as autori
dad,es administrativas.

CAPITULO III

DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 46. O governador será submettido á processo e jul
gament~, depois que o Congresso declarar procedente a accusação
perante o Tribunal de Justiça nos crimes communs e perante
osenado nos de responsabilidade.

§ \mico. Decretada a procedencia da accusação, ficará o
gover,nador suspenso das suas funcções.

Art. '47. Uma lei que será feita no primeiro anno da legis
latura definirá os crime de responsabilidade do governador e
regulará o processo, a accllsação e o julgamento dos mesmos.
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CAPITULO IV

DA ELEIÇlo DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR

Art. 48. Ogovernador e vice·governador serão eleitos por
suffragio directo e maioria absoluta de votos.

Art. 49. A eleição se fará no dia 7 de abril do ultimo anno
do periodo governamental, procedendo o Congresso á apuração
geral dos votos recebidos e apm'ados nos municipios.

§ 1°. Si nenhum' dos votados houver alcançado maiorilL
absoluta de votos, o Congresso procederá por votação nominal á
eleição entre os que tiverem obtido as duas votações mais ele
vadas na eleição directa.

§ 2°. No caso de empate n'esta eleição, considerar-se-á
eleito o candidato que na eleição popular tiver obtido maior nu
mero de votos, e, quando n'esta tiver acontecido o mesmo, será
preferido o mais velho,

§ 3°. Só se considerará constituido o 00ngresso para pro
ceder·se á verificação d'esta eleição com a presença de dous
terços, pelo menos, do numero total de seus membros.

§ 4°. Nenhum mem bro do Congresso poderá abster-se de
votar, no caso do § 1°, sob pena de perder o mandato.

§ 5°. Todavia, por força maior, poderá retirar-~e do Con
gresso com tanto que deixe o seu voto por escripto.

§ 6°. O processo da eleição e apuração será regulado por
lei ordinaria.

CAPITULO V

DAS SECRETARIAS DE ESTADO

Art. 50. O governador será auxiliado por secretarios de
Estado, agentes de ua confiança. que lhe subscreverão os actos,
e presidirá cada um á .uma das repartições em que se divide a
admini tração.

Art. 51. Haverá tres secretarios de Estado - o do Gover
no, o da fazenda e o da Policia.

Art, 52. Os secretarios do Estado não poderão accumu
lar o exercicio de outro emprego ou funcção publioa, nem ser
eleito governador ou vice-governador, deputado ou senador do
Estado ou da União.
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Art. 53. Uma lei definirá a competencia de cada uma das
secretarias e as attribuições dos respectivos secretarios.

Art. 54. Os secretarios de Estado não serão responsaveis
pelos conselhos que derem ao governador; re ponderão, porem,
pelos seus actos como funccionarios publicas perante o Tribunal
de Justiça.

SECÇÃO III

CAPITULO I

DO PODEI:/, JUDIOIARIO

Art. 55. O poder judiciario é constituido por um Tribunal
de Justiça, tendo sua séde na capital do Estado, e por juizes
de direito, juizes district es e juraclos.

Art. 56. O Tribunal de Ju tiça compõe-se de cinco d.esem
bargadores tirados d'entre os juizes de direito do Estado, que
tiverem mais de 12 annos de formados e mais de 4 de exercicio
na magistratura, e dentre os cidadãos graduados em direito, de
notavel saber e reputação. que possuirem as condições de ele
gibilidade para o senado nacional.

Art. 57. A primeira nomeação dos desembargadores será
feita pelo governador do Estado, de modo que a maioria d'elles,
pelo menos, seja de magistrados.

Art. 58. Occorrendo vaga de desembargador o Tribunal de
Justiça organisará uma li ta dos cinco juizes de direito mais
antigos do Estado, d'en e os quaes um ará escolhido pelo
governador.

Art. 59. O Tribunal de Justiça decidirá, em segunda e ul
tima instancia, todas as causas civeis, commerciaes e criminaes,
que a lei submetter ao sen conhecimento, competindo-lhe tam
bem o processo e julga ento do governador, nos crime3 com
muns, dos secretarios de Estado e dos juizes de direito, nos cri
mes commUDS e nos de re ponsabilidade.

Art. 60. Ao Tribunal de Justiça compete tambem, na an
sencia do Oongresso, co ceder licença ao governador e vice-go
vernador para sairem do Estado por mais de 8 dias.

Art. 61. O tribunal elegerá annualmente presidente um de
seus membros conforme s. .lei preceituar.



Art. 62. Organisado, este tribunal se regerá pelas leis em
vigor relativas aos tribunaes de relação, em quanto outras não
forem decretadas pelo poder competente.

Art. 63. Os juizes de direito serão nomeados pelo gover
nador d'entre os doutores ou bachareis em direito que tiverem
exercido cargo de justiça ou advocacia durante quatro annos
pelo menos.

§ unico. Para e:ifectuar a nomeação de juiz de direito, o
Tribunp.l de Justiça organisará uma lista de cinco doutores ou
bachareis em direito nas condições d'este artigo e a enviará ao
governador para d'entre estes escolher um.

Art. 64. Os magistrados ~ão incompativeis para qualquer
cargo de eleição popular.

Art. 65. O jury conhecerá,~quantoao facto, dos crimes cujo
conhecimento a lei lhe attribuir.

Art. 66. Só se consideram magistrados os membros do Tri·
bunal de Justiça e os juizes de direito. Uns e outros são vita.li
cios, não podem ser suspensos nem privad.os de seus cargos senão
nos casos previstos por lei e em virtude de sentença formal
do tribunal.

Art. 67. A suspensão, mesmo nos casos em que fôr per
mittida,não póde ter lugar se não para ser o magistrado submet
tido immediatamente á processo.

Art. 68. Os juizes de direito são inamoviveis. Só poderão
ser removidos á pedido, ou para comarca de entrancia superior,
ou em virtude de proce,so, do qual fique provado ser perniciosa
ao serviço publico a permanencia. do juiz na comarca.

Art. 69. O processo para remoção do juiz de direito come
çará por iniciativa do Procurador Geral do Estado.

Art. 70. Pronunciando-se o Tribunal de Justiça pela remo
ção, o juiz ficará avulso até que, vagando alguma comarca da
mesma entrancia, lhe pos a ser designada.

Art. 71. A vaga deixada em virtude de remoção ou por
outra qualquer causa será preenchida nos termos do art· 63 e 74.

Art. 72. O juiz de direito na séde da comarca preparará
todos os processos civeis, commel'ciaes e criminaes, cujo julga
mento lhe pertença em primeira instancia.

§ 1°. Fóra da Me da comarca, serão esses processos pre
parados pelo juiz districtal em exercicio até a pronuncia e julga
mento exclu ive.
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§ 2°. O juiz districtal não proferirâ despacho de que caiba
aggravo nas causas cujo julgamento em primeira instancia per·
tença ao juiz de direito. I

Art. 73. Para o lugll.r .de juiz districtal será nomeado de
preferencia doutor, ou bacharel formado em direito que tiver pelo
menos um anno de pratica do fôro, vencendo a gratificação que
lhe for marcada por lei.

Art. 74. As comarcas do Estado, serão de duas entrancias,
e oprincipio de antiguidade prevalecerá para o accesso dos juizes.

Art. 75. Os membros do Tribunal de Justiça e o Procura
dor Geral do Estado, nos crimes communs· e de responsabili
dade, serão processados e julgados por um tribunal especial, que
se comporá do presidente do senado, dos membros do Tribunal
de Justiça não envolvidos no crime, e de cinco cidadãos notaveis
por sua reputação e saber eleitos annualmente pelo senado.

§ nnico. Quando mais de um desembargador estiver envol
vido no crime de que se tratar, serão chamados na fórma da lei
os juizes de direito precisos para completar-se o tribunal.

Art. 76. O secretario e escrivão do Tribunal de Justiça,
os tabelliães e escrivães do judicial serão ncmeados a titulo vi
talício pelo presidente do mesmo tribunal. Excepto o secretario,
todos os outros serão mediante concurso.

àrt. 77. O Tribunal de Justiça tomará assentos para regu·
larisar a administração da justiça no Estado em relação aos
pontos duvidosos da legislação civil, criminal e processual, en
viando-os ao poder competente para interpretação das leis.

Art. 78. Em sua primeira sessão annualo Tribunal orga
Disará a lista dos juizes de direito mais antigos do Estado e
fará publicaI-a.

Art. 79. A lista dos jurados será confeccionada pelo Con
selho Municipal na primeira sessão de cada' anno. e logo enviada
ao juiz de direito da comarca.

§ 1°. Perante o mesmo juiz requererá o orgão do ministe·
rio publico, por meio de petição documentada, a exclusão das
pessoas indevidamente contempladas na lista.

§ 2°. Tambem por meio de petição documentada poderá o'
cidadão injustamente excluido requerer a sua inclusão.

§ 3°. Da decisão que julgar improcedente a reclamação do
ministerio publico haverá recurso necessario para o Tribunal de
Justiça e voluntario DOS outros casos.
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Art. 80. Para desempenhar as funcções de jurado é mister:
I. Residir no municipio ha mais de um anno j

n. Ser maior de 21 annos j .

li Não ter soffrido condemnação por crimes infamantes j

IV. Ser eleitor leigo e achar-se no goso de todos os di-
reitos civis e politicos.

Art. 81. E' falcutado, sempre que nisto convierem as par
tes, o julgamento das causas civeis por um arbitro escolhido á
aprazimento das mesmas, não sendo os interessados menores ou
interdictos.

O juiz, porém, marcará praso razoavel, improrogavel, para
decisão e a homologará ou proferirá á requerimento da parte, si
o arbitro não o tiver feito dentro elo dito praso.

Art. 82. Fica extincto o cargo de juiz municipal.

CAPITULO II

DO MINISTERJO PUBLIOO

Art. 83. E' creado o ministerio publico para representar o
Estado, seus direitos e interesses, os da justiça publica, dos in-
terdictos e ausentes, perante os tribunaes e juizes. .

Sua organisação será feita por lei baseando-se no se
guinte:

1. O Procurador Geral do Estado será nomeado pelo go
vernador d'entre os cidadãos notaveis por sua reputação e saber,
ou d'entre os juizes de direito do Estado. Terá a cathegoria e
vencimentos dos membros do Tribunal de Justiça e sua nomea·
ção será á titulo vitalício.

§ 1°. O Procurador geral do Estado exercerá a acção e
promovel-a-á até final em causas da competencia do Tribunal de
Justiça.

§ 2°. Funccionará como representante do Estado, e emge
ral, officiará e dirá de direito nos feitos submettidos á jurisdic·
ção do tribunal.

§ 3°. Velará pela execução das leis, decretos e regulamen
tos que devam ser applicados pelos juizes do Estado.

§ 4°. Defenderá a jurisdicção do tribunal e dos mais jui
zes do Estado.

§ 5°. Fornecerá instrucções e conselhos aos promotores
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publicos e resolverá as consultas d'estes sobre materia concer
nente á administração da justiça do Estado.

II. Os promotores publicas, com as attribuições actuaes, as
de denunciar, nos casos de injuria e calumnia irrogadas aos de
positarios da autoridade publica em razão do cargo, e as do
procurador dos feitos da fazenda do Estado e as dos curadores
geraes- dos orphãos, interdictos e ausentes e promotores dos re·
siduos, serão nomeados e demittidos pelo governador j depeú
dendo, porém, a nomeação de proposta do Procurador Geral (10

Estado.

TITULO rI
Dos municipios

Art. 84. O municipio autonomo e independente em tudo
quanto respeita ao seu peculiar interesse é a base do regin:en
politico do Est~do do Piaul.iy.

Art. 85 E mantida a divisão actual do territorio do Es·
tado em circumscripcões municipaes, em quanto não for alte
rada por lei.

Art. 86. A alteração s6 p6de ter lugar mediante represen
tação dos habitantes dos municipios interessados e que estive
rem no gOBO de seus direitos politicos, ou por impossibilidade em
que o municipio, se ache de prover ao seu serviço.

Art. 87. O poder municipal é conferido á um conselho que
legislará sobre a materia de sua competencia e ã um intendente
executor de suas deliberações.

§ unico. O conselho municipal e o intendente serão ele
ctivos. O mandato durará quatro annos e não é obrigatorio.

Art. 88. O conselho municipal tem competencia para deli·
berar sobre tol1os os serviços que importarem ávida economica
e administrativa do municipio, não contravindo ás leis e regu
lamentos tederaes ou do Estado; e para orçar a sua receita e
despeza, creando contribuições que não affectem materia priva
tivamente tributavel pela União ou pelo Estado e não forem in·
compativeis com os principios estabelecidos nas respectivas
Constituições.

Art. 89, As posturas e deliberações dos conselhos munici
paes poderão ser annulladas pelo Congresso:
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1. Qua.ndo contrariarem ás leis do Estado ou ás federaes;
II. Quando offenderem os direitos de outros mllnicipios;
III. Quando crearem contribuições manifestamente excessi-

vas, havendo representação de cincoenta contribuintes, pelo menos.
Art. §O. Não estando reunido o Congresso ao governador

compete suspender taes posturas e deliberações, sendo obriga
do a levar a suspensão ao conhecimento d'aquelle na sua pri·
meira reunião.

Art. 91. Os conselhos municipaes enviarão ao goyernador
e ao Congresso semestralmente, copia de todos os seus actos
legislativos.

Art. 92. Na lei organica dos municípios o poder legislati
vo do Estado estabelecerá o numero dos membros dos conse·
lhos municipaes; o numero e o modo das sessões d'este; suas at
tribuições e as do intendente executor; as substituições dos mem
bros do conselho e a do intendente; os casos de suspensão das
funcções dos mesmos; e qual a autoridade competente para de
cretaI-a.

Art. 93. A suspen ão não terá lugar senão para seguir-se
processo de responsabilidade.

Art. §4. N, s eleições municipaes o estrangeiros residen
tes nos municipios, por mais de tres annos, serão eleitores e
elegiveis, preenchidas as condições do alistamento.

Art. 95. Não poderá ser eleito membro do conselho mu-
nicipal:

I. Quem não fôr eleitor;
II. O interdicto;
III. Quem não for residente no municipio.
Art. §6. Não terão assento nos conselhos municipaes: pae

e iliho, avô e neto,sogro e genro.

TITULO III
Disposições geraes

Art. 97. O Estado do Piauhy nos limites do seu poder go'
vernamental fará effectiva a inviolabilidade do direitos concer
nentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade pro'
clamadas e garantida pela Con tituição Federal.

Art. 98. Todos o funccionarios publicos serão responsa
veis pelos abusos e excessos de autoridade, omissão e prevari-
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cação que commetterem no exercicio do seu cargo e pela in·
dulgencia em não responsabilisarem sens subalternos, pela for·
ma devida..

Art. !99. Nenhuma lei sérá feita senão por motivo de utili
dade publica.

Art. 100. A obrigatoriedade das leis dependerá, na aapital,
do facto de sua pu'blicação na folha official. Nos demais pontos
do Estado as leis só obrigarão depois de deccorridos 45 dias
d'aquella publicação.

Art. 101. E' garantida a divida publica do Estado.
Art. 102. A Oonstituição garante os soccorros publicos•.
Art. 103. Continuam a obrigar as leis em vigor, emquanto

não forem revogadas.
Art. 104. Os funccionarios administrativos demissiveis,.in·

dependente de sentença, não são elegiveis membros do poder le
gislativo.

. Art. 105. Esta EJonstituição só poderá ser reformada me
diante proposta de qualquer das camaras, approvada por dous
terços da totalidade dos seus membros em duas legislaturas suc
cessivas, em virtude de representação de mais de metade dos
conselhos municipaes.

Art. 106. Os deputados, senadores e funccionarios publi
cos de qualquer cathegoria se obrigarão, no acto da posse, por
compromisso solemne, ao cumprimento dos seus deveres legaes.

Art. 107. E' prohibida á concessão de pensões e aposen
tadorias.

Art. 108. Ficam extinctas as aposentadorias concedidas ou
dadas por qualquer motivo a funccionarios publicos que não
tenham preenchido o numero de annos de serviço exigido no
minimo pela lei em vigor ao tempo da aposentação.

§ unico. Serão revistas todas as aposentadorias para que
se estabeleça a proporcionalidade dos ordenados ao tempo de
serviço prestado.

Art. 109. Quando no tempo proprio não fôr decretada a
lei orçamentaria, vigorará a do exercicio anterior.

Art. 110. O Congresso, em caso de convocação extraordi· .
naria, só deliberará sobre o assumpto que houver determina
do a sua reunião.

Art. lU. Haverá um monte-pio obrigatorio para os servi..
dores do Estado, regulado por lei ordinaria, não pedendo da
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manutenção d'esta instituição resultar onus algum para o Es
tado.

Art. 112. Fica instituido, com séde na capital do Estado,
um Tribunal de Oontas, para liquidar as contas da receita e
despeza do Estado e verificar a sua legalidade antes de serem
prestadas ao Oongresso.

§ Unico. Uma lei ordinaria regulará a sua organisação.
Art. 113. O Estado só reconhece vitaliciedade de cargos

publicos adquirida em virtude d'esta Oonstituição e de leis poso
teriores á e11a.

Art. 114. Os vencimentos dos magistrados, uma vez fixa
dos pelo Oongresso, não' poderão ser diminuidos.

Art. 11 õ. Os emolumentos dos magistrados, do procurador
geral do Estado e dos promotores publicos serão cobrados como
renda do Estado.

Art. 116: Os escrivães do judicial, onde houver mais de
um, escreverão em todos os feitos por distribuição, exceptua
dos os do jury e os officiaes do registro hypothecario.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 1°. ProrilUlgada esta OO!l.stituição, o Oongresso elege
rá eJO seguida, por maioria absoluta de votos, na. primeira vo
tação, e. si ninguem a obtiver, por maioria relativa na segun
da, o governador e vice-governador do Estado.

Art 2°. O governador e o vice-governador, eleitos na for
ma do artigo .antecedente, occuparão os seus cargos durante o
primeiro periodo governamental.

Art. 3°. Ooncluida a eleição do governador e viceogover
nador, o Oongresso dará por terminada soa missão constituin
te e encetará o exercicio de suas ftIDcções normaes.

Art. 4°, Eleito, o primeiro governador assumirá immedia·
tamente o exercicio das funcçães do seu cargo e o deixará no
dia IOde julho de 1895.

Art. 5°. O primeiro governador perceberá vencimentos que
percebe o actual governador, não podendo ser augmentados nem
diminuidos, e terá para seu primeiro estabelecimento a quantia
de quatro contos de réis, sem direito ao fornecimento que
era feito até agora pelos cofres publicas, de luz, moveis e uten
cilios do palacio.
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Art. 6°. Os deputados da primeira legislatura e do Con
gresso Constituinte vencerão o subsidio diario de dez mil réiR
e terão uma indemnisação para despezas de viagem calculada
na razão de tres mil réis por legua dentro do Estado.

Art. 7°. Os actos legislativos do governo provisorio do
Estado e que contrarios não forem á esta Constituição, serão
leis do Estado, em quanto não revogadas pelo Congresso.

Art. 8°. Em quanto o senado não installar-se, o poder le
gislativo e as attribuições especialmente delegadas ao senado e
ao seu presidente serão exercidas unicamente pela camara dos de
putados e pelo presidente da mesma.

Art. 9°. Dentro do praso de dous annos serão organisados
a lei e o processo eleitoraes, e no mais breve praso deverão ser
promulgadas as leis concernentes:

1. A organisação judiciaria;
n. A responsabilidade dos funccionarios publicas;
m. A organisação municipal;
IV. A instrucção popular.
Art. 10. Os magistrados, chefes de policia, promotores pu

blicos e os demais funccionarios publicos gosarão das vl\ntagens
pecuniarias que já percebem, emquanto seus respectivos venci
mentos não forem fixados em lei do Congresso.

. Art. ] 1. Em quanto não for promulgada a lei organica dos
conselhos municipaes, continuarão as actuaes intendencias a ser
regidas pela lei em vigor.

Art. 12. Uma lei discriminará as rendas dos conselhosmu
nicipaes e determinará os encargos dos mesmos.

Art. 13. Para a eleição do primeiro governador não haverá
incompatibilidade.

Art. 14. A primeira organisação da magistratnra do Es
tado será feita pelo governador, que nomeará os membros do Tri
bunal de Justiça, nos termos do artigo 50, e os juizes de direito,
aproveitando para a nomeação d'estes os actuaes e os juizes mu
nicipaes, conforme o merecimento de cada um.

Art. 15. Fica commettida ao governador a primeira orga-
nisação das secretarias de Estado. . .

Art. 16. Os juize!' districtaes exercerão as attribuições dos
juizes de paz e municipaes, em quanto outras não forem marca
das em lei.

§ unico. Exceptuam-se, na sMe da comarca, as attribui-
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ções de formarem a culpa nos crimes communs e as de prepara
rem os feitos, cujo julgamento pertença aos juizes de direito.

Art. 17. Approvada esta Constituição será elia promulga
da pela mesa da Camara e assignada pelos membros d'esta.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e a execução d'esta Constituição pertencerem que a
executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como
n'ella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.

Sala das sessões da Camara Constituinte na cidade de The-
rezina, em 27 de maio de 1891, 3G da Republica.

Dr. Simplicio de Souza Mendes, Presidente.
José Pereira Nunes, Vice-Presidente.
Antonio Vasconcellos de Menezes, 10 secretario.
Raymundo Antonio de Farias, 2° secretario.
Gervasio de Britto Passos.
Manoel José Cardozo.
Franklin Gomes Veras.
Antonio Rodrigues Coelho.
Bertholino Alves e Rocha Filho.
Helvidio Clementino de Souza Martins.
Theodo,'o José da Silva e Sou%a Boa-vista.
Benedicto Canario Porto.
José Martins Teixeir'a.
NZtma Pompilio Lustosa Nogueira.
Florentino José Ca,·doso.
Manoel Raymundo da Paz.
Josd Ribeiro Gonçalves.
Antonio de Hollanda Costa Freire.
Raymundo Antonio Lopes.
Raymundo de Carvalho Palhano.
Almiro Soares do Nascimento.
A"istarcho Clementino de Souza M.artins.
Arminio Benevides de Araujo Rocha.
Salustiano de Hollanda Bezerra Campos.
Lysandro F'rancisco Nogueira.
Raymundo Nonnato da Cunha.
João de Castro Lima e Almeida.
Francisco Sant'Anna Castello Branco.
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Nós, os Representantes do Ceará, reunidos em Congresso Con
stituinte, decretamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO POLITICA.

DO

ESTADO DO CEARÁ
TITULO I

Da organisação do Est.ado

Art. 1°. O Ceará, parte integrante dos Estados Unidos do
Brasil, constitue-se em E tado autonomo pela fórma disposta na
Constituição Federal.

A.rt. 2°. O seu governo será representativo e exercido por
tres poderes distinctos: Legislativo, Executivo e Judiciaria, in
dependentes e harmonicos em suas funcções e attribuições.

Art. 3°. Os actuaes limites do territorio do Ceará só pode
rão ser alterados de conformida.de com a Constituição Federal e
mediante disposição legislativa em duas sessões do Congresso
Cearense.

TITULO II
Do Pode." Legisla t.ivo

DISPOSIÇÕES GERAm~

Art. 4°, O Poder Legislativo será exercido pelo Congresso
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Cearense e compor-se-á de duas camaras - a dos Deputados e
a dos Senadores.

Art. 5°, A eleição dos membros do Congresso Cearense se
procederá simultaneamente em todo o Estado pelo su1Iragio di
recto e escrotinio de lista, garantida a minoria pela representa
ção do terço.

§ unico. A dos Senadores se fará em todo o Estado, e ll.

dos Deputados em oito districtos divididos por lei ordinaria.
Art. 6°. O Congresso reunir-se·â na capital do Estado, no dia

1° de julho de cada anno, independentemente de convocação, e
funccionará durante dois mezes, podendo ser prorogado ou con·
vocado extraordinariamente quando o exigir o bem do Estado.

§ 1°. A installação de ambas as camaras se fará conjun
ctamente sob a direcção da mesa do Senado, leudo então o Go
vernador uma mensagem sobre os negocias do Estado j após
isto se separarão as duas camaras para funccionar cada uma
em edificio proprio,

§ 2°, Durante os .dois ·mezes das sessões ordinarias e nas
convocações extraordinarias perceberão os membros do Con
gresso (1 subsidio que lhes fôr marcado na primeira sessão de
cada legislatura, e uma ajuda de custo de vincla e volta, cor
respondente á distancia em que se acharem da Oapital do Estado.

§ 3°. As sessões do Congre~so serão publicas, salvo quando
o exigir o bem do Estado e resolver qualquer das camaras fa
zeI-as secretas.

§ 4°, As suas deliberações, salvos os casos previstos n'esta
Constituição, serão tomadas por maioria absoluta de votos.

§ 5°, Cada uma das cllmaras do Congresso só poderá fune
cionar, quando estiver presente mais da metade d~ seus mem
bro , alvo em sessões prepaJ'atorias em que a Camara dos De·
l1utados poderá funccionar com um terço dos representantes elei·
tos, e o Senado com a metade.

Art. 7°. Em caso de vaga aberta em qualquer das cama
ras, a respectiva mesa, ou, no intervallo das sessões, a Secr~

taria communicarâ ao Governador do Estado, para que prOVI'
dencie afim de que se pr.oceda á eleição immediatamente..

Art. 8°, Os membros do Congresso não poderão ser eleitos
Deputados ou Senadores ao Congresso Nacional e vice·versa.

Art. 9°, Os membros do Congresso serão inviolaveis por
suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, e s6



poderão ser presos ou pro~essados criminalmente mediante li
cença da respectiva Camara, salvo o caso de flagrante deticto.

§ unico. N'este caso, instaurado o processo e continuado este
até a pronuncia, exclusive, a auctoridade processante remetterá
os autos á camara para que resolva si procede ou não a Recusação.

Art. 10. Durante o exercicio legislativo não poderão os
membros do Congresso exercer qualquer outra funcção publica.

Art. 11. Cada uma das camaras verificará os poderes de
seus membros, elegerá sua mesa e organisará sua secretaria e
regimento interno.

TITULO III

Da CalDara dos Deput.ados

Art. 12. A Camara dos D€'putarros será composta de vin
te e quatro membros, podenuo esse numero ser alterado por dis
posição legislativa.

Art. 13. Podem ser eleitos deputados os cidadãos brasilei
ros, natos ou naturalisados;

§ 1°. Que tiverem mais de 21 annos de edade j

§ 2°. Que, sendo alistaveis como eleitores, estiverem no
goso de seus direitos politicos;

§ 30. Que tiverem residencia de tres annos pelo menos no
Estado ou n'elle tiverem nascido.

Art. 14. A Camara dos deputados será eleita por tres an
nos, competindo-lhe a iniciativa das leis de orçamento e da fixa
ção da força publica, precedendo proposta do Governador, e de
claração da procedencia ou improcedencia da accusação do Go
vernador do Estado e dos magistrados mencionados n'esta Con
stituição'

T!TULO IV

Do Senado

Art. 15. O Senado compõe-se dos cidadãos elegiveis nas
condições do art. 13 e seus paragraphos, maiores de 35 annos,
na proporção de um Senador por dons Deputados.
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Art. 16. O mand:J.to do Senador durará seis allllOS, reno
vando- e o Senado pela metade triennalmente do seguinte modo:

§ 1°. Feita a primeira eleição e reconhecidos os poderes,
os Senadores serão classificados em duas turmas, composta ala
do eis menos votados e a .28. dos seis mais votados, decidindo
a sorte no caso ue empate a respeito do Senauor que deve en
trar para a respectiva turma.

§ 2°. No fim do triennio cessará o mandato dos Senadores
da 18. turma, procedendo-se a eleição dos novos.

§ 3°. No rim do 2° triennio serão eleitos Senadores em sub
stituição aos da 28. turllla.

Art. 17. Proceder-se-a tambem a eleição para preenchi
mento das vagas que occorrerem, exer{;endo o Senador eleito
o mandato pelo tempo que restava ao substituido.

Art. 18. Ao Senado compete privativamente:
~ 1°. Julgar o Governador e vice-Governador, ou quem es

tiver uu tituindo aqnelle, seja nos crimes commnns, seja nos de
responsabilidade, e bem assim os demais ÍLmccionarios designa
dos n't:sta Constituição.

§ 2°. Processar e julgar criminalmente os membros do Con
gre 80 Cearense.

§ 3°. A. sentença condemnatoria só poderá ser vencida por
dúis terços dos membros presentes e não sé imporão quanto aos
crimes de responsabilidade outras penâs alem da de perda do
targo e incapacidade para exercer qualquer outro.

§ 4°. A fórma do processo será estabelecida anteriormente
em lei ordinaria.

TITULO V
Das att,ribui~õesdo Congresso

Art. 19. E' da attribuição do Congresso:
§ 1°. Fazer, nspe!Jder, revogar e interpretar as leis do

E tado.
§ 2°. RevogaI' as re80luçõe. dos Conselhos municipaes con

traria á Constituição e leis da União e do Estado.
§ 3°. Decretar impo tos, observadas as limitações estabe-

lecida n esta na CúD titllição Federal.
~ 40

• E ~ tabelecer a divi..ão ju ici ria e civil.
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§ 5°. Crear e organisar a magistratura do Estado.
§ 6°. Legislar sobre os casos de desapropriação por utili·

dade publica, mediante prévia indemnisação, estabelecendo o res
pectivo processo.

§ 7°. Fixar annualmente a despeza, e orçar a receita do
Estado.

§ 8°. Auctorisar o Governador do Estado a contrahir emw

prestimos e a fazer outras operações de credito.
§ 9°. Legislar sobre VÍação, melhoramentos materiaes e

obras publicas.
§ 10. Crear e supprimir empregos publicos, fixando-lhes as

attribuições e vencimentos.
§ 11. Legislar sobre a instrucção publica em todos os seus

grãos.
§ 12. Promover a organisação da estatistica do Estado.
§ 13. Orear, mediante proposta do Governador do Estado,

a força publica, fixal-a annualmentt.: e regular o modo de sua
organisação.

§ 14. Conceder insenções e garantias a qualquer empresa
tendente ao desenvolvimento industrial do Estado, sem que el
las affectem as rendas publicas e restrinjam a liberdade de com
mercio e industria.

Essas concessões se limitarão a um municipio, e o praso de
sua duração não excederá a 20 annos.

§ 15. Apurar a eleição de Governador e vice·Governador,
e dar-lhes posse.

§ 16. Conceder ou negar licença aos mesmos para deixa
rem o exercicio, ou se ausentarem do territorio do Estado, e re
solver sobre a renuncia do cargo.

§ 17. ComJOutar e perdoar as penas impostas aos funccio
narios publicos por crimes. de responsabilidade, sendo a decisão
tomada por dois terços.

§ 18. Receber do Governador do Estado a promessa de
bem cumprir os seus deveres.

§ 19. Decretar as leis necessarias á completa execução d'es
ta Constituição.

§ 20. Regular a fórma do processo de todos os funccio
narios electivos do Estado, e decretar os casos de incompati
bilidade.

§ 21. Legislar sobre quaesquer outros assumptos de inte-
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resse do Estado, salNO os casos reservados ao Congresso Na
cional, e de economia municipal.

TITULovr
Das leis e resoluções

Art. 20. Os projectos de lei poderão ser iniciados em qual
quer das camaras, salvas as excepções consagradas n'esta Con
stituição, e terão elies tres discussões.

§ 1°. Nenhum projecto de lei será submettido á discussão
antes de decorrido o praso de 24 horas, pelo menos, depois
de sua apresentação.

§ 2°. Entre uma e outra discussão deverá haver um in
tersticio de 24 horas, pelo menos.

Art 21. O projecto de lei que fôr approvado pela Camara
iniciadora será submettido á outra para approval-o ou rejeitaI-o.

§ 1°. Si o projecto fôr emendado pela segunda Camara,
esta. o devolverá á primeira.

§ 2°. Si a Camara iniciadora rejeitar a emenda haver-se-á
o projecto por não adoptado e sua materia lião poderá ser re
produzida na mesma sessão, salvo o caso de fusão.

§ 3°. Quando a üamara revisora alterar qualquer projecto a
Camara iniciadora requererá a fusão com aquelia sob a direc
ção da mesa do Senado, para resolver-se pela maioria das duas
Camaras.

§ 4°. A fusão só é obrigatoria nas leis de orçamento, e fixa
ção de força publica; e n'este caso, recusando-se a Camara con
vidada, a iniciadora, depois de nova discussão e approvado o
projecto por dois terços, o enviará á sancção do Governador.

Art. 22. Approvado qualquer projecto pelas duas Camaras,
será enviado ao Governador do Estado que, no praso de dez dias,
o sanccionará e promulgará como lei OlI o devolverá acompa
nhado de uma mensagem devidamente fundamentada.

§ 1°. Si dentro d'aquelle praso o Governador não o saccio
nar ou não o devolver, o Presidente do Senado ou da Camara
o publicará como lei.

§ 2°. Negada a sanccão, e estando encerrado o Congresso
o Presidente da Camara revisora dará puhlicidade ás razões do
Governador.



Art. 23. Devolvido pelo Governador o projecto á Camara
revisorn, seTá sujeito á uma nova discussão e votação nominal,
considerando-se o projecto approvado si obtiver dous terços dos
votos presentes.

N'este caso o projecto será remettido á outra camara que
si o approvar pela mesma fôrma o enviará ao Governador que,
no praso de cinco dias,- o promulgará e mandará como lei, sob
pena de responsabilidade.

Art. 30. Os projectos que qualquer das Camaras rejeitar
não poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

Art. 25. A sancção effectuar-se-á d'esta fôrma:
"O Congresso Cearense decreta, e eu sancciono a seguinte

lei, (ou resolução)." A promulgação se fará d'esté modo:
«F .. ' Governl\dor do Estado do Ceará. Faz ss.ber que o

Congresso decretou e eu promulgo a seguinte lei (ou resolução).»

TITULO VII

Do Poder Ex~cutivo

Art. 26. O Poder Executivo será exercido por um Gover-
nador como chefe do Estado. .

Art. 27. O Governodor e vice-Governador serão eleitos
pelo suffragio directo do Estado, pOl' maioria absoluta de vo
tos. e servirão por quatro annos, contados da data da posse.

§ 1°. Si nenhum dos votos alcançar aquella maio.ria o Con
gresso, reunidas as Camaras, elegerá por maioria de votos pre-.
~entes um d'entre os dois mais votados, e, no caso de empate,
Julgar-se-á eleito o mais velho.

§ 2°, O processo da eleição será regulado por lei ordina
ria, sendo a apuração feita. pelo Congresso.

§ 3°. Essa eleição proceder-se-á tres mezes antes de fin
dar o mandato.

§ 4°, Si, porém, por qualquer causa, der-se a vaga dos car
gos de Governador e vice-Governaclor do Esta.do, e não hou- .
verem ainda decorrido dons annos do periodo governamental,
proceder·se-á a nova eleição.

Art. 28. Para o cargo de Governador do Estado, além das
condições geraes de elegibilidade, requer-se mais:
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1°. Que seja cearense nato ou tenha pelo menos, 6 annos de
residencia effectivl\ no Estado•

.2~ Que tenha mais de 30 annos de edade.
An. 29. O Governador do Estado não poderá ser re-eleito

no periodo seguinte ao do seu governo.
Do mesmo modo não poderá ser eleito o vice-Governa

dor que tiver estado em exercicio nos ultimas seis mezes ano
teriores a eleição.

Art. 30. Por occasião de eleger-se o Governador, far-se-ã,
no mesmo acto, e por votação distrncta, a eleição do vice-Go
vernador nas mesmas condições de elegibilidade.

An. 31. O Governador será substituido em suas faltas ou
impedimentos pelo vice·Governador, e na falta d'este serão suc
cessivamente cbam~dos ao Governo o Presidente do Senal10, o
da Camara, e o do Tribunal de Appellação.

Art. 32. São inelegiveis para os cargo's de Governador e
vice-Governador do Estado os parentes consanguineos e afins
até o segundo gráo, ror direito civil, do Governador ou vicp.
Governador que se ::.clJ:1r em exercicio ao tempo da eleição,
ou que o tenha deixado até 6 mezes antes.

Art. 33. Ao emposs:lr-se do cargo fará o Governador pe
rante o Congresso, e não estando este reunido, perante o Con
selho Municipal da capital, previamente convocado em sessão
extraordinaria, a seguinte promessa: «Prometto cumprir bem e
fielmente os deveres do cargo de Governador do Estado do
Ceará. :o>

Art. 34. O Governador ou vice-Governador que sahir do
Estado sem l~cença do Con~resso entende-se ter renunciado o
cargo, salvo o caso de força maior ou de ordem superior que
o Congresso conhecerá na sua primeira reunião para resolver
definitivamente sobre a renuncia.

Art, 35. O Governador em exercicio perceberá os venci
mentos que lhe forem fixados pelo Congresso.

TITULO VIII
Da8 at.t.r ibuiçõe8 do Poder Execut.ivo

Art. 36. Ao Poder Exécutivo, que é exercido pelo Gover
nador, compete:



§ 1°. Cumprir e fazer cumprir as leis e resoluções do Po
der LegLlativo, ",anccionando-as, promulgando-as e fazendo pu
blicaI-as e expedindo os regulamentos, instrucções e ordens ne
cessarias á sua execução.

§ 2°. Convocar extraordinal'iamente o Congresso ou pro
rogar as sessões d'este quando o exigir o bem publico.

3 3°. Ler perante o Congresso na sessão de installação uma
mensagem na qual dará conta minuciosa dos negocios do Estado,
indicando as reformas e medidas que julgar necessarias ao anda
mento de todos os serviços. A mensagem será acompanhada dos
relatorios de todas as repartições dependentes da adminis
tração.

§ 4°. Prestar, }lor escripto, todas as informações e esclare
cimentos exigidos pelo Congresso.

§ 5°, Nomear, suspender e demittir na fórma da lei os
funccionarios do Estado.

§ 6°. Dar destino á força publica que lhe é immediatamen
te sujeita, distribuil-a e mobilisal-a conforme o exigir o bem do
Estado.

§ 7'°. Fazer com os outros Estados ajustes e convenções
sem caracter politico, sujeitando-os á previa approvação do
Congresso.

§ 8°. Perdoar e commutar as penas impostas aos crimes
commuDs, não sujeitos á jurisdicção federal, com approvação do
Senado.

§ 9°. Fazer arrecadar os impostos e rendas do Estado e
applical-os conforme a lei.

§ 10. Contrahir emprestimos e fazer operações de credito,
auctorisados pelo Congresso.

§ 11. Reclamar cont.ra as invasões do (j overno Federal
nos negocios particulares do Estado.

§ 12. Apresentar ao Congresso as propostas do orçamento
e fixação da força publica.

§ 13. Requisitar do Governo da União o auxilio da força
federal para os casos previ tos na respectiva Conlltituição, e a
retirada de taes forças ou de "eus commandantes desde que o
exigirem a convenincias do Estado.

§ 14. Expedir as ordpns necessarias para que as eleições
se efi'ctuem no dia determinado por lei.

§ 15. Regulamentar o serviço da. administração.



§ 16. Enviar ao Congr.esso Nacional e ao Governo da
União cópia autnentica dos actos legislativos do Estado.

TITULO IX
Da responsabilidade do Gove.-nador

do Est;ado

Art.. 37. O Governador e vice-Governador do Estado, nos
crimes communs e de responsabilidade, serão julgados pelo Se
nado, iniciada a culpa perante a Camara dos Deputados, e dei
xarão o exerci<}io do cargo, logo que a accusação fôr julgada
procedente.

Art. 38. São crimes de responsabilidade os actos do Gover-
nador que attentarem:

1°. Contra a Constituição e as leis.
2°. Contra o livre exercicio dos poderes constitucionaes.
3°. Contra o goso e livre exercicio dos direitos indivi-

duaes e policiaes.
4°. Contra a tranquillidade e segurança do Estado.
5°. Contra a guarda e emprego legal dos dinheiros publicos.
6°. Contra a probidade da adminitsração e do Governo.
§ unico. Na primeira sessão do Congresso será decretada

lei especial que defina esses delictos e bem assim o processo,
julgamento e applicação das penas.

TITULO X
Dos secretarios de Est.ado

Att. 39. Para auxiliar ao Governador na gerencia dos ne
gocios da administração haverá secretarios de Estado de sua
immedillta confiança.

Art. 40. Os secretarios de Estado serão tres: o da Justi
ça, o da Fazenda e o do interior.

O da Justiça terá a seu cargo o serviço da Justiça, esta
tistica e policia do Estado; o da Fa zenda todo o serviço concer
nente á finanças do Estado; o do Interior tudo o que não se
comprehender nos ramos dos serviços das outras secretarias.

Art. 41. O secretario da Fazenda terá a seu cargo o balan-
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ço g..ellal da despezaJe 'o orçamento da Teceita do Estado e assim
o das despezllB dos serviqos da Fa.zenda, e dos demais secre
tarias, cujos orçamentos serão por estes confeccionados.

Art. 42. A administração da receita e despeza do Estado
será I'egulada pelas leis, outr'ora da provincia e dn imperio, su
jeitas a revisão e alteração pelo Congresso.

Art. 43. Os secretarias de Estado subscreverão os actos
do Governador e os despachos serão expedidos pelas respecti
va.s secretarias.

Act. 44. Os secretarias de Estado serão 11'espons8lveis pe
rante o Tribunal de Appellação pelos crimes que praticarem no
desempenho de suas funcções.

Art. 45. O Governador do Estado no regulamento 'que ex
pedir reorganisará -os serviços que tem de passat' a caI:go dos
respectivos secretarias de Estado.

TITUl.O XI
Do Poder Judiciario

Art. 46. O FadeI' Judiciaria terá por orgãos.um Tribunal
de Appellação, com sMe na capital, jtúzes de direito e juizes
substitutos com eX'ercicio nas comarcas do Estado.

Art. 47. Esta Constituição garante á magistratura a sua
independencia. Os membros do Tribunal de Appellação, os juizes
de direito tl os substitutos são vitalícios e só por sent-ença per
derão os seus cargos.

§ unico. Os juizés de direito e os juizes substitutos só po
dem ser removidos a pedido, ou mediante processo em que se
prove ser inconveniente aos interesses da justiça sua permanen
cia na comarca. Julgada procedente a remoção pelo Tribunal
de A,ppellação, este declarará avulso o juiz até ha:v.er vaga que
por eUe seja preenchida. Uma lei ordinaria estabelecerá a for
ma do respectivo processo.

Art. 48. Os membros do Tribunal de Appellação S611ão jul
gados nos crimes communs e de responsabilidade pelo Senado,
iniciada a culpa na Camara dos Deputados; e os juizes de di
reito e os substitutos, nos mesmos casus, serão processados e jul
gados por aquelle tribunal com recurso voluntario para o
Senado.
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Art. 49. Emquanto o Congresso não fixar definitivamente
os vencimentos dos magistrados e mais funccionarios da justi
ça perceberão elIes os actuaes que não poderão ser diminuidos.

Art. 50. O Tribunal de Appellação compor-se-á de sete
desembargadores sendo o seu presidente o mais antigo em exer
cicio.

Art. 51. Os membros d'esse Tribunal serão nomeados pelo
Governador do Estado d'entre os juizes de direito pela ordem
da antiguidade absoluta, sob proposta do Tribunn.l.

Art. 52. Haverá junto a esse Tribunal um procurador ge·
ral do Estado, que advogará os interesses da justiça publica, sem
voto nas decisões em que fôr parte.

§ UllÍco. O Governador do Estado nomeará um dos mem
bros do Tribunal para este cargo, qne sorvirá por tres annos,
podendo ser reconduzido.

Art. 53. Ao Tribunal de Appellação, além das attribuições
em vigor, compete:

§ 1°. Decidir os confiictos de jnrisdicção e attribnição que
se suscitarem entre as auctoridades judiciarias do Estado e en
tre estas e as administrativas.

2°. Conhecer, por meio de recurso,' das sentenças dos jui.
zes de la. instancia em todas as causas civeis e criminaes.

§ 3°. Julgar as su peições postas aos juizes de direito da
sMe do Tribunal.

§ 4°. Organisar na segunda. conferencia do anno a lista
dos jtúzes de direito e substitutos pela ordem da antiguidade,
conhecendo e julgando as reclamações que forem feitas pelos
interessados.

Art. 54. Ao presidente do Tribunal de Appellação compete:
§ 1°. Organisar a secretaria. do Triblmal e regimento in

terno, que, approvado pelos seu membros, será publicado.
§ 2°. Nomear o secretario e os demais funccionarios, e fa·

zer publicar em revista annnal os julgados e decisões do Tri·
bunal.

§ 3°. Conceder licença até tres mezes com ordenado aos
juize e mais funccionarios da justiça.

§ 4°. Prover todo os officio de justiça do Estado, os quaes
não poderão ser divididos ou annexados em vida do respectivo
serventuarios.

.Art. 55. Os juizes de direito serão norne:tdos pelo Tribu·
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nai de Appeliação d'entre os juizes sub8ti~l- respeitada a oro
dem da. antiguidade absoluta.

Art. 56. Aos jrrizes de direito compete :
§ 1°. Exercer tanto no civel como no crime suas actuaes

attribnições, julgando dentro de sua alçada todas as causas de
sua competencia, decidindo todos os recursos que para elies fo
rem interpostos.

§ 2°. Conceder licença aos serventuarios dos oftlcios de
justiça de sua comarca.

Art. 57. O Estado do Ceará será dividido em comarcas, e
o numero d'estas será fixado pelo Congresso.

§ nnico. Este numero poderá ser posteriormente augmen
tado ou diminuido, segundo as conveniencias dos povos e interes
ses da justiça publica.

Art. 58. Haverá em cada comarca um juiz de direito, um
ou mais juizes substitutos, conforme as necessidades publicas, e
um promotor de justiça.

§ unico. Na da capital, porem, poderá haver duas varas de
juizes de direito com as attribuições que lhes forem marcadas
em lei.

Art· 59. Os juizes substitutos serão nomeados pelo Tribu
nal de Appellação em virtude de concurso aberto na capital do
Estado, segundo o modo que ror estabelecido em lei ordinaria.

§ unico. Só poderão inscrever-se para o concurso bacha
reis e doutores em direito que tiverem, pelo menos, dons an
nos de pratica no fôro, e exhibirem prova de suu capacidade
moral.

Art. 60. Aos juizes substitutos incumbe preparar e julgar
os feitos civeis de sua competencia, processar no crime até a pro
nuncia inclusiva e exercer as attribuições não derogadas, que
pertenciam aos juizes municipaes e as que lhes forem conferidas
por lei.

Art. 61. Os promotores de justiça serão nomeados pejo Go·
verna.dor do Estado, d'entre os doutores, bachareis em direito e
advogados provisionados.

Art. 62. Os promotores de justiça accumWarão as fUll(~ções

dos actuaes promotores de residuos. curadores de orphãos, au
sentes e interdictos e exercerão todas as attribnições que, pe
las leis de organisação, competiam aos promotores publicos.

Art. 63. Sempre que as partes preferirem dar-se-á. o jul-
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gamento das causas civeis por meio de arbitramento desde que
não sejam n'elias interessados menores, orphãos ou interdictos.

Art. 64. São mantidas as instituições do jury e do juizo
de paz, este com as suas actuaes attribuições e as que forem

''Posteriormente determinadas em lei, e o jury com todas as ato
tlJibuiç(l)es estabelecidas nas leis do regimen. anterior, reorga
nisado, porém de conformidade com as leis do Estado e da
lUnião.

Art. 65. Ficam creadas em cada termo juntas correccio
naes, sendo determinada lem lei a sua organisação e o respe·
ctivo processo.

rrITULOXII

Da organisac;ão DIunicipal

Art. 66. O municipio é a base da organisação politica do
Esta:do. Considex:ar-se-á municipio a extenção territorial que ti·
v:er, pelo menos. dez mil habitantes, e reunir as demais condi
ções estabelecidas na respectiva lei organica.

An. 67. Omunicipio será Rutonomo e independente na ges
tão de seus negocioso

Art. 68. O governo do municipio é commettido a um con·
selho municipal composto de Rete membros eleitos quatriennal
mente, por suffragio directo, maioria relativa de votos, escrutí
nio de lista, garantida a minoria pelo terço.

Art. 69. Poderão ser eleitos membros do conselho os es
trangeiros que estiverem alistados como eleitores comtanto que
residam no município ha mais de quatro anuos.

Art. 70. O conselho municipal elegerá d'entre si o seu pre
sidente, o qual terá a seu cargo a execução das resoluções e de
liberações do mesmo conselho.

Art. 71. Uma lei organica e especial regulará as attribui
ções do conselho, competindo-lhe:

§ 1°. Orçar a receita e fixar a despeza do municipio, de
cretando de accôrdo com as constituições do Estado e da União,
além das multas, taxas, e emolumentos de policia e economia.
municipal, impo tos e contrib'uições, sem prejuízo dos do
Estado:

1°. Sobre uso, goso e exploração de minas.
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2°. Sobre o exercicio ou profissão de sciencias, industrias
e artes.

3°. Sobre commercio a varejo e por atacado.
4°. Sobre viação e transportes.
§ 2°. Admini traI' livremente os bens e rendas municipaes,

fiscalisando a arrecadação, applicação e destinos d'elles.
§ 3°. Celebrar com os outros conselhos contractos, ajustes

e convenções sobre objectos de interesse e economia municipal.
§ 4°. Contrahir emprestimos.
§ 5°. Organisar de quatro em quatro annos a estatistica

municipal.
§ 6°. Estabelecer posturas sobre a conservação das matas,

estradas, aguadas publicas, exercicio de caça ou pesca.
§ 7°. Organisar e enviar annualmente ao Goyernador do

Eatado um relatorio circumstanciado de todos o negocios do
municipio para ser presente ao Con~resso e prestar ao Gover
nador todos os esclarecimentos exigidos.

§ 8°. Administrar os cemiterios, os quaes terão o caracter
secular, podendo todavia as confissões religiosas ter cemiterios
proprios, de accôrdo com as posturas mnnicipaes e regulamen
tos de hygiene.

Art. 72. O conselho reconhecerá os poderes de seus mem
bros, com recurso para. a Camara dos Deputados no caso de du
plicata ou contestação eleitoral.

TITULO XIII
Do ..egilnen eleitoral

Art. 73. O direito do voto é garantido em toda sua pleni
tude aos cidadãos que residirem no Est.'tdo ha mais de um
anno, sabendo ler e escrever, tiverem mais de 21 annos de edade
e não se acharem 'impossibilitados de exerceI-o por disposição
expressa da lei.

Art. 74. O territorio do Estado será dividido em tantos
collegios eleitoraes quantos forem os municipios; estes IWr sua·
vez serão divididos pelos conselhos respectivos em secções de
250 eleitores no maximo.

Art· 75. Na primeira sessão ordinaria do Congresso será
organisada a lei eleitoral do Estado, estabelecendo o pro cesso
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da eleição para todos os cargos electivos, guardadas as seguin
tes dispojções.

1°. Será alistado eleitor todo llfLbita.nte do Estado que se
achar nas condições do art. 73.

2°. O eleitor votarâ no districto de sua residencia, salvo ca-
sos especiaes precisados na lei.

3.° A eleição começllrá e terminará no mesmo dia.
4°. O voto será secreto e por escrutínio de lista.
5°. O eleitor será o portador de seu voto.
6°. O canrlidato ou qualquer cidadão interess'1do no pleito

poderá exercer o direito de fiscalisaç.ão e protesto.
7°. Nenhuma auctoridade ou funccionario publico poderá

intervir no pleito, sub qualquer prete'Xto ou motivo.
8°. O local da eleição será préviamente de-ignado, e oelei

tor um mez antes ou depois da eleição não poderá ser preso si
não no caso nnico de flagrante em crime inafiançavel.

9°. Proceder-se-á annnalmente ti revisão do eleitorado.
Art. 76. O!- estrangeiros que o requererem poderão ser alis

tados pelo conselho municipal em qualifieação especial para as
eleições do municipio, comtanto que saibam ler e escrever, se
jam contrilJuintes e residam no município ha mais de dons
annos.

Art. 77. Não poderão ser votados plITl1 os cargos qe Go·
vernador, vice-Governador do Esta.uo e membros do Congresso:

1°. Os commandantes 011 chefe da força publica da União
e do Estado;

2°. Os magistrados da União e do Estado e os promoto
re de justiça ;

3°. Os chefes da repartições arrecadadoras da União e
do Estado;

4°. Os directores e engenheiros chefes das estradas de fer
ro da União e do Estado;

5°. Os secretario do E tado;
6°. Os que tiverem sofl'rido condemnação por crime ínfa

mante.
Art. 78. Os funccionario publicos que forem eleitos mem

bros do Oongresso e acceitarem o mandato deixarão os seus
empregos durante o tempo un essões, não podendo optar por
seus vencimentos.

Art. 79. O mandato legistativo pode ser renovado.
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Art. 80. Não poderão ser eleitos membros dos conselhos
municipaes :

1°. As auctoridades locaes e os funccionarios publicos do
Estado e da União;

2°. Os que tiverem sotIrido condemnação por crime in
famante.

Art. 81. A incompatibilidade eleitoral das auctoridadcs e
ftillccionarios publico. cessará deixando elIes os ruspectivos car
gos ou empregos seis mezes antes da eleição.

TITU /) XlV

Da força publica

Art. 82. Haverá uma f,m;:t (le 'egurança publica na Ca
pital do Estado, mantida por "ste.

Art. 83. Esta força telá, ii crgHnhação que lhe der nma
lei e obedecerá li uü,dp ina. es eeial f'stabelecida, competindo
ao Governador fi nomeação 'o::> officiae ,

§ unico. As primeiras nomeações serão feitas livremente;
as que se seguirem attenderão a antiguidade, ~erviços e mere
cimento dos offi.ciaes e inferiores.

Art. 84. Por ordem sómente do Governador poderâ ser
reunida ou mobilisada, sem prejuizo, porém, dos direitos da
União nos termos da Constituição Feueral.

iTULO XV

Declaração de direitos

Art. 85. São asseguraucs e garan~iuos li todos os habitan
tes do Estado os seguintes direitos:

. § 1°. Fazer ou deixar de fazer turlo quanto não fôr con
trano á lei e aos direitos de outrem.

§ 2°. Liberdade de con dencia, sendo livres e garantidos
pelo poder publico todos os cultos e confis~ões que não forem con
trarios á moral e aos bons costul1le .
. § 30. Livre manifestaçãu de pen"umento na tribuna e na
lmprensa:

1°. Os artigos de responsabilidade individual deverão ser
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assignados por seus proprios autores. os quaes ficam sujeitos a
ancção ppnal, pelos abusos que praticarem, nos casos e pelo

modo que a lei estabelecer. Em caso algum será admissivel a
respom:;;biJiclane de terceiros.

2°. Pelos :lrt.igos 011 publicações anonymas de redacção, res
ponl! elll o redactor nn 1'e,iactor"f', que neverão inscrever seus
nomes em livro especiôll perante o Conselho Municipal respecti
vo, no acto de pagar {If' direitos de licença da officina typogra
phica, ou ela. publicação <10 jornal.

§ 4°. Liberdade profissional e de ensino, sem offensa á
moral e sem prejuizo da segurança li hygieue publica.

§ 5°. Liberdade de reunião e de associação.
§ 6°. Liberdade de locomoção.
§ 7°. Uso e gOfO ua proprie<larle em toua plenitude, salvo

caso de desaproprinção por utilidade publica.
§ 8°. Direito de petição, representação, queixa e denuncia.
§ 9°. Egualdaàe individual, não sendo reconhecidos pri

vilegios de nascimento, fÓTüs de nobresa, titulos de fidalguia
ou condecol'ncões.

§ la. A ·istenci<l. e soccorros publicos.
Art. 86. A lei é igual para todos. Não será. estabelecida

senão por interp~se pnblico, e não terá. e[eito retroactivo, salvo
quando fôr ma.i. benigna e nos casos expressamente decla
rados.

Art. 87. A ca, lt é o n..ylo inviolavel do individuo; ninguem
n'elIa pode penetrar á noite, sem con en.timento do morador, si
não para acudir a victirnus de incendio, inundação, crimes e de
astres j nem de dia, enão no' casos e pela fórma prescripta

na lei.
Art. 88. A' excepção do flagrante delicto, a prisão não

poderá ter lugar enão por ordem escripta de auctoridacle com
petente.

Art. 89. Ningllem poderá ser conservado em prisão, sem
culpa formada, alvo a. exce11ções instituidas por lei, ne~ le
vado á ln'i -ão ou n' lla. detido, si prestrar fiança idonea, nos ca
:ílOS e tabeleciclos Di:l. lpi.

Art. 90. inguem l'er{L ..entcnciado, ~enão pela autoridade
~ompetente em virtude de lei anterior.

Art. 91. Au accusados ,e ii seg rarii na lei a mais pleIlll
clefeza, com tollü,-, o reCllf o e meios as enciae a elIa, desde a
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nota da culpa, entregue em 24 boras ao preso, e assignada
pela auctoridade com o nome do accnsador e das testemunhas.

Art. 92. Dar-se-ft o habeas-C01"PUS sempre que o individuo
soffrer violencia ou coação, por illegalidade ou abuso de poder,
on se sentir constrangido pela illllDinellcb evidente d'esse perigo.

Art. 93. Todos os brasileiros são admis~üveis aos cargos
publicas, observadas as condições de capacidade especial que
a lei estatuir.

Art. ~4. São considerados ceareuse~, além dos na.scidos no
territorio actual do Estado, os que tiverem nascido em territorio
que, por demarcação legal ou cessão, venba a pertencer aO
mesmo Estado.

Art. 95. A instrucção primaria será gratuita nas condições
e pelo modo que a lei 'estabelerer.

Art. 96. E' garantirlo o exercicio da advogacia em todos
os juizos e tl'ilmnaes do Estado nos advogados actualmente
provi ionados, independentemente de renovação de provisão,
gosando do mesmo direito os que pilra o futuro obtiverem o
mesmo titulo, "'Sujeitos a responsnbilidade os que commetterem
faltas e abusos no exercicio da profissão.

Art. 97. O provimento dos empregos publicos se fará me
diante concurso para a primeira nomeação, e a promoção dos
funccionarios publicos se fará por antiguidade.

§ 1°. Exceptuam-se os empregos de immediata confiança
do Governador do Estado.

§ 2°. A' excepção dos casos espeeiaes estabelecidos em lei
o diploma scientifico não é condição essencial para o concurso
dos empregos publicos.

Art. 98. Os fonccionarios publicos nomeados em virtude
de concurso são vitalícios desde a data da nomeação.

Os nomeados, porém, sem concurso e que tiverem seis an
nos de exercicio effectivo são tambem vitalicios, expedindo
se-lhes o competente titulo.

§ unico. Ficam excluidos d'esta disposição os secretarios
do Estado, os commanrlantes de força e os promotores de jus
tiça.

Art. 99. A especificação dos direitos expressos n'esta
Constituição não exclue outras garantias de direito resultan·
t~B da fárma de governo adoptado e dos principiof aqui con
SIgnados.
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TfTULO XVI

Disposições geraes

Â.l't. 100. Fita hbolülll. a jurisdicç.:i:o administrativa con
tenciosa.

Â.rt. 101. Todos os habitantes do (Jeará são obrigados a
contribuir 1Jam as llr.spBzn. publicas na medida de suas forças e
na forma que a lei estabelecer.

Â.rt. ] 02. São vedada as accumulações de empregos da
União, do Estado e dos municipios. Os reformados ou aposentados
que exercerem qualquer cargo remunerado optarão pelos venci
mentos da reforma ou aposentadoria. ou pelos do emprego.

Â.rt. 103. O Estado não reconhece o direito de aposenta
doria, reforma ou jubilação; mas garante os direitos adquiridos
dos actuaes fnnccionariC)s, comprehendidos os magistrados.

Â.rt. 104 Lei ordinaria. creltrá o monte-pio facultativo
l1ara todos os funccionarios do Estado e estabelecerá os casos es
peciaes para conc~s_ão de pensões.

Art. 10Fi. Os cargos electivos não são obrjgatorios, ficando
livre ao cidadão o d~reito de renuncia me mo depois de haver
acceitado o mandato.

Â.rt. 106. Todos os actos, resoluções e deliberações dos
poderes do Estado e dos Conselhos Municipaes serão publicados.

Ârt. 107. Â. Constituição poderá ser reformada no todo on
em parte por oeliberação do Congresso, tomada por dous ter
ços da totalidade de seus membros. em duas sessões consecuti
vas e em virtude de poderes especiaes.

Â. reforma. será restricta. IIOS pontos indicados.
Â.rt. lOS. Â.pprovada esta Constituição, será eUa promul

gada pela mesa do Congres o e assignsda por todos os Deputados.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1°. Promulgada a Constituição, o Congresso dará por
finda a sua mi. são como Con tituinte e, u~pendendo suas ses
ões, encetará 11;\8 funcções ordinarias, como Camara dos De

putado , no dia. IOde outubro J este aULo, depois de se proce
der a el ição do Senado.
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§ unico. Esta eleição se fará conforme se acha estabeleci
do n'esta Constituição. por escrutínio de lista, garantida a mi
noria pela representação do terço, e pelo processo da lei de 9 de
janeiro de 1881 e seu regulamento na parte correspondente, de
signando o Governador o dia e expedindo as necessarias in
strucções.

Art. 2°. As primeiras nomeações dos desembargadores do
Tribunal de Appellação, juizes de direito, substitutos e promoto
res de justiça serão de livre escolha do Governador do Estado,
preferidos os actuaes magistrados de melhor nota: não impedi
rão essas nomeações quaesquer incompatibilidades.

Â.rt. 3°. Os actuaes membros 0.0 Congressso poderão ser
nomeados para qualquer emprego publico l"em que de sua ac
ceitação resulte perda do mandato

Art. 4°. O Governador do Estado perceberá o ordenado de
dezeseis contos de réis annuaes e mais tres contos para as des
pezas de estabelecimento a contar de sua posse até que por lei
ordinaria sElja definitivamente aruitrado seu vencimento.

Art. 5°. Emquanto não fôr fixado por lei o ordenado dos
secretarias de Estado, estes perceberão quatro contos e oitocen
tos mil réis annuaes.

Art. 6°. 'rodas as leis, decretos, regulamentos do antigo
imperio e provincia e todos os actos legislativos e decretos do
novo regimen expedidos pela União e pelo Estado, depois da pro
clamação da Republica, continua.m em vigor emquanto não forem
expressamente derogados, ou sua revogação não resultar d'esta
Constituição.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades d'este Estado,
a quem competir o conhecimento e a execução da mesma Con
tituição, que a executem e façam-n'a inteiramente observar.

Publique-se e cumpra-se em todo o Estado.

Sala das sessões do Congreso Cearense Constituinte, na ci-.
dade da Fortaleza, em dezeseís de junho de mil oitocentos e no
venta e um, terceiro anno ria Republica.

José Joaq'Ltim Domingues Carneiro, Presidente.
Joaquim Pauleta Bastos de Oliveira, 1° vice-Pre

sidente.
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Francisco Ignacío de Queiroz, 2° vice-Presidente.
Padre Luiz de Souza Leitão, 10 secretario.
Celso FerreÍ1'a Lima Verde, 2° secretario.
Antonio Montei'ro do Nascimento Filho, 1° sup

plente dos secretarios.
Moyses Correia do Amaral, 2° supplente dos secre·

tarios.
Antonio Sabino do Monte.
Abel de Souza Garcia.
Francisco Antonio de Oliveim Sobrinho.
Waldemiro Cavalcanti.
Agapito Jorge dos Santos.
Padre Antonio Candido da Rocha.
Manoel Solon Rodrigues Pinhei,·o.
Francisco Benevolo.
Dr. Francisco Cunegundes Vieira Dias.
Valdemi"o Mo,·eira.
Pompilio CO"deiro da Cruz.
Dr. João Ma"inho de Andrade.
Vicente Cesario Ferreira Gomes.
Joaquim Gomes de Maltos.
Catão Paes da Cunha Mamede.
Clovis Bevilaqua.
Manoel Vieira Gomes Coutinho.

Governador
GENERAL JosÉ CLARINDO DE QUEmoz, eleito a

7 de maio de 1891.

----~-....-..,......,...----



CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

ESTADO DO AMAZONAS





Nós os representantes do povo do Estado do Amazonas

reunidos em Congresso Constituinte para a organisação de um

regimen livre e democratico estabelecemos, decretamos e pro

mulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO

m® ~~~~~® (ID)®J ~m~~®~~~

CAPITULO I

Da organisação do Estado

Disposições pl"eihninares

Art. 1.0 A antiga provincia do Amazonas constitue um
Estado livre e autonomo. vinculado á Republica dos Estados
Unidos do Brazil, pelo laço federativo, deconformídade com
a Constituição Federal.

Art. 2.° Os limites do seu territorio são os mesmos da
antiga Provincia do Amazonas, e só poderão ser alterados,
mediante disposição legislativa do seu Oongr sso.
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Art. 3.° O Estado tem por base o municipio e, para os
e:ifeitos da administração da justiça, se divide em comarcas e
estas em termos.

Art. 4.° O sen Governo é democratico, republicano, con
stitucional, representativo, exercido por tres poderes politicos
distinctos: Legislativo, Executivo e Judicial, independentes e
harmonicos no exercicio de suas funcções e attribuiçõEls ema
nadas da vontade popular.

Art. 5.° As despezas do Governo e da Administração se
rão feitas a eXllensas do Estado, com O producto das rendas,
taxas, contribuições e impostos que não tenham sidl) vedados
pela Constituição Federal.

CAPITULO II

Do Poder Legislativo

Art. 6.° O Poder Legislativo é exercido por um um Con
gresso por delegação do povo.

Art. 7.° O Congresso compõe-se de uma Camara sob a
denominação de Cong?'esso Legislativo do Amazonas, podendo,
entretanto, compôr-se de duas, sendo a segunda o Senado,
creado por lei ordinaria.

Art. 8.° O congresso se comporá de vinte e quatro ou
mais representantes eleitos por su:ifragio dire!:to em todo °
Estado e reunir-se-ha no dia 10 de Julho de cada anno, in
dependentemente de convocação, funccionando durante tres
mezes a datar da sua auertura.

§ unico. O numero de deputados poderá ser alterado, por
lei ordinaria, para vigorar na Legislatura seguinte.

Arto 9.° Ao Congresso compete deliberar sobre a proro
gação e adiamento das suas sessões.

Art. 10. Cada Legislatura durará tres annos.
§ 1." Durante o periodo das sessões ordinarias e nas con·

vocações extraordinarias, os membros do Congresso perceberão
um subsidio pecuniario, marcado pelo Congresso, no fim de
cada Legislatura, para vigorar na seguinte; e terão direito
á uma importancia annual, nunca excedendo ao subsidio de
um mez, para as despezas de representação.
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§ 2.° O exercicio do mandato durante a prorogação não
será retribuido.

§ 3.° A lei que regular o subsidio dus Deputados poderá ser
alterada, mas esta alteração só vigorará no triennio seguinte.

Ar't. 11. A eleição de Deputados ao Congresso será di
Tflcta por escrutinio de lista e se fará simultaneamente em to
do o .Estado conforme for regulado em lei, garantida a repre·
sentação da minoria.

§ uníco. No caso de abrir-se vaga no Oongresso por qual
quer causa, inclusive a de renuncia, o Presidente do Estado
providenciará para que seja preenchida por meio de nova elei
ção nos termos qUf\ a lei determinar.

Podem ser eleitos deputados os cidadãos brazileiros na·
tos ou naturalisados:

I Que tiverem mais de 2] annOR rle idade e souberem
ler e escrever.

n Que forem alistaveis como eleitor.
ln Que tiverein pelo menos quatro annos de residencia

no Estado.
IV Que tiverem pelo menos seis annos de cidadão brazi·

leiro, se forem naturalisados.
Art. 13. Em caso algum serão elegiveis para o Con-

gresso:
I O Presidente e o Vice-Presidente do Estado;
II O Secretario do Estado;
III O Chefe de Policia;
IV Os commandantes e funccionarios militares, que dis

ponham de força armada;
V Os que tiverem contracto de fornecimento e emprei

tadas de obras com o Governo e repartições do Estado;
VI Os Senadores e Deputados ao Congresso Nacional;

. Vil Os Directores e representantes de emprezas subven
ClOnadas pelo Estado.

VIII Os que tiverem cumprido em todo. ou em parte pe~
na por crime infarnante, ainda que tenham obtido o perdão.

. Art. 14. O Oongresso em lei especial prescreverá os de·
maIS casos de inco~patibilidade.

Art. 15. Nenhum Deputado poderá, em quanto durar o
mandato, ser eleito ou nomeado para qualquer cargo civil ou
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militar do Estado nem celebrar contractos com o poder exe
cutivo do mesmo Estado.

§ 1.0 O funccionario publico que for eleito deputado não
poderá ser demittido pelo Pre idente do Estado durante o tem
po do seu mandato, salvo nos casos determinados em lei.

§ 2. 0 As incompalibilidades do art. ] 5 não comprehendem
os casos de promoção, accesso por antiguidade e commissões
temporarias.

Art. ] 6. O mandato legislativo é incompativel com o exer·
cicio simultaneo de qualquer outra funcção durante as ses
sões

Art. 17. O mandato de deputado expira no dia 3] de De
zembro do I,lltimo anno da legislatura. Asna acceitação ê fa
cultativa e a sua resignação pôde ser feita em qualquer tempo.

Art. 18. As sessões do Congresso são publicas, salvo se o
contrario fôr deliberado por maioria de votos dos membros
presentes. Todos os actos e discussões serão regularmente pu
blicados pela imprensa, excepto os actos praticadoR e as dis
cussões havidas em 8essões secret.as.

Art. 19. O Congresso s6 poderá funccionar havp,ndo com·
parecido a. maioria. absolnta do!': seus membros, excepto em
sessões l,reparatorias, em que potlerá funccionar com um terço
dos deputados eleitos.

Art. 20. Os membros do Congresso são inviolaveis pelas
palavras, opinião e votos emittidos no exercicio do seu man
dato.

Art. 21. O deputado, emqu;1nto durar o mandato, não po
derá ser preso, salvo em caso de f1.agrancia ele crimeinafiançavel,
nem processado criminalmente sem prévia licença do Congresso.

E neste caso, levado o processo até á pronuncia. exclusive,
a autoridade processante remetterá os autos ao Congresso para
que este resolva sobre a procedencia da accusação, desde que
o accusado não opte pelo julgamento immediato.

§ unico. Si o Congresso resolver pela não procedencia da
accusação, em tempo algum será p.l1a renovada.

Art 22. Os membros do Congre8so, ao tomar assento, con'
trahirão compromisso formal, em sessão publica, de bem cum·
p rir os seus deveres.

Art. 23. O Congresso elegerá sua meza e commissões,



25.1>

verificará os poderes de seus membros, organisará sua Secre
taria e seu regimento interno, estabelecendo os meios de com·
pellir os membros auzentes a comparecerem, nomeará os em
pregados de sua Secretaria, marcará os vencimentos destes e
regulará sua policia interna.

§ unico. Estes actos serão privativos do Congresso e não
dependerão de sancção.

Art. 24. No dia 15 de Novembro do ultimo anno da le
gisla.tura se procederá á eleição em todo o Estado para o novo
Congresso.

CAPITULO III

Das attribuições do Congresso

Art. 25. Compete ao Congresso:
§ 1.0 Fazer leis. interpretll.l-as, alteraI-as, suspendeI·as

e revogaI-as.
§ 2.0 Fixar annualmente a despeza e orçar a receita do

Estado, em vista ou não das informações e propostas do Pre
sidente do Estado.

§ 3.° App!"ovar os orçamentos aos municipios quantIo não
forem contrarios á Constituição e leis da União e do Estado j

§ 4.° Autorisar o Presidente do Estauo a contrahir em·
pre,'timos e outras operações de credito.

§ 5.° Conceder verba. para os serviços creados e auto
ri~ar tt reforma dos existentes ou a creação de novos, quando
estes houverem de acarretar accrescimo de despeza.

§ 6.° Autorisar ajustes e tratados com outros Estados e
approval-os.

§ 7.° Decretar as leis organicas para a execução completa
desta Constituição.

~ 8.° Receber o compromisso e dar posse ao Presidente
e Vice-Presidente do Estado e acceitar a. renuncia e excusa
destes.

§ 9.° Reclamar quando r~unÍ\lo e no caso do art. 6.° da
Constituição da União a intervenção do Governo Federal.
.. § la. Decretar as leis e resoluções necessarias ao exer

CiClO dos poderas que pertencem ao Estado.
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§ 11. Velar na guarda da Constituição e/das leis do Esta
do e representar ao Governo e Congresso Nacional contra a
invasão do territorio do mesmo Estado, e bem assim contra as
leis dos outros Estados, que attentarem contra seus direitos.

§ 12. Conceder ou negar licença ao Presidente do Esta
do para sahir do mesmo.

§ 13. Legislar sobre:
I Impostos, sem oifensa das limitações contidas nesta

e na Constituição Federal;
II A utilidade dos serviços ;
rn A divida publica;
IV A arrecadação, fiscalisação e distribuição das Rendas

do Estado;
V A organisação da força publica do Estado, fixando

annualmente o seu numero;
VI A organisação judiciaria e furma de processos que

pertençam á competencia do Estado ;

Vil O estabelecimento do Monte-pio em beneficio das a fa·
milias dos funccionarios do Estado;

vm A desappropriação por necessidade ou utilidade pu
blica do Estado e do Município, determinando os casos e for
ma porque deverá ter lugar.

IX A alienação por qualquer forma das terras publicas
pertencentes ao Estado;

X Os meios de fazer efi'ectiva a responsabilidade dos
funccionarios que tenham a seu cargo a arrecadação, fisca
lisação e applicação ,das Rendas Publicas do Estado e Muni
cipios, e dos que commetterem as faltas e crimes previstos nes
ta Constitui",ão.

XI Obras publicas, estradas, ferro-vias, telegraphos, cor
reios e navegação de rios que não estejam subordinados á ad
ministração Federal ;

XII A magistratura do Estado ;
xm A immigração e estabelelecimentos de colonias, ca

techese e civilisação dos indios;
XlV A incorporação do territorio de outro Estado ao do

Amnzonas e sobre a divisão ou desmembramento deste, nos
termos do art. 4.° da Oonstituição Federal;

XV O processo para a eleição dos funccionarios ele-



257

ctivos do Estado, respeitando as bases fixadas pela Constitui
ção Federal ;

XVI Nomeação, suspensão, demissão e vencimentos dos
empregados publicos e sua aposentadoria;

XVII A. creação e suppressão de empregos pllblicos j

XVIlI As incompatibilidades eleitoraes;
XIX A divisão politica, judiciaria e administrativa do

Estado;
XX Animar no Estado a instrucção e desenvolvimento

da educação publica, agricultura, industria, immigração, com
mercio e artes, garantindo-se por lei especial a propriedade
dos inventos de qualquer especie, assim como de trabalhos
originaes de litteratura, artes, sciencias e industrias;

XXI Crear instituições de, ensino superior e secundario
no Estado;

XXII Os demais assllmptos que pela Constituição Fede
ral não ficarem pertencendo á privativa competencia dos po
deres da União.

CAPITULO IV

Das leis e resoluções

Art. 26. Os projectos de lei, terão, em geral tres discus·
sões.

§ 1.0 Nenhum projecto de lei será sllbmettido á discussão
antes de decorrido o prazo de 24 l;loras, pelo menos, depois
de sua apresentação.

§ 2.° Entre uma e outra discussão deverá haver um in·
tervallo pelo -menos de 24 horas.
. . Art. 27. As propostas para projectos de lei que forem
mdIcadas pelo Presidente do Estado.. só terão duas discussões.

Art. 28. Approvado que seja qualquer projecto de lei pe
lo Oongresso será enviado ao Presidente do Estado, qu~, acquies
cendo, o sanccionará e o promulgará.
.. .§ 1.0 Se, porém, o Presidente do Estado o julgar incons
tituCIOnal ou contrario aos interesses do mesmo, oppôr-Ihe-h a
o seu véto dentro de dez dias uteis, d'aquelle em que recebe r

Ui
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o projecto, devolvendo-o nesse mesmo prazo ao Congresso,
com os motivos da. recusa.

§ 2.0 O silencio do Presidente no decendio importa a sanc
. ção, devendo dar publicidade ás suas razões, no caso de re·
cusa de sancção, quando estiver encerrado o Congresso.

Art. 29. Devolvido o projecto com as razões da nã\) Sanc
ção ao Congresso, alli será submettido ;~ uma só discussão e
à votação nominal, considerando-se approvado, se obtiver
dois terços dos votos presentes, e neste caso será de novo re
mettido ao Presidente do Estado, que no prazo de cinco dias
promulgal-o-ha como lei do Estado, sob pena de responsabi
lidade; e se apezar disso não o fizer, deverá a promulgação
ser feita pelo Presidente do Congresso que usará da seguinte
formula: " O Congresso do Estado d0 Amazonas, em nome
do povo, decreta e promulga a seguinte lei. "

Art. 30. A sancção e a promulgação ordinarias eifectuar
se-hão por estas formulas:

§ l.0 O Congre~so do Estado do Amazonas, em nome do
povo, decretou e eu sanccionei a seguinte lei ou resolução,,;

§ 2.° O Congresso do Estado do Amazonas em no
rue do povo decretou e eu promulguei a seguinte lei ou reso
lução.

Art. 31. Os projectos J'egeitlldoB só :poderão renovar-se
na seguinte sessão legislativa.

§ unico. Os projpctos de lei não poderão !'ler sanccionados
sómente em parte.

Art. 32. As leis do Congresso não poderão ser suspensas
pelo Presidente do Estado, senão nos casos do art. 105 desta
CClnstituição sob pena de responsabilidade criminal.

CAPITULO V

Do Poder Executivo

Art. 33. O Poder executivo serà exercido exclusivamente
por um cidadão com o titulo de Presidente, que será o Chefe
da Administração do Estado.

§ 1.0 Substitue o Presidente do Estado em snas faltas e
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impedimentos o Vice-Presidente, eleito simultaneamente com
elie e pelo mesmo periodo.

§ 2.° No impedimento ou falta deste, serão chamados pa
ra substituil-o ;

1.0 o Presidente do Congresso, 2.° o Vice-Presidente do
mesmo, 3.0 o Presidente do Conselho Municipal da Capital do
Estado.

Art. 34. Si no caso de vaga, por qualquer causa, de Pre
sidente ou Vice-presidente, não houver ainda decorrido dous
terços do periodo governamental, proceder-se-ha á nova elei
ção.

Art. 35. Para () cargo de Presidente e Vice-Presidente
do Estado, alem das condições geraes de elegibilidade, exige
se mais:

1.0 ser brazileiro nato;
2.° estar no exercicio dos direitos politicos;
3.0 ter pelo menos trinta annos de idade;
4.° ter residencia no Estado pelo menos cinco annos

antes da eleição ou não se ter delle auzentado por mais de
seis annos.

Art. 36. O Presidente exercerá o car~o durante quatro
annos, não podendo ser reeleito para o periodo seguinte nem
eleito Vice-Presidente.

§ unico. O Vice-Presidente não poderá ser reeleito nem
eleito Presidente do Estado, se tiver exercido o governo por
algum tempo, durante o ultimo anno do periodo governamental.

Art. 37. O Presidente deixará o exercicio de suas fune
ções improrogavelmente no mesmo dia em que expirar o pe
ríodo do seu mandato, succedendo-Ihe o recem-eleito; e na fal
ta ou impedimento deste o substituto legal, nos termos do art.
33 §§ 10 e 2°,

§ unico. O primeiro periodo governamental terminará no
dia 31 de Dezembro de 1895.

Art. 38. No acto da nosse o Presidente e o Vice-Presi
dente do Estado pronunciârão em sessão publica, perante °
qongresso reunido, e, em sua falta, pArante o Conselho Muni
CIpal da Capital a seguinte promessa:

" Prometto publica e solemnemente, e sob minha palavra
de honra, cumprir bem e fielmente os deveres de Presidente
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do Estado, (ou Vice-presicJente) cumprir a Constituição e as
leis em quanto e:Jl mim couber, ser leal ao Estado e á Repu
publica e esforçar-me tanto quanto possivel pelo desenvolvi
mento moral e material do Estado".

Art. 39. O Presidente residirá na Capital do Estado, e
só poderá retirar-se do territorio deste, por mais de oito
dias, mediante licença do Congresso, sob pena de perda do
cargo, salvo motivo urgente, justificado e provado a juizo do
Congresso opportunamente.

Art. 40. O Vice-Presidente, governará por todo o tempo
que faltar o Presidente a quem succeder, nos termos do art.
34 § 1°. .

Art. 41. O Presidente do Estado ou geu substituto, em
exercicio, perceberão subsidio fixado pelo Congresso, na ses
são legislativa antecedente a cada periodo governamental, e
durante este não produzirá effeito qualquer augmento ou di
minuição decretada.

CAPITULO VI

Da eleição do Pregidente e Vice-Pre8i
dente

Art. 42. A eleição do Presidente e Vice-Presidente do
Estado, se fará por voto directo em todo o Estado e de con·
formidade com a lei eleitoral que o Congresso, em sua primei·
ra legislatura. organizar.

§ unico Essa eleição terá lugar tres mezes antes de ter
minar o mandato.

Art. 43. Trinta dia!l depois da eleição o Congresso fará
li. apuração gp.ral da eleição e, verificando o resultado, procla·
mará Presidente e Vice·Pre idente do Estado os cidadãos que
obtiverem maioria de votos, sendo eleitos no caso de empate
os mais velhos.

§ unico. Para essa apuração será convocado o Congresso,
em tempo opportuno, extraordinariamente.

Art. 44. ~ão serão eleitos para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente do Estado, os parentes consanguíneos e
affins, até ° segundo grão, do Presidente e Vice-Presidente
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que se achar em exercicio ao tempo da eleição ou que o tenha
deixado seis mezes antes.

§ uníco. Tambem não serão elegiveis para os referidos
cargos o chefe de policia do Estado e os commandantes mili
tares que disponham da força armada.

CAPITULO VII

Das af,ribuições do Poder Executivo

Art. 45. Ao Presidente do Estado, como chefe do Poder
Executivo, compete privativamente:

§ 1.0 Sanceionar, promulgar e fazer publicar as leis e
resoluções do Congresso; expedir decretos, instrucções e re
gulamentos pan sua fiel execução;

§ 2.° Dirigir, fiscalisar, IJromover e defendet todos os
interesses do Estado;

§ 3.° Nomear e demittir livremente o Secretario do Es
tado e o Chefe de Policia, prover os cargos civis e militares,
nomeando, suspendendo e demittindo na forma das leis, sal
vas os restricções expressas nesta Constituição;

§ 4.° Indultar e commutar as penas impostas aos réos de
crimes communs e de responsabilidade, sujeitos á jurisdicção
do Estado, precedendo informação do Superior Tribunal de
Justiça i

§ 5.° Corumunicar á autoridade judicial a responsabilida
de de qualquer funccionario do Estado, remettendo-lhe os do
cumentos que tiver parll. formação da culpa;

§ 6.° Fazer arrecadar os impostos e rendas do Estado e
applical-as de accordo com a lei orçamentaria;

§ 7.° Nomear os membros do Superior Tribunal de Justiça
mediante proposta do mesreo Tribunal;

§ 8.° Dispor da força publica que lhe é immediatamente
subordinada, distribuil-a e mobilisal-a de accordo com os in
t~resses do Estado' .,

§ 9.° Celebrar com outros Estados, mediante autorisação
legislativa, ajustes e convenções sem caracter politico;

§ 10. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de
credito autorisadas pelo Congresso j
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§ ll. Requisitar a intervenção do Governo Federal para.
o estabelecimento da ordem e da tranquillidade no Estado, dan
do ao Congresso conhecimento dos motivos que determinaram
seu procedimento;

§ 12. Requisitar a intervenção do Governo Federal nos
casos previstos no art. 60 da Constituição da União, quando o
Congresso Estadoal não esteja reunido, e expondo a este, logo
que se reuna, os motivos da requisição;

§ la. Enviar ao Congresso as propostas da lei orçamen
taria e de fixação da força policial e de outras devidamente
motivadas;

§ 14. Convocar o Congresso extraordinariamente, quando
o exigir o interesse publico;

§ 15. Lêr ao. Congresso, na sessão de installação, uma
mensagem, expondo a situação do Estado em todos os ramos
do serviço publico, suggerindo as medidas e reformas que jul
gar opportunas ao bom andamento do serviço publico;

§ 16. Prestar ao Congresso as informações, dados a es
clarecimentos que lhe forem requisitados;

§ 17. Mandar proceder a eleição o que se refere o § 2·
do art. 17 da Constituição Federal e tomar as necessarias pro
videncias para que ellas se e:!fectuem ;

§ 18. Marcar dia para as eleições do Estado, quando não
o tenha sido pela lei j

§ 19. Representar ao Governo Federal contra os fanc
cionarios Federaes residentes no Est.ado;

§ 20. Enviar ao Congresso Nacional e ao Presidente da
União, copia authentica de todos os actos legislativos, logo
depois de promulgados j

§ 21. Autorisar, de aecordo com a lei, as desapropriações
por utilidade ou necessidade publica do Estado;

§ 22 Desenvolver, com os meios votados pelo Congresso,
o serviço da civilisação dos indios, immigração e cQlonisação j

§ 23. Receber o compromisso dos funccionarios, cujas at
tribuições se estendam a todo o Estado, salvo os casos especi
ficados em lei i

§ 24. Representar o Estado nas suas relações offl.ciaes
com o governo da União e com os dos Estados;

§ 25. Decretar a applicação dos fundos consignados pelo
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Congresso aos diversos serviços do Estado, não podendo ser
retirada do Thesouro quantia alguma, cúja applicação não es
teja determinada na lei orçamentaria j

§ 26. Suspender provisoriamente as post.uras, resoluções
e decizões dos Conselhos Municipaes, nos termos do art. 85
n. 8 dp.sta Constituição;

§ 27. Velar sobre a Constituição Federal e leis da União,
assim como sobre a do Estado e suas leis j

§ 28. Decidir os conflictos de jurisdição e attribuição en
tre as autoridades administratrivaso

CAPITULO VIII
Da responsabilidade do Presidente

Art. 46. O Presidente do Estado será processado e jul
gado DOS crimes de responsabilidade pelo Congresso, deven
do sel·o pelo Senado, creado este j e nos crimes communs pelo
Superior Tribunal do Estado.

§ unico. Decretada a procedencia da accusação, ficará o
Presidente suspenso de suas funcções.

Art. 47. O Presidente será criminalmente responsabilisado:
I Por traição.
II Por peita, suborno ou concussão.
III Por qualquer disperdicio dos dinheiros publicos.
IV Por tentar contra a Ctlnstituição e leis.
V Por tentar contra o livre exercicio dos poderes po

liticos.
VI Por tent.."tr contra o goso e exercicio legal dos direi

tos politicos ou individuaes.
§ unico. Uma lei especial determinará as penas a que

e~~ sujeito o Presidente do Estado pelos crimes de responsa
?ihdade referidos j e outra regulará a Recusação, o processo e
J~lgamento sem prejuizo d'aquellas em que tenha incorrido em
Virtude da lei commum.

CAPITULO IX
Do Secretario do Estado

Art. 48. O Presidente será auxiliado por um Secretario do
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Estado, agente de sua inteira confiança, que lhe subscreverá
os actos e presidirá á secretaria.

Art. 49. O Secretario do Estado não poderá accumular
outr o emprego ou funcção publica, nem ser eleito Presidente
011 Vice-Presidente.

Art. 50. O Secret?<rio do Estado nos crimes communs que
commetta será processado e julgado pelo Snperior Tribunal de
Justiça e nos connexos com os do Presidente do Estado, pela
autoridade competAnte para o julgamento deste.

CAPITULO X

Da Policia Interna do EMtado

Art. 51. O governo da policia e segurança interna do: Estado,
cujo objecto é a manutenção da ordem, da paz e tranquillidade
publica, será exercido por um cidadão graduado em direito
com a denominação de Chefe de Policia, de nomeação do Pre
sidente e de sua immediata confiança.

Art. 52. O governo policial ficará sendo um ramo da ad
ministração superior do Estado, ao qual incumbe a vigilancia
da ordem.

Art, 53. A.o Chefe de Policia, alem de suas attribuições
immediatas, compete mais:

1.o A administração e a fiscalisação das prisões ;
2.0 Auxiliar a autoridade judicial com os meios coactivos

a seu cargo para a execução das sentenças e das ordens le
gaes;

3.° Auxiliar os conselhos municipaes fazendo respeitar as
suas posturas e prendendo os infractores nos casos legaes;

4. 0 ProvioeDciar sobre a defesa e gnarda da popnlação
prevenindo os crimes, investigando-os e perseguindo os crimi·
nosns:

5',0 Manter o prestigio da autoridade, providenciando sobre
o exercicio das fllncções publicas sempre que este for obstado.

Art. 54. Alem da força publica dos municipios, o Estado
terá a força policial que fôr necessaria para a manutenção da
ordem, segurança e tranquillidade publica b particular; auxi
liando as autoridades no exercicio legal de suas funcções.
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Art. 55. O Congresso em sua primeira legislatura ardi
naria, legislará sobre a organisação da força policial.

CAPITULO XI

Do Poder Judiciario

O Poder J udiciario será exercid.o:
1.0 Por um Superior Tribunal de Justiça, com sMe na

capital do Estado ;
2.° Por Juizes de Direito;
3.° Por Juizes Municipaes.
AJ't. 56. O Poder Judiciario do Estado formará duas ins

tancias, sendo a primeira composta dos Juizes de Direito, Mu
nicipaes e pelo Jury, e a segunda de Dezembargadores com
assento no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 57. Os Juizes do Superior Tribunal de Justiça e os
de Direito são magistrados vitalícios e só por sentença judi
cial perderão os cargos.

Art. 58. O Poder Judiciario se regerá pelas leis em vi·
gor, em tudo que não fôr contrario á esta Constituição, e a
da Republica.

§ unico. O Congresso em sua primeira reunião, reverá,
alterará e codificará a legislação e a forma do processo judi
cial e marcará os vencimentos dos magistrados e dos demais
funccionarios da justiça.

Art. 59. Os cargos, empregos e officios judiciarios, são
essencialmente incompativeis com quaesquer outros publicos de
natureza di-fferente, por nomeação ou eleição popular.

Art. 60. Os emolumentos e porcentagens taxados para os
Juizes' e Promotores serão cobrados como renda do Estado.

Art. 61. E' mantida a institLlição do Jury e fica creado
um Tribunal correccional em cada. termo, para os delictos com·
muns, cujo maximo da pena não exceder de um anno de pri
são, com multa ou sem elIa, ou nm conto e quinhento~ de muI·
ta simples.

Art. 62. O Tribunal correccional será composto. do Juiz
Municipal, como presidente, do Promotor publico e de quatro ci
dadãos sorteados de entre os jurados, residentes na séde do termo.

19
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§ unico. Este Tribunal funccionará ordi"ariamente uma vez
por semana e em cada mez servirão novo.;; jurados, com ap
pellação voluntaria para o Juiz de Direito da respectiva co
marca.

Art. 63. O Superior Tribunal de Justiça será r-n'Tlj)(lsto
de sete membros escolhidos dos Juizes de Direito que mais se
distinguirem por suas habilitações, integridade e moralidade,
preferindo-se em egualdade de circumstancias, os mais antigos
em exercicio pleno.

Art.. H. Haverá no Superior Tribunal de Justiça um Pro
curador Geral, que será annualmente designado pelo Presidente
do mesmo dentre os seus membros, para promover os interesses
da Justiça, sem voto nas deciE:ões,. assim como haverá em cada
comarca um Promotor da Justiça podendo haver dous na ca
pital.

Art. 65. O Superior Tribunal de Justiça é o competente
para suspender e declarar avulsos os Juizes de Direito nos ca
sos graves determinados em lei, dando-se lugar á defeza que será
prévia sempre que for possivel.

Art. 66. Os membros do Superior Tribunal e os Juizes de
Direito, serão processados e julgados nos crimes communs e
de responsabilidade pelo mesmo Tribunal, e os Juizes Mu
nicipaes e Promotores Publicos pelos Juizes de Direito, com
recurso e appellação necessarios para o Triblmal no caso de
não pronuncia on sentença absolutoria, e voluntaria quando
houver pronuncia ou sentença condemnatoria.

§ 1.0 Quando a queixa ou denuncia fôr intentada contra
todos os membros do Tribunal ou contra sua maioria, serão
eUes processados e julgados pelo Congresso, emquanto não fôr
creado o Senado, que se constituirá em Tribunal de Justiça
e procederá na forma das leis em vigor.

§ 2.0 A qualquer dos condemnarios de que trata este art.,
fica salvo o direito de pedir revizão de seu processo ao Su
premo Tribunal Federal, nos termos do art. 90 n. 3 do de
creto n. 848 de 11 de Outubro de 1890.

Art. 67. O Superior Tribunal, julgará em segunda e ul
tima instancia, todos os recursos interpostos das decizões dos
Juizes de Direito.

Art. 68. A nomeação dos membros do Superior Tribunal
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de Justiça será feita pelo Presidente do Estado, mediante
escolha deste d'ent.re tres nomes, apresentados pelo Superior
Tribunal de Justiça, de Juizes de Direito do Estado que mais
se tiverem distinguido por suas habilitações, intregridade e
moralidade, preferindo-se em egualdade de circumstancias, os
mais antigos em exercicio pleno.

§ unico. Em caso nenhum o Presidente deixará de nomear
qualquer dos tres Juizes de Direito propostos.

Art. 69. Os parentes consanguíneos ou affins na linha as
cendente e descendente e na collateral até o segundo gráo
não podem ao mesmo tempo ser membros do Superior Tri
bunal.

Art. 70. As decisões do Superior Tribunal de Justiça po
rão termo aos processos e questões de sua competencia, sal
vo as excepções consignadas na Constituição Federal.

Art. 71. Ao Superior Tribunal compete mais:
I Processar e julgar o Presidente, o Secretario, o ()hefe

de Policia do E~tado e os Juízes de Direito nos crimes com
muns e de responsabilidade.

II Além dessas attribuições, o Superior Tribunal de J us
tiça exercerá todas as mais que conferem as leis aos tribunaes
de segunda instancia.

Art. 72. Os membros do Superior Tribunal de Justiça
elegerão annualmente, dentre si, um presidente e um vice-pre
sidente que poderão ser reeleitos.

§ unico : Em seus impedimentos temporarios será o Pre
sidente substituido pelo Vice-Presidente e na falta deste pelo
membro mais idoso do Tribunal.

CAPITULO XII

Dos Juizes de Direit.o

Ar~ 73. Os Juizes de Direito, serão juizes de primeira
instancia, nomeados pelo Superior Tribunal de Justiça, de
entre os Juizes Municipaes e Promotores Publicos formados.
prescrevendo a lei organica da magistratura as condições da
investidura.

§ unico. Na falta de Juizes Municipaes e Promotores Pu-
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blicos formados em Direito, habilitados legalmente para serem
nomeados Juizes de Direito, poderão se1-0 os bachareis ou dou
tores em Direito de reconhecido merito e moralidade que te·
nham pelo menos oito lmnos de advocacia.

Art. 74. Para que um Juiz de Direito seja removido me
diante processo, é necessario que fique provada ser sua per
manencia no logar prejudicial aos interesiles da justiça.

§ 1.0 Reconhecida a necessidade de remoção do Juiz de
Direito, o Presidente do Tribunal declarará o Juiz avulso,
atê que haja comarca que por elie possa ReI' pTeenchida.

§ 2.° Se durante dois annos não se dérg vag'a em que
possa ser o Juiz aproveitado, ficará dessa data em diante em
disponibilidade, percebendo o seu ordenado.

Art. 75. Em cada comarca haverá um Juiz de Direito,
excepto na capital, onde poderão existir dois, um exercendo
pri.vativamente as varas do commercio e do civil e outro tam
bem privativamente as dos feitos da fazenda, de casamentos e
de orphãos e alls~ntes, funccionando ambo no crime e alter
nadamente no Jury.

Art. 76. Fica abolida neste Estado a classificação de co
marcas em entrancias.

Art. 77. Não poderão ser diviUidas as comarcas em mais
de tres termos.

CAPITULO XIII

Dos Juizes Hunicipaes

Art. 78. Os Juizes Municipaes serão nomeados pelo Presi
dE:nte do Estado d'entre os doutores ou bachareis em Direito,
e servirão por quatro annos durante os quaes não poderão ser
demittidos neill removidos senão a pedido, salvo os casos pre
vistos em lei.

§ unico. A lei organica prescreverá as condições para a
nomeação.

Art. 79. O Juiza; que tjver exercido o cargo no Estado
durante dois quatriennios, preferirá a outro qualquer em no
meação de Juiz ele Direito, se tive.r os demais requisitos da
lei.
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Art. 80. O Juiz Municipal, em suas faltas ou impedimentos,
será substituído por pessoas habilitadas, nomeadas pelo Presi
dente do Estado pelo tempo que bem servirem.

§ unico. Suas funcções e attribuições serão determinadas
em lei.

Art. 81. Em cada termo haverá um Juiz Municipal let
trado.

CAPITULO XIV
Dos ProIDotores da. Justiça

Art. 82. Os Promotores Publicos serão nomeados pelo
Presidente do Estado dentre os doutores ou bachareis em di
reito e na falta destes dentre o advogados ou cidadãos que
tiverem pratica do fôro á par de reconhecida moralidade e
exercerão o cargo pelo tempo que bem servirem.

Art. 83. O~ Promotores da Justiça, alem das attribuições
que pelas leis de organisação lhe~ competirem exercerão tam
bem as funcções dos actuaes Promotores de Residuos, Curado
res de Orphão , Ausentes e Interdictos.

CAPITULO XV

Do ~J:unicipio

Art. 84. O territorio do Estado será dividido em muni
cipios e este em districtos, sendo esta ultima divisão da priva
tiva competencia dos conselhos municipaes.

Art. 85. Uma lei regulamentar expedida na primeira reu
nião do Congresso organisará sua representação e governo sob
as seguintes bazes:

§ unico. Em cada municipio haverá um Conselho Munici
pal composto de vereadoJ'43s com funcções deliberativas.

1.0 Os conselhos municipaes compor·se-hão de nove merr!
hros na capital, de sete nas cidades e de cinco nas villas, elei
t?S quatriennialmente por suffragio directo, por escrutinio de
hst,a em todo o municipio, conforme fôr estabelecido na lei
competente.



2.° Serão independente no exercicio de suas attribui·
ções, salvo as restricções definidas nesta Constituição.

3.° Serão obrigado~ a acceitar e a desempenhar as func·
ções que o povo lhes delegar comtanto Que não tenhão ca·
racter politico e se renram unicamente á administração eco
nomica.

4.° O cargo de membro do Oonselho Municipal dará di·
reito .á uma gratificação pecuniaria, que será marcada no res
pectivo orçamento de accordo com as suas rendas.

5.° Crearão empregos municipaes, marcarão os respecti·
vos vencimentos e farão as nomeações. demissões e aposenta·
ções de seus empregados de accordo com a respectiva lei.

6.° Os contractos, fornecimentos e obras serão feitos me·
diante .concurrencia publica sempre que não excedam a 3 %
da receita total de cada Conselho Municipal, podendo ser feitos
por admistritração, em falta de concorrencia, depois de an
nunciada por tres vezes.

7.° Nenhuma divida será paga sem que se tenha consi
gnado o respectivo credito em seu orçamento annual, sob pena
de responsabilidade individual dos membros do conselho que
concorrerem para o pagamento.

8.° As posturas, resoluções e decisões dos Conselhos só·
mente poderão ser anullada pelo Congresso ou suspensas pe·
lo Presidente do Estado, na ausencia d'aquelle na part~ on
partes em que forem manifestamente contrarias ás leis do
Estado ou Federaes, ofi'ensivas aos direitos de outros munici
pios ou notoriamente gravosas em materia de impostos, de
vendo o Presidente dar sciencia ao Congresso do occorrido,
na sua primeira reunião, para que este resolva definitivamente.

9.° Os membros do Conselho Municipal responderão pe
rante o juiz de direito pelas faltas e crimes praticados no
exercicio de suas funcções, devendo o processo ser iniciado em
virtude de queixa ou denuncia documentada pelo promotor ~u·

blico ou por qualquer cidadão com recurso para o SuperIOr
Tribunal de Justiça.

Art. 86. Dous ou mais municipios confiantes poderão de
mutuo accordo reunir-se para real<isação de serviços que lhes
possam interessar.

Art. 87. Vagando qualquer lugar no Conselho Municipal
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por morte, renuncia ou qualq!{er outro motivo, será chamado
a occupal-o immediato em votos.

Alt. 88. Não podem ser eleitos membro:3 do Conselho Mu·
nicipal :

LO As autoridades judiciarias e miliht1'p.s, quer Federaes
quer do Estado ;

2.° Os exactores Federaes, do Estado ou do Municipio;
3.° Os empreiteiros de obras municipaes.
Art. 89. Não poderão servir simultaneamente no Conselho

Municipal avô, pae, filho, genro, irmão, e cunhado durante o
cnnhadio.

Art. 90. Autoridade alguma extranha á hierarchia muni
cipal poderá ingerir-se no desempenho das funcções da munici
palidade, salvo os casos previstos na Constituição e leis do Es
tado.

CAPITULO XVI

Declaração dos DireitoliJ

Art. 91. Por esta Constituição serão assegurados e ga
rantidos a todos os habitantes d'este Estado os seguintes di-
reitos de: .

§ 1.0 Fazer ou deixar de fazer tudo aquillo que não foI'
contrario á lei e aos direitos de outrem;

§ 2.° Serem todos eguaes perante a lei;
§ 3.° Ser livre o exercicio de todos os ~ultos que não

ofenderem á ordem publica e aos bons costume.s;
§ 4.° Serem os cemiterios de caracter secular e adminis

trados pelos conselhos municipaes, 5.cando livre á todos os cul
tos religiosos a pratica dos respectivos ritos em relação aos
se~s crentes, desde que não offendam á moral publica e as
leIs;
. § 5.° 'reI' liberdade de associaçãl) b de reunião sem armas,

so podendo intervir a policia para manter a ordem publica;
. § 6.° Ter liberdade de manifestação de pensamento na

tnb.u?a e na imprensa em quaesquer assumptos, salvo respon
sabIlIdade legal pelo abuzo no exercicio desse direito.

Os artigos de responsabilidade individual deverão ser as-
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signadoíl por seus proprios autores. os quaes ficam sujeitos á
sancção penal, pelos abusos que prati~arem nos casos e pelo
modo que a lei estahelecer. Em caso algum será admissivel
a responsabilidade de terceiros, não sendo permittido a quem
assignar qualquer artigo substituir-se por outrem quando cha·
mado á responsabilidade..

O redactor ou redactores de jornaes deverão inscrever
seus nomes no frontespicio dos mesmos e em livro especial,
perante o conselho municipal respectivo, no acto de pagar os
direitos de licença da ofticina em que se imprimir o jornal, ou
antes de sua publicação ;

§ 7.° Ser o domicilio do cidadão asylo inviolavel, nin
guem podendo nelie penetrar de noite, sem prévio consenti
mento do morador, salvo para acudir victimas de crimes e
inundações ou desastres, e nem de dia, senão nos casos e pela
forma prescripta na lei;

§ 8.° Ter liberdade de profissão e de ensino, sem ofensa
á moral e sem prejuizo da segurança publica e hygiene;

§ 9.° Terem os inventores industriaes a propriedade i1e
suas descobertas. A.. lei lhes assegurará um previlegío exclu
sivo, por tempo nunca excedente de dez annos o qual caduca
rá na hypothese de apArfeiçoamento do mesmo invento por
parte de terceiro, ou lhes remunerará em resarcimento da
perda que hajam de so:ffrer pela vulgarisaç!io.

§ 10 Serem nuUas, não produzindo em tempo algum efeitos
legaes, as deliberações tomadas pelos representantes dos pode·
res do Estado, em desaccordo com as prescripçõe desta Cons
tituição, ou em virtude de impo ição de força armada ou reu
nião sediciosa do povo;

§ 11. Ser reconhecido a todos o direito de petição, re
presentação e queixa peraJlte qualquer poder ou autoridade
do Estado.

§ 12. Ser garantida a propriedade com a seguinte restrir. •
ção:

Se o bem publico, legalmente verificado exigir o uso e
emprego da propriedade do cidadão, será elIe previamente in
demnisado do valor dena.

A lei marcará os casos em que terá lugar esta unica ex
cepção e dará regras para se determinar a indemnisação..
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§ 13. Haver egualdade individual, não sendo reconhecidos
privilegiús de nascimento, fóros de nobreza, titulos de fidalgia
ou condecorações.

§ 14, Ser a lei igual para todos, quer castigue quer pre·
meie: só ser estabelecida em virtude de interesse publico, e
não ter effeito retroactivo.

§ 15. Ser leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos
publicos.

§ 16. Não poder ninguem ser preso sem culpa formada,
excepto nos casos declarados na lei; e nestes dentro de 24
horas, contadas da entrada na prisão, sendo em lugares. pro
ximos da residencia do Juiz, e nos lugares remotos, dentro
de um prazo rasoavel que a lei marcará, attenta a extensão
do territol'io; o juiz, por nota que assignar, fará constar ao
réo o motivo de sua detenção, os nomes de seus accusadores
e os das testemunhas, havendo-as.

§ 17. Ainda com culpa formada, ninguem será condusido
á prisão, nem ali conservado se já se achar, desde que pres
te fiança. idonea nos casos em que a lei o determinar. Em
geral, nos casos em que a pena não fôr maior de seis mezes
de prisão, poderá o accusado livrar-se solto, salvo se fôr va
gabundo.

§ 18. Só poderá effectuar-se a prisão mediante ordem es
cripta da autoridade competente. salvo o caso de flagrante
delicto, Se, porém, a ordem fôr arbitraria. ou violenta, o juiz
qne a der e quem a tiver requerido serão passiveis das penas
qne a lei determinar.

§ 19. Só se pôde ser sentenciado pela autoridade com
petente, em virtude de lei anterior e na forma por elia re
gulada.

§ 20. Ser aos accusados assegurada na lei a mais plena
defeza, com todos os recursos e meios essenciaes á elia.

§ 21. Conceder-se .lIabeas-co?'PUS sempre que o individuo
soffrer violencia oa coacção por illegalidade ou abuso do po
d~r, ou sentir-se vexado pela imminencia evidente desse pe
ngo.

A ordem de Habeas-co~'Pus aproveita a todo ocidadão pre
so, qUer por autoridade judiciaria, policial e administrativa, quer
por autoridade militar, salvo os casos previstos em leis especiaes.

lO



--21'4

§ 22. Não poder ser preso pelo mesmo delicto, senão de·
pois de pronunciado, todo ll.quelle que houver sido solto em
virtude de uma ordem de Habeas-corpus.

§ 23. Não passa.r pena alguma da peRsôa do deliquente.
§ 24. Não ser permittido fôro privilegÍil.do, á excepçii'l

das causas que por sua natureza, pertencerem a juízes espe
cines.

§ 25. Ser inviolavel o segredo da corresopndencia par
ticular por éarta ou telegrll.mma. As ad ministrações dos cor
reios e telegraphos ficam rigorosamente responsaveis por qual
quer infracção deste preceito.

§ 26. Serem os ca'rgos publicos, civis, militares e policiaes
accessiveis a todos os brazileiros, observadas, po,rêm, as condi
ções de moralidade e capacidade especiaes que a lei estabe
lecer.

§ 27. Ser todo o cidadão obrigado á contribuir pllra as
despezas publicas, na forma determinada em lei.

§ 28. Ter liberdade de locomoção em tempo de paz e em
tempo de guerra mediante passaporte.

§ 29. Além 'dos direitos e garantias expressos nesta Cons
tituição, prevalecerem quantos direit03 e garantias se deduzem
da forma de governo, dos principios que ella consagra e das
leis anteriores.

CAPITULO XVII

DiSpo@ições geraes

Art. 92. Todos os funccionarios publicas do Estado e do
Municipio, qualquer que seja a classe ou a cathegoria a que
pertencerem, são responsaveis civil e criminalmente por pre
varicação, abuso ou omissão no exercicio de suas funcções, as
sim como pela indulgencia ou negligencia em não responsabi
lisarem effectivamente os seus subordinados.

§ unico. lIão os isentarão da culpa quaesquer ordens e
determinações de seus superiores.

Art. 93. Além da pena criminal em que incorrerem, ficam
eUes sujeitos, pelo damno'causado, á indemnisação pecuniaria arbi
trada pélo juiz com o limite marcado em lei e resoluvel em prisão.
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Art. 94. O Estado adoptará em suas prisões o regimen
penitenciario.

Art. 95. Ninguem poderá exercer simultaneamente mais
de um poder ou cargo retribuido.

Art. 96. Todos os funccionarios publicas obrigar-se-hão,
por ~ompromisso formal, no acto de posse, ao desempenho dos
seus deveres legaes.

Art. 97. Ficam prohibidas as accumulações de empregos
da União e do Estado.

Art. 98. Os funccionarios publicos do Estado não poderão
aeceitar a direcção de companhias ou emprezas de qualquer
natureza, contractar obras, forne.cimentos, dirigir casa.s com
merciaes ou quaesquer negocios extranh0s á sua profissão.

Art. 99. Ficam inteiramente prohibidas as concessões de
pemôes, e uma lei especial, votada na primeira legislatura do
Congresso, creará e organisará o monte pio obrigatorio em
beneficio das familias dos funceionarios publicos do Estado,
sem que dessa instituição advenha onns algum para o mesmo
Estado.

Art. 100. Quando houver convocação extraordinaria do
Congresso, este só poderá deliberar sobre o a8sumpto que ti'"
ver motivado a convocação.

Art. 101. O Estado adopta por sua legislação, salvas as
modificações necessarias no processo de sua applicação, a le
gislação civil, criminal e commercial da União.

Art. 102. Só deverá ser considerado constitucional o que
disser respeito á forma de governo, aos direitos politicos e
individuaes do cidadão e á natureza, limites e attribuiçÕ'es dos
poderes politicos.

Art. 103. Nenhuma disposição constitucional será refor
mada sem que seja apresentada proposta ao CongreHso, assl
gnada, pelo menos I por um terço dos deputados de que se
eompozer o mesmo Congresso.

§ 1.0 Approvada a proposta por dous terços de votos,
será submettida á discussão na sessão legislativa seguinte.

§ 2.° Se nesta sessão a proposta obtiver ainda dous ter
ços de votos em todas as discussões, considerar-se-á approvada
e serã incorporada á Oonstituição como parte integrante
desta.
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Art. 104. Nas causas ClvelS serão pbrmittidos juizes ar
bitros, nomeados por Recordo e iniciativa das partes.

§ unico. As sentenças destes juizes se executarão sem
recurso, se assim convencionarem as partes.

Art. 105. O governo do E~tado só poderá suspeuder as
garantias constitucionaes, nos termos do ari. sO da Constitui-
ção Federal. .

Art. 106. Os bens do Estado e os do Municipio não es
tão sujeitos â penhora. S6 o Oongresso poderá autorisar a alie
nação dos ben. immoveis.

§ unico. Uma lei especial determinará os bens que per·
tencem aos municipios e aquelles sobre que teem elies ape
nas a administração.

Art. 107. ElO caso algum poderá o Congresso ser dissol
vido.

Art. lOS. Continuam em vigor até serem revogadas as
leis do antigo regímen que não forem contrarias explicita ou
implicitamente ao systema rle governo firmado pela Oonstit!d·
ção Federal e principios n'elIa consagrados, e garantidos os
direitos adquiridos pelos funccionarios publicos em virtude
d'ellas.

§ unico. Continuam tambem em vigor os Decretos dos
Governadores do Estado até serem revogados pelo Congresso.

Art. 109. Toda a lei ou regulamento que for contrario a
esta Constituição ou á da União não será executada se for como
tal declarada pelo Tribunal Federal ou pelo do Estado que
sempre decidirá com recurso necessario para o Supremo Tri·
bunal de Justiça, em caso contencioso.

Art. 110. Approvada esta Constituição, será ella promul·
gada pela mesa' do Congresso e assignada pelos membros
deste.

CAPITULO XVIII

Disposições t.;raosit.orias

Art. 111. Para a Primeira eleição dos membros dI) Con·
gresso e do Presidente e Vice-Presidente do Estado, ão ha
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verá incompatibilidades, alem das que tratam os §§ 1,° e 2.°
do art. 70 da Constituição Federal.

Art. 112. Na eleição do Presidente e Vice-Presidente a
votação será nominal. .

Art. 113. Promulgada esta Constituição, o Congresso reu
nido passll.rá a eleger vor maioria absoluta de votos dos mem
bros presentes o Presidente e Vice-Presidente de Estado.

Eleitos o Presidente e Vice-Presidente do Estado, occu
parão seus respectivos cargos durante o primeiro periodo pre
sidencial.

Art. 114. O Congresso reunir-se-á cinco dias antes da
data designada para a installação, em sessão preparatoria. afim
de verificar os poderes de seus membros e praticar os demais
actos concernentes a sua organisação.

Art. 115. Emquanto por lei não fôr definitivamente arbi
trado o vencimento do presidente, perceberá ene o honorario
de desoito contos de réis annuaes, e terá dois contos de réis
annuaes para as despezas de representação.

Art. 116. Para a l.a nomeação dos magistrados, promoto
res publicos e juizes municipaes, não serão observadas as
formalidades estatuiàas nesta Constituição. O Presidente do Es
tado fará as nomeações attendendo ás condições da idoneidade
e moralidade, respeitando, tanto quanto possivel. o principio
de antiguidade exigiuo para o provimento dos cargos de
membros do Superior Tribunal de Justiça, e dos de juizes de
direito.

Art. 117. Quanto fôr possivel serão preferidos os actuaes
magistrados do Estado.

Art. 118. Fica o presidente do Estado autorisado a orga
nisar o poder judiciario, expedir regulamentos necessarios
para o exercicio de seus cargos, attribuições e deveres e mar
car os respectivos vencimentos, submettendo ao conhecimento
e approvação do Congresso, o seu acto, que entretanto, entra
rã desde logo em vigor.

Mandamos portanto a todas as autoridades do Estado a.
quem o conhecimento e execução desta Constituição pertence
rem que a executem e a façam executar e observar tão fiel
a inteiramente como n'alla se contem.

Publique-se e cumpra-se em todo o Estado.
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CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

ESTADO DO PARA'





CONSTITUIÇÃO
DO

Nós os representantes do povo paraense, reunidos em Con

gresso Constituinte para organisar um reg'iman livre e demo

cratico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição do

Estado do Pará.

TITULO I

Da organisação do Estado

Disposi~ôespI-eliminares

Art. 1.0 A antiga. provincia do Pará, com o seu territorio
e respectivos limites. fiM constituida em Estll,do, fazendo par
te da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Àrt. 2.° COUlO Estado exerce todos o poderes' indispen
saveis á sua autonomia i a o Governo da Uniã.o não poderá
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intervir nos seus negoctos internos. fól':l dos casos previstos
no artil!;o 6.° da Oonstituição Federal, que são:

1.0 P.lra repellir invasKo excrangeira ou de outro Estailo
da União no territorio do Estado do Pará;

2.° Plira ma.nter a fórrna republicana federativ,l ;
3.° Para. re'tabelecer a ordem e a tranquillitlaue no E.,t.ldo,

II. requisição do Governo d'e te;
4.° Jlara assegurar a execução das leis e o cumprimeuto

das sentenyas federaes.
Àrt. 3.° Os poderes do Estado são:
O legislativo, o executivo e o judidario.

TITULO 11

Do podeI'> legislativo

CAPITULO I

Do Congresso

Àrt. 4.° O poder legislativo é delegado pelo povo ao Con
gresso, que o exercerá com sancção do Govern:>.dor, e r.ompor
se-l:Í. de duas camal'as: n. de Deputado~ e a de St:'nauoras.

. _ Àrt. 15.° A eleiçã.1I tIos membros do Congresso . erá regu·
lada por lei ol'dina.rin,; l1evendo, porém. 'er feita irnul tanea
mente em todo o E$t~Lrlo e não podendo nenhum cidadão ac·
cumular os cargos de Deputado e Senador.

Àrt. 6.° O Oongresso reunir-se-á na cilpital do Estado,
no primeiro dia util de Fevereiro de cada armo ou em outro
qualquer, por elle desig'nado, indep .ndente de convocação, 6

funccionará dois mezes, contados da data de sua installação,
podendo ser prorogado ou convocatlo extraordinariamente.

Em hypothe e alguma' poderá ser dissolvido.
].0 Oada legi latnra durará tre annos.

[:, 2.° Em ca o de vaga, por qualquer cansa. inclusive a
renuncia expre~ a, proceder-;"e·á immeàiatarr:ente :t nova eleiçãi).

Àrt. 7.° t\ duas Cfl.sa do Oongresso funccionarão separa
damente, sa.lvas as excepções estabelecidas n'esta Constituição.
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Suas sessões ordinarias realisar-se-hão quando· concorrer
a maioria absoluta de seus membros.

Todas as . essões serão publicas, quando o contrario não
fôr resolvido por maioria dos votos pre~;entes.

Art. 8.° A Camara e o Senado veriticuriio e reconhecerão
os poderes de &eUR memln'us, elegerão as suas mezas, organi
arão os seus regirnelltOti e nomearão os empregados de suas

secretarias.
Art. 9.° Os Deputados e Senadflref'l são inviolaveis por

suas opiniões no exercício do mandato.
Art ] O. Os deputados e os senadorf'S não poderão ser pre

sos nem proceRsadoR crimimLlmente, sem prévia licença de sua
camara, . alvo o ca o de ftMgl'nncia em crime inafiançavel.

N'este caRO, levado o pl'OCf'f'lSO atê pronuncia exclusive, a
autoridade pl'OCel'Rante reruetterá os autos á cumara resopectiva,
para. resolver sobre a procedencia da. accusação, se o accu ado
não optar pelo julgamento immediato.

Art. 11. Os membros das duas Camaras, ao tdmar assento,
contrabirão compromisso formal, em sessão publica, de bem
cumprir os seus deveres.

Art. 12. Dnran te as sessões vencerão os Senadores e De
putadof'l um subsidio peruniario ignnl e ajuda ele custo, fixa
dos pelo Congresso, no fim de cada legislatl1l'a para a. seguinte.

Art. 13. Os membros do Congresso não pódem receber
do Poder Executivo 110 ESt1lLlo emprego on commissão remu
nerada, excepto se forem commis 'ões militares ou cargos de
accesso ou promoção legal.

§ unico. Durante as sessões cés. a o exercicio de qualquer
ontra funcção.

Art. 14. São condições de elegibilidade para o Congresso
do Estado:

1. E tal' na posse dos direitos de eleitor e ser domici
liado no Estado ;

2. Ter mais de cinco annos de cidadão brazileiro;
3. Ter pelo menos 21 annos para deputado e 30 para

senador;
4. Não se achar incUl'so em qualquer caso de incompa

tibilidade, que fôr estabelecido por lei.
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§ l1nico. Uma lei ordinaria determinará os casos de in
compatibilidade eleitoral.

CAPITULO II

Da Camara d08 "'~eputados

Art. 15. A Cam:ua compõe-se de Deputa.llo~ eleito' na pro
porção de um por vinte e cinco mil habitantes, e é eleita por
suffragio directo, garantida ii. representll~ã.o (Ia minoria.

§ 1.0 Para e.. te .fim l1landará o Governo procerler, l1entro
em uois ~l.1lnos da iuaugur:'(;ão 110 primeiro (~ongT(ls. 0, ao re·
cen eamento da. populaçã.o uo Est[ldo, () fLua I será revisto de
cennalmoote.

§ 2." O Governo pouerá (lispeni'n.r :t revi~ãl) decen nal
uo recenseamento da população elo Est:u!o. estabelecida. no §
antecedentp., qU:lI1(]o o rpcen. eall~ento ílrg:mLado pelo Gover
no Federal pndfr feJ'\'ir de ba.e para () calculo dit reprf'seu
laç.ãu, por ter sio(] feito C(1fi regularidaúe, exactillão e fidp
lidade.

§ 3.° No fim do <1ecennio, o Congresso lleteTlllinará o TIU

mero de hahitantes que caúa um de seus membros deve re
presentar, 11I1IS de modo que o numero total d'est'3s não ex
ceda a 75, guarda da a propor~ão de um Senador para dois De·
putados.

Art. 16. O mandato de Deputado durará tres annos.
Art. 17. Compete á Camn J'a I) iniciativa de todas as leis

de impostos, a fixação da força publica, a discussão nos pro·
jectos edfe]'eeido. pplo Poder ~xecntivo e H declaração da pro
cedencia ou iwprocerlencilt da accusação contra o Governador
do li tado.

CAPITULO III

Do !§enado

Art. 18. O Senado compõe-se dos cidadã.os elegivei nos
tern.:os do artigo 14, na prtlporçâo de um para ci coenta
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mil habitantes, eleitos pelo mesmo-modo porque o forem os
Deputados.

AI't. 19. O m~ndato rlo Senador durará nove annos, re
novando-se o Senado pelo terço trinena,]mente.

§ unico. O mandato do Senador eleito em substituição
(le outro durará o tempo que restl'lr ao substi.tuido.

Art. 20. O Vke-Governador do E!'ltado será presiuente
do Senac1o, onde PÓ terá o voto de qualidade, e será ~ubsti

tuido nas ausencias e impedimentos pelo vice·presiclente da
mesm:t camara.

Art. 21. Compete privativamente ao ~enaflo processar e
julga.r o GoVeJ'lllu!or do EStfLUO, IlOS crimes de responsabi
lidade, e decidir de!1nitivamenlje úR confiic:t,os ae attribuiçõeR
entre antorid~tdes do EsbLr10.

§ 1.0 O Senado, quando deliberar como 'rribunal de Jus
tiça, será pl'esi(lidú pelo presidente 110 Tribunal Superior de
Justiça.

§ 2.0 Nf.i.o proferiTá RE'Jltença condemnatoría 8enão por
clois terços dos membros presentes.

§ 3 o Não l)odE'rã. iOlllÔr outras penas alem da perda do
cargo e da incapacid:1(le para exercer qualquer out.ro, sem pre
juizo da acção da. justiça.

CAPITULO IV

Das a tt,r~buições do Cong..esso

Art. 22. Compete :10 Congresso:
L" Apurei!' aR <lUtllentica. da eleição do Governador e do

Vice-Governador;
2.° Eleger o Governador e o Více-Governador, no caso

previsto no § 3.° do art. 32; ,
3." Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annual

mente e decret.aI' toàva os impostos, que pela Constituição Fe
deral não pertençam privativamente á União;

4.° Conceder a índíspensavel autorisação para contrahir
emprestimos e outras operações de credito;

5.o Hegular a 3ITecn.dação e distribuição das' rendas; o
commercio COlú os outros E tados e com o Districto federal;
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as condições e o processo da eleição para os cargos do mes
mo Estado;

6.° Resolver sobre os limite~ do municipio, e sobre os
tratados e convenções com os Estados da União;

7.° Decretar a accusação do Governallor, as leis e re 0

luções neccssarias ao exercicio dos poderes do Estado e as
leis or~anica. para :1. execução completa da Constituição;

8.° De::::ignar a capitnl do ~jstado ;
9.° Conceder subsidio aos municipios;
10. Fixar annualmente a força publica regulando a sua

composição;
11. Cre:lr e supprimir empregos publicas, fixar-lhes as

attribuições e estipular-lhes os vencimentos;
12. ComlDutar e perdoar as penas imposta., por crime de

responsabiliuade, aos funccionarios;
] 3. Approvar os ujuRteR e conven 'ões feitas pelo Gover

naltor j

14. Annular as resoluções (las lnt<::ndenciaR Municipaes
que infrinjam as leis federaes e cIo Es\,ado, ou offtlndam direi·
tos de outros municipios ;

15. Reclamar cumulativamente com o Governador a in
tervenção do Governo ela União para restabelecer a ordem e
tranquillidade no Estado;

16. Dar posse ao Governador e ao Vice-Govel'nador, e
conceder-lhes ou negar-IheR licença para. ansentarem-~e do
~stac1o ;

Uma lei determinará os casos em que poderão ausentar
se independentemente de licença;

17. Legislar sobre a divida publica e e tabelecer os meios
para seu. }lllgamento;

::;obre a navegação dos rios 'lue correm pelo territorio
do Estado;

SobrA terras e minas da propriedade do Estado;
Sobre a instrucç.ão publica;
Sobre regimen municipal, sem quebra da autonomia do

municipio;
Sobre locação de serviços;
Sobre desapropriação por utilidade publica do Estado e do

Município;
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Sobre obras publicas, estradas, canaes e navegação, no
interior do 'Estado, que não pertençam á administração fede
ral;

Sohre construcção de casas de prisão e seu regimen ;
Sohre civilisação dos indios ;
Sobre divisão politica, ad.ministrat.iva e jutliciaria do Es

tado;
Sobre organisação judiciaria e sobre o direito processual

da justiça do Estado;
Sobre encorporação de outro Estado ao do Pará, e sobre

a divisão d'est.e, no!' termos da Constituição Federal;
Sobre privilegio, por tempo limitado, á inventores e pri

meil'os introductores de industrias nova , sem prejuiso das at
tribnições dos poderes federaes ;

Sobre o desenvolvimento das sdencias, das letras, da~ ar
te>:, das indu trias, lla agricultura e da. Í!'nmigração e sobre
outras materias que lhe são facultadas pela Constituição Fe
deral ;

Sobre hygiene publica.

CAPITULO V

Das leis e resoluções

Al't. 23. Salvas as ex~epçõe" do art. 17, todos os pro
jectos de lei podem ter origem inuistinctamente na Camara
on no Senado, sob a iniciativa. de qualquer dos seus membros
on por proposta em mensagem do poder executivo.

Art 24. O projecto de lei arioptado n'uma das camaras
erá submettirlo á outra, e e ta, tie o approvar, envial-o-á ao

Poder Execlitivo que, acquiescendo, o sanccionorá e promul
gará.

§ 1.0 Se, porém o Governador o julgar inconstitucional
ou contrario aos interesses do Eiltado, oppôr-lhe-á o seu veto.
dentro de dez dias uteis, contados d'aquelle em que receber
o projecto, devolvendo-o n'e se me. mu prazo á. Ca.mam, onde
ellp, tiver sido iniciado, com os motivos da recusa. .

§ 2.° O silencio do Poder Exccutivo. terminado o de·
cendio, importa a sancção, e no caso de ser negada, quando
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já estiver encerrado o Congresso, o Governador dará publi
cidade ás suas rozões.

§ 3.° Devolvido o projecto á camara iniciadora, ahi se
sujeitará a uma discussão e á votação nominal, considerando
se approvado se obtiver dois terços dos su:ffragios presentes;
n'este caso o projecto será remettido á outra Camara, que se o
approvar pelos mesmos tramites e pela mesma maioria, o en
viará como lei ao Poder Executivo, para a formalidade da pro
mulgação.

§ 4.° A sancção e a promulgação eft'ectuam-se por estas for
mulas:

La " O Congresso do Estado decretou e eu sancciono a
seguinte lei (ou resolução)".

2.3. " O Congresso do Estailo decretou e en promulgo a
seguinte lei (ou re 'olução) "~O

Al't. 25. O projecto de lei de uma Camar,l, se fôr emen
dado na outra, voltará com as Arnendas á primeira que, <tC'

ceitando-as, o enviará, assim modificado, ao (loder executivo.
§ 1.0 No caso contrario, volverá á camara revisora, on

de so se considerarão approvadas as alterações, se obtiverem
dois terços dos suft'ragios presentes e n'esta hypothese tornará
ã. camara. iniciadora, que só as poderá reprovar mediante dons
terços da totalida.lle de seus membro .

§ 2.° Rejeitadas. por este modo, as alteraçÕ61i, o vrojecto
será reenvittdo Sem ellas á sancção.

Art. 26. O projecto totalmente regeitado ou não sanccio
nado não poderá ser restabelecido nos mes mos termos, du
rante a sessão legislativa.

TITULO III

D O Poder Executi()o

CAPITULO I
Do Governador' e Vice-Governador

Art 27. O Poder Executivo é confiado exclu ivamente ao
Governador do Estado.
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I Substitue o Governador em seus impedimentos e suc
cede-lhe no caso de falta o Vice-Governador eleito simulta
neamente com eUe.

TI No impedimento ou falta do Vice-Governador, assumirá
o Governo:

1. O Vice-Presidente do Senado j

2. O Presidente da Camara dos Deputados;
3. O Presidente do Tribunal Superior de Justiça.
m São condições de elegibilidade para os cargos de Go-

vernador e Vice-Gtovernador:
1. Ser paraense;
2. Estar no exercicio dos direitos politicas;
3. Ter pelo menos trinta annos de idade;
4. Ser domiciliado no Estado durante os cinco annos que

precederem á eleição.
IV São inelegiveis para os cargos de Governador e Vice

Governador parentes consanguineos e affins entre si, no pri
meiro e segundo grão, e bem assim os do Governador on
Vice-Governador, que se achar em exercicio na épocha da elei·
ção ou o tenha deixado pelo menos geis mezes antes.

Art, 28. O Governador exercerá o cargo por quatro an
nos, não podendo ser reeleito para o quatriennio seguinte.

O quatl'iennio começará no primeiro dia uti! de fevereiro.
§ 1.0 O Vice-Governador que exercer o Governo no ul

timo anno do quatriennio não poderá ser eleito Governador
para o quatriennio seguinte.

§ 2.0 O Governador deixará o exercicio àe suas funcções
no mesmo dia em que terminar o quatriennio, succedendo·lhe
immediatamente o recem-eleito.

§ 3.° Se este achar-se impedido ou faltar, a substituição
far-se-á nos termos do artigo antecedente.

Art. 29. Ao empossarem-se do cargo o Governador e Vi
ce-Governador pronunciarão esta affirmação :

- "Prometto cumprir a Constituição Federal e a d'este
~stado, observar as Leis e dec:;empAnhar com lealdade as func
çoes de Governador (ou Vice-Governador.},,-

. Art. 3D, O Governador e o Vice-Governador não poderão
sahir do territorio do Estado, sem licença do Congresso, sob
pena de perderem o cargo.
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Art. 31. O Governador e o Vice-Governador perceberão
subsidio fixado pelo Congresso no perio~o governamental ano
terior.

CAPITULO II

Da eleição do Governador e Vice-Gove."·
nador

Art. 32. No dia 15 de Novembro do ultimo anno do qua
trienIL. proceder-se-ba á ele.ição do Governador e Vice-Gover
nador, por suft'ragio directo e em cedulas distinctas.

§ 1.0 Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias
authenticadas, que, fechadas e ~elladas, serão remettidas ao
Governador do Estano e ao Presidente <lo Senado.

§ 2.° No dia 25 de Janeiro seguinte, reunidas as duas
camaras, em maioria absoluta de seus membros, e sob apre·
sidencia do Presidente do Senado, serão abertas e apuradas
as authenticas e proclamados Governador e vice-Governador
do Estado os cidadãos que tiverem obtido maior numero de
votos~ uma vez que estes representem pelo menos um terço
dos suft'ragios.

§ 3.° Se não attingirem ao terço, o Congresso elegerá,
por maioria absoluta dos presentes, o Governador ou o Vice·
Governador, d'entre os dois candidatos mais votados para cada
Um dos cargos. sendo no caso ne empate preferido o mais
velho.

§ 4.° A apuração será feita em uma só sessão, não po
dendo os membros do Congresso abster-se de votar, ou reti
rar-se antes de concluida a votação.

§ 5.° Concluída a apuração, será lavrada uma acta cir
cumstanciada da sessão, assignada pela mesa da Congresso e
pelos representantes presentes.

§ 6.° O resultado da apuraçào será immediatamente pu,
blicado por edital e pela imprensa, e da respectiva acta se·
rão extrahidas tres copias, assignadas pela mesa, que as re·
metterá ao Governador e ao Vice·Governador eleitos e á Se
cretaria. do Governo.
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CAPITULO III
Da responsabilidade do Governador

Art. 33. O Governador do Estado, nos crimeH communs,
será processado e julgado oelo Tribunal Superior de Justiça, e nos
de responsabilidade pelo Senadn, como determina o art. 21 j em
ambos os casos, depois que 11 Camara declarar procedente aac
cusação.

§ unico. Decretada. a procedencia da accusação, ficará o
Governador suspenso de SuaS funcções.

Art. 34. São crimes de responsabilidade os actos do Go-
vernador que attentarem contra:

1. A existencia politica da União;
2. A Constitnição Federal e a do Estado i
3. O livre exercício tIos poderes politicos i
4. O goso e exercicio legal dos direitos politicos ou indi-

1 viduaes ;
5. A segurança interna do Estado i
6. A probidade da administração;
7. A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu

blicos.
§ unico. Uma lei votada pelo primeiro Oongresso definirá

estes delictos e regulará a accusação, o processo e julgamento
perante o Senado.

CAPITULO IV
Das at,t,ribui~õesdo poder executivo

Art. 35. Compete privativamente ao Governador do Estado:
1. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso

luções do Congresso i
2. Expedir decretos, instrucções e regulamentos para a

sua fiel execução i
3. Prover os cargos publicos, civis e militares, na forma

da lei j

. ~. Enviar ao Congresso. no principio de cada sessão le
gislativa, uma mensagem em que dará contl:L dos negocias do
E~tado e indicará as providencias reclamadas pelo serviço pu
blico j
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5. Prorogar as sessões do Congresso e convocaI-as ex
traordinariamente, caso em que só se poderá tratar do 88
sumpto que tiver dado lugar á convocação;

6. Nomear os magistrados vitalicios, na forma da res
pectiva lei j

7. Dispôr da. força publica do Estado, mobilisando-a. con
forme o exigirem a manutenção da ordem e urgente defesa da
integridade do territorio, do que dará conta ao Congresso;

8. Celebrar com outros Estlldos ajustes e convenções sem
caracter politico, sujeitando-os á approvação do Congresso j

9. Reclamar a intervenção do Governo da União, nafor
ma da Constituição Federal, dando ao Congresso sciencia do
seu acto j

10. Representar o Estado perante os poderes federaes e
dos outros Estados ;

11. Apresentar a qualquer das camaras do Congresso pro
postas de lei, quando julgar conveniente j

12. Suspender as resoluções das Intendencias municipaef,
quando ellas infringirem as leis federaes e do E~tado, ou of
fenderem direitos de outro municipio j

15. Mandar proceder ás eleições dos membros do Congres
so, e dos demais funccionarios elegiveis j

16. Fazer applicação das rendas publicas aos serviços de
terminados pelo Congresso j

17. Levantar forças militares no Estado, nos casos de in
vasão estrangeira ou commoção interna ou perigo tão immi
nente que não admitta rlemora, commnnicaudo logo ao Gover
no Federal e ao Congresso do Estado, em sua primeira reu
nião ;

18. Dissolver a força do Estado, no caso de necessidade,
dando conta ao Congresso em sua primeira reunião ;

19. Decidir os confiictos de jurisdicção administrativa e
provisoriamente os de attribuições entre autoridades do Estado.

TITULO IV

Do poder judiciaria
Art. 36. o Poder judiciario do Estado terà por orgão~ :



1. Um Tribunal Superior de Justiça, com sMe na capi
tal, composto de sete membros, que terão o tratamento de
Desembargadores;

2. Juizes de direitos e substitutos d'estes nas comarcas;
3. Jurados, que decidirão de facto em materia criminal;
4. Tribunaes Correcionaes, como fôr determinado em lei

ordinaria.
Art. 37. A promoção dos juizes de direito ao Tribunal

Superior de Justiça sArá regulada em lei, e de tal modo que,
prevalecendo a antiguidade do serviço, não seja prejudicado o
merecimento.

Art. 38. A nomeação dos juizes de direito será feita pelo
Governador do Estado, mediante as condições e formalidades
que a lei determinar.

Art. 39. Aos magistrados vitalicios, que forem aprovei
tados por occasião da nova organisação, será garantida, para
todos os efi'eitos, a antig-uidade que lhes tiver sido reconhecida
em virtude de leis e decisões anteriores.

Art. 40. Para representar os interesses do Estado, da
justiça, dos menores, dos interdictos, dos am:entes e das mas
sas falUdas, perante os juizes e tribunaes, fica creado o Mi
nistario Publico, que se comporá:

1. De um procurador Geral do Estado;
2. De Promotores publicos, cmadores geraes dos orphãos,

interdictos, ausentes, das massas falHdas e de promotores de
residuos.

Art. 41. O Procurador Geral do Estado será o chefe do
Ministerio Publico.

§ 1.0 Será nomeado pelo Governador d'entre os magis
trados, que tiverem os requisitos net:essarios para serem mem
bros do Tribunal Superior, ou d'entre advogados com efi'ectivo
exercicio da profisElão por espaço de oito annos e que sejam
notoriamente próbos e illustrados.

~ 2.° Terá a mesma cathegoria, fôro e vencimentos dos
membros do Tribunal Superior de.Iustiça.

. § 3.° Alem das attribuições que lhe serão conferidas em
181, compete-lhe especialmente:' .
. 1. Dirigir o Ministerio Publico, com attribuições de dar
lIlStruCÇ6es, applicar penas correccionaes, propôr a nomeação,
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remoção e demissão dos membros inferiores da mesma. insti
tuição;

2. Sm:citar e sustentar os conflictos de juri~dicção judi
ciariaria, de que tiver noticia;

3. promover e sustentar a accusação dos cleliquentes que
responderem perante o Tribunal Superior de Justiça ou perante
o tribunal lJlixto de que trata o art. 50, como parte principal,
mesmo que haja accu ador particular;

§ 4. 0 A nomeação de Promutor recahirá sempre em cida
dão graduado em direito, e o mesmo acontecerá com os cu
radores que tenham de servir na comarca da capital; só na
falta de cidadãos em taes condições servirão provisoriamente
cidadãos habilitados e de boa conducta.

As condições de sua nomeação e independencia bem como
as dos demais membros do Ministerio Publico, serão estabele
cidas em lei.

Art. 42. Os membros do Tribunal Superior de Justiça, o
Procurador Geral do Estado e os Juizes de direito serão vi
talícios, ó podendo perder o cargo em virtude de sentença
passada em julgado.

Art. 4i.l. Todos elles, assim como os officiaes de justiça,
os membros do ministerio publico, e quaesquer outros func
cionarios da ordem judiciaria, são responsaveis pelos abusos
que commettenlll no 'exercicio de seus cargos.

Art. 44. Os vencimentos dos membres do Tribunal Su
perior de Justiça, do Procurador Geral do Estado e dos jui
zes de direito e promotores publicos serão determinados em
lei.

Art. 45. Em materia criminal será mantida por via de
regra a competencia do jury, para o julgamento dos crimes:
salvos, todavia, os de responsabilidade, bancarrota, moeda fal·
sa.. contrabando e os de inferior importancia, cujo julgamento
será feito nos termos que a lei indicar.

Art. 46. Em materia criminal não será o cidadão pro
nunciado ou condemnado senão por autoridade competente com
os reellrsos determinados em lei.

Art. 47. A comarcas do Estado são todas de um só typo
e cathegoria, cessando a classificação de entrancias

Art. 48. Esta Oonstituição reconhece duas instancias uni·



295

cas para o julgamento das causas CIVAlS, commerciaes e cri
minaes, salvo todavia o recurso de revista nas especies defi·
nidas na Constituição Federal.

Art. 49. Logo que sejam fixados os vencimentos dos ma
gistrados e dos membros do ministerio publico, deixarão eUes
de perceber custas e emolumentos, que serão arrecadados em
favor da fazenda do Estado.

Art. 50. Os membros do Tribunal Superior de Justiça e o Pro
curador Geral do EstarIa, nos crimes communs de respon.<;abilida
de, responderão perante um tribunal mixto, composto de dois des
embargadores desempedidos, tirados a sorte, e de dois Senadores
sorteadcs pela respectiva camara, todos sob a direcção do
presidente do Tribunal Snperior.

§ unico. No caso de não achar-se reunido o Senado, o
presidente d'este fará a devida convocação, e d'entre os que
comparecerem sorteará dous.

Art. 51. O Tribunal Superior de Justiça elegerá annual·
mente do seu seio o seu presidente, e organisará a respectiva
secretaria.

Art. 52. Ao Tribunal Superior dA Justiça, compete:
1. Organizar o seu regimento interno, o qual, uma vez

publicado, s6 poderá ser alterado por autori:sação especial do
poder legislativo;

2. Processar e julgar o Governador do Estado nos crimes
communs, e os juizes de direito nos crimes COOlmuns e nos de
responsabilidade;

3. Conceder habeas-corpus;
4. Organisar a lista de antiguidade dos juizes de direito

e revêl-a annualmente ;
5. Julgar os confiictos de jurisdicção judiciaria;
6. Finalmente, decidir, em ultima instancia, as causas jul

gadas em primeira pelos juizes de direito.
Art. 53. Ao Juiz de Direito compete, em geral:
1. Processar e julgar em primeira instancia as causas de

qualquer natureza, exceptuadas ás de pequeno valor, que de
cidirá em segunda instancia, na f6rma que a lei determinar;

2. Conceder habeas-corpus.
Art· 5'. Ao juiz substituto, cuja jurisdicção é restricta

a cada um dos districtos judiciarias, em que fôr dividida a
comarca. COIDl)etirá ~



1. Processar e julgar em primeira instancia as demandas
de pequeno valor;

2. Auxiliar 08 juizes de direito e substituil-os em suas
faltas e impedimentos, nos termos que a lei determinar.

§ unico. A mesma lei estabelecerá as condições de sua
nomeação, exercicio e permanencia.

TITULO V

Do municipio

Art. 55. O territorio do Estado continuará (lividido em
municipios, podendo estes ser subdivididos em districtos.

Art. 56. O municipio se.rá autonomo e independente na
gestão de seus negocios, uma vez que não infrinja as leis fe·
deraes e as do Estado.

Art. 57. O poder municipal será exercido por um conse
lho, de autoridade simplesmente deliberativa, e por um In
tendente, que será o presidente elo conselho e executor de to
das as suas reEloluções.

§ 1°. O conselho municipal se comporá de quatro a oito
vogaes, numero que a lei determinará. segundo a população
de cada municipio. e será eleito por seis annos, renovado no
fim do terceiro anuo pela metade.

§ 2°. O Intendente será eleito ao mesmo tempo que o Con
selho e exercerá o mandato por espaço de tres annos.

§ 3°. O Conselho Municipal e o Intendente serão eleitos
por suífragio directo ficando garantida para o conselho a re
presentação da minoria.

§ 4°. O cargo de vogal será gratuito; o Intendente per
ceberá os vencimentos que o Conselho determinar, não poden
do alteraI-os emquanto durar o mandato do Intendente.

5°. O Intendente será substituido pelo vogal mais vo
tado, e os vogaes pelos immediatos em votos, qua exercerão o
mandato pelo resto do tempo dos substituidos, preferindo o
mais velho em caso de empate.

Al't. 58. O conselho municipal reunir-se·ha ao menos uma
vez por trimestre e fnnccionará o tempo marcado pelo mesmo
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conselho, podendo ser convocado extraordinariamente pelo In
tendente ou á requerimento de metade de seus membros.

CAPl'I'ULü I

Das attribuições do conselho Olunicipal

Art. 59. Ao consellJo~ municipal, além de outras attribui
ções que constarão da lei ordinaria, compete:

1. Fixar a receita e despeza do municipio ; crear impos
tos, applicando o seu prorlucto como convier ás necessidades
do serviço, contrahir emprestimos, reflorrer a outras operações
de credito iudispensaveis á realisação de obras de maxima im
portancia, devendo a mataria tributave1 e o 1emite dos em
prestimos ser deflnidos em lei.

2. Resolver, em caso de necessidade ou de alto interesse,
a alienação, troca ou hypotheca de immoveis, determinando a
lei a applicação que deve ter o producto dos bens alienados;
e quando convenha á sua conservação, aforai-os,. adquirir á
titulo gratuito ou oneroso o's immoveis, que forem de utilidnde.

3. Proceder nos termos da lei á desapropriação, no caso
de utilidade municipal

4. Regular as posturas municipaes, definindo a qualidade
das penas, cujo maximo será estabelecido em lei do Congresso,
bem como o processo que deverá ser observado no caso de in
fracção.

5. Apurar as eleições dos seus membros e do Intendente e
julgar da validade d'ellas.

6. Organizar um corpo de guardas. municipaes para o
serviço de sua policia, fi segurança publica no territorio do
municipio.

7. Crêar os empregos municipaes que forem reclamados
pela necessidade do servi';o, definindo as attribuições e mar
cando os vencimentos dos serventuarios respectivos.

. 8. Representar ao Congresso ácerca de qualquer projecto
de desmembramento ou suppressão do municipio ou da mudan
ça de sua séde,

9. Fomentar a instrucção dentro do municipio, creando
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as escolas que seus recursos permittirem, sujeitas ãs leis e pro
grammas da instrucção publica do Estado.

10. Associar-se a outros conselhos afim de realisar algu
ma obra, estabelecimento ou outras medidas de utilidade com·
mum.

Art. 60. Todas as resoluções do consp.lho sobre augmento
ou creação de impostos, contractos, emprestimos, aequisição a
titulo oneroso, alienllção e bypotheea ne immoveis, regulamento
de policia e economia municipal dependerão, para a sua execu
ção, de approvação da maioria absoluta do conselho.

Art. 61. Em lei ordinaria serão estabelecidas as penas
que devem ser impostas aos vogaes e ao Intendente que, no
exercicio de suas funcções, commetterem abusos e prevaricação,
ou por qualquer outro modo infringirem as leis do :paiz j bem
assim o processo de destituição no caso de desvio dos dinheiros
ou effeitos municipaes, sem prejuiso da acção criminal.

C.-\P 11'ULO fI

Das at.t,ribuic;ões do Intendente

Art. 62. Ao Intendente, chefe executivo do municipio,
compete:

1. Presidir ás sessões do conselho, e discutir qualquer as·
sumpto da competencia do mesmo, só podendo votar no caso
de empate.

2. Executar todas as resoluções do conselho.
S. Superintender os estabelecimentos e serviços do muni

cipio e fazer arrecadar a sua renda.
4. Nomear, dimittir e suspender os empregados munici

paes, mediante as condições que forem estabelecidas em lei.
5. Apresentar ao Conselho, ao abrir-se a ultima stlssão an

nual. o projecto de orçamento para o anno seguinte.
6. Prestar contas da administração do anuo findo na pri

meira sessão annual, apresentando relatorio minucioso do es·
tado dos differentes ramos da administração.

7. Representar o conselho em suas relações externas,
exercer em seu nome o direito de petição, assignar contrac-
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tos, acceitar legados e doações e figur:tr em juizo em todas as
acções em que o conselho tenha de ser parte interessada.

§ uníco. O cargo de Intendente é incompativel com outro
qualquer cargo remunerado de nomeação do- Governador.

TITULO VI

Das garantias dos direitos do cidadão
Art. 63. A Constituição assegura á brazileiros e estra,n

geiros residentes no Estado a inviolabilidade dos direitos con
cernentes á liberdade, á segurança inr1ividual e a propriedade,
no,s termos seguinte~ :

§ 1.0 Ninguem pMe ser obrigado a fazer ou deixar de fa
zer alguma cousa, senão em virtude de lei.

§ 2,° Todos são iguae~ perante a lei: o Estado não admi
mitte privilegio de nascimento e desconhece fóros de nobreza;
não crêa titulos de fidalguia, Dem condecorações.

§ 3. Todos os individuos e confissões religiosas podem
exercercer publica e livremente o seu culto, associando-se para
esse fim, adquirindo bens, observadas as disposições do direito
commum.

§ 4.0 O Estado só reconhece o CaSilL1lenots civil.
§ 5° Os cemiterioR terão caracter secular e serão admi~

Distrados pela autoridade municipal, ficando livre á todos os
cultos religiosos a pra tica clos respectivos ritos em relação aos
seus crentes, desde que não offendam a moral publica e ás
leis.

§ 6.° Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos
publicos.

§ 7.° Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção of
freial, nem terá relações de dependencia ou alliança com o Go
verno do }ijstado.

§ 8.° A todos é licito associarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas, não podendo intervir a força publica
senão para manter a ordem.

.§ 9.° E' permittido a quem quer que seja representar
medIante petição aos poderes pubticos, denunciar abusos das
autoridades e promover a responsabilidade dos culpados.



§ 10. Em tempo de paz, qualquer pôde entrar e sahir,
com a sua fortuna e bens, quaando e como lhe convenha, do
territorio do Estado, e independente de passaporte.

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do cidadão; ninguem
pode ahi penetrar de noite sem consentimento do morador, se·
não para acudir a victimas de crimes ou desastres, nem de
dia, senão nos casos e pela fôrma prescriptos na lei.

§ 12. E' livre a manifestação das opiniões em qualquer
8Bsumpto, pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de
censura, respondendo cada um pelos abusos que commeter, nos
casos e pela forma que a lei determinar.

Não é permittido o anonymato.
§ 13. A' excepção do flagrante delicto a pnsao não po

derá ter lugar senão depois da pronuncia do indiciado, salvos
os casos determinados em lei, e mediante ordem escripta da
autoridade competente.

§ 14. Ninguem poderá ser conservado em prisão sem cul·
pa formada, salva as excepções estatuidas por lei, nem levado
á prisão ou n'eUa detido, sem prestar fiança idonea, nos ca
80S em que a lei admittir.

§ 15. Ninguem será sentenciado senRO pela autoridade
competente, em virtude de lei anterior e na forma por ella
regulada.

§ 16. Aos accusados se assegurará na lei a mais plena
defesa, com todos os recursos e meios essenciaes á elIa, desde
a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assignada
pela autoridade competente com os nomes do accusador e das
testemunhas. .

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade
publica, do Estado on do Municipio, mediante indemnização
previa.

§ 18. E' iaviolavel o sigillo da correspondencia.
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 20. Terá lugar o habeas-corpus sempre que o indivi

duo soffrer violencia ou coacção, por illegalidade ou abuso de
poder, ou se sentir vexado pela imminencia evidente d'esse
perigo.
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§ 21. A' excepção das cansas que por sua natureza per
tencem a juizes especiaes, não haverá fôro privilegiado.

§ 22. Nenhum imposto dl:l qualquer natureza poderá ser
cobrado senão em virtude de lei que o autoriss.

§ 23. Além das garantias mencionall\s n'este artigo para
os direitos individuaes, os cidadãos d'este Estado gosarão das
que se acham consignadas nos §§ 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31
do artigo 72 da Constituição Federal.

Art. 64. Os cargos publicos civis ou militares do Estado
são accessiveis a todos os brazileiros, observadas as condições,
de capacid,ade especial que a lei estatuir.

Art. 65. A especificação dos direitos e garantias expressas
n'esta Constituição, não exclue outras não enumeradas, mas re
sultantes da fôrma de governo que ena estabelece e dos prin
cipios que consigna.

TITULO VII

Disposições geraes
Art. 66. São eleitores os cidadãos brazileiro~ natos ou na

tnralisados, maiores de 21 annos, que se alistarem na forma da
leL

Não podem alistar-se eleitorAS ~

1. Os mendigos;
2. Os analphabetos ;
3. As praças de preto
Art. 67. Todos contribuirão para as despezas publicas, na

proporção de seus haveres e pela fôrma que as leis prescre
verem.

Art. 68. O cidadão investido em funcções de um dos tres
poderes, não poderá exercer as de ontro.

Art. 69. A Oonstituição garante aos empregados do Esta
do as condições de estabilidade compativeis com o regimen de
mocratico, e todos os direitos adquiridos na vida publica. re
lativamente á antiguidane e aos serviços prestados.

§ 10. Os funccionarios publicos são strictamente' respon
saveis pelos abusos e omissões que commettel'em no exercicio
de seus cargos.
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Todos obrigar-se-hão por compromisso formal, no acto da
posse, ao cumprimento de seus deveres legaes.

§ 2°. A Constituição não l'econheL:e direito de aposenta.
doria; garante-os, torlavia, em caso de invalidez no serviço do
Estado aos actnaes funccionarios eífectivos, que por sna anti
guidade e pelo tempo de serviço recànllecido em virtude de
resoluções legaes, já tinham direitos adquírü.los, na forma da
legislação em vigor.

§ 30. Uma lei ordinaria. creará um monte-pio obrigatcriO
para todos os funccionarios do Estado.

Art. 70. A força publica do Estado será organisada por
engajamento ou por sorteio, mediante previo alistamento.

Art. 71. Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer
parte do telTitorio do Estado, suspendendo-se por tempo de
terminado as glirant~as constitucionaes. no caso de commoção
interna. '

§ unico. Na ausencia do Cangresso, havendo perigo imo
minente, o Governador exercerá as attribuições d'este artigo,
limitando-se, porém, ás seguintes medidas de repressão contra
1:18 pessoas:

1. Detenção em logar não destinado aos réos de crime
communs:

2. Desterro para outros logares do territorio do Estado.
O Governador dará de tudõ conta ao Congresso em sua

primeil'a reunião.
Art 72. A fusão das camaras dar-se-ha:
1. Para o processo de apuração de eleição do Governador

e Vice·Governador j

2. Para dar posse ao Governador e Vice·Governador;
3. Para a abertura e encerramento do Congresso:
Art. 73. Esta Constituição só poderá ser reformada, me

diante iniciativa do nongresso ou representação da maioria
das municipalidades.

Art. 74 CODsiderar-se-ha iniciada a reforma da Constitui·
ção. quandl) o projecto fôr assignado por uma quarta parte,
pelo menos, do~ membros de qualquer das camaras, e adop
tado em tres discussões por dois terços de votos em ulija e oU'
tra camara,
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Essa proposta dar-se·ba por approvada, se, no anno se

guinte o fôr. mediante tres discussões, por maioria de dois
terços de votos nas duas ca.maras.

A proposta approvaua publicar-se-ha com as assignaturas
dos presidentes e secretarios das duas camaras.

Art. 75. O Congresso decretará as leis organicas neces
sarias para a execução desta Constituição.

Art. 76. O Governo afiança. o pagamento da divida publi
ca do Estado.

Disposições transitarias
Art. 1.0 Approvada esta Constituição, será eUa promulgada

pelll. mesa do Oong-resso e a~signada pelos membros d'este.
Art. 2.° No dia immediato á promulgação o Congresso,

reunido em assembléa geral. elegerá por maioria absoluta de
votos, na primeira votação e se nellhum candidato a obtiver,
por maioria relativa na segunda, o Governador e Vice-Gover
nador do Estado do Pará.

§ 1.0 Essa eleição será. feita em dons escrutinos distincto8,
para o Governador e Vice-Governador respectivamente rece
bendo-se e apurando-se em primeiro lugar as cedulas para Go
vernador e procedendo-se em seguida do mesmo modo para o
Vice·Governador.

§ 2°. O Governador e o Vice-Governador eieitos na for
ma d'este artigo, occuparão os respectivos cargos durante o
primeiro periodo governamental.

§ 3.° Para esta. eleição não haverá incompatibilidade.
I\rt. 3°. Concluida a eleição o Congresso dará por termi

nada a sua missão constituinte, e separando se em Camara e
Senado, encetará o e.xercicio de suas funcções normaes a 30
de Outubro do corrente anno, não podendo em hypothese al
guma ser dissolvido.

Art. 4.° O primeiro periodo governampntal terminará no
primeiro dia util de Fevereiro de 1897.

Art. 5.° A duração da primeira legislatura será egual a
que ror ordinariamente estabelecida pela Constituição, assim
tambem li. renovação do primeiro· Senado se fará de conformi
dade com o 3ort. 19.

§ V No primeiro anno da primeira legislatura, concluida
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a verificação de poderes de seus membros, a Senado discrimi
nará a primeira. segunda, terceira turma dos Senadores cujo
mandato tenha de ~essar no fim do primeiro, segundo, ter
ceiro triennio.

§ 2.° Essa discriminação far-se-lta em tres listas corres
pondentes aos tres terços on turmas, graduaudo-se os Senado·
res pela ordem da respectiva votação.

Art. 6.° Nas primeiras nomeações dos magistrados, quer
para o Tribunal Superior de Justiça do Estado, quer para os
cargos immediatamente inferiores, que forem creados, o Go
vernador prefirirá, tanto quanto o permittir o interesse da me
lhor composição da. magistratura, os desembargadores da Re
lação actualmente existentes n'esta capital e os Juizes de Di
reito que funccionam n'este Estado.

Art. 7.° Continuarão em vigor, emquanto não forem re
vogadas, as leis do antigo regimen no que explicita ou impli
citamente não fôr contrario ao s.ystema de Governo estabele
cido pela Constitui:)ão Federal ou por esta Constituição e pe
las demais leis do Estado.

Egualmente continuarão em vigor os decretos e actos do
Governo Provisorio do Estado, emquanto não forem revogados.

Art. 8°. Emquanto não fôr marcado pelo Congresso o sub
sidio do Governador, perceberá este 2:000~OOO mensaes e.....
6:000~OOO por anno, para despezas de representação.

O vice-Governâdor, presidindo ás sessões dOI Senado, per
ceberá o subsidio marcado para os Senadores.

Art. 9.- Fica o Governador auctorisado a reorganisar os
serviços do Estado, de accordo com os preceitQs firmados n'esta
Constituição; não vigorando, porém, para esta reorganisação
as disposições da primeira parte do artigo 13.

§ onico. Reunido o~Corpo Legislativo, o Governo submet
terá á approvação do mesmo o plano de reoTganisação admi·
nistrativa, financeira e judicIaria, com todos os documentos e
informações necessarias.

Mandamos. portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução d'esta Constituição pertencer, que a
executem e a façam executar e observar fiel e inteiramentA
como n'ella se contêm.

Publique-se e cumpra-se em tallo o territorio do EstadQ.
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Sala das sessões do Congresso Constituinte do Estado do
Pará na cidade de Belem, aos 22 de Junho de 1891, 3.° da
Republica.

Senador José Paes de Carvalho, Presidente do CongresRo
Constituinte do Estado do Pará.

O Senador R. S. Paes de Andrade, Vice-Presidente.
Deputado, Virgilio da Bohemia Sampaio, 1.0 Secretario.
Deputado, Cypriano José dos Santos, 2.° Ser-retario.
Ba?'ão de Cametd, Senador.
Deputado, Antonio Marçal.
Depntado, Francisco da Silva Miranda.
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Joaquim Francisco de Mendonça Junio1', Deputado.
Barão de Tapa}ós.
Amado Joaquim da Sílva.
Leonel David d'Oliveira.
Raymundo Joaquim Ma1-tins, Deputado.
Bazilio Magno d'Arau}o, Senador.
Diogo Hollanda de Lima.
Augusto de Borborêma.
José Caetano Pinhei1'o.
Phileto Bezerra da R. Momes.
Marcos Antonio Nunes.
José Ferreira Teixeira.
Deputado, João Ma1'ques de Carvalho.
Senador, Carlos Augusto V. Novaes.
Francisco Rabello Mendes.
José A. Watrin.
Manoel Vianna Coutinho.
Bartholomeu Ferreira, Deputado.
Deputado, Antonio Joaquim da Silva Rosado.
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João Antonio Luiz Coelho.
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DO

E~TAllO DO RIO GRANDE DO NORTE





CONSTITUIÇÃO POLITICA
DO

Estado do Rio Grande do Norte
Nõs, os representantes do povo do Rio Grande do Norte,

reunidos em Congresso com poderes especiaes para rever a

Constituição existente e organisar um regimen livre e demo

cratico, decretamos e promulgamos a seguinte-

CONSTITmçÃO

no E8TADO DO RIO GRANDE DO NORT~

TITULO I

Do Estado} seu territorio
sação

.
e organt-

Art. 1.0 o Rio Grande do Norte, conservados os seus an
tigos limites, organisa.-se pelas disposições da l'rAsente Con
stituição em Estado autonomo, fazendo parte da União Fede
ral Brazileira.
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Art. 2.° A fórma de goyerno do Estado ê republicana
rApresentativa, observadas as disposições da Constituição Fe
deral e da presente.

Art. 3.° A organisação politico-administrativa do Rio Gran
de do Norte baséa-se na autonomia do municipio.

Art. 4.° Os poderes politicos do Estado. todos delegação
da soberania popular, são-o Leg-islativo, o Executivo e o Ju
diciario, independentes e harmonicos entre si.

SEOÇÃO I

Do Poder Legislatioo

CAPITULO I

Do Congres~o do Esf,ado

Art. 5.° O poder legislativo é exercido por uma assembléa
de deputados com fi. sallcção do GovernarIor.

§ unico. Est.a assembléa denominar-se-ha Congresso Le
gislativo e se comporá de vinte e quatro membros, podendo
este numero ser augmenta;~o de dez em dez annos por lei 01'
dinaria á medida do crescimento da população e na propor
ção de um deputado por 35 mil habitantes.

Art. 6.° O Congresso, que em hypothese nenhuma será
di solvido, reunir-se-ha na Capital do Estado no dia 14 de Ju
lho de cada anno, independente de convocação, e funccionará
dous mezes da data da abertura. podendo ser prorogado, adia
do ou convocado extl'aordinariamente.

§ unico. Só ao Congresso compete deliberar sobre proro
gação e adiamento de suas sessões.

Art. 7.° Cada legislatura durará tres annos.
Art. 8.° Em caso de vaga por qualquer motivo, inclusive

renuncia, o Governador do Estado mandará immediatamente
proceder'a eleição..

Art. 9.° O Congresso só poderá funccionar achando-se
pre~entes. pelo menos, metade e mais um da totalidade de
seus mem'?ro ; trabalhará em sessões publicas, quando não se
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resolver o contrario, e as suas deliber:lções serão tomadas por
maioria relativa de votos.

§ unico. Ao Congresso compete:
a) Verificar e reconhecer os poderes de seus membros;
b) Eleger a sua mesa;
c) Organisar o seu regimento ;
d) Regular o serviço de sua policia interna;
e) Nomear os empregados de sua secretaria.
Art. 10. Os deputados são inviolaveis por suas opiniões,

palavras e votos no exercicio do mandato e s6 poderão ser
presos e processados criminalmente com prévia l~cença do
Congresso, salvo caso de fiagrancia em crime inafiançavel.
Neste caso, levado o processo 1l.té a pronuncia exclusive, a au
toridade judiciaria remetterá os autos ao Congresso para re
solver sobre a procedencia da accusação, se o accusado não
optar pelo julgamento immediato.

§ unico. As immunidades estatuidas não comprehendem os
delictos em materia militar, nem afectam ás leis da respecti
va disciplina.

Art. 11. Os membrQs do Congresso, ao tomar assento, con·
trahirão o compromisso formal, em sessão publica, de bem cnm
prir os seus deveres.

Art. 12. Durante as sessões os deputados vencerão um subo
sidio pecuniario e ajuda ile custo, que serão fixados pelo Con
gresso no fim de cada legislatura para a seguinte.

Art. 13. Nenhum deputado, emquanto durar o mandato,
poderá celebrar contracto com o Poder Executivo, ou delle re
ceber emprego ou commissão remunerada, salvo se forem com
missões militares ou cargo de accesso ou promoção legal, im
portando renuncia do mandato a não observancia deste precei
to, bem como a acceitação do êmprego federal, de eleição para
o Cougresso da União, ou de outro Estado.

§ unico. O deputado não póde ser presidente ou director
de bancos, companhias ou emprezas que gozem favores do go
verno do Estado, conforme a lei especificar.

Art. 14. O mandato legislativo é incompativel com o exer
cicio de qualquer outra funcção durante as sessões.

Art. 15. O deputado pode renunciar o mandato oerante o
Oongresso. Entende-se renunciado tacitamente o mandato, si du-
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Tante os trabalhos de· uma sessão o deputado não comparecer
sem causa justificada.

Art. 16. São condições de elegibilldade para o Congresso:
1°. Estar na posse dos direittos de cidadão brazileiro e

ser alistavel como eleitor;
2°. 'l'er mais de tres annos de cidadão brazileiro ;
3°. Ser filho do Estado, ou nelle residir desde dous annos

antes da eleição.
Art. 17. O Congresso declarará em lei especial os casos

de incompatibilidade eleitoral.

CAPITULO II

Das attribuições do Congresso

Art. 18. Compete privativamente ao Congresso:
1°. Fazer leis, interpretaI-as, susllendel-as e revogaI-as;
2°. Orçar annualmente a receita e fixar a despeza do Es-

tado, decretando para isto os precisos impostos, taxas e con
tribuições ;

3°. Autorisar o Governador a contrahir emprestimos e fa
zer outras operações de credito;

4°. Legislllr sobre a divida publica e estabelecer os meios
para seu pagamento;

5°. Regular a administração dos bens do Estado e pro
videnciar sobre sua acquisição e alienação;

6°, Legislar sobre exploração de minas e terras devolutas
do Estado;

7°. Legislar sobre commercio, industrias, immigração, co
lonisação de terras e importação de capitaes estrangeiros para
a introducção de industrias ainda não existentes no Estado,
respp.itadas. quanto a esses serviços, a competencia e acção do
Governo Federal ;

8°. Prescrever as medida8 necessarias para que se orga
nise a e. ta ti tica do Estado ;

9°. Legislar sobre hygiene e prover soccorros publicos em
circumstancias anormaes de calamidades;

10. Legislar sobre o regimen penitenciario ;
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11. Legislar sobre instrucção publica, tendo em vista au
xiliar e desenvolver o progresso da educação e do ensino i

12. Legislar sobre desapropriação por utilidade publica do
Estado ou do municipio ;

13. Legislar sobre obras publicas, meios de transportes,
estradas, canaes e navegHção costeira e interior i

14. Fixar annualmente a força publica ao serviço do Es
tado ;

15. Regular as condições e o processo de eleição para os
cargos do Estado, garantida a representação da minoria;

16. Legislar sobre o serviço do correio e telegrapho es
tadoaes i

17. Crear e supprimir empregos e repartições regulando
as condições de nomeação, vencimentos, concessão de licença,
monte-pio e demissão dos funccionarios do Estado, observan
do-se o seguinte;

a) Os cargos publicos são providos por concurso ou ac-
cesso, excepto os de...

1°. Secretarios e chefes de repartições i
2°. Procurador fiscal e seus delegados;
3°. Administradores e escrivães das mesas de rendas, os

quaes serão sempre tirados dentre os empregados do corpo de
fazenda do Estado;

4°. Collectores e respectivos escrivães i
5°. Thesoureiros e fieis j

6°. Empregados que por lei forem considerados de cathe·
goria inferior;

b) Os funccionarios providos por concurso, depois de dons
annus de effectivo exercicio, são considerados vitalicios e s6
por sentença condemnatoria, ou incapacidade physica ou mo
rai, perderão os seus lugares i

18. Annular aR resoluções e contractos dos Conselhos de
intendencia municipal, quando contrarios á Constituição e ás
leis do Estado ou da Uoião, ou aos interesses de outro muni
cipio.

19. Decretar a divisão dvil e judiciaria do Estado. a or
ganisação da magistratura e as leis processuaes ;

20. Conceder alienação dos immoveis municipaes a requi
sição dos respectivos conselhos i



314

21. Fazer apuração da eleiçã.o àu Governador e Vice
Governador;

22. Conceder ou negar licença ao Governador e ao Vice
Governador, quanoo em exercicio, para sabirem temporaria
mente do Estado;

23. Acceitar a renuncia que fizerem do respectivo cargo
o Governauor ou ú Vice-Governador e os deputados j

24. Decretar a aCt.usação do Governador e do Vice-Go
vernad6r e dos deputados com audiencia delles e de conformi
dade com o qne for estabelecido por lei ordinaria ;

25. Rleger 11'entr<1 si, em ses ã.o do primeiro anno do trien
nio por todo o tempo deste, os roem bros que, com os 00 Su
perior Tribunal de Justiça, têm de compor o Tribunal especial
para julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos
crimes de responsabilidade;

26. Approvar convenções e lljustes feitos pelo Gover
nador;

27. Legislar sobre limites do Estado nos termos da Cons
tituição F~deral;

28. Resolver sobre os limites dos muuicipios, não poden
do aI teral-os sem que sejam ouvidos os respectivos Conselhos
de intendencia ;

29. Commutlll' e perdoar as penas impostas aos funccio
narios publicos em crimes de responsabilidade, sem dependen
cia de sancção, sendo, porém, tomada a decisão por dous ter
ços de votos ;

30. Decretar flS leis organicas para execução completa d:.L
Constituição.

Art. 19. Compete ao Congresso, cumulativamente com os
outros poderes do Estado, zelar na guarda da Constituição e
das leis.

Art. 20. Compete ainda ao Congresso auxiliar e desen
volver o progresso das sciencias, lettras e artes do Estado, ins
tituindo, mantendo e subvencionando escolas e outros estabe
lecimentos que julgar necessarios.

Art. 21. E' tambem da attribuição do Congresso estabe
lecer premios e recompe.nsas que sirvam de estimulo ao movi
mento indu trial e litterario.

Art. 22, A competencia legislativa do Congresso não terá



315

outras restricções além iJas que são postas pela 0oDstituição
Federal e por esta.

CAPITULO III
Das leis e resoluções

Art. 23. O projecto de lei adoptado no Oongresso será
submettido á approvação do Governador, que, acquiescendo, o
sanccionarâ e promulgará.

§ P. Se, porém, o Governador o julgar inconstitucional ou
contrario aos interesses do Estado, 0PPol'-lhe-ha o seu veto
dentro de dez dias uteis d'aquelle em que receber o projecto,
dovolvendo-o nesse mesmo praso ao Congresso com os motivos
da recusa.

§ 2°. O silencio do Governador, no decendio, importará a
sancção.

§ 3°. Devolvido o projecto, será submettido á uma dis
cussão e votação nominal, considerando-se approvado si tiver
dous terços dos sutfragios presentes, e, neste caso, voltará ao
Governador para a solemnidade da promulgação.

§ 4.° A sancção e a promulgação etfectuam-se por estas
formulas: " O Congresso Legi:3lativo do Estado decreta e eu
sancciono a presente lei (ou resolução).

" O Congresso Legislativo decreta e eu promulgo a se·
guinte lei (ou resolução)."

§ 5.° Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pe·
lo Governador, nos casos dos §§ 2.° e 3.° o presidente do
Congresso ou o vice-presidente, si o primeiro não o fizer em
igual prasa, a promulgará usando da seguinte formula: " O
Congresso do Estado do Rio Grande do Norte decreta e eu
promulgo a seguinte lei (ou resolução),,,

Art. 24. Os projectos, regeitados pelo CongTesso, não PQ
derão ser renovados na mesma sessão.

CAPITULO IV
Da eleição

Art. 25. A eleição dos deputados se fará no mesmo dia e
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hora directamente, por escrutinio em todo o Estado, garanti
da a representação da minoria.

Art. 26. São eleitore!'! do Estado os mesmos cidadãos alis
tados para as eleições federaes.

Art. 27. Considerar-se-hão eleitos os cidadãos que obti~

verem maioria de votos em um só escrutinio, e, no caso de
empate, considerar-se-ha eleito o mais velho.

SECÇÃO II

Do Poder Executioo

CAPITULO I

Do Governador e "ice-Governador

Art. 28. O Poder Executivo será exercido por um Go
vernador eleito.

§ 1.0 Substitue o Governador, no caso de impedimento, e
succede-Ihe, no de falta, um Vice-Governador.

§ 2.° No impedimento ou falta do Vice-Governador, serão
successivamente chamados a assumir a administração do Esta
do o Presidente do Congresso e o Presidente do Superior Tri
bunal de Justiça.

§ 3.° Se o Govel'llador e o Vice-Governador faltar, restan
do mAnos de nm anno para terminar o periodo governamental,
não se preencherá a vaga; restando, porem, mais de um ano
no, gerá marr,ado dia para a eleiçãQ, e o cidadão que fôr elei·
to servirá até find~lr o quatriennio.

Neste caso, não podflrá ser eleito o substituto em exerci-
cio.

§ 4.° São condições essenciaes para ser eleito Governa-
dor ou Vice-Governador:

VI. Ser brazileiro nato;
2.a. Estar no gozo dos direitos politicos;
3.a. Ser maior de 35 annas;
4.0. Ter quatro annos de residencia ininterrupta no Esta

do, se ror filho deste, oit.{) se () não fôr.
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Art. 29. O Governador exercerá o cargo por quatro an
nos, não podendo ser reeleito para o periodo governamental
immediato,

§ 1.0 O Vice-Governador não poderá tambem ser reeleito
para o mesmo periodo ou eleito Governador, se tiver exer
cido o governo por algum tempo durante o ultimo anno do
periodo governamental.

§ 2.° O Governador deixará o exercicio de suas funcções
improrogavelmente no mesmo dia em que terminar o periodo
governamental, succedendo-Ihp. logo o recem-eleito: e, se este
se achar impedido ou faltar, a substituição tar-se-ha nos ter
mos dos §§ 1.0 e 2.° do art. antecedente.

§ 3.° O primeiro periodo governamental terminará a 25
de Março de 1896.

Art. 30. Ao empossar-se do cargo, o Governador, pronun
ciarà em sessão do Congresso, ou, se este não estiver reunido,
ante o Superior Tribunal de Jl.lstiça, esta affirmação :

" Por minha honra e pela Patria prometto exercer com
lealdade o cargo de Governador do Estado do Rio Grande do
Norte. para o qu:tl fui eleito:pela soberania popular, concor
rer quanto em mim couber para a sua grandeza e prosperidade,
cumprindo as Constituições e Leis da União e do Estado.

Art. 31. O Governador, sendo eleito representante de ou
tro Estado, perderá o lugar, se acceitar o mandato.

Art 32. O Govern1d(lr e Vice-Governador, quando em
exercicio, nã.o podem sahir do territorio do Estado sem per
missão do Congressl) e, se o fizerem, perderão o cargo, salvo

.caso de molestia grave em si ou pessoa de sua familia, a juizo
medico.

I\rt. 33. O Governador perceberá um subsidio fixado pelo
Congresso no periodo governamental antecedente. Este subsi
dio não poderá ser alterado durante sua administração.

CAPITULO n
Da elei4;ão de GovernadoI- e "ice-Gover

nador

Art. 34. O Governador e o Vice·Governador serão eleitos
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por suffragio directo do Estadl> e maioria. de votos em um só
escrutinio.

Em caso de empate considerar-se-ha eleito o mais velho.
§ 1.0 A eleição terá lugar no dia 14 de Junho do ultimo

anno do periodo governamental. ,
Cada eleitor votarâ, por cedulas separadas, em um cida

dão para Governador e em outro para Vice-Governador. O
Congresso Legislativo fará a apuração na sua primeira sessão
do mesmo anno.

§ 2.0 São inelegiveis para os cargos de Governador e
Vice-Governador os parentes consanguineos e affins no V e
2.° grâos do Governador ou Vice-Governador, que se achar
em exercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado
até seis mezes antes-

CAPITULO III

Das attribuições do Poder Executivo

Art. 35. Compete ao Governador do Estado:
1. Sanccionar, promulgar, publicar, cumprir e fazer cum·

prir as leis do Cong:resso Legislativo do Estado e expedir de·
cretos, regulamentos e inslirucções para sua fiel execução;

2. Convocar extraordinariamente o C;ongresso Legislativo,
quando o exigir o bem publico;

3. Ler perante o Congresso, na sessão de installação, uma
mensagem, na qual dará conta minuciosa dos negocios publi
cos e das condições economicas do Estado e indicará as medi·
das e reformas que julgar mais âcertadas.

A mensagem será acompanhada de relatorios de todas às
repartições da administração;

4. Prestar por escripto todas as informações e esclareci
mentos exigidos pelo Congresso;

5. Apresentar ao Congresso as propostas de orçamento e
fixação de força publica j

6. Nomear, suspender e demittir, na forma da lei, os func·
cionarios do Estado, e, sendo necessario, representar ao Go
verno Federal contra os funccionarios deste residentes no Es
tado j
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7. Entabolar com outros Estados ajustes e convenções
sem Cflracter politico ad refe1"endum do Congresso ;

8, Contrahir emprestimos e fazer operações de credito au
torisados pelu congresso;

9. Cominutar ou perdoar, por decisões motivadas, as penas
impostas aos réos de crimes communs, precedendo informação
do superior Tribunal de Justiça j

10. Fazer a arrecadação dos impostos e rendas do Estado
e applical-as de conformidade com a lei j

11. Mandar proceder a eleição para os cargos electivos do
Estado 'nas épocas determinadas na lei j

12. Organisar a força publica, dispor della, distribuil-a e
mobilisal-a conforme as exigencias da manutenção da' ordem
publica, sustentação da autonomia do Estado e defeza da in
tegridade de sen territorio j

13. Requisitar a intervenção do Governo Federal para o
restabelecimento da ordem e tranquillidade do Estado, dando
ao Congresso conhecimento de todo o sen procedimento j

14. Decretar, na ausencia do Congresso, a organisação e
mobilisação de uma milicia civica, quando reclamado por grave
perturbação de ordem publica, informando posteriormente ao
Congresso os motivos da mediéla toma.da j

15. Conhecer e decidir os recursos interpostos das resolu
ções dos Conselhos de intendencia municipal e suspender pro
visoriamente as posturas decretadas, quando forem evidente
mente contJ'arias ás leis Federaes, ou do Estado, ou aos in
teresses de outros municipios, até que. o Congresso resolva
definitivamente j

16. Representar o Estado nas suas relações officiaes com
o Governo da União e dos outros Estados;

17. Fazer proceder de dez em dez annos ao recenseamento
da população do Estaào j

18. Desenvolver, tanto quanto em si couber, o prin{'ipio
de associação com o fim de impulsionar o progresso da agri
cultura, industrias e artes ;

19. Desenvolver, tlando-ll1e as necessarial instrucções e
c~m os meios vota.dos pelo Congresso, o serviço de immigra
çao e colonisação j

20. Soccorrer a população do Estado em caso de calami-
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dade publica, submettendo á approvação do Congresso as me
didas extraordinarias que fôr obrigado a adoptar;

21. Reclamar, por si ou por deliberação do Congresso, con·
tra a invasão do Poder Federal nos negocios peculiares do
Estado; -

22. Fazer, em geral, tudo quanto estiver ao seu alcance,
nos limites da lei e do direito, para a segurança, a prosperidade
e o progresso do Estado, sob o ponto de vista intellectual,
moral e material.

Art. 36. Junto ao Governador servirá um Secretario de
sua livre nomeação, chefe da respectiva Secretaria do Estado,
o qual subscreverá todos os seus actos.

CAPITULO IV
Da responsabilidade do governador

Art. 37. O Governador e Vice-Governador serão proces
sados e julgados nos crimes communs pelo

l
Superior Tribunal

de Justiça, e nos de responsabilidade por um tribunal especial,
composto dos membros do Superior Tribunal de Justiça, me
nos o procurador geral do Estado, que será substituido pelo
Juiz de direito mais antigo, e de igual numero de membros do
Congresso Legislativo, por este eleitos.

§ 1°. Não se iniciará processo algum contra o Governador
sem que antes o Congresso tenha, por dous terços dos suffra
gios presentes, declarado procedente a aecusação.

§ 2°. Declarada procedente a accusação, o Governador será
suspenso do exercicio de suas funcções.

Art. 38. São crimes de responsabilidade os actos do Gover-
nador que attentarem contra .

1°. A Constituição e as leis ;
2°. O livre exercicio dos poderes politicos ;
3°. O gozo e exercicio dos direitos individuaes e politicos;
4°. A probidade da administração e do governo;
5°. A tranquilidade e segurança do Estado;
6°. A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu

blicos.
§ uníco. Uma lei especial deflnirá esses delictos e regulará

a Recusação, o processo e julgamento.
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CAPITULO V

Da policia

Art. 39. A policia administrativa e judiciaria do Estado é
incumbida na conformidade desta Constituição:

1. Ao Governador, no exercicio da suprema inspecção que
lhe compete como primeira autoridade do Estado, encarrega
do de manter a segurança e tranquillidade publica e de fazer
executar as leis;

2. Ao chefe de policia com jurisdicção em todo o Estado;
3. Aos delegados e subdelegados de policia nos munici

pios e districtos de sua jurisdição e a outras autoridades e
funccionarios a quem a lei dêr esta attribuição.

Art. 40. O Chefe de policia é de livre nomeação do Go
vernador, que o escolherá dentre os cidadãos graduados em di
reito e que tenhão. pelo menos, tres annos de pratica de fôro,
on como juiz ou como advogado. e será conservado emquanto
bem servir.

§ unico. Os delE'~ados e subdelegados são de livre nomea·
ção do Chefe de Policia e serão tambem conservados emquanto
bem servirem.

Art. 41. A secretaria de Policia terá o typo e o numero
de empregados que o Congresso determinar.

O Secretario será nomeado pelo Governador sob proposta
do Chefe de Policia.

SECÇÃO III

Do Poder Judiciario

Art. 42. O Poder Judiciario terá por orgãos:
I - Um Tribunal Superior de Justiça com jurisdicção

em todo o Estado j

II - Juizes de Direito com jurisdicção nas camaras ;
III- Juizes districtaes com jurisdicção no, districtos;

. IV - 'rribunaes do jury e "Outras autoridades e ·funccio
nanos que forem necessarios á boa administração da justiça i
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Art. 4.3. O:,; Desembargadores e Juizes de Direito serão
vitalicios e só por sentença ou nos casos de incapacidade phy
sica ou moral, averiguado~ mediante processo, ponerão ser
suspensos ou peruer os seus cargos.

§ 1.0 Os Juizes de Direito, além de vitalícios, serão ina
moviveis, só podendo ser removidos a pedido pa,ra igualou in
ferior intrancia, por accesso, se nelIe convieí'em, ou mediante
processo em que se prove ser prejudicial aos interesses da jus
tiça ou da ordem publica ii sua permanencia ni1 comarca.

Este processo poderá ter começo por iniciativa do pro
curador Geral do Estado. mediante representação do Promotor
Publico ou de qualquer pessoa do povo.

§ 2.° Os Juizes de Direito, que não acceitarem as remo
ções por accesso, licarão considerados como os mais modernos
na ordem da antiguidade para os casos tle remoção.

§ 3.° 1\0 caso em que o Superior Tribunal de Justiça jul
gar conveniente a remoção, communical-a-ha ao Governador
do Estado, que declarará o juiz avulso, até haver vaga, que
por eUe será preenchida.

Art. 44. O Superior Tribunal de Justiça será composto
de cinco membros. denominados Desembargadores, que serão
nomeados pelo Governador d'entre os Juizes de Direito por
antiguidade ab. oluta.

§ 1.0 O rl'ribunal elegerá o seu presirl.ente, que servirá
por um anno, podendo Sf'r reeleito, organisará seu regimento
e nomeará seu Secretario e demais empregados.

§ 2.° Além de outras attribuições que lhe forem conferi
das em lei. compete ao Superior Tribunal de Justiça:

1. Procesi:ar e julgar o Governador e o Vice-Governador
nos ca~o. e segundo as prescripções df'sta Con,tituição j

2. Processar e julgar os Juizes de Direito e o Chefe de
Policia 110S crimes COIDIDUDS e de responsabilidade j

3. Decidir os confl.ictos de attribuição ent! e as autorida
des judiciarias e entre estas e as administrativas;

4. Conceder habeas-corpus j

5. Orgllnisar a lista dos Juizes de Direito pela ordem de
~ua llntiguidarlfl, contl\ndo para e~tH. os . erviços anteriores, e
julgar as reclamações que forem feitas;

6. Julgar em grãu de recurso as qUAstões decididas pelos
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Juizes de primeira instancia em todas as causas civis e cri
minaes;

7. Julgar as suspeições postas ao Juiz de Direito da séde
do Tribunal;

8. Tomar assentos, para a intelligencia da lei, quando oc
correrem duvidRs na sua execução.

Art. 45. Os Desembll.rg}tdore~ sp.rão processados e julga
dos nos crimes communs e nos de re~pon:;:abilidade pelos Mem
hros do 'l'ribunal. desempedidos. e pelos Juizes de Direito das
comarcas mais proximas chamados plll'l1 prefazer o numero de
que se compõe o mesmo Tribunal

§ unico. Quando o crime de respon~abi1idade fôr commet
tido por tortos os membros do Tribunal a denuncia ou queixa
será apresentada ao Juiz de Direito ela Capital, o qual con
vocará os das comarcas visinhas para constituirem o Tribunal
julgador.

Art. 46. Ufi dos Desembargadores, designado pelo Go·
vernador. servirá de Procurador geral do Estado e não terá
voto nas decisões drs negocios em que fôr parte como advo
gado da ju~tiça.

Art. 47. Para ser nomeado Juiz de Direito é preciso ser
doutor ou bacharel em direito por faculdade dos Estados Uni
dos do BraziJ, ter servido com distincção. por um trienio com·
pleto, os cargos de Juiz Municipal e de Orphãos, de Juizes
districtlles ou Promotor Publico, ou ter servido, pelo mesmo
tempo, a profissão de advogado.

Art. 48. Os Juizes de Direito ,erão nomeados pelo Go·
vernador sob proposta (to Superior Tribunal de Justiça' em
lista de tres nomes. O que fôr a.ssim proposto por tres vezes
será o preferido.

Art. 49. Os Juizes de Direito exercerão em toda sua ple
nitude a jurisdicção de primeira instancia, podendo conceder
habeas·co?'PUS, ficando extinctas as jurisdicções privativas.

Art. 50. Os Juizes districtae, nos districtos dus sédes
das comarcas, cooperarão por declinatorla dos Juizes de Di
reito no preparo das causas civeis e criminaes que a estes in·
cumbe processar e julgar.

§ 1.° No impedimento ou falta do Juiz de Direito. esse
preparo será independente de declinatoria, como tambem sel-o-ha
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nos districtos que não forem séde da comarca, não se achan
do nelles o Juiz de Direito ainda que temporariamente.

§ 2.° Os Juizes districtaes só poderão proferir julgamen
to ou despacho definitivo nas causas de sua alçada e compe
tencia.

Nas outras, cujo preparo lhes é permittido nos termos do
presente artigo, os despachos definitivos e julgamentos serão
proferidos pelo Juiz de Direito da comarca mais proxima.

~ 3.° Os districtos correspondem aos termos da antiga
organisação judiciaria, não podendo haver mais de um em (la·
da municipio,

Art. 51. Os Juizes districtaes serão electivos e servirão
por tres annos, tendo as attribuições dos antigos Juizes de paz
com as alterações quP. a lei determinar.

Art. 52. Sempre que as partes preferirem, nas cansaR ci
veis, da:r-se-ha o julgamento por arbitros nas questões em que
não forem interessados menores, orphãos e interdictos.

Art. 53. Nas sédes das comarcns haverá um Promotor Pu
blico, que será nomeado pelo Governador dentre os graduados
em direito. Exercerá o cargo durante tres annos e só ·poderá
ser removido a pedido, ou mediante representação documenta
da do Procnrador Geral do Estado.

§ unico. Os promotores Publicos accumularão ás suas vi
gentes attribuições as de Curadores Geraes de orphãos, au
sentes e interdictos e ne Promotores de residuos.

Art. 54. Uma lei organica regulará a administração da
justiça. em primeira e se~uI1.da instancia, fixando o numero e
vencimentos dos magistrados e outros fnnccionarios; marcando
as competencias judiciarias e prescrevendo a ordem e forma
do processo segundo os casos diversos.

§ unico. Emquanto assim não se verificar, serão observa·
das as leis vigentes.

Art. 55. Os vencimentos, de que falIa o artigo antecedente,
uma vez fixados, não poderão ser diminuidos.

TITULO II

Do municipio
Art. 56. O municipio, base da organisação politica e
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administrativa, será a.utonomo e independente na gestão de seus
negocioso

§ unico. Considerar-5e-ha municipio 3. 'circumscripção ter
ritorial que tenha, pelo menos. dez mil habitantes, uma cida
de ou villa que lhe sirva de séde, observadas as demais con
dições da respectiva lei organica, respeitados, porem, os~muni

cipios existentes.
Al't. 57. O poder municipal será exercido por um Con

selho de Intendencia, composto de nove membros na Capital
e de sete nos demais municipios.

§ 1.0 Os membros do Conselho serão eleitos por suffragio
directo, garantida a representação da minoria, e servirão du
rante tres annos.

§ 2.° São g-ratuitas as funcçõen dos membros do Conselho.
Estes serão substi tuidos pelos seus immediatos em votos.
Art. 58. Dous ou mais municipios poderão annexar-se

para formar um só, mediante acquiescencia dos respectivos
conselhos municipaes, em quatro sedsões consecutivas, e ap
provação do Congresso Estadoal.

t\rt. 59. São elegiveis para 0.3 cargos de membros de
conselhos de Intendl::ncia os cidadãos alistaveis eleitores que
residirem no municipio desde dous annos, pelo menos, antes da
eleição.

Art. 60. O Conselho elegerá dentre si o seu Presidente e
Vice-Presidente. O Presidente e, em sua falta, o Vice-Presi·
dente será encarregado da execução de todas as resoluções do
Conselho.

Art. 61. Dous ou mais municipios poderão unir-se de mu
tuo accordo para a realisação dos serviços que lhes interes
sarem.

Art. 62. Uma lei especial regulará a organisação dos Con
selhos, tendo em vista as seguintes bases :

§ 1.0 Serão attribuições dos Conselhos.
1.0 Orçar annualmente a receita. e fixar a despeza do mu

nicipio, decretando de accordo com as leis do Estado impos
tos e contribuições:

a) Sobre uzo, gozo e exploração de minas;
b) Sobre o exercicio e profissão das sciencias, industrias

e &tes.
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c) Sobre o commercio a retalho e em grosso j

d) Sobre viação, VI:' hiculúR e transportes;
e) Sobre a pequeua lavoura e ruiurrças.
2. Admini traI' livremente os bens e rendas mUlliClpaes,

fi. caUsando a Honecauação, applicação e destino uellas, podendo
alienar. nos casos e pela forma determinados em lei, os bens
do municipio;

3. Oelebrar com outros Conselhos ajustes, convenções e
contractos de illtere~se municipal e fisca.l ;

4. Alienar os bens immovei do patrimonio municipal,
precedendo a llutorisação do Congresso Legislativo j

5. ContI'nhir emprestimos ;
n. Organisar a força de policia e vigilancia do município

como parecer mais utiJ ;
7. Crear e manter escolas ele educação civica e instruc

ção primaria. gratuita j

8. Reconhecer os poderes fie seus -membros com recurso
para o Superior fJ.'ribunal de Justiça no caso de duplicata ou
contestação eleitoral j

9. Decretar desapropriação por utilidade municipal nos
caFOS e pela forr:rf\. cleterminada em lei.

10. Dividir o TmlUici~lio ("fi) tlistl'ir,tos fisc:tes;
11. Numear e dimiLtir os empregadus n1nnicipaes;
] 2. Admini traI' os cemiterios que terãu earader seculur ;
] 3. Prestar esclarecimpntos e informações ao Governador

sempre que o exigir e !lpresentar-lhe no fim do anno civil o
relatorio de todos os negocios do municipio para ser levado
ao conhecimento do Congresso Legislativo.

§ 2.° Nenhum contracto ou obra municipal se fará sem
previa concurrencia.

§ 3.° Os bens do municipio são isentos de penhora exe
cutiva.

§ 4.° Os conselhos não poderão crear impostos de tran
sito pelo territorio do municipio sobre productos de outros mu
nicipios.

§ 5.° Os estrangeiros alistados eleitores no municipio po
dem ser eleitos membros do Conselho de Intendencia.

§ 6.° Os membros dos Conselhos, pelos abusos que com·
metterem, podem ser levados aos tribunaes de justiça por
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queixa de quem bou ver sido prejnnicad0, ou mediante denun
cia de qualquer municipe, sendo tamb~m sujeitos á indemni
sação pelos damnos que causarem.

TITULO III

Disposições geraes

Art. 63. A presente Constituição garante a todos, nacio
nltes e estrang-eiros no }l~:::ta.do, P. inviolabilillade dos direitos
relativos á liherdade, â gp,gurança indivillual e á propriedade,
e adopta as dispo. ições da Constituição Federal sobre a decla
ração de direitos e capacidade eleitoral.

Art. 64. São garantidos os direitos adquiridos antes des
til. Constituição e mantidos igualmente os contractos legalmente
celebrados pelos Governos anteriores do Estado.

Árt. 65. Os actuaes empregados do Estado, exceptuados
os de que trata o artigo 18 n. 17 A, serão considerados vita
licios desde que fOrf'ffi aproveitados na organisação definitiva
do Estado, e seus ordenados não poderão ser diminuidos.

Art. 66. Os fllnccionarios publicas são estrictamente res
lJonsaveis pelo' abusos e omissões em que incorrerem no exer
cido de seus cargos, assim como pela indulgencia ou negli
gencia em responsabilisarem os subalternos.

§ unico. O funccionario publico obrigar-se-ha por com
promisso formal no acto da posse ao desempenho de seus de
veres.

Art. 67. O Estado não concede aposentadoria.
§ unico. O funccionario, já aposentado, que fôr nomea

do para qualquer emprego remunerado, perderá a aposentado
ria, se acceitar a nomeação.

Art. 68. Uma lei ordinaria creaI'á um monte-pio obriga
torio para as famílias dos funccionarios do Estado.

§ Dnico. O funccionario que, a juizo de uma junta medi
ca de nomeação do Governador, fôr considerado absoluta
mente invalido, terá direito ao beneficio do monte-pio.

Art. 69. E' vedada a accumulação de empregos remune
rados.
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Art. 70. A força publica será organisada por voluntaria
do ou engajamento, regul:t(\o em lei ordinaria.

Art. 71. Continuam em vig"or. emquanto não revogadas,
as leis <lo antigo regilDen no que implícita ou explicitamente
não forem cÕlltrarias ao f"ystema do governo estabelecido pela
Con~tituit;ão Federal ou a esta Constituição e mais leis da
Republica.

Art. 72. Terão fé publica no Estado os documentos offi
ciaes dividamente authenticados do poder federal e dos outros
Estados.

Art. 73. A presente Constit.uição só potlerá ser reformada
por deliberação elo Congresso tomada por dous terços de seus
membros sob proposta de dons terços dos Conselhos de intan
dencia municipal.

§ unico. Será então convocada nrna Constituinte, cuja
eleição se proceuení na forma da lei eleitoral. Esta Constituin
te terá poderes especiaes para a reforma e será dissolvida
logo depois.

Art. 74. ApPl:ovaua esta Constituiç~o será promulgada
pela mesa do Congresso e assignaua pelos membros deste.

Disposii~ões transitorias

Art. 1.0 Promulgada esta Constituição, o Congre~so ele
gerá uma commissão para promover a solução das questões de
limite~ do Estado perante os poderes competentes.

Art. 2.° O Governador fará livremente as primeiras no
meações dos membros do Superior Tribunal de Justiça e Jui
zes de primeira instancia, preferindo tanto quanto permittir o
interesse da melhor composição da magistratura os Juizes de
Direito com exercício no Estado e os actuaes .Tuizes Munici
paes.

Art. 3.° O Governador tambem fará livremente na orga
ni. ação do E~tado a primeira nomeação de Chefe de policia.

Art. 4.° Quaesquer incompatibilidades estauelecidas por
e ta Con titnição não) afl'ectão aos Deputados desta pnmeira
legislatura.

Art. 5.° Para regular a arrecadação das rendas estadoaes
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gresso creará um corpo l1e fazenua, cujo pessoal e condições
uma lei organica estabelecel'á.

§ unico. Na plllboraçfio deRtn. lei serão l\.doptal1os quanto
}Jossivel os principios da organisação federal, relativos ao as
sumpto.

Art. 6,° O Congres~o. tendo em vista. as condições em
que se acha a Instrucção Publica do R. tado, reformará o en
sino sobre a. segnintes bases:

l.0 Garantindo a inamovibilidade dos professores. que só
poclerão ser removidos por accesso ou a pedido.

2.° Estabelecendo um curso profis ioual <le tres annos ano
nexo ao curso secundario do Athpneo, aproveitadas as cadeiras
deste estabelecimento e augmentadas as que forem necessarias
pll.l'a completamento do ensino secundario e profissional.

3 Dispensando os professores sem concnrso e os de con
curso que tiverem meuos de cinco annos de nomeação. Estes
ultimos, quando apresentando-se a concurso, serão em igual
dade de approvação. preferidos para o provimento das ca.dei
raso

4. Aproveitando para a nova organisação da Instrncção
11rimaria, os professores de concurso que tiverem mais de cin
co annos de nomeação, ou aposentando-os com os vencimentos
correspondentes ao tempo de ensino no magisterio publico.

Aquelles que se acharem naS condições do n, 4. do presen
te artigo e que não acceitarem a nomeação perder'ão o direito
á aposentadoria relativa fiO seu tempo de serviço.

Art. 7.° O subsidio do primeiro Governador do Estado
será fixado em lei ordinaria pelo actual Congresso Legislativo',

Sala das Sessões do Congresso do E tado do Rio Grande
do Norte, em 7 de Abril de 1892.-4,° da Republica,

Jeronymo Americo Raposo da Gamara, Presidente
Augusto 8ever'o de Albuquerque Maranhão, 1°Secretario
Manoel Moreim Dias, 2° Secretario .
José Climaco do Espirlto Santo
Herrnogenes Joaquim Barbosa Tinôco, Vtce·Presidente
Dr. Alfonso Moreira de Loyolla Barata
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Alteres Fmncisco Bar1'Os
Capitão F?'anc1.sca de Pnulrr. Jf07'eira
Capitão-tenente Arthur Jose dos Reis Lisbóa
Luiz Manoel Fernandes Sobrinho
Dr. F'rancisco de Paula Salle~

A ntonio José de Mello e Souza
Felippe N ery de Britto Guerra
Joaquim Cavalcante Fer?"eÍ?'a de Mello
João GU1'gel de OliveÍ1'a
Dr, Arthu1' de Albuquerque Bezerra Cavalcante
Manoel Augusto Bezerra de Araujo
D". Manoel Augusto de Medei"os
L'/.!-iz Antonio Ferreira Souto
Jannucio da Nobrega Filho



CONSTITUIÇÃO POLITICA

DO

E~TAno no PARAHYBA no NORTE





CONSTITUIÇÃO

DO

Estado do Pa,rahyba do Norte
fEz;eroe: I

Nós, os representantes do povo Parahybano, rennidos em

Congresso Constituinte, decretamos e promulgamos a seguinte

Constituição do Estado do Parahyba do Norte.

TITULO I

Do Estado

Art. 1.0 o Estado do Pilrahybit do Norte, com os limites
d~ antiga Provincia da Parahyba, fa.z parte da União Brazi
lelI'a e é antonomo, nos termos da Constituição Federal.

Art. 2.° O seu Governo é republicano representativo, ema·
~ado da. soberania popular que se manifesta por tres poderes
mJdep~n~entes e harmonicos-o Leg:i'lativo1 o Executivo a tl

UdiCl&rlO.
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TITULO II

Do Poder Legislativo

/' .j. n' rrULO I'-..... .... I

Do Congresso

Art. 3.' O Poder Legislativo é exercido por um Congresso,
composto (Ie trinta membros, com!\. sancção do Governador.

§ unico. Cada legislatura durará quatro annos, renovando·
se o Congresso. pela U1Atude, de dous em dous Ilnnos.

Art. 4.'-' O CongrA!'lSO se reunirá todos os annos. no dia
primeiro de Julho, na Capital do ~stado, inc1ependenternente de
convocação e funccionará dous mezes, contados dl'l. data de sua
installação, podendo ser adiado, prorogado ou convocado ex·
traordinariamente.

§ 1.0 Só ao Congresso cabe resolver sobre a prol'ogaçáo
ou udiamento de suas sessões não devendo a prorogação exce·
der a trintl\ dias.

§ 2° Em caso algum o Congresso será dissolvido
Art. 5 o Não se reunindo o Congresso no di:l mllrcado npS'

ta Constituição, será, pelo presidente do meSIDO Congresso, de·
signado novo dia para sua reunião.

Art. 6° Por deliberl!ção do Congresso e para garantir a
independencia de seus trabalhos, ou por motivo urgente d.e
salvação publica, porlerá elle funccionar fóra do loca.! deterrnl'
mulo n'esta Constituição, precedendo annuncio e devendo are·
unii') efectuar-se em lugar publico e accessivel ao povo.

Art. 7.° O Congresso funccionará em sessões publicas, po·
rlendo haver ses.ões secretas, se, fôr por elle resolvido por alto
motivo de ordem soch!.!.

Art. 8.° As deliberações do Congre-:;so serão tomadas por
maioria de votos, achando-se presente a maioria absoluta de
seus membros.

Art. 9.° O Congresso verificará e reconhecerá os poderes
de seus membros; elegerá .ua mezllo; nomeará os empregadoS
de sua secretaria, marcando-lhes os vencimentos; regularA a
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SUll. policia interna, provendo a todll.s as necp.ssirlades de seus
serviços,- inclusive a publicação dos debates e lei~, segnndo o
regimento que organizar.

Art. 10. O deputado ao tomar assento, contrahirá com
promisso formal de b.em cumprir os seus deveres.

I Art. 11. O deputado é inviolavel por suas opiniões, pa
lavras ti votos no exercicio de seu mandato.

Art. 12. O deputado, desde que tiver recebido diploma
até nova eleição, não poderá ser preso, nem processado crimi
nalmente. sem previa licenç tIo Congrpsso, salvo o caso de
flagrancia em crime inafiançavel. N'este caso, preparado o pro
cesso até a pronuncia exclusive, será remettirlo ao Congresso
para resolver sobre a procetlencia da accusação, si o Rccusado
não preferir o julgamento immediato.

§ unico. Si, porém, o Congresso resolver pe1a improce
dencia da accu~ação, em tempo algum será ella renovada.

Art. 13 Os membros do Congresso perceberão um subsi·
dia durante as sessões, e ajuda de custo, que serão ft:Iados
pelo Congresso no fim de cada legislatura para a seguinte.

§ l.0 A nenhum meILbro do Congresso é permittido per
ceber o subsidio cumulativamente cum outro vencimento que
tiver pelos cofres do Estado, podendo, entretanto, optar por
qualquer d'elles.

§ 2° Durante o tempo na sessão legislativa cessa o pxer·
cicio de qualquer emprego publico.

Art. 14. Nenhum deputado, desde que tenha sido eleito.
poderá acceitar o cargo de Governador, Vice-Governador ou
Secretario de Esta<to, sob pena de perder o mandato.

Art. 15. E' permittido ao deputado renunciar o mandato.
Art. 16 O deplltlill0 eleito em ~ubstitnição a outro exer

cerá o mandato pelo tempo que faltar ao substituido.
Art. 17. São condições de elegibilidade ao Congresso:
I Ser cidadão brazileiro nato, ou naturalisado desde dous

annos, pelo menos, antes da eleiçãl).
li 'reI' etrectiva residencia no Estado, desde dous annos,

pelo menos, antes da eleição, salvo se for parahybano.
TIl Ser maior da vinte e um annns. .
IV Estar no goso de sens direitos politicos.
V Ser eleitor ou alistave!.



Art. 18. São inelegiveis, além dos que exercerem funcções
federaes de qualquer natureza:

I O Governador e os Vice Governadores do Estado.
II Os Secretarios de Estado.

.III O commandante da força publica do Estado.
IV O~ magistrados, lo1alvo se estiverem avulsos ou dispo·

niveis..
V Os pronunciados em qualquer crime, menos nos de

responsabilidade.

C.-\ PITULO II

Das attribuições do Congresso

Árt. 19. Compete ao Congresso:
§ 1.0 Fazer leis sobre todlls os as"umpto~ de interf\~se do

Estado. interpretaI-as, suspen~el-as, derogal·as e revogaI-as.
§ 2° Orç:u annualmente a receita e fixar a rlespeza do

Estado, decretanno os impostos necessarios, e tomar as contllS
da. receita e despeza de cada. exercicicio financeiro.

§ 3,0 Regular a arrecadação e distribuição das rendas do
Estado

§ 4°. Legislar sobre à divida publica e estabelecer os meios
para seu pagamento.

§ 5°. Crear o sopprimir empregos, marcar-lhes os venci·
montos e fixar-lhes as attribuições.

§ 6.° Autorisar o Governo a celebrar com os Estados
aju tes e convE'nções, sem caracter politico. que serão depois
submettido á approvação do Congresso, na sua prilIleira reu·
nião.

§ 7.° Determinar os casos e regular os processos de des·
apropriação por utilidade publica do Estado.

§ 8. Autori a.r O Governo a contral1ir emprestimos e fazer
quaesquer outras operaçõe, de credito que o bem do Estado
exigir.

§ 9.° ElôltabeJecer a divLão a~ministrativa e judiciaria rlo
Est<ldo.

§ 10. 'romar conhecimento dos actos do Governo, exigindo
deste os esclarecimentos que julgar necessarios.
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§ 11. Regular as condições e o processo
os cargos publicos electivos do Estado.

§ 12. Velar pela fiel observancia da Constituição e das
leis.

§ 13. Legislar sobre terra e minas de propriedade do
Estado.

§ 14. Mudar a capital do Estado, quando a conveniencia
publica o exigir.

§ 15. Legislar sobre o serviço dos correios e teJegraphos
do Estado.

§ l6. Fixar annualmente o efi'ectivo da força publica.
§ 17. Autorisar a acquisição e a venda dos bens do Es

tado.
§ 18. Commutar e perdoar as penas impostas aos func

cionarios publicas por crime de responsabilidade, aos Governa·
dores e Secretarias ao Estado por crimes communs.

§ 19. Decretar no caso de rebellião ou invasão de inimi·
go, conforme o exigir a segurança do Estado, a suspensão de
alguma ou algumas das formalidades que garantem a liberda
de individual dos cidadãos.

§ 20. Julgar os membros do Tribunal de Justiça nos
crimes de responsabilidade.

21. Julgar o Governador do Esta.do nos crimes oe res
ponsabilidade e decretar a sua accusação nos crimes communs.
A sentença condemnatoria, nos crimes de rosponsabilidade, s6
prevalecerá pelos votos de dous terços dos membros do Con
gresso, e não irá alem da pena de perda do cargo e incapa
cidade de exercer qualquer outro, sem prejuizo da acção da Jus
tiça ordinaria.

§ 22. Decretar as leis organicas para execução completa
da Constituição.

§ 23. Prorogar e adiar as suas sessões quando o bem pu
blico o exigir.

§ 24. Legislar sobre o ensino em todos os seus gráos.
§ 25. Annullar as leis, actos e decisões dos conselhos

municipaes que forpm contrarios ás Federaes e do Estado.
§ 26. Decidir os confl.ictos de jurisdicção entre esses con-

selhos e o poder executivo do Estado. .
§ 27. Conceder subvenção, isenção e garantias a quaes-

t&
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quer companhias ou emprezas que tenham por fim promover
o desenvolvimento industrial do Estado.

§ 28. Garantir, por tempo Hmitado, aos autores e inven
tores direito exclusivo sobre suas obras e invenções, e bem
assim a exploração de qualqner industria nova de que possa
resultar vantagem para o Estado.

§ 29. Conceder licença ao Governador.
§ 30. Representar ao Congresso e Governo Federaes con·

tra toda e qualquer invasão no territorio do Estado, e bem
assim contra as leis da União e as dos outros Estados, que
attentarem contra seus direitos.

§ 31. Marcar os vencimentos do Governador no ultimo
anno de cada periodo governativo.

§ 32. Legislar sobre organisação judiciaria e processual.
§ 33. Legislar sobre hygiene publica e particular.
§ 34. Legislar sobre assistencia publica, casas de carida

de e destribuição ~e soccorros.

CAPITULO III

Das leis e resoluções

Art. 20. Os projectos de lei podem ser propostos por
qualquer dos membros do Congresso.

Art. 21. O projectos de lei soffrerão tres discussões em
dias diversos.

Art. 22. O projecto de lei approvadõ pelo Congresso será
remettido ao Governador que, acquiescendo, o sanccionará e
promulgará.

§ 1.0 Si o Governador o julgar contrario á esta Consti
tuição, á Federal, ou àos interesses do Estado, recusar-lhe-á
a sancção dentro de dez dias, a contar d'aquelle em que rece·
beu o projecto e o devolverá n'e te mesmo praso ao Congresso
com o motivos da recusa.

§ 2. Si até o ultimo dia, 10 l'eferíCo praso, não for de
volvido o projecto nos termo' e pelo modo prescriptos neste
artigo, con:siderar-se-á sanccionada. a lei e como tal será promul
gada, e no ca o de. er a saneção negada quando já e tiver encerra
do o Congresso, o Governador dará publicidade as suas razões.
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§ 3.° O projecto devolvido será sujeito a uma sõ discus
são considerando-se approvado, se obtiver dous terços dos vo
tos presentes, e neste caso será, como lei, promulgado pelo
presidente do Congresso.

§ 4.° A sancção e a promulgação effectuam-se por estas
formulas: l.a. O Congresso do Estado decreta e eu sancciono
seguinte lei (ou resolução.) 2.& O Congresso do Estado decreta
e eu promulgo a seguinte lei (ou resolução.)

§ 5° A formula da promulgação feita. pelo presidente do
congresso é a seguinte: F ... presidente do Congresso faço
saber que o Congresso do Estado decreta e eu promulgo a
:-eg'ninte lei (ou resolução.)

Art. 23. Os projectos de lei, rejeitados pelo Congresso,
ou não sanccionados, salvo o do orçamento, não poderão ser
submettidos â discussão nem votados na mesma sessão.

Art. 24. O projecto de lei não pode ser sanccionado sõ
mentA em parte.

Art. 25. O projecto não sanccionado poderá ser modifica
do no sentido das razões allegadas pelo Governador e voltar
á sancção.

Art. 26. Os projectos de lei que versarem sobre interesse
particular, auxilio a emprezas e concessão de privilegios, e os
não sanccionados sõ serão votados achando-se pre'sentes, pelo
menos, dous terços dos membros do Congresso.

Art. 27. Na lei do orçamento não poderão ser incluidas
disposições que não se relacionem com a receita e despeza do
Estado, ou que tenham caracter individual.

TITULO III

Do poder -executivo

CAPITULO I

Do governador e vice-governadores

Art. 28. O poder executivo é delegado a um Governador,
como chefe do Estado, eleito por quatro annos.
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§ 1°. São condiltões essenciaes para ser eleito Governador:
I Ser brazileiro. .
II E~tar nR, posse dos direitos de cidadão brazileiro.
III Ser maior de trinta. annos e menor de setenta.
IV Ter re idencia. e:ffectivil. no Estado pelo menos de qua

tro annos, Slllvo SP, for Parahybano.
§ 2°. O Governador ser~ ,uccessivamente substituido em

seus impedilllento!', tempof1trios ou falta por nm primeiro, nm
segundo e um terceiro vice· Governador, eleitos na mesma oc
ca ião que o Governador, pelo mesmo espaço de tempo e com
os mesmos requesitos.

§ 3°. No impedimento ou fellta dos vice-Governadores será
o Governador substituido successivamente pelo presidente do
Congresso e pelo do Superior Tribunal de Justiça..

§ 4°. No caso de vaga do Governador, por fallecimento,
renuncia ou perda do cargo, niio havendo decorrido dous annos
do periodo adlIJini'tl'ati'Vo, proceder-se·ha a nova eleição para
seu preenchimento, devenào o eleito servir pelo tempo que fal
tar para completal·o.

§ 5°. O periodo governamental começará no dia seguinte
ao ultimo do período anterior.

Art. 29. O Governador não poderá ser reeleito para o
periodo governamental immediato, nem tambem o vice·Gover.
nadar que tiver estado em eXArcicio dentro dos doze mezes ui·
timos do perio:lo administn tivo.

§ 1°. O Governador deixará o exercício de suas funcções
no mesmo (lia em que terminar o período de seu governo, suc
cedendo-lhe immediatamente o recem-eleito.

§ 2°. Se o recem-eleito estiver ímpedido ou ausente, a
sub 'tituição se fará nos termos dos §~ 2° e 3° do artigo 28

Art. 30. O Governador on vice-Governador em exercicio
não pouerá sahir do E-tl:tdo em permissão do Congresso, e
não e. tando f te fnnccionando, sem licença do Superior Tribu
nal de Ju~tiç3, sob pena dA perder o (~argo.

Art. 31. O exercicio do cargo de Governador é incompa
tivel com o de outro qualqner emprego.

Art. 3~. São inelegiveis para os cargos de Governador e
vice-Goveraadore os p:tl ente consanguineos ou :túiu:l até o
terceiro /?iráo civil do Governador ou vice-Governador, que se
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nchar em exercicio no monlcm!o da eleição, ou que o tenha dei
xado até doze mezes antes.

Art. 33. O Governador eleito, por occasião ne entrar em
exercicio. pronunciará perante o Congresso, si este estiver func
donando, ou, no caso contrario, perante o Superior 'l'rillUnal
de Justiça., a seguinte aftirmação :

" Prometto cumprir com lealda.de os deveres inherentes
ao meu cargo. "

Art. 34. O Governador só perceberá metane de seus ven·
r.imentos quando temporariamente estiver f6ra do exercicio por
motivo legal, e o vice-Governador que o subslitLlir perceberá
a ontra metade, tendo direito aos vencimentos integraes no
caso de substituição definitiva.

Art. 35. O Governador não poderá acceitar qualquer em
prego publico durante o periodo governamental, neill o lugar
de representante da União ou de qualquer Estado, sob pena
de perder o cargo.

CAPITULO II

Das att,):-ibuições do governador

Al't. 36. Compete ao Governador do Estado:
§ 10 Sanccionar, promulgar e fazer publica-r as leis li re

oluçõe do Congresso e expedir ordens, decretos, instrucções
e regulamentos para a ,ua fiel exe~ução.

§ 2°. Nomear e demittir livremente os Secretarios do Es
tado.

§ 3°. Fazer arrecadar e applicar as rendas do Estado de
accordo com o orçamento.

§ 4°. Dispor da força publica. conforme o exigir o inte
resse do Estado.

§ 5°. Nomear, remover, suspender e de~ttir os funccio
narios publicos, tendo em vista as restricções expresBas na
Constituição.

§ 6°. Contrahir emprestimos e fazer quaesquer outras ope
rações de credito autorisadas pelo Congresso.

§ 7°, Representar aI) Governo Federal contra os funccio
Darios da União residentes no Estado; e bem assim requisi-
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tal' o auxilio de forças federaes, a permanencia, retirada ou
substituição das que estiverem no Estado, conforme fôr exigi
do pelo bem publico.

§ 8°. Convocar extraordinariamente o Congresso quando
o bem publico o exigir.

§ 9°. Indicar em sna mensagem ao Congresso as provi
dencias e reformas que julgar convenientes.

§ la. Commutar e perdoar as penas nos crimes sujeitos
á jurisdicção do Estado, salvo a disposição do § 18 do ar
tigo 19.

§ 11. Promover o bem geral do Estado.
§ 12. Mandar proceder a eleição, no caso de vaga de de

putado, no praso maximo de dous mezes.
§ 13. Decretar soccorros ou despezas extraordinarias em

caso de calamidade ou perigo publico, sujeitando o acto á ap
provaçãv do Congresso na sua primeira reunião.

§ 14. Decidir os conflictos de jUl'isdicção administrativa.
§ 15. Mandar proceder á eleição de Governador no caso

do § 4° do artigo 28, no prazo maximo de. dous mezes.
§ 16. Dispensar, no intervallo das sessões do poder legis

lativo, no caso de que trata o § 19 do artigo 19, as formali
dades que garantem a liberdade individual dos cidadãos, con
vocando immediatamente o Oongresso para que este resolva
sobre seu acto.

Art. 37. Imcumbe ao Governador :
1°. Prestar as informações e esclarecimentos que lhe fo

rem exigidos pelo Oongresso.
2°. Apresentar arrnualmente ao Oongresso um relataria

minucioso do estado dos negocios publicas e bem assim as pro
postas do orçamento e fixação da força policial.

CAPITULO III

Da respollsabilidade do governador

Art. 38. O Governador do Estado será submettido a pro
cesso e julgamento, pelos crimes de re~ponsabi1idade, perante
O Oongresso, e pelos crimes communs, ante o Superior Tr:bu·
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nal de Justiça, depois que o Congre:.;so declarar procedente a
accusação.

§ unico. Quer n'um, quer n'outro caso, uma vez decreta
da a pro('('dencia da accusação, ficará o Governador suspenso
de suas funcções.

Art. 39. São crimes de responsabiliàade os actos do Go-
vernador, que attentarem contra:

1 A Constitui~ão do Estado.
2 O livre exercicio dos poderes politicos.
3 O goso e exercicio legal dos direitoi! politicos e indi-

viduaes.
4 A segurança interna do Estado.
5 A probidade da administração.
6 A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu

blicos.
7 As leis orçamentarias votadas })elo Congresso.
§ unico. Os crimes mencionados neste artigo são OR de

finidos no Codigo Penal da Republica, e o Congresso, na sua
primeira sessão annual, regulará a fôrma do processo.

CAPITULO IV

Do@ Secretarios do Estado

Art. 40. O Governador do Estado é auxiliado por Secre
tarios de Estado de sua e:Iclusiva e pessoal confiança, os quaes
lhe referendar.io os aC~I's.

Art. 41. Os Secretarios de Estado não p0derão ser elei
tos Governador ou vice-Governador, até seis mezes depois de
deixar o cargo.

Art. 42. Os 8ecretarios de Estado Eij,o respon aveis uni
camente pelos actos que expedirem em seu nome.

§ unico. Nos crimes communs e de responsabilidade serão
processados e julgados pelo Surerior Tribunal de Ju tiça e,
nos connexos com os do Governador, pela autoridade l:ompe
tente para o julgamento d'este.
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TITULO IV

D as eleições

Art. 43. Os deputados ao Congresso serão eleitos por voto
directo em todo o Estado.

Art. 44. O modo, proces o d'e~sa eleição e o alistamento
dos eleitores serão regulados em uma lei especial.

Art. 45. A eleição de Governador e vice-Governadores
será feita por sufl'ragio popular directo e terá lugar no dia
lJ!'imeiro de Maio do ultimo anno do periodo governamental.

§ 1.0 Oada eleitor votará em um cidad'io para. Governa
dor e tres para primeiro, segundo e terceiro vice-Governado
res, em duas urnas e por duas cedulr.s rlistincta.. Do trabalho
eleitoral lavrar-se-á uma acta circumstanciada, d~L qual serão
extrabidas duas copias e remettidas, uma ao 00nsel110 Muni
cipal e outra ao respectivo Prefeito.

§ 2.° O Conselho Municipal fará apuração dos votos re
cebidos no municipio e, da acta geral que então lavrar, extra
hirá duas coptas autbenticas, cnjo teor será logo publicado
pela imprensa, e, na falta, por edital; e fechadas e lacradas
serão remettidas, uma ao Governador do Estado e a outra ao
Presidente do Oongresso.

§ 3.° Reunido este em sessão ordinaria, ou extl'aordina
ria, si fôr preciso, a rneza abrirá as authenticas, fará a som
ma dos votos e o Presidente proclamará Governador do Esta
do do Parabybll. o cidadão que, na respectiva votação, reunir
maioria absoluta de sufl'ragios, e primeiro, segundo e terceiro
vice-Governadores os tres cidadãos, que na outra votação re
unirem aquella. maioria.

§ 4.° Si nenhum tiver obtido essa maioria, ou se sómente
um ou dons a tiverem attingido, o Congresso elegerá o Go
vernador ou cada um dos vice-Governadores, por maioria dos
votos presentes, dentre os cidadãos que occnparem os dous pri
meiros logares na respectiva votação.

~ 5.0 Em ClLO de empate decidirá a sorte.
S 6.° O pl'(lce 80 de que trata este artigo nos §~ 4.° e

5.0 começará e findará na mesma sessão do Oongressu.
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Do poder judíciar'io

Art. 46. o IJoder judiciaria terá por orgãos:
1°. Um Superior 'rribunal de Justiça.
2°. O Jury criminal e 'l'ribunaes corl'eceionaes.
3°. Juizes de Direito.
4°. Juizes Districtaes.
Art. 47. Uma lei onIinaria ueterminará as Ílmcções e com·

petencia de cada um d'esses orgãos, bem <>OIDU a organisação
dos Tribunaes, de modo que, de todas as causas cíveis decidi·
das em ultima instancht pelos juizes singulares, caiba recurso
de revista para. o Superiur Tribunal. .

Art. 48. Em cada circumscripção judiciaria em que func
cionar o Juiz de Direito haverá um Procurador de Justiça,
que terà as mesmas attTibuições nos actuaes Promotores pu
blicos e exercerá CUIlJUhLtivarnente as funcções de Curador de
orphãos, ausentes e interdictos.

Art. 49. O Superior Tribunal de Justiça será composto
de cinco membros, com a denominação de Dezembargadores, e
terá sua sMe na capital elo Estado.

Art. 50. Os membro~ do Tribunal de Justiça, os juizes da
Direito e os Procuradores da J u tiça ~ão nomeados pelo Go·
vernador, observadas as seguintes condi~ões :

I Os membros do Tribunal de Justiça, por ac<>esso entre
os Juizes de Direito, na ordem da antiguidade. Sendo esta igual,
prevalecerá a do serviço na Magistratura, e em ultimo caso a
antiguidade em funcções publicas.

II Os Juizes de Direito, dentre os bachareis em sdencias
juridicas por qualquer das faculdades officiaes da União, ou a
ellas equiparadas por lei, qUE: tiverem, pelo menos, quatro an
nos de exercicio do cargo de Procurador da Justiça, ou de qual
quer outro cargo judiciaria, Federal ou dos Estados.

fi Os Procuradores da Justiça dentre os cidadãos de re
conhecida aptidão e moralidade, devendo ser preferidos os di-
plomados em direito. . .

Art. 51. E' garantida â Magistratura a sua completa in
dependeucia. Os Magistrados só por sentença condemnatoria
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pasaada em julgado, perderão os seus cargos e não poderão
ser removidos, salvo a seu pedido ou quando a ;sua permanen·
cia na localidade seja inconveniente á: ordem publica, sob de·
cisão, neste caso, do Tribunal de Justiça.

§ unico. Oonsideram-se Magistrados os Dezembargadores
e os Juizes de Direito.

Art. 52. O Superior Tribunal de Justiça elegerá annual·
mente de seu seio o seu presidente.

§ unico. Os empregados da respectiva secretaria serão
nomeados pelo Superior Tribunal, a quem competirá tambem
o provimento dos of:ficiaes de justiça por meio de concurso.

Art. 53. Os membros do Superior Tribunal de Justiça se·
rão julgados nos crimes communs pelo mesmo Tribunal.

Art. 54. O Governador designará annualmente um dos
membros do Superior Tribunal de Justiça para servir o cargo
de Procurador geral da Justiça do Estado.

Art. 55. Os Juizes de DiTeito, nos crimes communs e de
responsabilidade, serão processados e julgados pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Art. 56. Os Juizes de Direito serão substituidos por sup·
plentes nomeados pelo Governador.

Art. 57. O Juiz de Direito, cuja' circumscripção judicia
ria for supprimida, perceberá o ordenado que lhe competir
por lei.

§ unico. Restaurada a circumscripção, para ena voltará o
Juiz de DiTeito, salvo declaração sua em cont.rario, no caso
de lhe ter sido já designada outra.

Art. 58. Em cada districto em que se dividir o munici
pio haverá um Juiz Districtal e dous substitutos eleitos trien
nalmente por suffragio diTecto.

Art. 5~. Os Procuradores da Justiça serão nomeados por
quatro annos, podendo ser recondusidos, e s6 por sentença con
demnatoria, passada em julgado, perderão os seus cargos e não
poderão ser removidos, salvo a seu pedido ou quando a sua
permanencia na localidade seja inconveniente á. ardem publica,
ouvido o Procurador Geral da. Justiça.

Art. 60. Sempre que as partes preferirem. dar-se-ha o
julgamento por arbitros nas questõe em que não forem inte
ressados menores, orphãos, interdictos ou a fazenda publica.



347

Art. 61. O Oongresso fixará e não mais poderá reduzir
os vencimento~ dos magistrados.

Art. 62. O Jury civil poderá ~er organi~ado quando jul
gar opportuno o Congresso ordinario.

TITULO VI

Do tnanicipio
Art. 63. O Estado será dividido administrativamente em

municipios, cuja séde, numero e limites serão determinados em
lei ordinaria.

Art. 64. Na direcção de seus negocios peculiares o muni
cipio será auonomo, uma vez que não infrinja as lei8 federaes
e do Estado.

Art. 65. O Governo do Estado pMe intervir nos negocios
do municipio .

I Quando as deliberações dos fllnccionarios municipaes fo
rem contrarias á Constituição e ás leis federaes e do Estado.

TI Quando estas deliberações ofrenderem direitos de outro
municipio, que reclame.

Art. 66. Cada municipio terá um conselho municipal, elei
to por tres annos pelo systema eleitoral que for adoptado por
lei ordinaria, e será composto, de nove membros na capital, e
de sete em todos os 0utrOE.

§ unico. E' gratuito o cargo de membros desses conselhos.
. Art. 67. O conselho municipal elegerá annualmente de seu

selO o seu presidente. organisará o regimen de seus trabalhos,
nomeará, suspenderá e demittirá os funccionarios de sua secre·
taria e determinará as attribuÍções e vencimentos destes, de
vendo s6mente haver uma sessão ordinaria annualmente.

Art. 68. Ao Conselho Municipal compete deliberar sobre:
. I Receita e despeza municipal, lançando os impostos in

dlspensaveis, Fem contravenção ás leis do Estado.
U Emprestimo que o municipio precise contrahir, ,sob sua

rp.sp?~sabilidade, para occorrer ás despezas com os serviços
mumclpaes. . .

. III Arrendamento, fÔro, troca e alienação dos bens moveis
e lmmoveis do municipio.
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IV Applicação, arrematação e fiscalisação das rendas mu
nicipaes, lJrganisando a competente escripturaiíão.

V Obras publicas munieipaes, iIluminação, abastecimento
e di8tribuição das aguas.

VI Policia municipal, salubridade, vaccinação e revacci
nRção, limpeza e aformoseamento das cidades, vil1a8 e povoa
ções..

VII Construcção e conservação dos cemiterios, viação pu
blica e meios de transporte.

VIII Casa de beneficencia publica, escolas de qualquer
gráo, sendo o ensino primario gratuito e leigo e ficando ga
rantido aos particulares o direito de ensinar independente de
licença.

IX Theatros, logradouros, mercados, feiras, cadeias e ser
viço de extincção de incendios.

X Destipropriação por utilidade municipal, mediante pre
via indemnisação por ajuste ou arbitramento, de conformidade
com as leis do Estado.

XI Organisação dos differentes serviços mnnicipaes, crean·
do os empregos necessarios e regulando por acto especial ns
condições de nomeação, vencimento, exercicio, suspensão e de
missão dos ampregados do municipio.

XII Reclamações ao Governador do Estado contra os abu
sos l!l'ejudiciaes aos direitos do municipio praticados por qual
quer autoridade de hierarchia não municipal e proceder con
tra elia, sendo caso d'isso, para ser punido e indemnisado o
municipio.

XIII Organisação da estatistica, fazendo arrolar de cinco
em cinco annos, a população do municipio com indicações re
lativas á extensão territorial, recursos industriaes e agricolas,
instrucção e movimento dos diversos serviços da municipa
lidade.

XIV Favores tendentes aos melhoramentos de caracter mu·
nicipal.

XV Divisão do territorio do municipio em districtos.
XVI Comminar multas até sessenta mil réis.
XVII Finalmente ,obre tudo que disser respeito ávida

economica e admini trativa do municipio e não contrariar as
leis Federaes e do Estado aos direitos dos municipes.
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Art. 69. Além do Conselho, cada mUlllCJplO terá um Pre
feito, que representará o poder executivo municipal e será elei
to na me ma occllsião pelo mesmo tempo e forma por que o fôr
o Conselho Municipal e substituido, em seus impedimentos pUf
nm sub-Prefeito, eleito na mesma occasião.

Art. 70. Alem das attribuições que p08sam ser conferidas
ao Prefeito pela lei organic,t municipal. compete-lhe:

I EXAcutar e fazer executar aI) deliberações do Conselho
deviilarnente promulgadas.

II Superintender todos os serviços do municipio.
ru Fazer arrecadar a receita municipal por intermr.lio de

agentes de sua confiança.
1V Nomear. suspendA!' e demittir oS empregados não elec

tivos do municipio, excepto os da secretaria do Conselho
V Ler em sessão do Conselho uma exposillão das necesDi

dades do municipio e das occurrencias mais notaveis qne se
tiverem dado nos interval10s das se sões.

VI Ordenar as despezas com os serviços determinados
pp.lo Conselho e autorisar ü seu pagarnentn pelo cofre da mu
nicipalidade.

VII Formular a proposta do orçamento municipal, o ba
lanço e contas do exercicio anterior para serem presentes ao
Conselho.

VIII (')onvocar extraordinaria,uente o Conselho quando o
interesse publico o exigir.

Art. 71. Julgando o Prefeito que alguma deliberação do
Oonselho é prejudicial ao bem do municipio, poderá ~uspender
a sua execução, apresentando ao dito Cons~lho os motivos por
qUll aS~'Írn procedeu.
_ Art. 72. O Conselho, tomando conhecimento das razões da

na.o execução, resolverá por votação de dou terços de seu,:;
membros, si dave ou não ser mantida a sua deliberação.

Art. 73. As funcções do Prefeito po lerã/) ser remunera
das: mediante porcentagem de arrecadaçã.o ou ordenado fixo,
arblt,rado pelo Oonselho Municipal no triennio anterior ao em
qUe houver de servir o Prefeito.

.Art. 74 O Prefeito não poderá ser eleito para o triennio
egumte~

Art. 75. Os Conselhos de dons ou mais municipios limitro-
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phes poderão se reunir em Conselhos regionaes para resolverem
sobre serviços ne interesse commum.

Art. 76. Um ml1ni~ipio só poderá ser annexado a outro se
o requerer por intermec1io (le seu Conselho. Neste caso é o Con
gresso o competente para decretar a nnnexação.

Art. 77. Uma lei do Congresso ordinario, em sua primei
ra reunião, fará a discriminação das rendas do Estado e do mu
nicipio.

Art. 78. Os bens e rendas municipaes não são sujeitos á
execução e quando os Conselhos forem condemnados a pagar
alguma divida ou tenham que cumprir alguma obrigação, in
cluirão nos orçamentos (t Iluantia necessaria para satisfazer o
debito..

§ unico. Se esta formalidade fôr preterida ou se o paga
mento não se effectuar, os membros que derem causa á omis
são ou o Prefeito que não effectuar o pagamento, ficarão pes
soal e civilmente responsaveis.

Art. 79. Os membros dos Conselhos municipaes e os Pre
feitos responderão perante o Juiz de Direito, pelos crimes pra·
ticados no exercicio de suas funcções, com recurso necessario
para o Superior Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 80. A fazenda municipal terá acção executiva nos
mesmos casos que a do Estado.

TiTULO VII

Dos cidadãos e das garantias de seus
direitos

Art. 81. São cidadãos parahybanos todos os que !louve
rem nascido no territorio do Estado do Parahyba do Norte.

Art. 82. A Constituição assegllra a brasileiros e estran
geiros residentes no Estado a inviolabilidade dos direitos con·
cernentes á liberdade, segurança individual e á propriedade,
no termos seguintes :

§ 1°. Ninguem pMe ser obrigado a fazer ou deixar de fa
zer alguma cousa, sinão em virtude de lei.

§ 2°. Todos são iguaes perante a lei.
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§ 3°. Nenhuma lei será decretada senão por utilidaae pu
blica e em CIlSO algum terá effeito retroactivo.

§ 4°. E' garantida a mais ampla liberdade na manife ta
ção das opiniões sobre qualquer assumpto, pela imprensa, pela
triblma e por qualquer outro meio, com a responsabilidade
criminal, que a lei estabelecer, de quem abusar d'essa liberdade.

§ 5°. A casa do cidadão é um asylo inviolavel, no qual
ninguem pode penetrar de noute sem o seu consentimento, se
não em caso de desastre ou crime, a cujas victimlts seja pre
ciso acudir, nem de dia, senão nos casos o pela forma deter
minada na lei.

§ 6°. A excepção de flagrante delicto, ningne:ll p,)Lle ser
preso senão por ordem escripta da autoridade competente, nem
conservado na prisão sem culpa formada, senão n'Js casos de
terminados na lei.

§ 7°. Ninguem será conduzido á prisão 011 nella detido se
prestar fiança idonea, nos casos em que esta tem lugar.

§ 8°. Ninguem será sentenciado senão pela autoridade
competente, em virtude de lei anterior e na. forma por eUa pres
cripta.

§o, E' garantido, em sua plenitude, o direito de habeas
corpus e a respectiva ordem em caso algum deix:ará de ser im
mediatamente cumprida.

§ 10. E' garantido a todos o direito de associarem-se e
rennirem-se livremente, não podendo a policia intervir, senão
no caso de pertnrbação de ordem publicr•.

§ 11. E' garantido a todos o direito de petição e repre
sentação á qualquer antoridade do Estado ou da União.

§ 12. Todos os cultos religiosos ponem ser professados e
exercidos livremente. uma vez que não offendam a moral pu
blica e aos bons costumes; nenhum deUes será adoptado nem
subvencionado pelo Estado.

§ 13. E' garantida. a liberilafle de toda. as industrias e
profLsões que não forem incompativeis com a moral publica e
os bons costumes.

§ 14 Em tempo de paz todos podem entrar e sahir do
territorio do Estado com sua fortuna e bens. quando e como
lhes convenha e sem dependencia de passaporte.

§ 15. E garantido o direito de propriedade em sua plenitu-



35~

de. com a unica restricção da desapropriação por utilidade pu
blica, mediante indernllis!tl;ão previa, pela forma que a lei es
tatuir.

§ 16. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 17. A lei proporcionará. aos accusados a mais plena de

feza, estabelecendo formulas que a facilitem e garantam.
§ ]8 E' invioln.vel o segredo das cartas e telegrammas.
§ 19. E' garantida aos inventores a propriedade de suas

invenções.
§ 20. ~rodo o cidadão pode ser admittido aos cargos publi

cas, sem outra preferencia que não seja a de suas habilitações e
virtudes.

§ 21. E' garantida a propriedade litteraria.
§ 22. Nenhum imposto poderá ser cobrado sinão em vir

tude de uma lei que o autorise.
Art. 83. A especificação dos direitos e garantias expres

sas nesta Oonstituição, não exclue outras não enumeradas, mas
resultantes da forma do Governo que ella esti:Lbelece e dos
principios que consigna.

TITULO VIII

Da reforma da Constituição

Art. 84. Esta Oonstituição só poderá ser reformada pOI'

iniciativa do Congresso ou dos Oonselhos Municipaes.
§ 1°. ConsidE'rar-se-hú proposta a reforma quando o pedir

uma terça parte, pelo menos, dos membros do Oongressr, ou
quando for solicitada por dons terços dos municipios, repl'e~en

tado cada municipio pela maioria de votos de seu Oonselho.
§ 2° Em qualquer dos casos acima, a proposta será no

anno seguinte Sll bmettirla a tres discu!lsões, considerando-se
approvada, se obtiver em cada urna deBas dous terços dos vo
tos dos membros do Congresso

§ 3°. A proposta approvada será publicada com a~ as i
gnaturas do Presidente e Secretario do Oongresso, sendo de
accordo com e1la modificada a parte reformada.
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TITULO IX

Disposições geraes
Art. 85. Nenhum dos tres pOlieres do Estado será exer

cido cumulativamente com qualquer dos outros.
Art. 86. Todos os funccion:lrios publicos são responsaveis

judicialmente pelos abusos e omi~sõe;,; que com metterem no exer
cicio de suas fnncções, assim como pela indulgencia ou negli
gencia em não responsabilisarem effectivamente os seus subal·
ternos.

Art. 87. Continuam em vigor as actuaes disposições legaes
ele direito privado, a legislação processuaL administrativa, fi
nanceira e policial, e bem assim as leis, regulamentos e con
tractos ela antiga Provincia e do Governo Provisorio do Es
tado, no que implicita ou explicitamente não forem contrarios
á esta Constituição, até que sejam revogados, alterados ou res
cindidos pelos poderes competentes.

Art. 88. O serviço de segurança do Estado é um ramo
da administração superior ao qual incumbe a manutenção da
ordem, da paz e da tranquillidade publica.

§ unico. Para esse serviço terá o Estado uma policia com
a organisação que uma lei ordinaria estabelecer.

Art. 89. Não se poderá, sob pretexto algum, fazer dedu
cllção nos vencimentos dos funccionarios.

Art. 90. TeTão fé publica no Estado os documentos offi
ciaes, devidamente authenticados, uo Governo Federal ou dos
outros Estados.
. Art. 91. Quando não tiver sido votada a lei do orçamento,

VIgorará a do exercicio an terior.
Art. 92. Todas as vezes que o Congresso funccionar co

mo. Tribunal de J usUça, será presidido pelo Presidente deste
Tnbunal.

Art. 93. Quando em algum municipio se perpetraI'em cri·
~e~1 que, por sua gravidade, numero de culpados ou patro
C~010 de pessoas poderosas, tolham a acção regular das auto
ndades locaes, o Governador determinará que algum magis
tr.ado pa.ra ali se. transpox;te temporariamente, afim de proceder
alOquento e formação da culpa, inclusive a pronuncia dos crimi-

se
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nosas, com recurso necessario para o Superior Tribun:ll 11e
.Justiça.

Art. 94. E' concedid!l. a extradição de crimino. o:' reela
mados pelas JUStiÇRS dos outros Estados, on lia tlistricto Fe·
derl\l, de accordo com RS leis.

Â.rt. 95. As cOlidições para o cidadão ser eleitor são as
mesmas prescriptas na Oonstituição Federal.

Al't. 96. O representante do Congresso do Estado, qne for
eleito para o Congresso Federal optar{L por um dos dous man
datos.

Â.rt. 97. Qualquer fnnccionario publico contrahirá com
premisso formal rle bem cumprir os deveres inherentes ao CHI'

go, nntes de entrar em exercicio.
Art. 98. Urna vez constituiflo~ os municipios, nos termos

do art. 63, só se poderão constituir outros com territorio que
contenha qninze nlil habitantes, pelo menos, comtanto que
aquelles nã.o fiqnem com Illenor população.

Â.rt. 99. Não haverá contencioso administrativo.
Art. 100. E' garantida a divida do Estado.
Art. 101. Nenhum empregarlo poderá accumular venci·

mentos, ou sejam alles pagos pejos cofres da Uniã.), do Estado
ou municipios. Os apo entado:;; ou reformados que exercerem
qualquer cargo remunerado, optarão pelo vencimento da re
forma ou aposentadoria, ou pela remuneração do que exercer.

Art. 102 A. apcsentadorh só poderá ser concedida aos
funccionarios publicos em caso de invalidez ::l.bsolllta no ser
viço do Estado ou dos municípios, sendo esta provada por junta
medica, nomeada pelo Governador do Estado, ou pelo Prefeito
dos re pectivos municipios.

Â.rt. 103. E' permittido o exercício de 3dvorll.cia a qual
qner cidadão. que, per exame prestado no rrribnnal de Ju. ti·
ça, fôr habilitado para essa profi são.

Disposições tt'ansitorias
Art. 1.0 o Congresso ordinaria, logoo em suas primeiras

~es ões preparatorias. de~criminará, pela ordem da vot[l~.ão,

a turma de sens membros, cujo ma.ndato ha de cessar no pri
meiro biennío.
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Art. 2.° Emquanto por lei ordinaria não forem definiti
vamente arbitrados os vencimentos do Governador, este per
ceberá doze contos annualmente.

Art. 3.° O periodo Governamental do actual Governador
e vice-Governadores terminará em 31 de Dezembro de ] 895.

Art. 4.° A primeira organisação da magistratura do Es
tado será feita pelo Governador, sem dependenci& das con
dições contidas nesta Oonstituição, contemplando quanto lhe
permittir a conveniencia do serviço publico os actuaes Juizes
de Direito.

Art 5.° Fica o Governador aatorisado, desde já, á refor
mar as repartições do Estado, organisando as suas secretarias,
de modo mais conveniente ao publico serviço, e. bem assim a
fazer a organisação judiciaria.

Art. 6.° As incompatibilidades estabelecidas no art. 14
desta Oonstituição não prevalecerão na actual legislatura.

Art. 7.° A proporção que os municipios se forem orga
nisando, o Governo do Estado entregar-Ihes-â a administração
dos serviços que por lei. lhes competirem.

Art. 8.° Para marcar o ordenado ou porcentagem de que
trata o art. 73, é compete.nte no 1.0 triennio o Oonselho Mu
nicipal, em sna primeira sessão ordínaria.

Art. 9.° As funcções dos actuaf\S Intendentes Municipaes
dassarão a ser gratuitas do 1.0 de Janeiro de<892 em diante.

Art. 10. Até a definitiva organisação dos municípios, o
Governador do Estado continuará a ter nos negocios muni
cipaes a mesmft intervenção que actualmente tem.

Art. 11. Vigorará o actual orçamento do Estado, emquanto
outro não fôr votado pelo Congresso.

. Art 12. O municipio que dentro de um anno, não se or
gamsar, será annexado a outro por acto do Congresso.

Art. 13 Emquanto não houver lei do E t~do regulando
o processo eleitoral, vigorarão, no que não fór contrario á
esta Oonstituição, os actuaes e vigentes decretos e regulamen
to para as eleições de todus os funccionarios electivos do Es
tado e do municipio .

.Art. 14. Promulgada a Oonstituição, o Oongresso dará por
~ermmada a sua missão constituinte e enceta.rá seus trabalhos
legislativos ordinarios no diac l°,de Outubro do corrente anno.
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Art. 15. A primeira sessão do Congresso ordinario du
rarâ tres mezes.

Art. 16. A pr0mulgação desta Constituição í:erá feita pela
mes:l. do Congresso sendo o original as~ignauu pelos membros
presentes.

Mandamos, portanto, a todas aí: autoridades, a quem o
conher.imento e execução desta Constituição pertencer, que a
executem e façam executar e observar fiel e inteiramente co
mo nella se contem.

Publique-3e e cumpra-se em todo o Estado.
Sala das sessões do Congresso Cl)n~tituinte do Estado cIo

Parahyba do Norte aos cinco de Agosto de mil oitocentos II

noventa e um, terceiro da Republica dos E5tados Unidos do
Brl1zil.

M auoel da Fonseca Xavim" de A ndr"ade, Presidente.
Amaro Gomes Gar'neir"o Belt1"ão, vice-Presidente,
José Cavalcante de An"uda Gamar·a. 1.0 Secretario.
Anlonio Ge1"vasio Alves Saraiva, 2.° dito.
Maximiano José ele InoJosa Va1'ejão,
DI' ri ntonio Mw'quei úa Silva Mewi;;,
Ped1"o da Cunhec Ped1'osa.
Jose Lopes Pessôa da Costa.
D,'. Fmncísco Alves de Lima Filho.
Fmncisco Al've~' da Nobrega.
Dr. Flavio Ferreira da Silva Ma1'oja.
Abdias da Costa Ramos,
João PB1"ei1"a de Cast'ro Pinto.
Antonio Hortencio Cabml de Vasconceilos.
Anezio Augusto de Carvalho Serrano.
Ernesto A ugu,sto da Silva Freire.
Joaquim Gonçalves Rolim.
João Gualbe1"to Gomes de Sá.
Manoel ndefonso de Oliveira Azevedo Filho.
Vicente Sa.1'aiva de Car'valho Neiva.
Auguslo Emilio da Fonseca Galvão.
A nfonio Massa.
Jose IIB1"cttlano Bezer1'a Luna,
ÂlCgusto Carlos de Amorim Gar'cia.
Francisco Xavier' Junior.
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Antonio Gomes de An'uda Barreto.
Fmncisco Olavo de Medeiros.
Francisco José do Rosario.
Christiano Laurit?:en,





CONSTITUICÃO POLITICA
"

DO

Estado de Pernambuco
PROMULGADA

Em 17 dQ Junho de 1891





CONSTITUIÇÃO POLITICA
DO

PREAMBULO

Nós, o povo de Pernambuco, por nossos representantes

constituintes, reunidos em Congrp.sso, usando do direito que

temos de nos constituir, para garantia de nossas liberdades

individuaes, publicas e politicas, queremos e decretamos a

seguinte Constituição.

CAPITULO I

Do Estado

Artigo 1.0 A antiga provincia de Pernambuco, conser
vados os sens limites, organisa-se pelas disposições da pre
sFente Constituição em estado aut.onomo, fazendo parte da União

ederal Brazileira.
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Ârt. 2.° A forma do Governo do Estado será a republi
cana representativa, observadas as disposj~ões da Constituição
Federal e ua presente.

Art. 3.° Os poderes politicas do Estado, legislativo, exe·
cutivo e judicial, são delegações do povo, e exercem-se pelos
modos estabelecidos liaS artigos sAguintes.

CAPITULO II

Do pode.- legislativo

Art. 4 o O poder legi lativo é delegado a uma camara de
deputados, composta ue trinkl membros, cujo mandato durará
tres annos, e a outra de senadores, composta de quinze mem·
bros, cujo mandato durará seis annos, e constituirão o Con
gresso Legislativo do Estado.

Art 5.° São condições para ser eleito deputado:
l Ser cicladão .brasileiro nato ou naturalisado desde tres

RnIlO~ pelo lllp.nos antes da eleiçáo.
. II 'reI' eifecti \Ta, residencia no Estado desde tres annos

pelo menos antes da eleição.
ru Ser maior de vinte e um annos.
IV Estar no goso de seus direitos politicas.
V Ser eleitor no Estado.
Art. 6.° Para ser eleito senador requer-se:
I Ser cidadão brazileiro, nato ou naturalisado desue seis

annos pelo menus antes da aleição.
li Ser domiciliatlo no Estado desde seis annos pelo me-

nus antes da eleição.
ln Ser maior de trinta e cinco annos.
IV Estar no goso de seus direitos politicas.
V Ser eleitor no Estado.
Art. 7.0 O Congresso Legislativo se reunirá na capital

do Estado no dia 6 de Março de cada anno, se a lei não de·
signar outro dia, independentemente de convocação.

Art. 8.° A verificação dos poderes dos membros de ambas
as camaras e a nomeação de seus presidentes, vice-presidentes
e secretarias competem a cada uma dellas. As commissões, po'
rém, serão nomeadas pelos presidentes.
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Art. 9.° Em cada uma das camal'as os negocios se resol
verão por maioria absoluta de votos dos membros presentes.
As sessões diarias serão celebradas com o numero. pelo menos.
de dezeseis deputados e oito senadores e deverão ser publicas,
salvo quando o contrario exigir o bem do Estado.

Art. 10. Os projectos de lei terão em geral tres di cus·
sões. As l)rOpostas do Governo terão somente duas.

Art. 11. A discussão e votação dos ])]'ojectos de oreamen
to e força publica serão de iniciativa da Camara dos Deputa
do ,lu'ecedendo sempre ás de quaesquer outros projectos j Illas
o Senado pouerá emelldn.l-os.

Paragrapho unico. A lp,i do orçamento não conterá clis
posição alguma que não se refira á despeza e receita do Es
tado.

Art. 12. As sessões annuaes dur:.l1'ão f,res mezes. podendo
ser prorogadas por trinta dias, findos os qUae~, se não houve
rem sido votadas as leis de orçamento e força, o Governador
do Estado prorogará as do anno anterior.

Art. ] 3. Cada uma das casas do Congresso proverá em
seu regimento qnanto no moelo dp, sua communicação com o
Governador, publicação das lei', solt:lmnidade da abertura e
encerramento das sessões e quanto ao mais que fór concer
nente ao seu regimen interno, assim como li organisação de
suas secretarias, nomeando, demittindo, licenciando e aposen
tando seus empregados, respeitadas as disposições desta Cons
tituição.

Art. 14. Nas sessões de abertura e encerramento do Con
gresso tomarão assento promiscuamente os Deputados e Se
nadores. Serão, porém, presididas pelo presidente do Senado.

Art. 15. Compete aos presidentes das camaras fazer mano
ter a policia e segurança no interior e exterior dos edificios
em que funccionarem.

Paragrapho unico. Incumbe-lhes requisitar para esse fim
a força armada que for necessaria, e dispor deUa. para ga
rantir a ordem e assegurar a liberdade das discussões e deli·
berações.

Art. 16. Os Deputados e Senadores são inviolaveis por
suas opiniões, palavras e votos· no exercicio do mandato.

Art. ] 7. Os Deputados e os Senadores, desde que forem
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reconhecidos, atê nova eleição, não poderão ser presos, salvo
caso de ftagrancia em crime inafiançavel, nem processados cri
minalmente sem prévia licença de suas caml1ras.

Levado o processo atê pronuncia exclusive, á autoridade
processante remetterá os autos á Oamara. respectiva para re
solver sobre a procedencia da ar.cusação, se o accusado não
preferir ser immediatamente julgado.

Art. 18. As immunidades estatuidas nos artigos antece
dentes não comprehendem os delictos em materia mi.litar ou
naval, nem derogam as leis federaes das respectivas disci
plina8.

Art. 19. Os Deputados e Senadores receberão do cofre do
Estado igual subsidio, q.ue um!L lei fixará, e além disso aos que
residirem fóra da capital, será arbitrada na mesma lei uma
indemnisação, tambem igual, para as despezas ele ida e volta.

Paragnlpho nnico. Durante as prorogações os represen
tantes não receberào subsidio.

Art. 20. A lei que regular o subsidio dos membros do
Oongresso poderá ser alterada, mas a alteração só vigorará
na seguinte legislatura.

Art. 21. Qualquer das camaras poderá punir os seus mem
bros por procedimento incorrecto, e por maioria ele dous ter
ços da sna totalidade pronunciar a expulsão de ~lgum.

Art. 22. Não podem ser Deputados nem Senadores:
§ 1.0 O GovBmador, eus secl'etllrio~ e chefes de repar

tições publicas.
§ 2. 0 Os rnngistrados e fUllccionarios da justiça publica,

exceptos os que estiverem avulsos, ou em disponibilidade ha
mais de um anno.

§ 3.° Os empregados das repartições fiscaes.
'S 4.0 As autoridades que exercerem no Estado funcções

policiaes ou militares.
§ 5.° Os parentes do Governador em exercicio na opocha

da eleição. considerando-se como taes os paes, filhos, genros,
irmãos e cunhados, durante o cunhadío.

§ 6.° Os que tiverem contracto de fornecimento e em
preitadas de obras com o governo e repartições do Estado.

Art. 23. Os demais funccionarios deixarão o exercício de
seus empregos durante o tempo em que fnnccionar o Congresso.
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Art. 24. Nenhum D~p\ltado ou Sen:úlol'. ~lDquanto (h"trar
o seu mandato, poderá ser nomeado para qnnlqner emprego
civil ou militar, nem celebrar contracto>; com o poder execu
tivo. Si acceitar nomeação plLra emprego federal, ou em outro
Estado, ou si acceitar mandato legislativo para o Cougresso
Federal ou de outro Ktado, perderá o lugar de Deputado ou
Senador.

Paragrapho unico. A palavra emlJr'ego não comprehende
promoção ou accesso por antiguidade, nem commissões ad
tempus.

Art. 25. O fllnccionario publico nã.o incompativel, que
sendo eleito Deputauo ou Sellll.dor deixar ue tomar assento até
dez dias depois ua verificação dos poileres e continuar no exer
cicio de seu emprego, reputa-se ter denunciado o mandato e
proceder-se-ha immediat:lmente á nova eleição para preenchi
mento ua vaga.

Al't. 26. Por deliberaçã.o do Congresso em caso extraor·
dinariu ou pam garantir a isenção e independencia em seus
trabalhos e resoluções, poderá elle funccionar fóra do local do
co~tume, precedeudo annllucio e renniudo-,'e em legar publico
e accessivel ao povo.

Art. 27. A \~amara que emp.ndar um projecto o reenvia
rá á outra; si esta não Hpprovar a emenda, será o projActo
submettido a uma com missão de tres membros de cada uma
das camaras, e o que fôr por ella deliberado se considerará
resolução do Congresso. Os membros dessa commissão serão
eleitos pelas respectivas camaras. devendo della fazer parte
um Senador e um Deputado da minoria.

Al't. 28. O projecto que fôI' approvailo pelo Cong'resso
será apresentado ao Governador dentro de 10 dias para ser
sanccionado e tornar-se lei do E tado.
- Art. 29 Se o Governador o sanccionar, o referendará

simplesmente e em seguida o fará publicar j se lhe oppuzer
o seu vet.o, por entender que o projecto I)ffende a Constituição
Fed~ral ou a do Estado, ou por não ser conveniente ao bem
pnbhco, devolvel-J-ha á camara em que eUe se houver inicia
do, dando as razões de não sancção.

Art. 30. Se depois de novamente discutido fór o projecto
approvado, passará á outra camara. Se esta tambem o appro-
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var, o falá pnhlicllr como lei. Em ambas as casas haverá umlt
só discussão e .t vot..tção será nominal e por dous terços dos
membros de que se compõe cada camara.

Art. 31. Os projectos rejeitados ou não sanccionados não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa,

Art, 32. Se o governador dentro de dez dias, contados
da data do recebimento da resolução, não a sanccionar, ou não
Il. devolver, o Presidente do Senado ou da Camara a. publi
cará como lei.

Art. 33. A forma da promulgação das leis será a se
guinte :

" O" Congresso Legislativo do Estado de Pernambuco de
creta: "

Art. 34. O Senado renovar-se-ha por metade triennal
mente.

Art. 35. O Senador ou Deputado, eleito em substitnição
de outro, exercerá o mandato pelo tempo que faltar ao subo
stituido-

Art. 36. Compete ao Congresso Legislativo:
§ 1.0 Fazer leis, interpretaI-as, suspendeI-as e revo

ga.l-as.
§ 2.° Fixar annualmente a despeza e orçar a receita do

Estado, lançando as taxas e tributos que forem indispensaveis
aos serviços publicos, não emba.raçando a acção dos Munici·
pios no quP. concerne ás suas funcções.

§ 3.° Autorisar o Governador a contrahir emprestimo so
bre o credito do Estado.

§ 4.° Velar na guarda da Constituição e das leis rio Es
tado e representar ao Congre.so e Governo Federal contra. a
invasão no territorio do mesmo Estado, e bem assim contra.
as leis da União e as dos outros Estados que attentarem con
tra os seus direitos.

§ 5.° Promover o bem e progresso do Estado, das scien
cias, lettras, artes e industrias, creando estabelecimentos de
instrucção normal, secundaria, profissional ou technica, fundan
do Academias ou Faculdades de sciencias, e bem assim, crean·
do e mantendo CODcurrentemente com o Municipio escolas pri·
marias, publicas ou particulares,garantindo por tempo limita·
do aos autores e inventores direito exclusivo dos seus escri-
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ptos fl invenções que forem uteis n.o E~t~rio, uem como conce
dendo privilegios vantajosos ao mesmo E"t~d().

~ 6.° Desenvolver (l s.Y~tema de viação no interior do
Estado e navegação costeira, ficando livre a cabotagem nacio
nal nos portos do Estado.

§ 7.° Fixar annualmente a força publica necessaria ao
Estado e org'ani~ar uma milícia civica.

§ 8.° Regular a administração dos bens do Estado e de
cretar a sua alienaçã0 quando convier.

§ 9.° Resolver sobre os limites dos Municipios, não po
dendo, porém, alteraI-os sem que sejam ouvidos 08 respecti
vos Conselhos Municipaes.

~ 10. Mudar temporaria ou definitivamente a capital do
Estado, quando isso convier ao bem publico.

§ 11. Crear os empregos e repartições necessarias ao bom
andamento do serviço publico, regulando as condições de no
meação, vencimentos, conce sões de licenças, aposen,tadorias,
monte-pios ou seguros de vida e damissão dos funccionarios
do Estado.

§ 12. Decretar a divi~ão civil, administrativa e judiciaria
do Estado. '

§ 13. Prorogar e adiar as suas ses ões.
§ 14. A corupetencia leg'islativa do Congresso não terá

outras restricções além das que lhe forem pORtas pela Oom,·
tituição Federal e por esta.

Art. 37. Compete á Camara dos Deputados decretar a
accusação do Governador, do vice·Governador e dos Deputa
dos, precedendo a audiencin. d'elles.

Art. 38. Uma lei estabelecerá o rer,enseamento decennal
da lJopulaçi:'io do Estn.do, e no triennio que se seguir ao pri
meiro recenseamento poderá ser augmentado o numero dos
Deputados na razão de um por cincoent». mil ba.bitantes, e dos
Senadores na razão de um por dons deputado~.

Art. 39, Ninguem poderá ser n. um tempo membro de
ambas as cnmaras, nem uma desta funccionarâ sem a outra.

Al't. 40, Compete exclusivamente ao Senado conhecer
dos delictos de responsabilidade uos seus membras, dos Depu
tados e dos juizes do Superior Tribunal de Justiça.
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CAPITULO III

Art. 41. Â eleição dos Deputados e Senadores se fará em
um mesmo dia directamente por escrutinio em todo o Estado,
g-arantina a representação das minorias.

Art. 42. E' eleitor no Estado o cidadão alistado para as
eleições do Congresso Federal.

Art. 43. Considerar-se-hão eleitos os cidfodãos que obtive
rem maiores vutações em um só escrutinio.

CAPITULO IV

Do pOdeI" executivo

Art. 44. O poder executixo do Estado será exercido por
um Governador eleito por quatro annos.

Art. 45. Estando ausente o Governador eleito, o seu subo
stituto legal assumirá immediatamente o exercicio do cargo
começando a decorrer dessa data o periodo governamental.

§ unico. Em qualquer tempo que se apresente. o Gover
nador eleito ass.umirá o exercicio, cessando, desde logo, o do
vice-Governador.

Art. 46. Os poderes do Governador terminarão no dia
em que se completarem quatro annos precisos a contar do acto,
da po~se; devendo immediatamente entrar em exercicio o
Governador novamente eleito.

§ unico. Quatro mezes antes de findar-se o periodo go·
vernamental se fará a eleição do novo Governador e do vice
Governador.

Art. 47. O governador não poderá. ser eleito senão pas
sado quatro aTInos depois de findo o periodo governamenta!'

Art. 48 Na falta ou impedimento do Governador serVI-
rá em sen lugar:

I O vice-Governador.
II O Presidente do Senado.
TIl O Presidente da Camara dos Deputados.
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Art. 49. O Governador e o vice-Governador serão no
illeados por eleição populnr directa e em todo o Estado.

Art. 50. Nessa eleição os eleitore votarão em cedulas
distinctas, contendo um só nome cada uma-Para Governador
-Para vice-Governador.

Art. 51. Será eleito aquelle que obtiver maior votação em um
s6 escrutínio. No caso de igualdade de votos considerar-se-ha
eleitu Governador ou vice·Governador o mais idoso dos votados.

Art. 52. Ao empossar-se no cargo, o Governador pro
nunciará em sessão do Congresso, ou se este não estiver l'eu
nido, ante o Superior Tribunal de Justiça, o juramento ou af
firmação de que trata o art. 124,

Art. 5â. São requisitos de elegibilidade para os cargos
de Governador e vice-Governador :

I Ser cidadão nato dos Estados Unidos do Brazil.
II Ter residenc,ia no Estado des1e pelo menos oito annos

antes da eleição.
III Ter as qualidades de eleitor.
IV Estar no goso dos direitos politicos.
V Ser maior de 35 annos,
Art, 54. Prevalecem com relação á elegibilidade de Go

vernador e de Vice-Governador as incompatibilidades de que
trata o art. 22 e seus paragraphos.

Art. 55. O representante, quer do Congresso do Estado,
quer do Congresso Nacional, se fôr eleito Governador, não
poderá assumir o exercicio deste cargo, sem que previamente
renuncie o mandato.

Art. 56. O Governador, sendo eleito representante de ou
tro Estado, perderá o lugar, se acceitar o mandato.

Art. 57. Como .chefe do poder executivo compete ao Go-
vernador: \

§ 1,0 Decretar a applicação dos fundos consignados pelo
~ongresso aos diversos serviços ào Estado, não podendo ser
tIrada. do Thesouro qllantia alguma cuja applicação não esteja
determinada por lei.

§ 2.° Expedir instrucções para a boa execução das leis.
§ 3.° Convocar extraordinariamente o Congresso quando

o exigir o bem do E tado.
§ 4.° Enviar ao Congresso, por occasião de sua abertu

ra, um~ mensagem expondo a situação do Estadq em todos os
t'l
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ramos do serviço publico, e suggerindo as medidas necessarias
á administração publica.

§ 5.° Prestar ao Congresso os esclarecimentos e infor
mações, que lhe forem requisitados.

§ 6.° Nomear, suspender e demittir na forma da lei os
funccionarios do Estado e, sendo necessario, representar ao
Governo Federal, contra os funccionarios deste, resiclentes no
Estado.

§ 7.° Dispôr da força publica, conforme o exigir a segu
rança do Estado e o bem geral da União.

§ 8.· Requisitar do Governo Nacional o auxilio de forças
federaes, a permanencia das que estiverem no Estado e outras
medidas que a exigencia do bem publico aconselhar.

§ 9.° Sanccionar e publicar as resoluções do Congresso.
§ 10. Dirigir os negocios da adminis ração civil e militar.
§ 11. Moderar, ou perdoar as penas impostas por crimes

communs, sujeitos a jurisdicção do Estado.
§ 12 Designar dia para a eleição da vaga de Senador ou

Deputado, occorrida por qualquer causa, inclusive a de re-
nuncia. _

Art. 58. Para o auxiliar na administração, o Governador
nomeará quatro secretarios de Estado, escolhidos entre os ci
liadãos mais notaveis por sna habilitação e experiencia dos ne·
gocios publicos.

Art. 59. Os secretarios de Estado serão da exclusiva e
pessoal confiança do Governador e admissiveis ad nutum.

Art. 60. Esses secretarios, durante o exercicio de seu car
go, não poderão exercer quaesquer outras funcções publicas e
perceberão o ordenado que a lei lhes fixar.

Al't. 61. Os secretarios de Estado não serão solidaria
mente responsaveis pelos actos do Governador, e sim indivi
dualmente pelos que expedirem em seu nome.

Art. 62. As funcções de secretarios de Estado cessam
com as do Governador que os houver nomeado.

Art. 63. Em remuneração dos serviços do Governador [l,

lei fixará uma quantia annuaI, que nã') poderá ser augmen
tada, nem diminuída durante o período ao seu governo. O Go·
vernador, depois de em lossado, não poderá exercer nenhum
outro cargo, nem sahir do territorio do Estado sem licença do
Congresso.
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Árt. 64. O Vice-governador governará por todo o tem
po que faltar ao Governador, a quem succeder, se por ventura
a vaga do Cll rgo de Governador occorrer depois dos dois pri
meiros annos do periodo governamental.

No caso, porém, de vaga, por qualquer motivo, dos cargos
de Governador ou Vjce-governador, não havendo ainda de
corrido dois annos daquelle periodo, proceder-se-ha a nova
eleição.

§ Unico. Se depois de decorridos dois annos do periodo,
ficarem vagos, ao mesmo tempo, os lugares de Governador e
Vice-governador, para complemento do periodo governamental
proceder-se-ha á eleição de ambos esses cargos.

Art. 65. O Vice-governador que terminar o periodo go
vernamental em exercicio, não poderá ser eleito Governador
nem Vice-governador no periodo immediato.

Art. 66. Para que o Governador possa ser accusado é
preciso que a Camara dos Deputados assim o delibere, por
duas terças partes dos membros que a compõem e por vota
ção nominal.

Art. 67. Resolvida a accusação, serão remettidos ao Se·
nado, em original, todos os documentos que servirem de base
á accusação.

Art. 68. O Senado, tomando conhecimento daquelies do
cumentos, resolverá por dois terços de seus membros e por
votação nominal, se a accusação é ou não p.rocedente.

Art. 69. Resolvida a procedencia da accusação, a Mesa
do Senado remetterá ao Presidente do Superior Tribunal de
Justiça o decreto de accusação com todos os documentos que
o motivaram, para que elie prosiga nos termos ulteriores da
fo:mação da culpa e julgamento, sorteando para esse fim um
trIbunal, composto dos juizes mai~ graduados e antigos do Es·
tado em numero de vinte e por elle presidido.

Art. 70. As penas applicaveis ao Governador por crime
?e responsabilidade serão sómente as de suspensão, demissão e
Incapacidade para o exercicio de qualquer funcção publica ou
do Estado.

. Paragrapho unico. A applicação dessas penas n~o exi
IIlI
d

rá .0 culpado das demais em que possa incorrer em virtude
a leI Commum.
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CAPITULO V

Do p<\deI" judicial

Art. 71. Do poder judicial do Estaeio é delegado:
I A juizes de districto.
II As juntas de Municipio.
III Ao jury.
IV A juizes de direito.
V A um Supecior Tribunal de Justiça.
Art. 72. Os juizes de districto terão a :;lm cargo o pre·

paro e j lllgamento das causas aiveis, cuja alçada será fixada
por lei, com appelJação para o juiz de direito. Cumpete-Ihes
mais:

I Fazer corpos de delicto.
II Conceder fianças provisorias.
UI Processar e julgar em primeira instancia as contra·

venções ás posturas municipaes, e bem assim os crimes a que
não estiver imposta pena maior que a de multa até lOOaOOO,
prisão, degredo ou desterro até sei~ mezes, com multa ou sem
elia e tres mezes lle (:asa de correcção ou oflicinas publicas,
onde as houver, com. appeJlação necessaria para as juntas de
Municipio.

IV Formar culpa nos crimes communs até a pronuncia
inclusive, com recur o necfissario para o juiz de direito.

Art. 73. As juntas de Municipio se comporão do presidente
do COD elho Municipal e de quatro juizes rIe districto, sortea·
dos para cada sessão; e compete-lhe conhecer por appellação
das deci õe daquelles juizes em materia crime. .

Art. 74. O jury conhecer[t dos factos nos crim~s, cUJo
julgamento não seja da alçada dos juizas de districto e das
juntas do Município; dos crimes dos funccionflrios pnlllicus que
não tenham fôro especial; do de injurias impre~sas e dos outro
cujo conhecimento u lei )lle attribuir. . _

Art. 75. Os juizes 1e direito conhecerão das suspel\oes
postas aos juizes de distI'icto e por appellação das sentença.
civeis dos mesmos juizes de districto. lncumbe-ll1es talllbem o
preparo e julgamento das causas cíveis ds valor superiol' ao da
alçada dos juizes de districto.



§ 1°. No crime exercerão as actuaes funcções na parte não
alterada pela nova organisação.

§ 2°. Fóra da sede do Superior Tribunal de Justiça os
juizes de oireito julg-nrão os con:f!.ictos de jurisdicção e attribui
ção entre o:; funccionarios do Municipio e conhecerão das suspei
ções postas aos juizes ne direito do :lYIunicipio visinho.

Art. 76. O Superior Tribunal de Justiça será composto
de sete juizes e conhecerá em segunda e .ultima instancia, por
appellal{ão, das ~entenças proferidas em prjmeira pelos juizes
de direitll. assim no civel como no crime e dos conflictos de
jurisdicçf.i.o fl attribllição entre as autoridades existentes no
Municipio da capital, bem como entre os juizes de direito do
Estado.

Art. 77. Ao Snpe1'ior 'I'ribunal de Jnstiça incumbe o pre
paro dos processos de responsaLilidade dos respectivos mem·
bros e dos juizes de direito, bem como o julg-am.ento destes
e o preparo e julgamento de llns e outros nos crimes commUDS.

Art. 78. Os juizes do superior Tribunal de Justiça e os de
direito receberão dos cofres do Estado os vencimentos que a lei
fixar, sem mais 1'etl'ilJnição alguma, a titulo de emolumentos on
de custas. que passarão a ser percebidas pelo Estado na for
ma que fôr estabelecida por lei.

Art. 79. Os juizes de direito serão nomea.dos pelo Go
vernador dentre os indicados pelo PresidBnte dlJ Superior 'rri·
bunal de Justiça em uma lista não excedente de quinze no
mes.

§ Unico. Farão pclrte desta lista os doutores ou bachareis
em direito pelas Facnldades dos Estados Unidos do Brazil, ap·
provados em concurso Oll eX:Lme oral e escripto üe jurisprudüll
eia, theoria e pratica do processo, feito na séde do Estado pe
rante uma commissão de cinco membros, nomeados pelo Gover
nador dentre lentes da Faculdade ele Direito, advogados do fóro
e juizes do Superior Tribunal de Justiça.
_ Art. 80. Os jüizes de direito serão vitalícios e só pode

fao ser suspensos ou perder o seu lugar em virtude de sen
tença; nenhum será removido senão a pedido ou mediante
processo em que se prove ser perniciosa sua pel'manencia no
Municipio .

. Art. 81. A vaga aberta pela remoção ou qualquer outro
motwo será preenchida pelo juiz de direito mais antigo, dentre
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os que a requererem no prazo de trinta dias,. se ninguem are·
querer, o Governador nomeará nos termos do art. 79.

Art. 82. Aos juizes do Superior Tribunal de Justiça é ap·
plicavel a primeira parte do art. 80. As vagas que se derem
nesse tribunal serão preenchidas por accesso dos juizes de di·
reito, na ordem de sua antiguiàade.

Art. 83. Haverá 11m cada Municipio um juiz de direit~; o
da capital, porém, terá os que forem necessarios.

§ Unico. A substituição desses juizes será regulada por
lei.

Art. 84. Os cargos judiciarias são incompativeis com
quaesquer outros, electivos ou não.

Art. 85. Sempre que as partes preferirem dar-se-ha jul·
gamento por arbitras nas questões em que não forem interessa·
dos menores, orphãos e quaesquer interdictos.

Art. 86. Para representar o Estado, seus interesses, os da
justiça publica e dos interdictos e ausentes, perante os juizes e
tribunaes, haverá um Ministerio Publico, tendo por chefe um
procurador geral do Estado. Uma lei ordinaria dar-Ihe·ha orga
nisação, estabelecendo o seu pessoal e funcções.

CAPITULO VI

Da adIninistração do Estado

Art. 87. Para os effeitos da administração o Estado àivi·
dir-se-ha em Municipios..

Art. 88. Os Municipios são pessoas civis, autonomas e c.o~o

taes gozam de todos os direitos necessarios á ~ua vida admIDls·
trativa e economica.

Art. 89. Os direitos e prerogativas dos municipios serão
exercidos em cada um rlelles :

I Por um Conselho Municipal.
II Por um prefeito.
III Pelos juizes de districto. . .
Art. 90. Haverá em cada Municipio um Conselho MU~JCI·

paI, composto nas cidades de nove membros, nas villas de ClDCO

e na capital do Estado de quinze.
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Art. 91. O Conselho Municipal será eleito triennalmente
pelo corpo eleitoral do Municipio.

Al't. 9~. Serão eleitores do Conselho Municipal, além dos
cidadãos alistados como eleitores politicos, os estrangeiros que
tiverem domicilio no Municipio desde pelo menos tres annos e
contribuirem com as taxas municipaes.

Art. 93. O Conselho Municipal elegerá annualmente de
seu seio um presidente e commissões, de accordo com o seu
Regimento lnterno.

Art. 94. Realisará annualmente, na epocha que a seu juizo
fôl' consiuerl1.da mais Ipportllna, cinco sessões, cuja duração será
fixada em regulamento.

Art. 95. Compete ao Conselho Municipal deliberar sobre:
1 Receita e despeza municipal, organisando na primeira

sessão de cada anno o competente orçamento, lançando para
esse effeito as contribuições ou taxas que forem indispensaveis
ao serviço municipal e não contravierem ás leis do Estado.

II EmjJrestimo que o Município precise contribuir sob sua
responsabilidade para occorrer ás despezas com os serviços mu
nicipae!l.

III Arrendamento, fôro, troca e alienação dos bens moveis
e immoveis do Municipio.

IV Emprego, arrendamento e fiscalisação das rendas mu
nicipaes, organisando a competente e cripturação.

V Obras publicas municipaes, illuminação, abastecimento e
distribuição das aguas.

VI Guarda l\'funicin'\l necessaria ao policiamento dos dis
trictos, salubridade, v:: ...·cinação e revaccinação, limpeza e afor
moseamento das cidades, villas e povoações.

. VII Construcção e conservação dos cemiterios, viação pu
blica do Municipio e em geral sobre meios dA transporte.

VIII Estabelecimentos de beneficencia publica, escolas de
lJ.ualquer gráo, sendo ü ensino primario gl'atuito e ficando á
cargo da municipalidade. E' garantido aos cidadãos o direito
de ensinar, independentemente de .licença.

. IX Theatros, logradoUl'os, mercados, feiras, cadeias e ser
VIÇO de extincção de incendio.

X Desapropriação municipal, precedendo indemnisação ao
proprietario mediante ajuste ou arbitramento e de conformidade
com as leis do Estado.
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XI Divisão do territorio do Municipio em districtos.
XII Organisação dos differentes serviços municipaes, crean·

do os empregos necessarios e regulando por acto especial as con·
dições de nomeação, vencimento, exercicio , suspensão e demis·
são dos empregados do Municipio.

xm Reclamação ao Governador do Estado contra os abu
sos prejudiciaes aos direitos do Municipio, praticados por au
toridades de qualquer hiorarchia não municipal e proceder con
tra elias, sendo caso disso, para serem punidas e indemnisado
o Municipio.

XIV Organisação de estatistica. fazendo arrolar de cinco
em cinco annos a população do Municipio, com indicações re·
lativas á. extensão territorial, recursos indnstriaes e agricolas,
instrucção -e movimento dos diversos serviços da municipali
dade.

XV Favores tendentes aos melhoramentos de caracter mu
nicipal.

XVI Finalmente, sobre tudo que disser r.espeito ávida
economica e administrativa do Municipio e não contrariar as
leis federaes e as do Estado. respeitados os direitos dos mu
nicipios.

Art. 96. A execução das deliberações relativas a empres·
t.imo, aforamento e alienação de irumoveis, de que tratam os
§§l 2° e 3° do precedente artigo, fica dependente de approva
ção do Governador do Estado.

Art. 97 _ Dois ou mais Municipios confinantes poderão de
mutuo accôrdo reunir-se para realisação de serviços que lhes
interessem.

Art. 98. Vagando qualquer lugar no Con elho Muni
cipal por morte. renuncia ou algum outro motivo, será chll.
mado a occup:.l1-o o immc.liato em votos ao conselheiro menos
votado _

Art. 99. o desempenho das funcções da municipalidade
nenhuma ingel'encia terão quae quer outras fUltoridades estra
nha á hierarchia municipal, salvo os caSOS previstos na Cons
tituição e leis do Ltado.

Art. 100. Não podem ser eleitos membro;; do ConselllO
Municipal:

I As auíoridatles judiciarias e militares, quer federae,
quer do Estado.
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li Os empregados ãas repartições fiscaes feder8les do Es
tado ou do Municipio.

li Os empreiteiros de obras municipaes.
Art. 101. Não poderão servir simultaneamente no Conse

lho .Municipal avÓ, pai, filho, genro, irmão e cunhado durante
o cunhadio.

Art. 102. O prefeito é o chefe do poder executivo mu
nicipal.

Art. 103. U prefeito e o sub-prefeito serão eleitos ao mes
mo tempo e pela mesma fôrma que fôr o Conselho Municipal e
seu mandato durará tres annos.

Art. 104 O prefeito não poderá ser reeleito s.enão passa
dos tres annos depois de findo o período de seu governo.

§ Unico. O sub-prefeito que terminar aquelle periodo em
exercicio não poderá sec eleito prefeito nem sub-prefeito no
periodo immediato.

Al't. 105. Além das attribuições que possam ser conferidas
ao prefeito pela lei orga ica municipal, compete-lhe mais:

I Executar e fazer executar as deliberações do Conselho
Municipal devidamente ... romalgadas.

II Superintender todos os serviços do municipio.
III Fazer arrecadar a receita municipal por intermedio de

agentes de sua confiança.
. IV Nomear, suspender e demittir os empregados não elec

tivos do municipio, exceptuados os da secretaria do Conselho.
V Abrir as sessões ordinarias e extraordinarias do Conse

lho, lendo por essa occasião nma exposição das necessidades
do municipio e das occurrencias mais notaveis que se tiverem
dado nos intervallos das sessões.

VI Ordenar a despeza com serviços determinados pelo
Conselho Municipal e autorisar o seu pagamento pelo cofre da
municipalidade.

Vll Formular a proposta do orçamento municipal e o
balanço e contas do anno anterior para serem presentes ao
Conselho.

VIII Oonv"ocar extnordinariamente o Conselho quando o
bem d Municipio o exi ~ir. .

Art. 106. Entendendo o prefeito que alguma delibera~ão
do Con,~elho é prejudicial ao bem do mu.nicipio, poderá sltspen-
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der a sua execução, apresentando ao dito Conselho os motivos
porque assim procedeu.

Art. 107. O Conselho, tomando conhecimento das razões
de não execução, re80lverá por votação d~ dois terços de seus
membros se deve ou não ser mantida a sua deliberação.

Art. lOS. Nos casos de impedimento ou vaga, o prefeito
será substituido: 10 pelo sub-prefeito ; 20 pelo immediato em
votos ao prefeito. Se a vaga, porém, se der no primeiro ou se·
gundo anno, proceder-se-ha immediatamente á nova eleição.

Ârt. 109. As funcções do prefeito serão remuneradas me·
diante porcentagem da arrecadação ou ordenado fixo, arbitrado
pelo Conselho Municipal, em uma das primeiras sessões do trien
nio anterior ao em que tiver de servir o prefeito.

Art. 110. Em cada um districto haverá um juiz e tres
supplentes eJeitos pelo Conselho Municipal e servirão por tres
annos. Serão eleitos de preferencia os bachareis formados.

Art. UI. A esses juizes de districto, além das attfibui
ções constantes do art. 72 e seus paragraphos, competem mais as
funcções que até agora incumbiam ás autoridades policiaes.

Art. 112. Os juizes de districto terão o ordenado que lhes
marcar o Conselho Municipal antes da eleição deIles.

Art. 113. Não poderão ser eleitos para o mesmo triennio,
juiz de districto e supplentes, avô, pai. filho, genro, irmão e cu
nhado durante o cunhadio.

Art. 114. A justiça e a administração serão distinctas em
todos os gráos de jurisdicção.

Art. 115. Crear-se·ha um tribunal de justiça administra
tiva. Os casos em que esse tribunal deva julgar, sua composição,
competencia e processo para os seus julgamentos, serão regllla
dos por uma leI especial. .

Art. 116. Em todos os casos em que a autoridade admI
nistrativa, por força das leis actuaes ou futuras. tenha ile inter
vir para resolver contestações entre os cidadãos. ':a parte que e
julgar lesada em seu direito pela decisão administrativa pôde
recorrer aos tribunaes judiciarios.

Art. 117. O cidaàão que se julgar lesado em seu direito
por decisão ou providencia da autoridade adrrlÍni ltrativa, salvo o
caso previsto no artigo antecedente, tem a faculdade da reclamar
perante o tribunal de justiça administrativa.
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CAPITULO VII

Disposições ~eraes

Art. 118. As disposições da presente Constituição se deve
rão sempre entender de modo que não prejudiquem as preroga
tivas do Poder Federal e de qualquer dos Estados da União,
nem em caso algum possam servir de obstaculos á prosperidade
do Estado e ao livre exerr.icio dos direitos do cidadão.

Art. 119. As actuaes disposições legaes reguladoras das
relações de direito privado, a legislação pro~essual, administra
tiva, financeira e policial, no que explicita ou implir:itamente não
fôr contrario á esta Constituição, continuarão em vigor até que
sejam alteradas pelo poder legislativo do Estado.

Art. 120. São mantidos os contractos legalmente celebra
dos pelo antigo governo provincial e do Estado e em geral os
direitos adquiridos de ql'alquer natureza preexistentes á esta
Constituição.

Art. 121. Terão fé publica neste Estado os documentos of·
ficiaes, devidamente authenticados, do governo federal ou dos
outros Estados.

Art. 122. Quando em algum municipio se perpetrarem
crimes que por sua gravidade, numero de culpados ou patro
cinio de pessoas poderosas. tolham a acção regular das autori
dades locaes, o Governador determinará que algum magistrado
para alli se passe temporariamente e proceda a rigoroso in
querito, formação da culpa e pronuncia dos criminosos com re·
curso necessario para o Superior Tribunal de Justiça.

Art. 123. E' concedida a extradicção de criminosos recla
mados pelas justiças dos outros Estados ou do districto federal,
de accôrdo com as leis.

Art. 124. O Governador, os membros do Congresso do
Estado, os dOR Conselhos Municipaes e quaesquer funccionarios
publicos, antes de entrarem em exercicio, deverão fazer o se·
guinte juramento ou promessa: " Juro ou prometto guardar a
C.onstitnição Federal da Republica dos Estados Unidos do Bra
zl1, a ceste Estado e SUlS lei, desempenhar fiel e lealment'3 o
?argo que me foi confia'io pelo Estado e sustentar a União, a
mtegridade e a independencia da Republica. "



Art. 125. Todos os funccionarios publicos do Estado e dos
Municipios, qualquer que seja a classe e catbegoria a que per·,
tencerem, ·serão responsaveis civil e criminalmente perante as
justiças do Estado por prevaricação, abuso ou omissão no exer
cicio de suas funcções.

Art. 126. Não os exentará de culpa a allegação rle terem
obrado por ordem e determinações de seus superiores.

§ 1°. Denunciados aquelles funccionarios pelos prejudica
dos ou por qualquer cidadão, a autoridade judiciaria compe
tente, com ou sem regui. ição do ministerio prlblico, lOas me
diante audiencia deste, é obrigada a fazer eftectiva a rclspon
sabilidade dos funccionarios culpados.

§ 2°,' Além da pena criminal, ficam elIes, pelo damno cau
sado, sujeitos á indemnisação pecuniaria arbitrada pelo juiz,
com o limite que fór marcado por lei, resoluvel em prisão.

Art. 127. A aposentadoria só poderá ser dada aos funcdo
narios publicas em caso de invalidez no serviço do Estado.

Art. 128. Os juizes do Superior Tribunal e os de direito
terão as attribuições que por esta Constituição lhes competirem.

Art. 129, A inviolabilidade dos direitos relativos á libero
dade, segurança individual e de propriedade, é garantida pela
presente Constituição aos nacionaes e estrangeiros residentes
no Estado, nos termos sAguintes:

§ 1°. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou dei·
xar de fazer alguma cousa, senão em virtude da lei.

§ 2°, Todos são iguaes perante a lei
§ 3°. E' livre o exercicio de todos os cultos que não of

fenderem a ordem publica e aos bons costumes. O Estado não
adopta nem subvenciona reli5ião alguma.

§ 4°. Os cemiterios terão caracter secular e serão admi
nistrados pela autoridade municipal.

§ 5°, Não depende de licença ou intervenção da policia o
exercicio de direito de associação e de reuniões pacificas.

§ 6°. E' livre a manifestação do pensamento pela impren
sa e pela tribuna em quae quer assllmptos, respondendo cada
um pelos abusos que commetter nos casos e pela forma que a
lei determinar. Fica abolido o anonymato na imprensa.

§ 7°. domicilio do cid~,dão é inviolavl3l n, sem o COlisen-
timento de~te, nelie só se po erá penetrar 110S casos e pela for
ma que a lei determinar.
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§ 8°. QURollluer pessoa pMe, independente de passaporte,
usar de seu direito de locomoção, levando comsigQ os seus ha
veres.

§ 9°. Sómente em virtu:le de mandatlo de autoridade ju
diciaria competente poderá o cidadão ser preso, excepto no
caso de flagrante delicto.

§ 10. Ninguem poderá ser conservauo em prisão sem culpa
formada, nem será levado á prisão ou nella detido se prestar
fiançã idonea nos casos legaes.

§ 11. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 12. Nenhum cidadã.o pMe ser di'trallido da jurisdicção

perante a qual deva responder, nem sentenciado senão por au·
toridade competente, em virtude de lei anterior e nn. fôrma por
esta pre~cripta.

§ 13. Dentro de vinte e quatro horas se entregará ao preso
a nota da culpa assignada pela autoridade e contendo os nomes
do accusador e das testemunha~.

§ 14. Em caso algum deixará de ser immediatamente cum
prida a ordem de habeas-cO?"PMS, legalmente expedida.

§ 15. E' inviolavel o segre 10 da correspondencia postal e
telegraphica.

§ 16. E' reconhp.ciuo a todos o direito de petiljão e de re
presentação perante qualquer poder ou autoridade do Estadu.

§ 17. Os c,lrgos publicos podem ser Axercidos por quaes
quer cidadãos que reunirem as requisitos exigidoR por lei.

§ 18. E' garantido o livre exercido de qUttlquer profissão
moral, intellectual e ind u trhl.

§ 19. O direito de propriedade mantem-se em toda sua ple
nitude, salvo as desapropriações por necessidade ~u utilidade
publica, mediante in iemnisação prévia.

§ 20. Nenllum imposto de qualquer natureza poJerá ser
cobrado senão em virtude de uma. lei que o autorise.

§ 21. Alem Jos direito' especiiicados, ão garantidos todos
os outros que decorrerem dUo fórma. de ~overno estabelecida. e
dos principios consagrados por esta. Constituição.

Art. 130. A promulgação da pm:iente Constituição ~e fará
pela Mesa do Congresso depois de approvada.

_ A Mesa do Congresso e os membros presentes aSElignal-a
hao, fazendo-a publicar nos jornaes de maior publicidade.
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CAPITULO VIII

Da reCorma constitucional

Art. 131. Emenda ou emendas poderão ser additadas â esta
Constituição, se, passados dois annos depois de sua execução, a
experiencia assim o aconselhar. Qualquer das camaras poderá
iniciar a discussão da emenda.

Art. 132. Se a proposição de emenda fÓr approvada pela
maioria dos membros de ambas as Camaras, a emenda ou emen
das propostas serão registradas na acta da sessão e devolvidas
á decisão da seguinte legislatura.

Art. 133. Dois mezes antes da eleição dessa legislatura,
as emendas serão publicadas para que cheguem ao conhecimen·
to dos eleitores.

Art. 134. Se ambas as camaras da nova legislatura, após
tres discussões, approvarem as emendas por dois terços da to
talidade dos membros de cada uma das camaras, os presidentes
destas as publicarão como addição constitucional.

Disposições 'transitorias

Art. 1°. No primeiro anno da primeira legislatura, logo
nos trabalhos preparatorios\ declarará o Senado ala e 211. tur·
mas de seus membros, compostas aquella dos sete menos vota
dos e esta dos oito de maior votação.

§ Unico. No fim do triennio cessa o mandato dos da la.
turma e em lugar delles se elegerão novos; no fim do 2° trien
nio eleger-se-hão novos senadores em lugar dos da 230 turma.

Art. 2°. Emquanto não houver nova lei do Estado regu
lando o processo eleitoral, ficarão em vigor, no que não fôr
contrario á esta Constituição, os actuaes e vigentes decretos e
regulamentos para as eleições de todos os funccionarios elec
tivos do Estado e municipios.

Art. 3°. Até que sejam novamente organisados os diversos
serviços do Estado permane~erão elies como se acham, conser·
vados em seus lugares os funccionarios respectivos, emquanto
bem servirem.
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Art. 4°. Na primeira eleição para representante do Es
tado e dos municipios, assim como para a de Governador, Vice
governador e mais funccionarios electivos, não terão vigor as
disposições desta Constituição relativas á incompatibilidade e
a requisito de elegibilidade. Tambem não terá vigor no período
da la. legislatura a disposição do art. 24.

Art. 5°. Vigorarão as actuaes lei~ do orçamento do Estado
e dos mnnicipios, emquanto ontras não forem votadas, ficando,
porém, desde já revogado o § 57 do art. lOdo decreto de 4
de Março de 1890.

Art. 6°. Logo depois da promnlgação da Constitnição, os
deputados e senadores votar~o em escrutinio secreto para Go·
vernador e Vice-governador, que nos tres primeiros annos do
1" periodo governamental serão eleitos por voto indirecto.

§ Unico. Durante esses tres primeiros annos, a eleição
para pt'eenchimento desses cargo.~, no caso e vaga, por qual
quer motivo, se procederá do mesmo modo, reunindo-se para.
esse fim O Congresso.

Art. 7°. Serão eleitos Governador e Vice-governador aquel·
les que obtiverem maioria absoluta de votos na primeira vo
tação, ou maioria relativa na segunda, se na primeira ninguem
tiver obtido maioria ll.bsoluta.

Art. 8°. Promulgada a CODfitituição do Estado, eleitos o
Governador e o Vice-governador, e depois da respectiva posse
o Congresso dará por terminada a sna missão constituinte; e
separando-se em Camara e Senado enceterá seus trabalhos le
gislativos ordin' rios do corrente anno em epocha não poste
terior a 20 de Agosto.

Os presidentes de ambas aR Camaras fixarão dentro da
quelle prazo a epocha da reunião.

Art. 9°. Emquanto por lei ordinaria não forem definiti
vamente arbitrados os vencimentos do Governador, perceberá
eUe o honorario de trinta contos de réis aDnnaes e terá mais
cinco para despezas de estabelecimento.

Art. 10. Na organisação que se fizer dos diversos servi·
ços no Estado, o Governador preferirá os funccionarios mais
antigos e de mais merecimento, mandando que se conservem
como addidos, com . ens ordenados, os que excederem dos qua-
dros do pessoal das repartições.· .

§ Unico. Para execução deste artigo fica o Governador
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autorisado desde já a reformar as repartições do Estado, de
Rccordo com esta Constituição e sem augmento de despeza.

Art. 11. A' proporção que os municipios forem se orga
nisan10, o governo do E.~tado -lhes irá entregando a adminis
tração dos serviços, que pela Constituição lhes competirem,
correndo por conta dos cofres elas municipalidades a~ respec
tivas despezas.

§ 1°. O municipio ou municipios que dentro de um anno
não se organisarem será annexado ou annexados a outro; du
rante esse tempo as despezas municipaes continuarão a cargo
do Estado.

Art 12. Na organisação do magisterio municipal deverão
ser preferidos :

1°.. Os professores titulados actualmente providos.
2°. Os que não semlo, contarem cinco ou mais annos de

efi'ectivo exercicio do magisterio.
Paragrapho unico. Os que achando·se nestas condições ex

cedp.rem do quadro do pesíloal aproveitado continuarão a p13r·
ceber seus ordenados dos cofres do Estado, até que sejam pro
vidos nas vagas occorridas nos respectivos municipios, devendo
ser para isso preferidos.

Art. 13. Nas primeiras nomeações para a magistratura
do Estado, o Governador a quem cabem as nomeações prefe
rirá os actuaes juizes de direito e os desembargadores de mais
nota, nos termos do art. 6° das Disposições Transitarias da
Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Nessa primeira organisação não terá vigor o disposto no
art. 79 e seu paragrapho.

§ 1°. Por essa occasião o Governador poderá supprimir
lugares de juizes municipaes e substitLltos e bem assim remo
ver esses juizes e dispensai-os nos municipios supprimidos.

§ 2°. Naquelles municipios, onde não forem supprimidos,
conservando-se até vagarem, os lugares de juizes munícipaes
e substitutos, sArvirão esses juizes de preparadores e supplen
tes de juizes de direito, percebendo vencimentos do cofre do
Estado.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, as quaes o
conhecimento e execução desta Oonstituição pertencerem, que
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a executem e façam executar e cumprir tã:o fiel e inteiramente
como nella se contêm.

Publique-se e execute·se em tojo o territorio deste Estado.

Sala das sessõas do Congresso Constituinte do E~tado de
Pernambuco, aos dezesete de Junho de 1891, terceiro da Re
publica.

Jose Soriano de Souza, senador - pre~ident~ do Congresso
Jose Maria de Albuquerque e Mello, depntado _l° secreta·

rio do Congresso
Antonio Estevão de Oliveil'a, depntado -- 2° secretario do

Congresso
Jose Marcellino ela Rosa e Silva, senador
Dr. P,'axedes Gomes de Souza .Pitanga, senador
Gaspar de D"ummond, senador
Bal'ão de Caiará, senador
Coronel Feliciano Caliope ~Monteiro de Mello, senador
Rogober'to B. da Silva, senador
Ba,.ão de Ilapissuma, senador
José Maria C. de A. LaCel"da, senador
Miguel José de A. Pemambuco, senador

, Dr. Antonio Joaquim de Moraes e Silva, s~nador

Renovato Pereira T~jo, senador
FelilJe ele Figueirôa Fal"ia, senador
Felisbino de Mendonça Vasconcellos, senador
Apollinal'io Florentino de Albuquerque Ma'ranhão, deputa.do
F,'ancisco Antonio Regtteim Costa, deputado
ArthUl' II. de Alb~tquer'qtte Mello, deputa,do
Jose Faustino Po,·to, deputado
Constantino José da Silva Braga, depntado
Augusto Coelho de ~loraes, deputado
Francisco Ped'ro Boulitrectu, deputado
Mamtel Joaq~tim de Andrade Luna, deputado
IIe"cztla1~o Bandeira de Mello, deputado
Jose Adolpho Rodl"igues Limet, deputado
Oorbiniano de Aquino Fonseca, deputado
Francisco Manoel TVanderley Lins, deputado
Constantino Rodrigues Lins de Albuquerque, deputado
Antonio Cesa?'io Ribeiro, deputado
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Jooé Mal,ia Ca1'Closo, rlpput::l!lo
Sízenando Camei?'o da CLm7w, d putal\O
Ay?'es de Albuquel'que Bello, ueputarJ
Jel'onymo Jose Telles JltnioT, deputado
Antonio liV. Pinto BanileiTa A, de Vasconcellos, deputado
F?"ancisco Amynlhas de üwvalho Moum, deputado
Hen?,ique Augusto Milet, deputado
Luiz Fernandes de Oliveil'a, deputa,do
MamLel Rodrigues PO?'to, ueputado
Antonio Venancio Ca'/.1alcanti de AllmqltB?'que, deputado
Francisco Comelio da Fonseca Lima, deputttdo
Eugenio Bitlencow't, deputado
Luiz Antonio ele And1"ada, deputado

Publicada nesta Secretaria do COllgt'P.SSO Constituinte do
Estado de Pernambuco, aos clezesete de Juul10 de ]891.

o DIRECTOR

Luiz Demeli'io Dias Simões

GOVERNA.DOR - Dr, IIenl'ique Fei'cil'a de Lucena, ex
barão de Lucenn, me llJl.J ro do Supremo rrribunal Federal,
ministro de Estado, eleito em 17 lle Jnnho de 1891.

VlCE-GOVERNADJR - Dr. Jose A ?ltonio COlTêa ela Si/va
assumiu a administração em 17 de Junho de 1891.
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DO

ESTADO DE ALAGOAS





NÓF, os representantes do Povo Alagoano, reunidos em
Congresso Constituinte para ol'ganisal' um regimen antollomo
e democratjco, estabelecemo~, decretamos e promulgilmos Il. se
guinte

CONSTITUIÇÃO
DO

ESTADO DE ALAGOAS

TITULO I

Da organisação do Estado

Art. 1°. A antiga provincia. das Alagoas constitue-se em
E tado livre e autonomo, fazendo parte dos Estados·Unido~ do
Brazil, pelo Jaça federativo, sob a fórma de governo republi
cano, constitucional e representativo, conforme a Constituição
Federal.

Art. 2°. O Estado tem por base o municipio autonomo e
reconhece tres poderes harmonicos e independentes entre si
o legislativo, o executivo e o judiciaria.

Art. 3°. Esses poderes são delegações do povo do Estalio.

Secção I
Do Poder Legislativo

CAPITULO I

DO CONGRESSO

Art. 4°. O poder legislativo é delegado a um Congresso
Com a sancção do governador.



390

Art. 5°. O Congresso compõe-se de .duas Camaras- Ca
mara dos Deputados e Senado.

Art. 6°. A eleição para deputados e senadores far-se-ha
simultaneamente em todo o Estado por voto popular directo, ga
rantida a representação das minorias.

Em 'laso de empate, considerar-se-ha eleito o mais velho,
decidindo a sorte quando a idade fôr igual.

Art. 7° Ninguem póde ser ao mesmo tempo deputado e
senador.

Art. 8°. O Congresso no dia 15 de Abril reunir-se-ha na
capital dó Estado, independente de convocação, salvo se uma
lei ordinaria designar outro dia.

Ar~. 9°. Cada legislatura durará dois annos e as sessões
annuaes dois mezes, podendo o Congresso ser prorogado, adia
do ou convocado extraordinariamente.

§ 1°. Sómen te ao Congresso compete deliberar sobre a
prorogação e adiamento de suas sessões.

Pna este fim as duas camaras, sob a direcção do presi·
dente do senado, funccionarão rennidas.

§ 2°. Por motivo de força maior poderá o Congresso reu
nir-se em outro lugar que não seja a capital.

Art. 10. o caso de vaga aberta no Congresso, por qual·
quer causa, inclusive renuncia, o governador fará proceder
immediatamente á nova eleição.

Art. 11. ão se poderá celebrar sessão em cada uma das
camm'as, sem que esteja reunida a metade e mais um dos seus
respectivos membros.

Art. 12. As deliberações serão tomadas por maioria ab
soluta de votos dos membros presentes.

Art. 13. As sessões serão publicas, salvo quando o bem
do E.. tado exigir o contrario.

Art. 1".1:. Cada !lrna das camaras verificará os poderes de
eus mem bras, elegerá sen presidente, vice-IJresidente e se

cretarias, fará fell rfgimE-nto interno e nomeará seus empre
gados.

Art. 15. Amuas as camaras terão igualmente li iniciativa
de quae~quer medidas, :::;alvo as qUE! por esta CODstitui~ão lhes
forem privativa, e uma poderá emendar ou regeitar os pro'
jectos da outra.

Art. 16, Os deputados e senadores serão inviolaveis por
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suas opllllOes, pflIavras e votos no exercicio do mandato, e so
poderão ser presos e processados com licença da Gamara a que
perteneerem, salvo o caso de pri~ão em flagrante por crime
inafiauçavel; Df'ste caso, instaurado o processo e leva.do até
~t pronuncia exclusive, n. autoridade procesf'ante remetterâ os
autos á camara respectiva para resolver sobre a procedencia
rla accnsa~ão, !:e o accusado não optar pelo julgamento irn
mediato.

Árt. 17. Nenhnm membro de !lualqner 'das camaras po
derá ser ao Ulesmo tPlll~JO m.:wLro do Congresso Nacional, nem
acceitar ou exercer cargos, e~l)l'egos ou commissões remune
radas da União ou do Estallo, sob pena de perda de mandato.

Art 18. Não podem ser deputado::s nem senadores:
§ :i. 0. O governador, o vico-governador e os secretarios

de Estado.
§ 2°. Os chefes de repartições publicas.
§ 3°. Os magistra(los vitalicio... e funccionarios da admi

nistração da justiça, salvo os !lue estiverem avulsos ou em
disponibilidade, ha mais de um anno.

§ 4°. Os ascendentes e descendentes do governador, seus
irmãus e cunhados. durante o cunbadio, na época da eleição
ou seis mezes a ella pToximos.

§ 5°. Os cowmandantes da força publica do Estado e as
autoridades militares da União.

§ 6°. Os que tiverem com o governo e repartições do Es
tado contractos <le fornecimento on empreitadas de obras ou
forem pre~idelltes ou fizerem parte de directorias de bancos,
companhias ou emprezas, <lue gov,em de favores do governo do
Estado, definidos em lei.

'§ 7°. Os empregados demissiveis acl nutum.
Art. 19. Compete ao Congresso:
§ 1°. Fazer, interpretar, suspender e revogar as leis do

Estado.
§ 2°. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annuaI·

mentl:l e decretar impostos dentro dos limites estabelecidos pela
Constituição Federal, não embaraçando a acção do município

110 que é peculiar ás suas attribuições.
§ 3°. Autorisar o poder executivo a contrahir empresti

mos e fazer quaesquer operações, baseadas no credito do Es
tado, estabelecendo logo os meis de solveI-os.
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§ 4°. Creal' caix~s economicas e auxiliar a instituição de
bancos que não sejam de emissão.

§ 5°. Fixar annualmente a força publica do Estado e dar
lhe organisação.

§ 6°. Velar na gunrda da Constituição e das leis, quer
federaes, quer do Estado.

§ 7°. Âutorisar convenções ou ajustes, que não tenham
caracter politico, c m qualquer dos Estados da União.

§ 8°. Decretar a divisão civil, judiciaria e eleitoral do ter
ritorio do Estado.

§ 9°. Promover o en-ino em todos os seus ramos e gráos,
creando, mantendo ou subvencionando estabelecimentos ade
quados, em violação das attribuições do município.

§ 10. Desenvolver a vi3ção no interior do Estado e a
navegação, sem prejuizo da autonomia do município.

§ 11. Conceder amni tia DOS limites da jUl'isdicção do Es·
tado.

§ 12. Decretar soccorros publicos.
§ 13.-Crear e suprimir empregos e prover sobre as apo

sentadorias dos actoaes funrcionarios publicos, as quaes só serão
concedidas no caso de invalitlez no serviço do . ~ tado.

§ 14. Revogar as leis e resoluções municipaes somente
no que fôr tontrario ás do Estado e da União.

§ 15. Prover sobre a administl'l1ção dos bens do Estado,
ua renda, locação e alienação.

§ 16. Resolver sobre os limites dos municipios, não poden
do, IJorém, alteraI-os, sem que sejam ouvidos os respectivos
conselhos municipaes.

§ 17. Mudar te.mporaria on definitivamente a capital do
Estado, quando convier ao bem publico.

§ 18. Requisitar, quando entt'lTder necessario, do poder
executivo, dados e infoJ'rullções obre o estado das rendas publi
as e sobre outros assumptos de interesse geral.

§ ] 9. Pre"crever os ca"'os em que deverão ter lugar, me·
diante prévia indemnLaçáo, as desapropriações por utilidade
on necessiuade I ubUca e e tabelecel' o respectivo proce soo

S 20. Prover ii. organisação da estatistica e do cadastro
das terras do E 'tado.

§ ~l. Conceder .u negar licença ao governador e ao vicc
governadol'.Jl3ra ::,ubireru do territorio uu Estado.
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~ 22. Conceder privilegios que tendam ao desenvolvimen
to commercial, industrial e agricola do Estado.

§ 23. Legislar sobre a divida do Estado e estabelecer os
meios para o seu pagamento.

§ 24. Organisar os codigos rural e :florestal.
§ 25. Representar ao governo e ao Congresso da União

contra as leis federaes e de outros Estados, que offenderem os
direitos do Estado.

§ 26. Regular e desenvolver o monte-pio dos servidores
do Estado.

§ 27. Decretar dentro do mais breve prazo as leis orga
nicas para a execução completa desta Constituição.

Art. 20. Durante as sessões os deputados e senadores
perceberão. além da ajuda de custas de ida e volta, um sub
sidio pecuniario igual, fixado pelo Congresso, por lei especial
de uma legislatura para a seguinte.

Art. 21. O Congresso poderá ser convocad,o extraordina
riamente pelo governador, ~empre que o bem publico o exigir.

§ unico. Neste caso o Congresso só poderá occnpar-se do
ol~jecto para que fôr convocado.

Art. 22. Cada uma das carnaras terá o tratamento de 
Oidadãos Represcnt.antes do Estado ele Alag6as.

QAPITULO II

DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Art. 23. A Camara dos Deputados compor-se-ha de vinte
e quatro cidadãos, numero este que deverá ~er augmentado
por lei ordinaria, tomando-se por base a população, na pro
porção, que não se poderá diminuir, de um deputado por vinte
mil habitantes.

Art. 24 O mandato de deputado durarâ dois annos, e
considerar-se-hão eleitos os que obtiverem maioria de votos.

Art. 25. São requisitos para ser eleito deputado:
§ 1°. Estar no goso dos direitos politicos.
§ 2°. Ser maior de vinte e um annos.
~ 3°. '1'er pelo mpnos dois annos de residenCia no Estado.
Ar. 26. E' da competencia privativa da Camara dos De-

putados:
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§ 1°. A iniciativa de todas 3S leis de impostos e fixação
ue füqa.

§ 2°. A iniciativa ele autori ação de empl'estimo l:íobre o
crellito do Estudo e decretação dos meios de solveI-os.

§ 3°. A iniciativa do adiamento ou pl'orogaçã.o das ses
sões legislativas.

§ 4°. A iniciativa da reforma constitllcional.
§ 5°. Decretar a acclIsaçâ.o do governador e dos welllhl'os

do Tribunal Superior nos crime8 de responsabilidade.
Art. 27. A acr,usação só pOlIerá ser decretada em virtude

de qlleixa do oftenrlido, denuncia de qualquer membro ela Ca
mara ou pes oa. do povo.

Art. 28. A deliberaçã.o sobre a accusação só poderá er to
mada i)Qr dois terços pelo UlenOl:i dos votos dos deputado, que
compõem acamara.

DO S8NADü

Art. 29. O Se.nado será. campo, to de doze cidndãos. maio
res de trinta e cinco annos e r,om os requisitos para deputado,
numero este que poderá ser augmentado na proporção de um
senador por dois deputados.

Art. 30. O mandato da senador durará seis anuos, reno··
vando-se o ~enado pelo terço biennalmente.

§ unico. O mandato (lo senador, eleito em ubstituição de
outro, por vaga, durará. o tempo restante ao do substituido.

Art. 31. Compete privativamente ao Senado:
§ 1°. Dar posse ao governador e receber-lhe o juramen

to ou a affil'mação de bem servir.
~ ão estando rennido o Senado, será a po se dada pelo

Conselho Municipal da capital.
§ 2°. Julgar o governador e os membros do 'J.1ribunal Su

perior no crimes do respon abilidade.
1. Quando o accn ado pela Camara dos Deputados fM o

governador, decidirá o Senado primeiramente sobra a accusa.
ção, para o que bastará a mnioria dos membros que o com.
põem.

II. Se 11 decisão fôr negativa, a accusaçã.o não proseguirá,.
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se, porém, fôr confirmativa, ficarâ o governador desde logo
suspenso do exercicio de suas funcções e proceder-se-Im ao
julgamento.

III. Para o Julgamento que lhe compete, o Senado se con·
verterá em tribunal de justiça e neUe tomarão assento os mem·
bros desempedirlos do Tribunal Superior do Estado.

IV. Neste caso SÓltlente a sentença será vencida por voo
tação nominal de dois terços dos membros de que se compuzer
o tribunal, 'que terá por presidente o do Tribnnal Superior, e,
no caso de condemnação, a pena não poderá ser outra., senão
a perda do cargo com ou sem inhabilitação para exercer outro.

A applicação da pena nã.o exime o condemnado de outras
em que tenha incorrido em virtude da lei commum.

V. Os senadores, ntes de exercerem as funcções de jui
zes, prestarão na~ mãos do presidente juramento ou affirrnação
sulemne de fazf\r justiça, obedecendo sómente á lei e á sua
consciencia.

VI. Uma lei regulad, o processo da accusação e do jnl.
gamento, mantido em sua plenitude o direito de defeza.

CAPITULO IV

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 32. Todo projecto de lei ou resolução deverá ser subo
mettido a tres discus. ões em cada uma das camaras.

Art. D3. Approvado um projecto de lei pela camara que
o houver iniciado, será enviado á outra para sua discussão e
deliberação.

Art. 34. Se o projecto fôr emendado pela segunda camara,
será. por esta devolvid,) á primeir::t com :1. emenda.

Art. 35. Se a camara iniciadora do projecto não aceitar
a emenda, não será ePe adoptado e na me ma sessão não se
poderá reais tratar do sen objecto.

Art. 36. Approvado em ambas as camara , o projecto será
enviado ao governador para a su]]c~ão pela ultima camara que
o approvar.

~rt. 37. Se fôr apPl'úvado <> projecto pelo govdrnador, este
o asslgnará e fará publicar como lei do Estado.

Art 38, Se, pOréliJ, o não sanccional', por julgal·o incons·
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titucional ou contrario aos interesses du Estado, o devolverá
á camara que o houver iniciado, expondo, sob sua assignatura,
os motivos rIa não sancção.

Art. 39. Presente á cam:lrn. ~r;~ o projecto de novo àis
cu tido por urna só vez e, se fuI' ainda 8\1provado por dois ter
ços dos membros presentes, erú endado á outra camara, e se
abi, I)leuiante o mesmo pror.e.f'O, fôr igu:,lmente :lpproval1o,
será publicado como lei dü Estado pejo presidente da camara
que por ultimo o approvar.

Art. 40. Se o governador ninda entender flue a lei viola u
Constituição, ouvirá o 'l'ribunal Superior e, decidindo este aflir·
mativamente por dois terços de seus membros, suspenderá :L sua
execução e de novo a enviará com o parecer do Tribunal ao
Congresso, o qual neste cnso cleliberaTÚ, fundidas as duas
Camaras.

Approvada de novo a lei por dois terços dos membros pre
sentes, á votação nominal, será promulgada pela meza do Con
gresso.

Art. 41. No caso de sancçáo a formula será: O CONGRESSO
DECRETA E EU SANCCIONO ALEI OU RESOLUÇÃO SEGUINTE.

No caso contrario ~er;;L esta a formula: O CONGRESSO DE'

CRETA E PROMULGA A LEI ou llESIlLUÇÃO !':F.GUINTE.
Art. 42. O governador duní ou negará sua :1ncçâo den·

tro de dez dias; se não o fizer. entender-se·l1a flue o projecto
está sanccionado e será publicado como lei do Estado pelo Con
gresso, adoptando-se a segunda formula do artigo antecedente.

Secção I

Do Fouer Executivo

Ârt. 43. O poder executivo do Estado tem por chefe um
governador eleito por tres annos.

Art. 44. Sub~titl1e o governador em seus impedimentos e
succede-Ihe em caso de falta o "ice-governador eleito- simulta
neamente com elle

Ârt. 45. No impedimento oú falta do vice-governador
exercerão o cargo successiv, mente o presidente do Senad? o
tia Camara do Deputados e o do Con:ielho Municipal da capital.
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Art. 46. O governador só será reelegive! tres.annos depois
de terminado o seu mandato.

Art. 47. Não poderá ser eleito govarmdor o substitllto
que exercer o cargo nos ultimos seis mezes auteriol'e~ á eleição.

Art. 48. O exercicio do cargo de g'overrrador é incompa
tivel com o ele qualquer outro, e em nenhum CiSO é admissivel
accumulação de vencimentos.

Art. 49, Será marcado para. o governador um subsidio
annua'! pela legislatura antecedente á SLUt eleição.

Art. 50. O substituto do g'ove1'llador, qU:1lld.o em exerci·
.cio, terá o illilsrno subsitlio do effectiV0.

Art. 51. O governador deixará o exercicio improrogavel·
mente no mesmo dia em qlle terminar o período governamen
tal, contado do acto da posse.

Art. 52. São condições de elegibilidade para o cargo de
governador e vice-governador :

§ 1°, Ser cidadão brazileiro nato.
§ 2°, Ser maior de trinta e cinco annos de idade.
§ 3°. Estar no goso dos direitos politicos.
§ 4°. Ter pelo menos tres annos de domicilio no Estado.
Esta ultima disposição, porém, não se entende com os que

tiverem nascido no Estado.
Art. 53. AeYempossarem-se nos cargos, o governa.dor e o

vice-governador pronunciarão em sess5.o do seuado, ou, se este
não estiver r~uni<lo, perante o Conselho Municipa.l da capital do
Estado, prévÜ'.rnente convocado e reunido em sessão extraordi
naria, est!t affirmação: - Pl'ometto guarJar a. Oonstituição e
as leis da União e deste Estado e cumprir fielmente, quanto
em mim couber, o mandato de governador ou vice-governador.

Art. 54. O governador não poderá, sob pena de perda do
cargo, ausentar-3e do territorio do Estado sem licença do Con
gresso, quando reunido, excepto por motivo nrgente e justi:fi.
cado' nesse caso passará o exercicio ao seu legítimo substituto.

Art. 55. Não podem ser eleitos govtlrnauor e vice-go
vernador:

§ 1°. Os chefes tias repartições do Estado e ql1!l.esquer ou
tros funccionarios publ"cos d!1 immediata. confiança e dependen-
eia do governador. . .

§ 2°. Os magistrados vitalícios, salvo os que estiverem
avulsos ou em disponibilidade, ha mais de um anno,
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§ 3°. Os membros do ministerio publico.
§ 4°. Os ascendentes e descendentes do governador, seus

irmãos e cunhados, durante o cunhadio, na época da eleição
ou seis mezes a elIa proximos.

§ 5°, Os commandantes da força. publica do Éstado e as
autoridades militares da União.

§ 6°. Os que tiverem com o g()verno e reparbições do Es·
tado contractos ele fornecimento ou empreitadas de obras, ou
forem presidentes ou fizerem parte de directorias de bancos,
companhias ou emprezas, que gozem de favores do governo
llefinidos em lei. .

CAPITULO TI

DA ELEIÇÃO DO GOVERNADOR E VICE·GOVERNADOR

Art. 56. A eleição do governador e vice-governador será
feita simultaneamente em todo o Estado por voto popular di·
recto quatro mezes antes 'de terminar o mandato do que estiver
em exercicio.

Art. 57, A eleição se fará por e8crutinio secreto, votando
cada eleitor em duas cedulas distinctas competentemente ro
tuladas.

Art. 58. Apurados os votos de cada uma dessas eleições,
lavrar-se·ha acta especial em que' se declare o numero de ce
dulas recebidas para governador e vice·governador, o nome
dos votados e o numero dos votos por elIes obtidos, e deUa,
cujo theor será logo publicado por editaes ou pela imprensa,
onde a houver, se extrahirão duas cópias authenticas, as quaes,
depois de assignadas pelos eleitores que o quizerem, serão la
cradas e remettidas, uma ao governador do Estado, outra, ao
presidente do Senado.

Art. 59. Recebidas as actas pelo presidente do Senado,
serão abertas em sessão e immediatamente apuradas, procla
mando eUe em seguida governador e vice-governador os que
obtiverem maioria de votos.
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OAPITULO III

DA COJIIPETENClA. DO GOVER TA.DOR

Art. 60. O governador tem por attribuições :
§ 1°' SanccioJaI', promulgar e fa.zer publicar as leis e re

soluções do Cu ngresso.
§ 2°. Expedir decretos, re,; lllaillelltos e instrllcções pll.ra

fiel execução das leis.
§ 3°. Convocar o Congresso extraordinariamente, quando o

bem publico o exigir.
§ 4:°. Velar na fi131 execuçã.o das leis.
S 5°. Nomear, suspender, rem.)ver, demittir e aposl'Intar,

conful'llle a lei! os funcdonarios da administração do Estado, e
representar ao governo federal contra os funccionarios deste
residentes no Estado.

§ 6°. Conceder licença aos fllllccionarios do Estado pelo
moüa qlle a lei o perrnittir.

§ 7°. Nomear o::; membros elo l'ribun3.1 Sllperior e juizes de
direit.u, na fôrma prescripta. nesta Constituição.

§ 8°. Fa'l.er a ãl'recadaçl0 dos impostos e rendas publicas
e applical-ls de confurmidade com a lei.

§ 9°. Requisitar a intervenção do governo federal contra
attentado de outro Estauo.

§ la. Contrahir emprestimos autorisados pelo poder le
gislativo.

§ 11. Celebrar sem caracter politico e com autori!':ação do
poder legislativo, aj Il!" tes e convenções CJm qllalquer Estado.

§ 12. PerJoar e minorar as pena impostas aos réos con
demnadus por cl'Íme n1 juris licçã Lio E~tado, ol1vindo O Tribu
nal Superior.

§ 13. Prestar a c1Là:l. urna uas camaras Otl esclarecimentos
e informações que lhe forem requisitados.

§ 14. Enviar a caua nma J,LS camal':l8 no dia da abertura
d.as ~es;;ões urna ID311sagem, expon!10 as conJ.ições do E3tarlo e
..agnificanuo as necessidades mais urgentes. .

A mensagem será acompanhada de relatorios de todas as
repartições da administração.
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§ 15. Remover os juizes de rlireito nos casos e na fórma
referidos nesta Constituição.

§ 16. Organisar a força publica, dispôr della, distribuil-a
e mobilisal-a, conforme as exigencias da manutenção da 01'·
dem, sustentação da independencia do E'tl1do e defeza da inta'
gl'idade do seu territorio.

§ 17. Fazer proceder de dez em dez annos ao arrolamento
da população do Estado e á estatistica de sua. producção e re
cnrsos agricolas e industriaes, bem como do movimento mer
cantil.

§ 18. Iniciar e fl:l.zer gradualmente, á proporção dos recur·
sos financeiros do Estado, a sua planta topographica.

§ 19. Prover a tudo quanto fôr relativo á ordem e segu,
rança do Estado na fórma da Constituição e das leis.

CAPITULO IV

DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 61. O governador do Estado será submettido a pro
cesso e julgamento, depois que o senado confirmar a accusação
decretada pela carnara dos deputados, nos crimes communs, pe·
rante o tribunal superior, e nos de responsabilidade perante o
senado.

Art. 62. Os crimes de responsabilidade pelos quaes o go·
vernador responde, são 03 que attentam contra:

1°, A Constituição e as leis;
2°. O livre exercicio dos direitos politicas;
3°. O gozo e exercicio legal dos direitos individuaes e po·

llticos:
4ó. A tranquilida~e e segnrança do Estado;
5°. A probidade da administração e do governo;
6°, A guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu

blicos.
§ unico. Estes delictos e o respe0tivo processo serão defi

nidos e regulados em leis especiaes, decretada na primeira ses
são do primeiro Congresso do Estado.
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CAPITULO V

DOS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 63. O governador do Estado é auxiliado por secre
tarios escolhidos dentre os cidadãos mais notaveis por seu sa·
ber e probidade, ·agentes de sua confiança e que lhe subscre
vem os actoR; cada um deUes presidirá a uma das secretarias,
quando por lei ordinaria, na razão das necessidades do serviço
publico, fór dividida a administração.

Art. 64. Os secretarios de Estado não são responsaveis
solidariamente pelos conselhos que derem ao governador e
pelos actos deste; mas, sim, individualmente, pelos que exp e·
direm em seu nome.

§ 1°. As funcções dos secretarios de Estado cessam com
as do governador que os houver nomeado.

§ 2°, Nos crimes de responsabilidade serão processados e
julgados pelo Tribunal Superior do Estado e nos crimes com·
muns pela justiça ordinaria.

§ 3°. Uma lei fixará as súas attribtúções e tudo mais que
lhes disser respeito. .

Seccão III
"

Do poder judiciario

CAPITULO I

DIsposrçõES PRELIMINARES

Art. 65. O poder judiciario terá por orgãos:
. § 1°. Um tribunal com a denominação de-Tribunal Supe

flor -com séde na capital do Estado.
. .§ 2°. Juizes singulares com a denominação de.,- Juizes de

DIreIto.
§ 3°. O jury.
§ 4°. Juizes de districto.
Art. 66. A competencia do poder judiciario abrange toda
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e qualquer mataria de natureza contencios~l sendo o uni!lo po
der de julgar nos caSOfl e pp.lo modo que as leis estabelecerem.

Art. 67. A magistratura compor-se-hl:l dos juizes do Tri·
bunal Superior e dos juizes de direito.

§ 10. Os magistrados são vitalicios e só perderão o cargo.
em virtude de sentença proferida em juizo competente e pas
sada em julgado ou de incapacidade physica ou moral decla
Iada na fórma que a lei determinar.

§ 2°, Os juizes de direito, além de vitalicios, são inamovi
veis e só poderão ser removidos a pedido ou mediante pro
cesso em que se prove ser prejudiciall10s interesses da justiça
sua permanencia no lugar.

Este processo poderá ser instaurauo por iniciativa do pro·
curador geral do Estado, representação do Oonselho Municipal,
da Oamara dos Deputados ou de qualquer pessoa do povo.

Julgando o Tribunal Superior procedente a remoção, com
audiencia do juiz de direito, communical-o-ha ao governador
que declarará avulso o juiz até a primeira vaga.

Art. 68, Os magistrados não podem aeceitar ou exercer
outras funcções, quer de nomeação do governo, quer de elei.ção.

Art. 69. E'-lhes igualmente prohibido acceit!;lr titulo ou
condecoração estrangeira.

Art. 70. Seus vencimentos serão fixados pelo poder le
gislativo.

Art. 71. Não terão direito a ou tra retribuição a titulo
de emolumentos ou de custas que passarão, bem como os que
competem ao procurador geral e aos promotores publicos, a
fazer parte da receita do Estado.

Art. 72. E' licito o juizo arbitral nas quefltõen em que não
forem interessados menores, orphãos e quaesquer interdictos ;
em taes casos as sentenças serão executadas sem recurso, se
assim convencionarem as partes.

Art. 73. Nas causas criminaes todos os actos do processo
serão publicos.

Art. 74. Todo municipio que tiver pelo menos vinte m~l
habitantes será provido de juiz de direito, podendo o da capI'
tal ter mais de um.

§ 1°. O municipio que não tiver aquella população ser~
annexado ao mais proximo que estiver provido de juiz de di'
reito, s6mente para os effeitos..da administração da justiça.
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§ 2°. Toda vez, porém, que dois ou mais municipios, cada
um dos quaes não contenha vinte mil habitantes, estiverem
proximos, serão reunidos. tambem s6 para a administração da
justiça e providos de juiz üe direito, sendo séde do juizo o
municipio mais populoso.

CAPITULO II

DO TRIBUNAL SUPERIOR

Art. 75. O Tribunal Superior compor-se-ha de cinco JUl
zes nomeados dentre os juizes de direito com exercicio no Es
tado pela ordem de sua antiguidade.

Art. 76. O 'fribunal Superior elegerá todos 08 annos o
seu presidente.

Art. 77. Os parentes consanguineos ou aftins, na linha as
cendente e descendente e na collateral até o quarto gráo por
direito civil, não poderão ao mesmo tempo ser membros do Tri
bunal Superior.

Art. 78. Compete ao Tribunal Superior:
§ 10. Julgar fim segunda e ultima instancia as causas de

cididas pelos juizes de direito.
§ 2°. Conhecer e resolver definitivamente os conílictos de

jurisdicção entre as autoridades judiciarias do Estado e entre
estas e as administrativas.

§ 3°. Processar e julgar originaria e privativamente os
crimes communs do governador e os crimes de responsabilidade
e connexos dos juizes de direito, do procurador geral e dos
secretarios de Estado.
" § 4°. Julgar as suspeições postas aos seus membros, aos
JUIzes de direito do município da capital ou de municípios a
esta ligados por tão facil communicação, que no mesmo dia se
possa ir e voltar.

§ 5°. Conceder habeas-corpus.
§ 6°. Rever e apurar annualmente a antiguidade dos juizes

de direito e publical-a em lista.
§ 7°. Conferir provísões de advogado, precedendo exame.
§ 8°. Nomear, suspender e demittir. nos casos estabeleci

dTo~ por lei, os empregados que forem admittidos ao serviço do
nbunal.
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§ 9°. Apresentar lista sextupla de candidatos ao cargo de
juiz de direito pura escolha-pelo governador.

No caso de mais de uma vaga, li lista será apresentada
á proporção que fôr sendo pr'ovido cada lngar.

§ 10. Organisar seu regimento interno e fazel-o publicar,
§ 11. Resolver as questões oriundas de violação de precei

tocon. tituciona1.
§ 12. Rever os processos crime~, cuja revisão não fôr da

competencia do Supremo rrribunal Federal.

CAPITULO III

DOS JUIZES DE DIREITO

Art. 79. 0.3 juizes dt3 direito serão nomeado!"! pelo gover
nador do Estado, mediante proposta irrecu:;avel do Tribunal 8l1

perior em li ta. sextupla, composta de doutores on bachareis em
direito que tiverem pelo menos oito annos de pratica do fôro no
exercicio effecti vo e não interrompido da. ad vo~acia ou quatro
annos de qualquer lugar de judicatnra ou de promotoria pu
blica.

Art. 80. Compete aos juizes de direito:
§ l°. Processar e jL1Ig'ar em la. instaucia as causas cri

minaes, civeis e COlDm rciaes, salvo as da competencia dos jui·
zes de districto e executar suas sentenças e as do Tribunal Suo
perior.

. 2°. Conc_der habeas·~orpU:l.

§ 3°, Proces~ar e julgar os crimes ele responsabilidade e
connexos do membros rIo ministerio publico.

§ 4Y, Cnnheeer das suspeições post'I.S aos juizes de dis·
tricto e o juiz ele dir~ito (10 municipio visinho.

§ 5°, Decidir em segunda instancia as càusas julgltdas pe
los juize:'! de districto.

fi 6°. Convocar e presidir o granel e o pequeno jury.
Art. 81. Haverá em cada municipio para auxiliar os jui

zes de lireito um juiz substituto CJffi snp lente~, cuja' attri
bniçõa e definirão em lei, nomeados pelo governa.dor, de qua
tro em quatro anno , sob proposta em lista se:rtupl:l do res
11ectivo juiz de direito.
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§ lmico. Serão preferidos os doutores e bachareis em direito.
Art. 82. Os juizes substitutos só perderão os lagares:
§ 1°, Por sentença condemnatoria.
§ 2°. Por mudança definitiva de residencia pa.ra fóra do

municipio.
§ 3°, Por acceitação de cargo incompativel com o de juiz

substituto.
Art. 83. No caso de vaga ou impedimento. os juizes de

direito serão substituidos, quanto ao preparo pelos juizes subs
titutos, quanto:ás sentenças definitivas ou com igual força e
á presidencia do grande .jury, pelo juiz de direito do muni
cipio mais visinho e quanto á presi,dencia do peqneno jury,
pelo respectivo juiz de districto.

OAPITULO IV

DO JURY

Art. 84. O jnry é o tribunal competente para jlllgar as
caUSa críminaes e será instituído no civel, quando o poder le
gislativo do Estado entender conveniente.

Art. 85. Haverá o grande e o pequeno jury; o primeiro
funccíonará na séde do municipio, o segundo na sMe de cada
dístricto, ambos pl'esid\dos pelo juiz de direito.

§ unico. O grande jury compor-se-ha de doze juizes de
facto, tirados á sorte dentre os cidadãos qualificados jurados
no município; e o pequeno jury, de seis membros sorteados
pelo mesmo processo dentre os jurados do districto.

Art. 86. Ao grande jury compete o julgamento de todos
os crimes que não sejam da alçada do pequeno jnry.

Art. 87. Ao pequeno jury compete o julgamento das con
travenções, das infracções de posturas municipaes e bem a~sim
d~s crimes a que não estiver imposta pena maior que a de pri
sao cellular até seis mezes, com ou sem multa, e a de multa
até duzentos mil réis.

Art. 88. Das decisões do grande e do peqneno jury haverá
appellação voluntaria para v Tribunal Superior.

~rt. 89. Ni,nguem é isento da juri dicção do jury, mesmo
nos CIlmes de responsabilidade, salvo as excepções consignadas
nesta Constituição.
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QAPITULO V

DOS JUIZES DE DISTRICTO

Art. 90. Os juizes de districto são electivos e temporarios.
Art. 91. Em cada um dos districtos em que se dividir o

municipio, haverá dois juizés que serão eleitos por dois annos
e servirão por escala annual, substituindo-se mutuamente nos
casos de impedimento. .

§ unico. Na falta ou impedimento de ambos, serão substi
tuidos pelos immediatos na ordem da votação.

Art. 92. São aptos para serem juizes de districto os cida
dãos que poderem ser eleitores e tiverem no di. tricto pelo me·
nos dois annos de residencia immediatamente anteriores ao dia
da eleição.

Art. 93. Aos juizes de districto compete:
§ 1°. Processar e julgar as causas civeis de valor não su

perior a trezentos mil rêis.
§ 2°. Formar culpa nos casos que ao pequeno jury com

pete julgar e na fórma qu~ fôr estabelecida por lei, e substi
tuir na presidencia deste ao juiz de direito.

§ 3°. Exercer actos de policia judiciaria e quaesquer ou
tros que por lei lhes forem commettidos.

Art. 94. Das decisões dos juizes de districto no crime ha·
verá recurso ex-officio, e no civel, appellação voluntaria para
os juizes de direito.

Secção IV
Do IDinisterio publico

Art. 95. O ministerio publico, instituido para representar
o Estado, seus interes es, os da justiça publica, os dos 01'

phãos, interdictos e ausentes, perante os juizes e tribunaes,
terá por orgãos, na la. instancia, os promotores publicos e cu
radores e na 280 instancia o procurador geral do Estado. .

§ unico. No municipio provido de juiz de direito havera
um promotor publico.

Art. 96. O procurador geral do Estado terá assento no
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Tribunal Superior sem voto e será nomeado pelo governador
por cinco annos, dentre os doutores ou bacbareis em direito
que forem advogados de notavel saber e reputação com mais
de oito annos de exercicio da advocacia e elegiveis para o
senado.

Art. 97. Os promotores publicos serão nomeados pelo go
vernador dentre os doutores ou bachareis em direito.

Art. 98. Os serventuarios dos officios de justiça serão
providos vitaliciamente pelo presidente do Tribunal Superior,
mediante concurso feito perante o juiz de direito respectivo.

§ unico. Os escrivães do Tribunal Superior serão tambem
nomeados mediante concurso.

Art. 99. Uma lei ordinaria definirá as attribuições e mar
cará os vencimentos dos membros do ministerio publico. bem
como proverá sobre a organis8ção dos officios de justiça•.

Secção V

Da Corça publica

Art. 100. Além da policia municipal, haverá uma força de
segurança interna na capital do Estado e mantida por este.

Art. 101. Esta força terá a organisação que lhe dêr uma
lei ordinaria e obedecerá á disciplina especial estabelecida, com
petindo ao governador a nomeação dos seus officiaes.

§ unico. As primeiras nomeações serão feitas livremente;
quanto ás seguintes. deverá o govel'nador attender aos servi·
ços e merecimentos dos officiaes inferiores.

Art. 102. Só por ordem do governador do Estado poderá
a força de segurança ser reunida ou mobilisada, sem pre
juizo, porém, dos direitos da União, nos termos da Constitui

ção Federal.

Secção VI
Das elei~õe8

Art. 103. São eleitores os que o puderem ser segundo a
Constituição Federal.
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Art. 104. O processo eleitoral será regulado por uma lei
ordinaria em que se garanta a mais completa liberdade de voto
e a representação das minorias.

TITULO II

Da organisação municipal

Art. 105. Municipio é a circumscl'ipção do territorio do
Estado, na qual cidadãos, associados pelas relações communs de
localidade, de trabalho e tradições, vivem sob uma ol'ganisação
livre e autonoma para fins de economia, administração e cul
tura.

Art~ 106. São condições para que um territorio seja ele-
vado á cathegoria de municipio :

§ 1°. Distancia das sMes dos municipios existentes;
§ 2u• Disposições topograpbicas naturaes ;
§ 3°. Distincção dos interesses locaes, devendo possuir um

povoado, centro de todas as relações;
§ 4°. Ter pelo menos dez mil habitante!'!.
Art. 107. O territorio do municipio será dividido em dis·

trictos.
Art. lOS. O municipio terá por orgãos:
§ lO. Um conselho;
§ 3°. Um intendente;
§ 3°. Um commissario de policia;
§ 4°. Sub-commissarios de districto.
Art. 109. O Conselho Municipal será eleito de dois em

dois annos, por sufiragio directo dos eleitores do municipio e
o numero de seus membros será calculado na proporção de um
por mil habitantes, não podendo eUe no maximo pxceder a
vinte e quatro.

Art. no. Ao Uonselho Municipal compete:
§ 1°. Fazer leis relativas á economia e administração do

municipio, interpretaI-as, su pendel-a' e revogal·as, e expedir
regulamentos e instrucções para sua fiel execução, sem de
pendencia de sancção ou appl'ovação de qualquer autoridade
exterior.

§ 2°, Crear e sllpprimir taxas e emolumentos de policia
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e economia municipal e quaesquer impostos e contribuições da
competencia do municipio,

§ 3°, Orçar annualmente a receita e despeza do munici
pio e dar applicação aos fundos consignados por lei aos diver
sos rll.mos de sua administração.

§ 4°. Legislar sobre o processo e julgamento para a co
brança dos impostos e multas municipaes.

§ 5°. Administrar livremente os bens do mUDi~ipio, po
dendo oneraI-os, como fôr mais util e proveito o, mas s6 po
dendo alienaI-os precedendo uutorisação do Congresso.

§ 6°. Crear e supprimir districtos.
§ 7°. Decretar a nesapropriação TlOr utilidade ou neces

sidadd municipal, meàiante prévia indemnisação, nos casos e
pela fórma estabelecida por lei do Estado.

§ 8°. Organisar sua secretaria e seu regimento interno,
que será publicado pela impren~a onde a houver.

§ 9°, Conceder favores para melhoramento de caracter
municipal.

§ 10. Autol'isar a celebrar com outros municipios ajus
tes, convenções e contractos de interesse municipal adrr:inis
trativo e fiscal.

§ 11. Autorisar emprestimos.
§ 12. Organisar a força de policia e vigilancia do muni

cipio como parecer mais util.
§ 13. Prover á. instrucção publica, instituindo, mantendo

ou subvencionando escolas primarias de todos os gráos e pro
fLsionaes ou quae8quer outros estabelecimentos de ensino.

§ 14. Reconhecer os poderes de seus membros, providen
ciando sobre todas as eleições que interessarem s6mente ao
municipio e julgar deIlas.

§ 15. Tomar contas ao intendente sobre sua gestão.
§ 16. Representar ao Congresso contra qualquer lei do

Estado que affectar a autonomia municipal.
§ 17. Legislar sobre a conservação das mattas, estradas,

r~a~, praças, jardins, logradouros publicos, mercados, abaste
CI.mento d'agua, illuminação, assistencia publica, serviços de ir
ngaçâo e de extincção de incendio, e exercicio da caça e da
p~s~a e sobre tudo que disser respeito ávida economica I~ ad
mInIstrativa do munici pio, e não contrariar as leis fedemes e
as do Estado, z:espeit los os direitos dos municipes.



410

Art. 111. Os membros do Conselho Municipal elegerão
annualmente o seu presidente. "

Art. 112. As resoluções do Conselho serão executorias e
obrigatorias, depois de publicadas na sMe do município por
edital ou pela imprensa, onde a houver, determinando a lei
organica o prazo para a obrigatoriedade, o qual não poderá
ser inferior a quinze dias.

Alt. 113. Os Conselhos Municipaes reunir··se-hão seis ve·
zes annualmente em sessões ordinarias de Quinze dias no ma
ximo, podendo reunir-se extraordinariamente sempre que o in
teresse do municipiCl o exigir.

Art. 114. Os parentes consanguineos ou f4,ffins. na linha
ascendente e descendente. os collateraes dentro do 2° gráo por
direito civil, não poderão ser simultaneamente membros do
Conselho.

Art. 115. Não podem ser eleitos:
§ 1°. As autoridades judiciarias e militares, quer da União,

quer do Estado e as judiciarias e policiaes do municipio.
~ 2°, Os exactor€'ll federaes, do Estado ou do municipio.
~ 3°. Os empreiteiros de obras municipaes e contractantes

ou arrematantes das rendas do municipio.
Art. 116. O intendente é o chefe àa administração mu

nicipal e será eleito por dois annos simultaneamente com o
Conselho em lista separada, não podendo ser reeleito para o
periodo 'immediato áquelle em que tiver servido.

Art. 117. Ao intendente compete:
§ 1°. Publicar com sua assignatura as leis, resoluções e

posturas do Conselho.
~ 2°. Executar e fazer cumprir as deliberações do Con

selho, devidamente publicadas.
~ 3°. Superintender todos os serviços do municipio.
§ 4°. Fazer arrecadar a receita municipal por intermedio

de agentes de sua confiança.
§ 5°. Nomear, suspender e demittir os empregados não elec

tivos do municipio, exceptuados os da secretaria do Conselho,
o commi. sario e os sub-commissarios de policia.

~ 6°. Apresentar ao Conselho, por occasião da abertura
de cada se:,são, uma exposição das necessidades do munici~io
e das oecUIrencias mais notaveis que se tiverem dado nos ID

tervaUos das sessões.
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§ 7°. Ordenar as despezas com os serviços determinados
pelo Conselho e autoriFlar seus pagamentos pelo cofre do mu
nicipio.

§ 8°. Formular a proposta do orçamento municipal.
§ 9°. Convocar extraordinariamente o Conselho, quando

o bem do municipio o exigir.
§ 10. Prestar contas annualmente de sua gestão no pri

meiro dia da primeira sessão do Conselho Municipl\l e bimen
salmente apresentar-lhe o balanço da receita e despeza com as
demonstrações necessarias.

§ 11. Representar perante o Comelho Municipal contra
as posturas e decisões que lhe pareçam inconstitucionaes ou
inconvenientes e solicitar do mesmo Conselho providencias le
gislativas que julgue necessarius ao bem do municipio.

§ 12. Administrar os cemiterios, os quaes terão caracter
secular.

§ 13. Prestar esclarecimentos, informações e dado~ ao go·
vernador do Estado, sempre que os exigir e upresentar-lhe no
fim do anno civil o relatorio de todos os negocias do municipio
para ser levado ao conhecimento elo Congresso.

§ 14. Applicar e fazer respeitar no municipio as lflis do
Estado.

§ 15. Superintender as escolas do municipio.
§ 16. Representar ao governador contra as posturas ou

resolução do Conselho que, por elle impugnadas como contra
rias á Constituição e leis da União ou do Estado, não houve-
rem sido revoga.das ou declaradas sem effeito, afim de serem
submettidas ao conhecimento do Congresso.

Art. 118. No caso de impedimento ou vaga o intendente
será substituido pelo seu immediato em votos.
. Se a vaga, porém, se der no primeiro anno, proceder-se-ha
Immediatamente a nova eleição em dia designado pelo Conselho.

Art. 119. O intendente vencerá um subsidio arbitrado
pelo Conselho de um biennio para outl'o.

Art. 120. Das decisões e actos do intendente haverá re·
curso para o Conselho, menos no que fôr concernente á no
meação e demissão dos empregados seus subalternos.

Art. 121. O intendente, além da responsabilidade crimi
nal em que possa incorrer, responduá civilmente por todo
damno causado por si u seus agentes.
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Art. 122. O Conselho Municipal nomeará sob proposta do
intendente um commissario de policia e seus upplentes, e em
cada districto um sub-commissario e seus supplentes, dos quaes
a lei organica do municipio marcará as attribuições e o nu
mero.

§ unico. A lei organica do municipio marcará o numero
e as attribuições dessas autoridades.

Art. 123. As po turas e resoluções municipaes, quando
contrarias ás leis federaes ou do ERtado ou qn.anào offensivas
dos direitos dos outros municipios, são nullas, mas s6mente o
Congre~so poderá decretar Il. nullídac1e.

Art. 124· Nenhum contracto ou obra se "'ará sem previa
concurrencia. salvo nrgen(lia ou falta de licitantes.

Art. 125. Os bens do municipio são ise1J.tos de penhora
executiva.

TITUI.lO III

Declaração de direitos, garantia e dis
posições geraes

Art. 126. O E tado reconhece e mantém os requisitos de
cidadào brazileiro estabelecidos pela Constituição Federal, as·
sim como os casos de suspensão e perda dos respectivos direi
tos ali tambem estatuidos.

Art. 127'. A Constituição garante aos brazileiros e estran
geiros residentes no E tado a inviolabilidade dos direitos con·
cernentes á liberdade, á igualdade, á segurança individual e á
propriedade. nos termos seguintes:

§ 1°. Ninguem poderá ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cousa, senão em vütude ce lei.

§ 2°. Todos são iguaes perante a lei. O Estado não ado
mitte privilegio de nascimento, desconhece os forOS de nobre\!;a,
não crêa titulo de fidalguia, nem condecorações.

§ 3°. E' livre o exercir.io de todos os cultos não off~nsi
vos á ordem publica e aos bom; costumes.

O Estado, todavia, não adopta nem subvenciona religião
alguma.

§ 4°, Todos podem communicar seus pensamentos por pa-
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lavras ou escriptos e publicai-os pela imprensa, sem dependen
dencia de censura, comtanto que hajam de responder pelos
abusos que commetterem no exercicio deste direito nos casos
e pelá. forma que a lei definir.

§ 5°. Qualquer póde conservar-se neste ~stado ou Jelle
sahir como lhe convenha, levando comsigo seus bens, guarda
das as prescripções da lei.

§ 6°. Nenhum genero de trabalho, industl'ia ou commer
cio pMe ser prohibido, uma vez que não offenda a moralidade.
nem prejudique !lo segl1l'ança e hygiene publicas.

Todo o cidadão tem o direito de ensinar, independente
de licença.

§ 7°. Todo o cidadão tem em sua casa um asylo inviola
vel. De noute não se poderá entrar nella, senão por seu con·
sentimento ou para o defender de incendio ou inundação, ou
quando de dentro se peça soccorro, ou se esteja commettendo
algum crime; e de dia só será franqueada a entrada nos ca
sos e pela maneira que a lei determinar

§ 8°. Tudo cidadão pôde ser admittido aos cargos publi
cos, civis, politicos e militares, sem outra differença que não
seja a dos seus talentos e virtudes.

§ 9°. A todos é licito associarem-se e reunirem-se livre
mente e sem armas, não podendo intervir a policia, senão para
manter a ordem publica.

§ 10. E' permittido a quem quer que seja representar por
escripto aos poieres publicos, denunciar abusos das autorida
des e promover a responsabilidade dos culpados.

§ 11. O direito de propriedade e mantido em sua pleni
tude, salvo desapropriação por necessidade ou utilidade publi
caI mp.diante prévia indemnisação.

A lei marcará os casos em que tem 11lgar e:sta unica ex
cepção e dará :l.S regras para se tornar eft'tlctiva a indemni
sação.

~ 12 A' (lxcepção de flagrante delicto, nenhuma prisão
poderá eft'ectuar-se senão por ordem escripta da autoridade
competente.

§ 13. .l inguem po erá ser con ervado em. prisão sem cul
pa formada, Sll.l'lO as excepções previ:tas ll1 lei ; D~m levado
á pri.;ão ou nena detido, prestada fil\nça. iclonea nos casos
legaes.
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§ 14. INingue:u será sentenciado senão pela autorida
de competente em virtude de lei e na fórma por elIa esta
tuida'

§ 15. Aos accusados se assegurará na lei a mais ampla
defezll., com todos os recursos e meios essenciaas a e11a, desde
a nota da culpa assignada pela autoridade e entregue ao preso
em vinte e qua.tro horas depois da prisão com os nomes do
accusador e das testemunhas.

§ 16. Dar-se-ha o recurso do habeas-corpus sempre que
o individuo soffrer ou se achar em imminente perigo de soffrer
violencia ou coacção, por illegalidade ou abuso do poder.

§ 17. Nenhuma autoridade poderá avocar causas penden-
tes ou slistal-as. '

§ 18. A' excepção das causas que por sua natureza per-
tencem a juizes especiaes, não haverá fôro privilegiado.

§ 19. E' inviolavel o sigillo da correspondencia.
§ 20. Nenhuma pena passará da pessoa do' delinquente.
§ 21. Ninguem será isento de contribuir para as despe-

zas publicas na fórma determinada por lei. Ning'uem, entre
tanto, será obrigado a pagar impostos que não sejam votados
por lei annual pelo poder competente.

§ 22. Além dos direitos e garantias expressos nesta Cons
tituição, prevalecem quantos direitos e garantias resultam da
fórma de governo que eUa estabelece e dos principias que
consagra.

Art. 1~8. A lei não terá effeito retroactivo nem será es
tabelecida sem utilidade publica.

Art. 129. Todos os funccionarios do Estado e dos muni
cipios, qualquer que seja a classe ou cathegoria a que per
tencerem, serão responsaveis civil e criminalmente, perante as
justiças do Estado, por prevaricação, abuso ou omissão no exer·
cicio de suas funcções e por não fazerem eifectivamente res
ponsaveis os seus subalternos.

§ unico. Não os isentará ele culpa a aUegação de terem
obrado por ordens e determinações de seus superiores.

Art. 130. O funccionario publico brigar-se-ha por com
promisso formal no acto da posse ao desempenho dos seus de
veres legaes.

Art. 131. São prohibidas as accumulações de empregos pu
blicos.
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Art. 132. Nenhum funccionario publico em disponibilidade
perceberá vencimentos.

Art. 133. Não serão concedidas aposentadorias, jubilações,
reformas e pensões a03 fllnccionarios doEstado e dos munici
pios que forem nomeados depois de promulgada esta Consti
tuição.

Art. 134. Uma lei ordinaria dará nova organisação ao
montepio, estendendo-o a todos os funccionarios do Estado.

Art. 135. Nenhum cidadão investido nas funcções de qual
quer dos tres poderes do Estado poderá exercer as de outro.

Art. 136. Os cargos electivos podem ser renunciados em
qualquer tempo do mandato.

Art. 137. Fica abolida a jurisdicção administrativa con
tenciosa

Art. 138. Será leigo o ensino ministrado nos estabeleci
mentos publicos em todos os ramos e grãos e gratuito o pri
mario.

Este será obrigatorio nas condições e pela fórma que a
lei estabelecer.

Art. 139. A distribuição da instrucção primaria entre o
municipio e o Estado será regulada por lei ordinaria, de modo
que seja ministrada a instrucção indispensavel em todos os
mnnicipios. .

Art. 140. A extradicção de criminosos reclamados pelas
justiças de outros Estados ou do districto federal, se fará de
accôrdo com as leis.

Art. 141. O governo do E tado não poderá intervir em
negocios peculiares aos municipios senão para restabelecer a
ordem e tranquilidade publicas, a, neste easo, só o fará me
diante requisição dos respectivos juizes de direito ou dos con
selhos municipaes.

Art. 142. O Estado garante o pagamento de sua di
vida.

Art. 143. Terão fê publica no Estado os documentos offi
ciaes devidamente authenticados do governo da União ou de
qualquer dos outros Estados.

Art. 144. Uma lei ordinaria discriminará os impostos do
Estado e o dos municipios.

Art. 145. As leis da ex-provincia de Alagôas e os decre
tos, deliberações e actos d'o governador, anteriores á promulga-
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ção desta Constituição, no que a eUa não fôr contrario, serão
leis do Estado emquanto o Congresso os não revogar.

Art. 146. Não é permittido alterar a fõrma de governo
adoptada por esta Constituição.

Art. 147. A Oonstituição poderá ser reformada, mediante
inicia.tiva da camara dos deputados ou requisição de dois ter
ços dos Conselhos Municipaes d.o Estado.

§ 1°. Acceita a proposta por dois terços dos membros pre
sentes, será eUa submettida á discussão no anno seguinte, não
se considerando approvada, se não houver passado nas tres
discussões por dois terços de votos da totalidade dos membros
de cada uma das camarll.s.

§ 2°. A proposta assim approvada ,será publicada com as
assignaturas dos presidentes e secretarios das duas camaras
e incorporada á Constituição, como parte integrante delIa.

Art. 148. Approvada esta Constituição, será promulgada
pela mesa do Congresso e assignadn. pelos membros deste.

DISPOSIÇÕES TRANSITüRIAS

Art. 1°. Promulgada esta Constituição, as duas camaras
reunidas em Congresso elegerão em seguida por maioria ab·
soluta de votos na primeira vow.ção e, se nenhum candidato
a obtiver, por maioria relativa na segunda, o governador e o
vice-governador do Estado. .

§ 10. Essa eleição será feita em votação nominal para
governador e vice-governador respectivamente.

§ 2°. O governador e o vice-governallor, eleitos na fõrma
deste artigo, exercerão as funcções constitucionaes durante o
primeiro periodo g·overnamental.

§ 3°. Para essa eleição não prevalp.cem as incompatibili·
dades exaradas nesta Constituição.

§ 4°. Concluida eBa e empossados o governador e o vice
governador, o Oongresso dará por terminada a sua missão
con tituinte, e, separando-se em camarr. de deputados e sena
do, encetará o exercicio de suas funcções normaes, não poden
do em bypothese alguma ser dissolvido.

Art. 2°. No primeiro anno da primeira legislatura, logo
nos trabalhos preparatorios, os senadores serão divididos pela
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ordem da votação em tres turmas, sob ao classificação de pri
meira, segunda e terceira turma. devendo a primeira que com
por.se-ha dos menos votados, deixar o mandato no fim do se
gundo anno de exercicio deste, a segunda no fim do quarto
anno, a terceira no fim do sexto anno, procedendo-se dahi em
diante de modo que o terço do senado seja regularmente re
novado em cada biennio.

§ unico. No caso de empate em votos, considerar-se-hão
favorecidos os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a
idade fôr i~ual.

Art. 3° Emquanto não fôr decretada a lei eleitoral, te
rão execução no que não fór contrario ás prescripções desta
Constituição o dec. n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881 e seu
regulamAnto para todos Of; cargos electivos do Estado.

Art. 4°. Emquanto não fôr marcado pelo Congresso o subo
sidio dos deputados e senadores, todos elles vencerão diaria
mente quinze mil réis.

Terão tambem uma indemnisação para despezas de via
gem de ida e volta, calculada na razão de 500 réis por kilo·
metro, dentro do Estado.

Para os actuaes membros do Congresso não prevalecem
as incompatibilidades exaradas nesta Constituição.

Art. 5°. Emquanto por lei não fôr definitivamente arbi
trado o vencimento do governador, perceberá eUe o honorario
de dez contos de réis.

Art. 6°. Emquanto não fôr conhecido o quantum da po
pulação de cada municipio, o numero de vereadores ou mem
bros do Conselho Municipal, será·- 20 para a capital do Es
tado, 15 para as cidades e 11 pa,ra as villas.

Art. 7°. O subsidio do primeiro intendente de cada mu
nicipio será fixado na primeira sessão do Conselho respectivo.
. Art. 8°. Nas primeiras nomeações para o Tribunal Supe

nor, o governador escolherá dentre os juizes de direito de
~~is nota, com ou sem exercicio, residentes no Estado, e, para
JUIzes de direito dentre os doutores ou bachareis em direito
que tiverem neste E tado pelo menos cinco annos de pratica
do fõro, no exercicio effectivo da advocacia ou quatro annos
de qualquer lU~ar de judicatura ou promotoria publica.

Art. 9°. Um mez depois de approvada esta Constituição,
Ogovernador nomeará os juizes substitutos, e trinta dias depois

ao
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desta nomeação deixarão o exercicio os JUIzes mumc1paes, que
serão preferidos nesta primeira nomeação,

E, portanto, mandfLmo a tOllas as autoridades a quem o
conhecimento desta Constituição cllegar, que a cumpram e fa
çam cumprir tão completa e fielmente como nella se contêm,

. Sala das !;sssões do Congresso Constituinte do Estado de
. Alagôas, 11 de Junho de 1891, 3° da Republica,

Roberto Calheiros de Mello, senador - presidente do Oongresso
A ffonso Jose de Mendonça, deputado - 10 secretario
Maca"io das Chagas Rocha Lessa, deputado - 2° secretario
João Fmncisco Nogueira Gastello Bmnco, senador - Vice·

presidente
Raymundo Pontes de Miranda, deputado
Dr. Manoel Jose Duarte, senador ,
Manoel Balthazar Pereira Diegues hmio,', deputado
Barão de T"aipú, senador
Manoel Ribeiro Ban"elo de Menetes, senador
Epaminondas Hyppolito Gracindo, senador
Julio Cesar de Mendonça Uchoa, senador
JJlanoel Messias de Gusmão Lyra, . snador
José Miguel de Vasconcellos, senador
João da Silva Rego lYlello, senador
Manoel Fe"nandes de Araujo JO?'f}e, senador
Tibu?'cio Valel'iano de Araujo, senador
Ambro=io Cavalcanti de Gusmão Lyra, deputado
Euclydes Vieim 11alta, deputado
Ltd= Gonzaga ele Almeída Anlujo, deputado
José de Ban'os Albuque,'qtte Lins, deputado
]lanoel Antonio Supa,'do. deputado
João da Rocha Gavalcanti Netto, deputado
Manoei Leopoldino Pe"ei,'a Netto, deputadu
Jose de Sá Peixoto, deputado
C,'odígando Mendes Fer,'eií'a, deputado
Rodrigo Corrêa ele A,'aujo, deputuuo
Manoel Joaquim Nob,'ega ele Vasconcellos, deputado
José JJIathcus da G,.aça Leite, deputado
José C01'rêa Paes, deputado
Aggêo Velloso F?'ei?"e, deputado
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Au?'eliano de Lemos Lessa, deputado
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VICE-GOVERNADOR - Manoel de Ar'aujo Goes, assumiu a
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CONSTITUIÇÃO

DO

ESTADO DE SERGIPE





Nós, os representantes do povo sergipano, reunidos em
a:ssembléa constituinte para organisar um regimen livre e de
mocratico, tendo por base.t\, ordem e por fim o progresso, es
tabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO

no

ESTADO DE SERGIPE

TITULO I

Da organisação do Estado

DISPOSIÇÕES PRELll\lINARES

Art. 1°. o Estado de Sergipe, parte integrante da federa
ção brazileira, ê a associação politica de todos os brazileil'os
nascidos ou domiciliados no seu territorio.

§ unir,o. Elie garante ? nacionaes e estrangeiros que ~sti

verem no seu territorio a inviolabilidade dos direitos concer
nentes á liberdade, á segurança individnal e á propriedade,
nos termos em que a Oonstituição Federal a assegura.

Art. 2°. São orgãos de sua. soberania os Poderes Legis
lativo, Executivo e Judiciario, harmonicos e independentes
entre si.
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CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 3°. O Poder Legislativo é exercido por uma assem
bléa com a sancção do governador.

§ 1°. A assembléa compor·se-ha de 24 deputados, que se·
rão elevados ao maximo de 40, mediante a addição de um ao
numero actual, tantas vezes quantas a população se augmen·
tar de 20.000 almas.

§ 2°. ElIes serão eleitos por sufragio directo dos eleitores.
§ 3°. A renovação da as embléa eftectuar- e-ha de dois em

dois annos e a eleição terá lugar em todo o Estad.o no dia 1° de
Dezembro do segundo anno da legislatura.

§ 4°. Na eleição terão votos os cidadãos alistados segundo
a lei federal, e poderão ser votados todos os brazileiros alis~

taveis, nascidos ou domiciliados no Estado, que estiverem no
goso dos direitos politicos.

Uma lei eleitoral determinará os casos de incompatibili
dade e o processo da eleição fixará os circulos, devendo caber
á calla um igual numero de deputados.

Art. 4°. A assembléa reunir-se-ha na. capital do Estado,
sem dependencia de convocação, no dia lU de Setembro de cada
anno e funccionará dois mezes continnos, podendo ser proro
g-ada. adiada e convocada extraordinariamente. .

§ 1°. As sessões serão publicas, salvo deliberação em con
trario em circum tancia extraordinaria.

§ 2°. As deliberações, fóra das excepções taxadas ne8ta
Constituição, serão tomadas por maioria de votos sempre que
estiverem presentes metade e mais um dos deputados.

Art. 5°. Incumbe privativamente á assembléa :
I Verificar e reconhecer os poderes dos deputados;
II Eleger a sua mesa; .
III Ol'ganisar o seu regimento interno;
IV Regular o serviço da. sua policia interna j

V Nomear os empregados da sua secretaria;
VI Decretar a pl'orogação e o adiarcento das suas sessões j

VII Tomar contas da receita e despeza do exercicio fi·
nanceiro encerrado

§ 10. A:s deliberações sobro as medidas contidas no n. VI
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deste artfgo serão tomadas por dois terços dos deputados, em
votação nominal, não devendo a prorogação exceder de um
mez e decretando-se o adiamento de modo que em nenhum
anno deixe de haver sessão.

§ 2°. Incumbe â mesa da assembléa convocal-a extraor
dinariamente afim de que ella delibere sobre a accusação do
governador, todas as vezes que este praticar acto que importe
evidente invasão de attribuições dos outros poderes o que dê
em resultado manifesta oppressão individual.

Art. 6°. Compete exclusivamente ao Poder Legislativo:
I Orçar a receita e fixar a despeza do Estaeio apnual

mente;
II Autorisar o Poder Executivo a fazer operações de

credito;
m Legíslar sobre a divida publica e estabelecer meios

para o seu pagamento;
IV Regular a arrecadação e a distribuição das rendas do

Estado;
V Mudar a capital do Estado j

VI Fixar annualmente a força policial e legislar sobre a
sua organisação ;

VII Decretar as leis pl'ocessuaes do Estado;
VIII Crear e supprimir empregos publicos, discriminar

lhes as attribuições e fixar-lhes os vencimentos;
lX Proceder á divisão judiciaria, eleitoral e civil do ter

ritorio do Estado j

X Precisar os casos e estabelecer a fórma porque pôde
effectuar-se a desapropriação por utilidade do Estado e do mu
nicipio ;

XI Legislar sobre obras publicas, pontes, estradas, canaes
e viaductos intermunicipae~ ;

XII Legislar sobre as minas e terras devolutas do terri·
torio do Estado, respeitados, qtlanto ás primeiras, os direitos
do dono do solo onde estiverem situadas;

XIlI Decretar as leis organicas precisas para a completa
execução desta Constituição;

XlV Regular a administração e decretar a alienação dos
proprios do Estado .

V Regular os' c sos e 1\ fórma porque poderá o gover·
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nador nomear, suspender, licencear, demittir, aposentar, jubi
lar e reformar os empregados do Estado ;

XVI Decretar o augmento da representação do Estado nos
~ermos estrictos 'do § lOdo art 3° desta Constituição.

Art. 7°. Compete, outrosim, ao Poder Legislativo:
I Legislar sobre a instrucção publica em todos os gl'au~,

respeitadas a competencia municipal, quanto á instrucção pri
maria e a competencia federal quanto á dos outros graus;

II Legislar sobr viação ferrea e nQvegação interior, e
sobre correios e linhas telegraphicas que estabelecer no terri
torio do Estado dentro dos limites df\~ leis federaes;

III Legislar sobre hygiene e c.ssistencia publicas;
IV.velar concurrentementp. com a União na guarda da

Oonstituição e das leis federaes e propor a revisão da primeira
na forma por elIa prescripta;

V Animar o desenvolvimento das lettras, artes e scien
das, e o da immigração, agricultura, industrias e commercio,
e legislar sobre a estatística cumulativamente com a União.

Art. 8°. Os deputados são inviolaveis por suas opiniõe, e
votos no exercício do ma dato.

§ 1". Durante a legislatura, eBes não poderão ser presos
nem processados criminalmente,. sem prévia licença da assem
bléa, salvo o caso de incorrerem em crime de alçada federal
ou de flagrancia em crime inafiançavel. Neste caso, levado o
processo até a pronuncia exclusive, o formador da culpa re
metterá os autos á assembléa para resolver sobre a proceden
cia da accusação. se o accusado não optar pelo julgamento
immediato.

§ 2°. Durante as sessões elIes vencerão um subsidio pecl1
niario e ajuda de custo fixados pelo poder legislativo na legis
latura anterior.

§ 3°. ElIes poderão renunciar o mandato .em qualquer
tempo.

Art. 9° _ Os deputados ao tomarem a~sento contrahirão em
ses ão publica compromLso de bem cumprirem os deveres do
cargo.

Art. 10. Nenhum deputado desde o dia da eleição poderá
celebrar contracto com o governo do Estado, nem delle receber
commLsão uu emprego remunerado, salvo o caso de acce~so

legal.



427

§ 1°. E' prohibido tambem ao deputado ser presidente ou
director de banco, companhia ou empreza, que goze de favores
do Estado.

§ 2°. O mand.ato legislativo é incompativel com o exerci
cio de qualquer outra funcção durante as sessões.

§ 3°. A inobservancia de qualquer destas disposições im
porta perda do mandato.

Art. 11. A assembléa deliberará sobre projectos, indica
ções ou requerimentos provenientds da iniciativa dos seus mem·
bros e sobre proposta do Poder Executivo.

Art. 12. O projecto de lei adoptado pela assembléa em
tres discussões, que tiver por materia qualquer das medidas
mantidas nos arts. 6° e 7° desta Constituição, será enviado
ao governador para o sanccionar e promulgar.

§ 1°. Se o governador o julgar incon~titucional ou con
trario aos interesses do Estado, negará a sancção e devolverá
o projecto á assembléa, com os motivos da recusa, dentro de dez
dias uteis contados do em que o recebeu.

§ 2°. O silencio do governador no decendio importa sanc
ção, e, sendo esta negada depois de encerrada a sessão, o go
vernador publicará as suas razões.

§ 3°. Devolvido o projecto á assembléa, ahi se sujeitará
a uma discussão e votação nominal, considerando-se approvado,
se obtiver dois terços dos suffragios presentes. Neste caso o
projecto será enviado como lei ao governador para a promul
gação.

Art. 13. São estas as formulas da sancção e da promul
gação :

1°. O governador do Estado de Sergipe sancciona e pro
mulga a lei seguinte da Assembléa Legislativa: (II. integra da
lei, nas disposições sómente.) Publique-se e cumpra-se em todo
o territorio do Estado.

2°. " A mesma anterior, suppressa a palavra sanc
dona. "

§ unico. ?\ão sen o a lei promulgada dentro de 48 horas
p~lo governador, nos ~asos dos §§ 2° e 3° do art. 12, o pre
SIdente da assemblêa il. promulgará, segundo a formula se-
guinte: .

" O presidente d" Assembléa Legislativa do E tado de
Sergipe, nos termos do § unico do 8rt. 13 da Constituição,
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prom ulga a seguinte lei decretada pela mesma assembléa: (a
integ ra da lei, nas disposições sómente.) Publique-se e cum
pra-se em todo o territorio do Estado..~

Art. 14. Os projectos regeitados ou não sanccionados não
se poderão renovar na mesma sessào.

CAPITULO II

DO PODER EXECUTIVO

Art. 15. O Poder Executivo é exercido pelo governador.
§ 1°. Elle será eleito por suffragio directo dos eleitores

e por maioria absoluta de votos.
§ ~o. Exercerá o cargo por dois annos e será inelegivel

para o periodo immediato.
§ 3°. Será substituido nos impedimentos e succedido no

caso de falta por um vice·governador eleito simultaneamente
com ene.

§ 4°, No impedimento 'ou falta do vice-governador, serão
successivamente chamadol' lia exercicio do Poder Executivo o
presidente da assembléa e o do tribunal de appellação.

§ 5°. São condições para ser eleito governador ou vicB-
governador:

I Estar no exercício dos direitos politicas;
II Ser maior de trinta annos;
III Ser nascido ou domiciliado no Estado.
§ 6°. Dando-se vaga do governador e do vice-governa

dor, sem haver decorrião um anno do periodo governamen
tal, este erá dado por encerrado e se procederá á nova eleição.

§ 7°. O vke-governador ou seu ~ubstituto legal, que exer-
cer o governo dentro do ultimo semestre do periodo governa
mental, não poderá ser eleito governador para o seguinte.

Art. 16. O governador no acto da sua posse pronunciará
ante a assembléa, ou náo estando esta reunida, ante o Tribunal
de Appellação, a aftiTmação eguinte:" Prometto cumprir leal
m nte e fazer exactamen e cumprir a Constituição do Estado,
promover a sua prosperidacle e engrandecimento, observar as
suas leis e pugnar pela ~ua integridade. "

Art. 17. O governador perceberá subsidio fixadu pelo Po
der Legislativo no período governamental ant rior.
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Ârt. 18. Entende·se ter resignado o cargo o governador
qUA se ausentar do Estado sem licença da assembléa.

§ unico. Elle deixará o cargo no dia em que terminar o
seu periodo de governo. succedendo·lhe logo o recem-eleito
ou, no impedimento ou falta deste, os seus substitutos e sue
cessores constit cionaes.

Art. 19. A eleição do governa 01' e vice·governarlor terá
lugar no dia 1° de Agosto do ultimo anno do periodo gover
namental, procedendo a assemblétl na sua primeira reunião á
apuração dos votos recebidos em todos os collegios do Es
tado. Para este fim funccionará com qualquer numero de
membros.

§ 1°. Não alcançando maioria absoluta nenhum dos vota
dos, a assembléa elegerá por maioria de votos um dos dois mais
votados. No caso de empate nesta votação, será considerado
eleito o mais velho.

§ 2°. São inelegiveis para governador e vice-governador
os consanguíneos e aftins, até o terceiro grau por direito ca
nonico, do governador ou do seu substituto que governár no
dia da eleição e desde seis mezes antes.

§ 3°. A lei eleitoral regulará o processo da eleição e da
apuração.

Art. 20. Compete ao governador:
I Sanccionar, promulgar e fazer publicar e cumprir as

leis e resoluções da assem bléa ;
II Expedir decretos, instrucções e regulamentos para a

fiel execução das leis.
III Nomear e demittir livremente o seu secretario, o ins

pector do th~zouro e o commandante da força policial;
IV Prover os mais cll.rgos administrativos de accôrdo com

as leis do Estado ;
,V Kncher o quadro da força policial. tiscalisal·a e destri

buU-a pelo Estado, segundo as necessidade do serviç ;
VI Conceder licenças, aposentadoria, reformas e jubila

ções e declaraI-as caducas, nos e:strictos termos da leis regu
ladoras das especies ;

Vil Dar contas annualmente á assembléa da situação do
Estado, propondo-lhe as providencias e reformas urgentes em
mensagem que remetterá á mesa della no dia da abertura da
sessão;
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VIU Convocar a assembléa extraordinariamente, quando
o bem do Estado o exigir;

IX Mandar proceder no dia que fixar a eleição para pre·
enchimento de vaga na assemblêa e n.LS listas dos juizes de
paz, e li eleição do governador e do vice-governador, na hy
pothese do § 6° do art. 15 desta Constituição;

X Manter relações com a União e com os Estados;
XI Representar aos poderes da União contra as leis dos

Estados e contra os actos dos funccionarios federaes que of·
fenderem os direitos do Estado ;

XII Solicitar soccorros á União no caso de calamidade
publica no Estado, se as urgencias do thesouro não permitti.
rem dispensaI-os, prestando contas á assembléa do emprego
dos subsidios recebidos;

XIII Prover á segurança interna do Estado e, no caso de
imperiosa necessidade, requisitar ao presidente da Republica
a intervenção de forças federaes para restabelecerem a ordem
e a tranquillidade ; ,

XIV Conceder e solicitar a extradicção de criminosos, se
gundo a lei federal;

XV Celebrar ajustes e convenções sem caracter politico
com os EstadO!: e submettel-os á approvação do presidente da
Republica, depois que a assembléa do Estado os ratificar;

XVI Ordenar a applicação das rendas destinadas pelo Po·
der Legislativo aos varios ramos da administração;

XVII Receber o compromisso dA bom cumprimento dos
deveres funccionaes de todos os empregados de sua nomeação,
a si immediatamente subordinados.

Art. 21. O governador é auxiliado por um secretario e
pelo inspector do thesouro do Estado, agentes de sua con
fiança.

§ 1°. O secretalio incumbe-se da publicação das leis e
dos actos do Poder Executivo e dirige a secretaria do Estado.

§ 2°. O inspector do thesouro tem á' seu cargo dirigir a
repartição eentral de contabilidade e distribuição das rendas
e superintender as estações arrecada4oras.

§ 3°. Nenhum destes funccionarios durante a commissão
poderá exercer emprego ou funcção publica remunerada, quer
de nomeação, quer de eleição.

Alt. 22. O governador será submettido á processo e jul·
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gamento nos delictos funccionl;l.6 perante a assemblêa, e nos
commllllS pel'ltnte o Tribunal de Appeliação, depois que a as
sembléa julgar procedente a aceusação.

. ,) 1°. Decretada a procedencia da accusação, fict'.rá o go
vernador suspen30 de suas funcções.

§ 2°. Nos crimes connexas ·com os do governadoT, o se
cretario e o in"'pr,ctor do thesouro serão processados e julga
dos pela autoridade competente para o julgamento daquelie.

§ 3°. Uma lei especial regulará a accus:lção, o processo e
o julgamento.

CAPITULO li

DO PODER JUDICIARIO

Art. 23. O Poder Judiciario é exercido:
a) por um Tribunal de Appellação com sMe na capital;
b) por um juiz de direito em cada comarca;
c) por quatro juizes de paz em cada termo j

cl) pelo jury em cada. termo, em materia criminal.
Art. 24. O Tribunal de Appellação compõe-!':e de cinco

ID!lcií..tmdos tirados dentre os juizes de direito do Estado.
§ 1°. Sempre que se der vaga no Trihunal, o seu presi

dente expedirá titulo de numeação ao juiz de direito mais
antigo.

§ 2°. Succedendo que este seja consanguineo ou affin,
dentro do . egundo grau por direito canonico, de membro do
Tribunal, será nomeanu para a vaga. o juiz immediato em arr
tiguitlaue, e o juiz incompatibHisado continuará na sua comarca
até que cesse a incompatibilidade e haja nova vaga.

Art. 2õ. Os juizes de direito são vitalicios e inamovi
veis. Só perderão os cargos por sentença judicial proferida
em crime á que estejl\. ligado este effeito, e só serão removi
dos á seu pediào ou por aecesso, que poderá ser recusado.

~ 1°. Elles serão nomeados velo' Tribunal dp. Appellação
me jante coneurr;o, para o qual só se poderão inscrever os
grudu:tdo em direito com quatro annos de pratica de fôro e
os auvogados pruvisionados, que contarem nove annos conti
nuas de profissão.

§ 2°. Ao concurrente classificado em primeiro lugar dará
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o presidente do Tribunal titulo de nomeação para a comarca
a prover. Se couber a mais de um o primeiro lugar será pre
ferido o que contar mais annos de prat.ica, descontados cinco
annos ao não graduado.

Art. 26. Os juizes de paz serão eleitos de quatro em qua·
tro annos .

.~ unico. A eleição se fará pelo termo onde tiverem de
exercer jurisdicção. em lista quadrupla, cabendo á cada um
dqs quatro mais votados, e segundo a ordem da votação, a ju
risdicção plena durante um anno. A lei eleitoral determinará
as condições de elegibilidade.

Art. 27. O jury continuará com a organisação e compe
tencia actuaes, até que a lei determine o contrario.

Art. 28. Oompete ao Tribunal de Appellação:
I Eleger annualmente o seu presidente, receber o com-

promisso de seus membros e dos juizes de direito;
II Organisar a sua secretaria; .
III Remover os juizes de direito na fórma do art. 25 ;
IV Resolver os conftictos dos juizes inferiores entre si e

destes com as autoridades aàministrativas do Estado;
V Oonceder provisões de advogado e de solicitador;
VI Organisar as matriculas dos juizes de direito e dos ado

vogados;
VII Tomar assentos para inteUigencia das leis do Estado,

quando na applicação dellas ás especies occorrerem duvidas ma·
nifestadas por julgados differentes do mesmo Tribunal e dos jui
zes inferiores ;

VIII Processar e julgar originaria e privativamente:
a) os juizes de direito em todas as cathegorias de crimes e

!lontravenções ;
b) as causas em que a fazenda do Estado fôr parte, cujo

valor exceder de cinco contos de réis ;
IX Julgar as su peições postas aos jllize~ de direito;
X Julga.r em grau de recnrso a questões originariamente

resolvidas pelos juizes de direito e tomar conhecimento das
appellações interpo tas da decisões do jury ;

XI Conceder ordem de habeas-corpus.
§ unico. Oompete ao presidente do 'TIribunal a nomeação

dos empregados da respectiva secretaria, o provimento na fór
ma das leis, dos officiQS d~ Justiça em todo o Estado e a COIl-
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cessão de licença até tres mezes cúm ordenado aos membros
do Tribunal e aos juizes de direito.

Art. 29. Compete aos juizes de direito:
I Receber o compromisso dos juizes de paz, dos promo

tores e do~ empregados de justiça da comarca;
II Instruir os juizes de paz nos seus deveres, quando ca

reçam;
III Processar e julgar em primeira instancia :
a) os juizes de paz, promotores, escrivães, tabelliães, of

ficiaes de justiça e qU;j,esquer empregados do Estado e muni
cipaes, residentes na comarca, nos crimes funccionaes ;

b) as suspeições postas aos escrivães do seu juizo e aos
juizes de paz ;

c) as causas de divorcio, de nullidade e annullação de ca
sarnento;

d) as causas fiscaes. que não excederem de cinco contos
de réis ;

IV Convocar e presidir o jury;
V Pronunciar os indiciados em crimes e contravenções de

alçada do jury ;
VI Fazer correições nos termos da comarca;
VII Conceder fiança definitiva e julgar o respectivo que-

bramento;
Vilr Exercer a jurisdicção orphanologica e da provedoria;
IX Conceder ordem de habeas-corpus j

X Julgar em primeira instancia :
a) as causas civeis e commerciaes excedentes de trezen

tos mil réis ;
b) as contravenções e os crimes que não forem de alçada

do jury.
" XI Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos
JUIzes de paz.

Art. 3Q. Compete ao juiz de paz no anno de exercicio
pleno:

I Processar e julgar originariamente:
a) as infracções de postura municipaes e dos termos de

bem viver e segurança, que tiver feito assignar ;
b) os feitos civeis e commerciaes atê o valor dA 3008 réis,

comprehendidos os que versarem sobre bens de raiz e exclui·
dos os fiscaes .,
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c) as suspeições postas aos escrivães do seu juizo j

II Processar os feitos cujo julgamento competir ao juiz
de direito j

III Abrir testamentos fóra da sMe da comarca j

IV Conceder fiança provisoria ;
V Celebrar casamentos j

VI Fazer corpos de delicto, inqueritos, formar a culpa
nos crimes de competencia do jury até a pronuncia exclusive j

Vil Fiscalisar o regímen das casas de prisão j

vrn Nomear os escrivães e officiaes de seu juízo e rece
ber-lhes o compromisso;

IX Prender os culpados, expedindo mandados de prisão;
X Executar as sentenças dos juizes de direito e dos trio

bunaes.
§ 1°. Aos juizes de paz, fóra do anno do exercicio, com·

pete a substituição, pela ordem da votação, do juiz do anno
e a collaboração com este, se forem solicitados, na feitura de
corpos de delicto. inqueritos e preparos dos feitos, que com
petir ao juiz do anno julgar.

§ 2°. Ao juiz de paz mais votado da séde da comarca.
compete tambem o preparo das suspeições postas ao juiz de
direito.

Art. 31. Os membros do Tribunal de Appellação serão
substituidos nos seus impedimentos pelo juiz de direito da ca
pital e pelos das comarcas, na ordem das distancias.

§ unico. Os juizes de direito serão substituidos po.r juizes
nomeados ad interim pelo Tribunal de Appellação dentre os

. graduados em direito com quatro anrl.QS de pratica de roro.
No caso de suspeição, porém, a causa será julgada pelo

juiz da comarca mais proxima.
Art. 32. Os vencimentos dos membros do Tribunal de

Appellação e dos juizes de direito serão fixados por lei es
pecial.

Art. 33. Os membros do Tribunal de Appellação serão
processados e julgados pela assembléa em todas as cathego·
rias de delictos.

Art. 34. São orgãos da acção publica:
a) o procurador geral do Estado perante o Tribunal de

Appellação j

b) um promotor publico em cada comarca.
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§ 1°, O governador designará dentre os membros do Tri
bunal o procurador geral, e nomeará os promotores por qua
tro annos dentre os g'rarluados em direito e a1vogados pro
visionados com cinco annOR de profissão.

§ 2°, E' prohibido aos promotores o exercicio da ad
vocacia.

TITULO II

Da organisação municipal

Ârt. 35. São mantidos os municipios em que Mtualmente
se divide o territorio do Estado.

§ 1°. EUes se poderão encorpol'ar entre si mediante ac
quiescBncia dos respectivos eleitores em manifestação plebi
citaria e com appl'ovação do Poder Legislativo.

§ 2°. Não se poderá erigir novo município sem que o res
pectivo territorio contenha urna população de dez mil ~.lmas,

cuja maioria requeira esta providencia ao Poder Legislativo,
o qual só annuirá se tJ municipio primitivo não ficar rednzido
á menos daquelle numero,

Ârt. 36. São orgãos da autonomia do municipio aCamara
Municipal e o edil, qUfl serão eleitos aunualmente pejo voto
directo dos eleitores municipaes.

§ 1°. São eleitores municipaes todos os individuos, na
cionaes e estrangeiros, maiores, domiciliados no municipio, que
contribuirem para as rendas delle.

O domicilio municipal é determinado por um anno de resi·
deneia ou pela acquisição dfl um immovel no respectivo ter
ritorio.

§ 2°. Todas as corporações, sociedades, fabricas e usinas,
contribuintes do municipio, têm direito eleitoral activo, que
será exercido por um representante,

Ârt. 37. São elegiveis :
I Para acamara, t010' os qu podem votar na eleição

municipal, excluidos os analphabetos e os empregados do Es·
tado,

TI Pa.ra edil sómente quem estiver no ex:ercicio dos direi
tos politicos.
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Árt. 38. Compete exclusivamente á Camll,ra Municipal:
I Verificar e reconhecer os poderes dos seus mAmbros e

os el,) edil e 1'8celler-lhe3 o compromisso; .
II Marc,lfO tempo (las StlaS sessões ordinarias;
III Fazer o seu regimento interno;
IV Crear empregos municipaes, fixar-lhes attribuições e

estipular·lhes vencimentos;
V Orçar a receita e fixar a despeza do municipio annual·

ment3 ;
VI Regular a arrecadação e a distribuição das suas

rendas;
VII Autorisar o edil a fl1zer operações de credito;
VIII Tomar contas ao edil do emprego das suas rendas

no exercicio encerrado;
IX Legi lar sobre policia de edificação;
X Regular a vigilancia do trafego publico;
XI Fiscalisar o commercio e as industrias;
XII Decretar a desapropriação por utilidade municipal

na forma da lei do Estado;
XliI Regular 3 caça e a pesca:;
XIV ~ri1dal' a sMe do municipio;
XV Legislar sobre obras publicits, fontes, aqueductos, pon-

tes, e tradas e viadnctos interiores ; I

XVI Exercer a policia dos cemiterios ;
XVII Instituir gnardas municipaes.
Art. 39. Compete tambem á Camara Municipal, mas não

exclu<:ivamente :
I Legislar sobre hygiene e assistencia publica;
II Legislar sobre e pectaculos e instl'llcção primaria;
III Promover o desenvolvimentu das industrias, lettras,

scienci. s e arte ;
IV A.uxiliar a immigração ;
V Construir e administrar cemiterios e hospitaes, thea

tro:'. ibliothec~ls, museu A c~'a de beneficencia;
TI In~tituir bolça e caixas economÍC' s ffil1nicipll,es.

::J nico. Se sobre a m3terias de te 3fti~o collidirem as
leis o lliunicipio e a do Estado, prevalecerão as de te.

" r~. 40. As deliberações ãa Camara Municipal com com
minaç.o de prisão ou multa serão consolidadas em um codigo
de posturas. A pena de prisão será s6mente subsidiaria da mui'
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ta e não excederá de dez dias. Nenhuma multa passará de
cem mil réis.

Art. 41. Os municipios não poderão lançar imposto indi
rectos nem sobre o transito.

Art. 42. Dentro de cada semestre do anno a, Camar(\, fará
uma sessão ordinaria sendo o principal assumpto da primeira.
a tomada de contas do exercicio findo e o principal da segunda
a decretação do orçamento do anno seguinte.

§ 1°. A sessão durará os dias precisos para ultimarem-se
as deliberl;l.ções, não devendo e:x:ceder de trinta dias.

§ 2°. E' essencial para as deliberações a presença de me
tade e mais um dos membros da Camara.

§ 3°. A Camara elegerá para dirigir os sens trabalhos e
encarregar-se do expediente, em cada s~ssão, um presidente e
um ser.retario, tirados dentre os seus membros.

Art. 43. Compete aO edil:
I Publicar e executar as deliberações da Camara ;
II Nomear, demittir, licenciar e suspender os empregados

municipaes i
11I Convocar a Camara extraordinariamente i
IV Administrar os bens municipaes;
V Applicar as rendas do município aos diversos ramos da

sua administração i
VI Representar o municipio em juizo e perante os pode

res do Estado.
Art. 44. Os membros das Camaras servirão gratuitamente

e serão inviolaveis pelos seus votos.
§ unico. Ao edil poderão ser arbitrados vencimentos, mas

sempre antes da sua eleição.
Art. 45. Os confiictos entre municipios serão resolvidos

pelo Poder Legislativo, mediante representação de um deIles.
Art. 46. Uma lei especial fixará o numero dos membros

d~s. Camaras, desde 5 até 15, segundo a população dos muni·
Clpl~S. e estabelecerã o proces~o da qualificação dos eleitores
mUlllC1paes, a forma e o tempo das respectivas eleições.

Art. 47. Os municipios proverão a exppn~as proprias a
todos os serviços dR, ua adminiRtj'a~ã(l, não Tloderirlo prn r.ir
cumstancia alguma receber subsidio pecuni rio do E t. úo.

§ unico. No caso de calamidade publica em qual(IUE'1 mu-
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TIlC1plO, os soeeorros que o Estado ministrar serâo distribui~
uos por agente!'; administrativos do Estado.

TITULO III

Disposições geraes

Art. 48. Continn:HlJ m vigor emquanto não forem revo
gadas t s lei tia extincta ti sembléa legisrativa provincial, no
que explicita ou implicitamente não fôr contrario aos l1rinci·
pios desta Con~tituição .

.§ unico. A justiça no Estado continuará a ser admini
trada conforme ns leis rrocessnaes vigentE's até que sejam
pardal ou integralmente ub tituidas pelo poder competente.

Art. 49. O Estado afiança o pagamento da divida pn
blica.

Art. 50. São proLibida as pensões, mercês pelmnial'ia,
subvenções, garantias de juros e l'emLsão de dividas.

§ unico. Exceptullm-"e desta (1i~p(lsiçã.o os favores e au
Ailios á institutcs de beneficencia ~em caracler confessional.

Art. 51. A aposE'ntadol'ia, jubilação on reforma s6 será
concedida ao empregado que provar, além das condições que
a lei exigir, doença incuravel que o imposf:libilite de continuar
no cargo e prover <le outro modo licito ii. SUa subsistencia.

§ unico. A conees,ão erá cassada se o agraciado se res
tabelecer da lllolestia ou se alclinçar emprego ou com missão
commercial, indu trial, federal ou de outro Estado.

ATt. 52. E' probibida a ticcnmulação da cargos publicos
remunerados,

Ârt. 53. Esta Cons ilnição lJotlení. ser revista por ioicia
tiva da metade do membros da a~sembléa.

§ 1°. ConsideraJ'-ce-lJa proposta a revi ão, quando fôr ac
ceita em trcz discu"õE'S por dois terços dos membros da as
'emblf:a.

S 2°. Con:-:itlel'ar·~e-ll1\. aPPl'ovada a. JlI'OpO~t{l, • e no lIDnO
,'eguinte o fóI' lJC>l' doi' terços dos memuros da ()~stlmbJéa em
trez di ('l', -õe e por votllção nominal.

'S 3°. A reforma publlcar-se-ha COU 3S assjgu '15 ao
pre~idellle e secretario' da assembléa.



§ 4°. E' prohibida a proposta ou a sua approvação em
sessão extraordinaria.

Art. 54. Esta Constituição B8rá promulgada pela mesa da
Assemblêa Constituinte ~ assignada por todos os deputados.

Disposições transitorias

Art. 1°. Promulgada esta Constituição, a assembléa ele
gerá o governador e o vice-governador que tem de servir du
rante o primeiro periodo governamental.

§ 1°. A eleição será por maioria absoluta de votos. Se
ningnem a alcançar, se procederá a segundo escrutinio no qual
será eleito o mais votado. .

§ 2°. Para cada um dos cargos a prover haverá uma vo
tação distincta, começando pela de governador.

§ 3D
, Para esta eleição não haverá incompatibilidade.

§ 4°, Concluida a eleição, a assembléa dará por terminada
a sua missão constituinte e encetará o exercicio das suas func
çõe:s ol'dinarias no dia constitucional.

Art. 2°. O primeiro provimento do Tribunal de Appella
ção " das comarcas será feito pelo governador, respeitado o
disposto no art. 60 das disposições transitorias da Constituição
Federal.

§ unico. Os juizes de direito qUA não poderem ser con
templados na nova organisação, serão preferidos quando hou
ver comarca a prover, sempre re~peitada a antiguidade. Em
quanto restar algum delles que queira acceitar a nomeação não
terá. execução o disposto no arte 25 §§ 1° e 20 da Consti
tuição.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencerem, que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como nella se contêm.

Publique-se e cumpra··se em todo o territorio do Estado.

Sala das sessões da Assembléa Constituinte do Estado de
Sergipe, em oito de Junho de 1891, 3° da Republica.

Coronel Antonio Alves de G. Lima, presidente
Dr. Joviniano Joaquim de Carvalho, 1° secretario
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Gumersindo de A'I"au/o Bessa, 2° secretario
Homero de Oliveira
João Menezes
João Baptista Costa Carvalho Filho
Dr. Felino Martins Fontes de Carvalho
Heraclito Diniz Gonçalves
Jose de Barros Accioly de Menezes
Dr. Daniel Campos
José Dantas de Magalhães
João Gomes Barreto

Declaração de direitos

(A QUE SE REFERE o § UNICO DO ART. IODA CONSTITUIÇÃO DO

ESTADO DE SERGIPE)

(Segue-se a transcripção dos arts. 72, §§ 1 a 31, e 73 Do

78 da Constituição Federal. que, encontram-'e âs pags. 3f1 a
38 desta mesma obra - Nota elos editores.)
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S III' IÇÃ

DO

ESTADO DA BAHIA

Em nome de Deus Omnipotente, o Povo da Bahia, por
seus representantes l'eunid(ls em Assembléa Constituinte, esta
belece, decreta e promulga a seguinte

CONSTITUIÇÃO

T. TULO I

CAPITULO UNICO

DO ESTADO] 'SEU TERRITORIO E GOVERNO

Art. 1°. A Bahia é um Estado soberano, unido aos damai
do Brazil e formando com elles uma Republica Federativa:
no livre exercício de ~ua :oberania, sómente reconhece os li
mites expres amen te definidos na Constituição Federal.

Art. 2°, Seu territori é o mesmo da antiga Provincili,
sem prejuizo das acqnUções que e realisem nos termos do
al't. 4° da me ma Constituição, não podendo, porém, em caso
algum ser der<membrado ou subdividIdo.

Al't. 3°. :3ua iórrna de go erno é l'epublÍC'ml\ fed' rativa,
democratica e representativa.



444

Art. 4°. A soberania do Estado reside no povo e se exer
cita pelos tres poderes- legislativo, executivo e judiciario 
independentes e harmonicos entre si.

A nenhum destes poderes é licito delegar a autro o exer·
cicio de suas funcções.

TITULO II

Do Pode Legislativo

CAPITULO I

DI POSl ÕES GERAES

Art. 5°. o poder legislativo é dp.legado á As~emblén Geral
com a sancção do gov:ernador.

Art. 6°. A Assembléa Geral compõe-se de duas camaras:
a dos Deputados e o Senado.

Quer a uma, quer a outra, caberá a ini~iativa das lei~,

salvas as hypotheses d Art. 28. § 1°.
Art. 7°. A Camara dos Deputados compõe-se de 42 mem

bros e o Senado de 2l.
§ 1°. Este numero poderá ser augmentado (uando se ve

rificar, pelo recenseamento da população do Estlldo, que não
corresponde â proporçiio de um deputado para .dncoenta mil
habitantes e de um senador para cem mil, não denndo, porém,
exceder de 120 deputados e 60 senadores.

§ 2°. O recenseamento da. população do Esflido será feito
decennalmente, podendo ser aproveitados os tralnlhos identi
cos mandados proceder pelo governo da União.

Art. 8°. alvo os ca os indicados nesta. COLStituição, as
duas camaras funccionarão 'lparadamente, mas na me. ma epo
cha, na capit I do Estado.

Só por motivo urgente de a~v3ção publica roderão func
cionar em outro logar, com prévia deliberação da AE'sembléa
Geral ou ~ 1'1" conyocaçi"o mlltivada do chefe do ioder execu
tivo em declaração pllt.'ic'a ou commuDica~ão escripta " res r
vlI.da a-JS repl'esem;ante~.
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A transferencia é, em todo o c·tSO, sujeita ao assenti ..
mento de do's terços pelo menos dos repre~entantes reunidos.

Art. 9°. A A:ssemblé Geral reunir-se-ha ordinaria.mente
no dia 7 de Abril de catla anno, independ.ente de convocação
e fllnccionan., durante tres mezes ~onta.dos lia data de sua ins
tallação j poc,endo ser prorogada ou convocada ex:traordi.naria
mente, mas '1unca dissolvida.

§ 1°. üf.da legislatura durar.i. doi annos.
~ 2°..E n caso de vaga por qualquer caUSl, o governa

dor mandará proceder á eleição, logo que receb'l communica
ção da respectiva camara.

§ 3°, P~'esume-se ter renunciado o mandato o senador ou
deputado qu~, durante uma essáe· annual inteira, não compa
recer nem rrandar escusa, tornan·jo-a publica e expressa. pe
rante a sua camara.

Art. 10 As sessões serão II blicas quando o contrario
não ror reso vido por maioria de votos.

Art. 11 A Assembléa Geral funccionará:
§ 1°. Ir.dependente da. maioria ali oluta de seus membros

para disCllssio das materias de o-dem do dia, dm'ante o tem
po que fôr regimental ou até qUE. eUas se esgotem;

§ 2°, Com a presença. da maioria absoluta dos membros
de cada cam!!ra pura deliberação ou atação j

§ 3° Com a presença de doi ter'os pelo enos quando
se tratar da approvação :

a) de projectos não sancciollldos ;
b; de projectos de interesse individual ou ele auxilios a

quaesquer elllprezas ou associações j

c) de concessões e privilegi03 j

d) de impostos que tenham por fim proteger quaesquer
industrias exploradas com materias prima1l estrangeiras, em
prejuizo de outras dos mesmos productos explorada com ma
terias prima. nacionaes j

e) de argmento de despeza l.ão propo ta no orça.mento ;
t) de dll rezo n Jva ainda ql"e p lposta peI;} governo j

g) da e.·colha do local desigr.a.do para. a transferencia da
capital do E tado.

Art. l~. Cada camara ve ll.?ará e reconhecerá os pode
res de seus embros, elegerá sua mesa, nomeará os emprega.-
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dos da respectiva secretaria, regulará sua policia interna e
formulará eu regimento sobre as seg'uinte8 bases: _

§ 1°. Nenhum projecto de lei ou r solução podGrá entrar
em discussão, sem que tenha sido dado para ordem do dia,
pelo meno' vinte e quatro horas antes.

§ 2°. Or.da projecto de lei ou resolução passar! s6mente
por tres discussões.

§ 3°. De uma a outra discussão o intervallo não poderá
ser menor de vinte e quatro horas.

Art. 13. Os deputados e senadores são inviolaveis por
suas opiniões no exercicio do mandato.

Art. 14. Os deputados e senadores, depois de haverem
recebido diploma até nova eleição, não poderão ser presos nem
proces::;ados criminalmente, sém prévia licença de sua camara,
salvo fiagrante delicto em crime inafiançaveI.

Ne~te caso prepl.U'1l.do o processo até a pronuncia exclu
sive, a autoridade procesgante o rernet.terá á camara respec
tiva, para que ella resolva. se o pr0cesso deve continuar e ser
ou não o deputado on senador suspenso de suas funcções.

Art. 15. Os membros da Assembléa Geral, quando toma
rem assento, contrahirão em sessão publica o compromisso de
bem cumprir os seus deveres.

Ar . 16. Ningnem poderá ser ao mesmo tempo membro
de ambas as camaras ou de qualquer deIlas e do Oongresso
Federal.

Art. 17. E' vedada a accumulação do mandato legisla
tivo com o exercicio de qualquer outra fllncção publica, duo
rante a~ sessões.

Art. 18. Qualquer representante poderá renunciar o man
dato.

Art. 19 Os deputados e senadores perceberão um sub
sidio pecuniario igual e uma ajuda de custo quando residirem
fóra da 08 nitaI.

§ 1°. Tanto o St bsidio, como a ajuda de custo, serão fi
"ado por lei ordin ria que só pre'lalecerá para a lf>gislatnra
seguinte.

§ 2°. O exercicio do mandato durante as prorogações não
será retribuido, quan o estas excederam de trinta dias. \

Art. 20. Nenhum deputado ou senador poderá celebrar
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contractos com o po:ler executivo, acceitar empregos ou com
missões remuneradas do Estado ou da União.

A inobservancia destas disposiçõe>: dará ipso facto logoar
á extincção do mandato legislatiYo e á nullidad\1 do contracto
celebrado.

§ 1°. Exceptuam-se os acceSfJOS e promoções previstas em
lei e as com missões militares.

_§ 2°. Qualquer das camaras poderá resolver sobre a dis
pensa de alguns de seus membros que o Governo do Estado
ou o Federal convidar para o desempenho de deveres eleva
dos em bem da R~pub1ica ou do Estado.

O deputado ou o senador que contra o voto de sua ca
mara acceitar o emprego ou commissão, para que tenha sido
nomeado, pe_derá o mandato.

Art. 21. Nenhum deputado ou senador, dentro de um anno
depois de extincto o mandato, poderá ser nomeado para empre
go civil ou militar, que tenha sido Cl'eado ou cujos vencimentos
hajam sido a 19mentados pela legislatura de quê fez parte.

Art. 22 A eleição dos membros da Assembléa Geral selá
regulada por lei ordinaria, devendo, porém, ser feita simul
tll.neamente em todo o Estado, por suífragio directo, mantida~
rigorosamente a liberdade do voto e a representação das mi
norias.

O suífragio se exercerá por lista incompleta ou por voto
accumulativo ou por outro qualquer modo que torne eífectivas
estas garantias.

Art. 23. Não serão elegiveis para qualquer das dtlas ca
maras:

§ 1°. O governador, os secre.tarios de Estado e o chefe
de policia;

§ 2°. Os commandantes de dtstrictos, de armas e de cor
pos militares ou policiaes;

§ 3°. Os funccionarios qne exercerem jurisdicção, como
membros permanentes do ·poder judici9,rio em todo o termo,
comarca ou nos tribunaes superiores ;

§ 4°.' O:..; chefes de repartições publicas do Estado ou fe-
deraes. .

Art 24 Quaesquer outros funccionarios administrativos
demissiveis, independente de sentença, ponerão ser eleitos, mas

. perderão os seus logaraes quando tomarem assento. São, po-
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rêm, incompativeis taes funccionarios se tiverem sido nomea
dos nos tres mezes anteriores á el3ição.

Art. 25. O deputatl0 ou senador não póde ser presidente
ou fazer parte de directorias de b.1ncos de emissão, compa
nhias ou emprezas que gozem de garantias de juros da União
ou do Estado.

A.rt. 26. As duas camaras se reunirão em assembléa ge
geral, sob a direcção da mesa do Senado:

1°. para abrir e encerrar as sessões;
2°. para apurar a eleição do gl)vernador, dar-lhe posse e

fixar o dia da eleição no caso de renuncia ou vaga..

CAPITULO II

DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Art. 27. Requer-se para ser elAito deputado:
l' Estar no goso dos direitos politicos ;
II. Ter mais de vinte e um annos de idade ;
III. Ter um anno pelo menos de domicilio no Estado, ex

cepto quanto áquelles que estiverem residindo fórll. do mesmo a
serviço publico.

Paragrapho unico. A mudança voluntaria de domicilio para
fóra do Estado, importa renuncia do mandato.

Art. 28. E' da privativa competencia da Camara dos De-
putados: I

. § 1°. A iniciativa da lei de orçamento e de qualquer projecto
sobre impoJo-tos, da fixação da força policial e organisação da
milicia, assim como da discussão das propostas offerecidas pelo
poder executivo.

§ 2°. Declarar procedente ou improcedente a accusação
contra o governador.

Art. 29. Compete·lhe tambem accusar perante o Senado os
fonccionarios civis, qualquer que sej , sua graduação ou classe,
por corrupção, malverllação ou outro delicto praticado no exer
dcio de suas funcções.

Esta decisão, bem como a de que trata o § 2° do artigo
antecedente, só póde ser tomada por dois terços pelos menos
dos votos dos deputaqQs presentes.
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CAPITULO III
DO SENADO

Art. 30. São condições de elegibilidade para o cargo do
senRodor:

I. Estar no goso dos direitos politicos i
n. Ser maior de trinta e cinoo annos;
m. Ser cidadão brazileiro desde seis annos antes da eleição i
IV. Ser domiciliado no Estado por occasião da eleição e

ter nfllle pelo menos quatro annos de residencia.
Paragrapho unico. E' tambem applicavel aos senadores a.

disposição do paragra.pho unico do art. 27.
Art. 31. O mandato dos senadores durará seis annos, seno

do, porém, renovado pelo terço biennalmente.
Art. 32. O senador eleito em substituição a outro, ser

virá sómente pelo tempo que faltar para expirar o mandato
do substituido.

Art. 33. Compete ao senador privatívamente:
§ 1°. Confirmar as nomeações feitas pelo governador do

Estado para os cargos que de sua approvação dependerem.
§ 2°. Resolver sobre o exercicio de attribuição do gover

nador que de deliberação do senado precisar.
§ 3°. Julgar, como tri-bunal de justiça, nos casos em que

compete á Camara perante eUe accusar.
Art. 34 A condemnação pelo senado no exercicio desta.

funcção depende de dois terços de votos dos membros presen
tl'S, e a pena não póde ser outra senão a destituição do em
prego, com ou sem inhabilitação para qualquer outro.

Esta pena., porem, não exime o demittido de responder
perante R!l justiças ordinarias sobre ofacto que a houver motivado.
. Art. 35. Os senadores antes de exercerem as funcções de
Julgamento prestarão juramento ou affirmação solemne de fazer
justiça, obedecendo sómente á lei e á sua consciencia.

CAPITULO IV
DAS ATTRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 36. Compete á Assembléa. Geral fazer leis, interpre
taI-as, suspendeI-as e revogaI-as j e particularmente:

li
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§ 1°. Orçar a receita e fixar a despeza annual do Estado
e approvar as contas da receita e despeza do exercicio finan·
ceiro anterior;

§ 2°. Autorisar o poder executivo a contrahir empresti
mos e a fazer outr.as operações de credito, fixando o maximo
dos compromissos annuaes que tenham de pesar sobre u Es·
tado, de sorte que não excedam á quinta parte de suas rendas j

§ 3°. Legislar sobre a divida publica e estabelecer os meios
de satisfazer seu pagamento;

§ 4°. Regular a arrecadação e a distribuição das rendas
do Estado, estabelecendo as contribuições, taxas e impostos
necessarios, nos limites prescriptos pela Constituição Federal;

§ 5°. Fixar annualmente a força publica e sua despeza. j

. § 6°. Regular a administração dos bens do Estado e pro
videnciar sobre a sua acquisição e alienação;

§ 7°. Legislar sobre o ensino primario, secundario e su
perior. especialmente sobre o ensino technico e profissional,
creando escolas praticas de agricultura nos centros agricolas
do Estado, instituições de ensino industrial e artistico e uma
universidade na Capital;

§ 8°. Legislar sobre a organisação municipal, de accôrdo
com os principios estabelecidos nesta Constituição;

§ 9°, Legislar sobre a organisação judiciaria e processual;
§ 10. Decretar a divisão civil, judiciaria e eleitoral do

Estado;
§ 11. Mudar a capital do Estado, quando assim convier

á sua segurança e interesses;
§ 12. Autorisar o poder executivo a entabolar com outros

Estados ajustes e negociações. sem caracter politico, dependen
tes de ulterior approvação da Assembléa ;

§ 13. Crear e supprimir empregos publicos e fixar-lhes
as attribuições e vencimentos ;

§ 14. Deliberar sobre a annexação do territorio de outro
Estado;

§ 15. Regular as condições e processo da eleição para. os
cargos do Rstado e do município, de accôrdo com os principios
adoptados na presente Constituição;

§ 16. Organisar a milícia do E'tado, aproveitando a ac
tual guarda nacional e estabelecendo os preceitos disciplinares
a que ficará sujeita;
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§ 17. Legislar sobre o commercio, immigração, colonisa
ção, industrias e agricultura, nos limites traçados pela Cons
tituição Federal j

§ 18. Legislar sobre obras publicas, estradas, ferro-vias,
canaes e sobre a navegação de rios que não estejam subordi
naias á administração federal;

§ 19. Legislar sobre a desapropriação por utilidade pu
blica do Estado ou municipal, determinando os casos e a fôrma
por que deverá ter logar j

§ 20. Legislar sobre terras publicas, mineração e indus·
trias extrMtivas ;

§ 21. Legislar sobre a economia penitenciaria, casas de
prisão com trabalho e de correcção;

§ 22. Legislar sobre a assistencia publica, casas de cari
dade e distribuição de soccorros j

§ 23. Organisar os codigos rural e florestal j

§ 24. Legislar sobre a organisação do trabalho, attenden
do â idade e ao sexo dos operarias j

§ 25. Legislar sobre a hygiene publica e particular;
§ 26. Reclamar a intervenção da Uniâo nos casos dos arts.

5° e 60 da Constituição Federal j

§ 27. Decretar leis que tornem effectiva a responsabilidade
dos fllDccionarios que tenham a seu cargo a arrecadação das
rendas publicas do Estado e do municipio ;

§ 28. Legislar sobre o estabAIAcimento de monte-pio obri
gatorio em beneficio dos fuuccionarios do Estado e suas fa
roilias ;

§ 29. De~retar todas as leis e resoluções necessarias ao
exercicio dos poderes que a Constituição confere ao governo do
Estado j

§ 30. Legislar sobre instituições de credito real e agricola,
e sobre a mobilisação do solo;

§ 31. Legislar sobre quaesquer outros objectos de inte
resse para o Estado, em todos os casos não exclusivamente re·
servados ao poder federal ou municipal j

§ 32. Proclamar o governador e resolver sobre a renuncia
do seu cargo;
. § 33. Commutar e perdoar as penas impostas aos func

ClOnarias publir.os do Estado, nos crimes de responsabilidade;
§ 34. Marcar o subsidio dos deputados e senadores e os
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vencimentos do governador do Estado, não podendo estes ulti·
mos ser alterados pelas legislaturas comprehendidas no seu
periodo administrativo;

§ 35. Conceder ao governador licença por tempo deter
minado para se ausentar do Estado;

§ 36. Ceder aos municipios os edificios ou proprieJades
do Estado, que sobre solicitação dos Conselhos se reconheça
lhes serem de utilidade, uma vez que não sejam necessarios
ao serviço do Estado;

§ 37. Annullar as posturas e decisões dos Conselhos Mu·
nicipaes nos casos do art. 114 e seus paragraphos.

§ 38. Dispensar por tempo determinado, quando o exija a
segurança do Estado, nos casos de rebellião ou de invasão de
inimigos, as formalidades que garantem a liberdade individual;

§ 39. Conceder amnistia nos ~imites da jurisdicção do Es
tado;

~ 40. Prorogar o tempo das sessões até quando julgar con
veniente ao bom desempenho de sua funcções ;

§ 41. Velar na guarda da Constituição e das leis do Es
tado e da União.

Art. 37. Em lei especial a Assembléa regulará as licen
ças e as aposentações, por invalidez absoluta dos funccionarios
publicas, não podendo em outras leis decretar excepções ou le
gislar para casos individuaes.

ÇAPITULO V

DA FORMAÇÃO E SANCÇÃO DAS LEIS

Art. 38. Approvado qualquer projecto de lei por uma da.q
camaras será submettido á outra, e e~ta. se o approvar tam·
bem, envial-o-ba ao governador do Estado que, acquiescendo,
o sanccionará e promulgará.

§ 1°. Se, porém, o governador o julgar inconstitucional ou
inconveniente aos interesses do Estado, oppor-lhe-ha o veto
dentro ele dez dias uteis, contados daquelle em que receber o
projecto, devolvendo-o nesse mesmo prazo á cnmara onde ella
se houver iniciado, com as razões de níio sancção.

§ 2°. O silencio do governador no alJudido decendio impor
ta sancção.
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§ 3°. Devolvido o projecto á Gamara iniciadora, esta o su
jeitará immediatam ente á nova e unica discussão e votação,
considerando-se approvado se obtiver maioria de votos pre
sentes, e ne te caso o remetterá á outra eamara, de onde vol
tará como lei ao governador para a solemnidade da promulgação,
se vencer pelos mesmos tramUe a mesma maioria.

§ 4°. A sancção e a promulgação eífectuam-se por esta
fôrma:

1°. A Assembléa Geral decreta €J eu sancciono a seguinte
lei ou resolução ...

2°. A Assembléa Getal decreta e eu promulgo a seguinte
lei ou resolução ...

Art. 39. O projecto de lei de uma Gamara, sendo emen
dado na outra voltará á primeira, que, se acceitar as emendas,
o remetterá assim modificado ao governador.

Rejeitadas as emendas. qualquer das duas Gamaras poderá
propôr á outra a revisão do projecto por uma commissão mix
ta., que, depois de refundil-o. o sujeitará a uma só discussão
e approvação, começando pela Gamara iniciadora.

Art. 40. Os prnjectos totalmente rejeitados não poderão
ser renovados na mesma sessão legislativa.

Art. 4]. A lei de orçamento poderá ser impugnada em
parte, e neste caso será promulgada com a declaração de que
taes e taes artigos ou paragraphos não foram sanccionados e
pendem da ulterior deliberação. da Assembléa.

Art. 42. Na lei de meios não poderão ser incluidas dis
posições que não se relacionem com a receita e despeza do
Estado ou que tenham caracter individual.

Art. 43. Os projectos, em materia de iniçiativa de amhas
as camaras , relativos á confecção de leis organicas ou a as
sumptos de manifesta importancia e urgencia, poderão ser ela
borados, sob proposta de qualquer della!<, por commissões mix
~as,. sendo, porém, encetada a discussão na eamara que fór
mdlCada por accôrdo das mesmas commissões.

_ Art. 44. Os projectos de lei, approvados em uma Gamara,
TIao poderão ser demorados sem discussão e votação na. outra,
salva a precedencia que compete aos de data anterior, de re
conhecida urgencia e já postos em ordem do dia.
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TITULO III

Do Poder Executivo

CAPITULO I

DO GOVERNADOR

Art. 45. O Poder Executivo é delegado a um governador
eleito por suffragio directo dtl Estado e cujo mandato durará
quatro annos.

No exercicio de suas funcções o governador assumirá in
teira responsabilidade dos actos que praticar por si ou por in
termedio dos seus secretarios.

Art. 46. No impedimento ou falta do governador pa sará
o governo do Estado em primeiro logar ao prp.sidente do Se
nado, em segundo ao da Oamara dos Deputados e em terceiro
ao do Superior Tribunal de Justiça, emquant.o durar o impe
dimento ou até que se proceda a nova eleição.

Art. 47. São condições de elegibilidade para o cargo de
governador:

1°. Ser brazileiro nato e residente no Estado por mais de
dez annos ;

2°. Estar no goso de todos os direitos politicos ;
3°. Ser maior de trinta nnnos.
Art. 48. O governador do Estado EÓ poderá ser reeleito

passado um periodo governamental após o seu mandato, e o
substituto que houver exercido as funcções do governo durante
os ultimos seis mezes não poderá ser eleito governador no pe
riodo seguinte.

Art. 49. Prevalecem a. respeito da eleição para o cargo
de governador as incompatibilidades definidas no art. 23, re·
ferentes ás funcções legislativas.

São tambem inelegiveis para o dito cargo:
§ 1°. Os membros do Oongresso Federal;
§ 2°. Os ministros e secretarios do presidente da Repu

blica;
§ 3°. Os parentes consanguineos e affins do governa~~r

ou de qualquer dos seus substitutos que se achar em exercIClO
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ao tempo da eleição ou que o tenha deixado até seis mezes
antes.

Ârt. 50. E' incompativel o exercicio do cargo de gover
nador com o de qualquer outro cargo ou f'lncção publica fe
deral e do Estado.

Ârt. 51. O exercicio do cargo de governador cessa pe
remptoriamente no dia em que expirar o periodo de quatro
annos, contados do acto da posse.

Ârt. 52. O governador, ao tomar posse do seu cargo, pres
tará juramento ou affirmação solemne perante a Assembléa Ge
ral, em sessão publica, de manter e cumprir com lealdade a
Constituição e leis do Estado, observar e fazer observar a Cons
tituição J!'ederal e as leis emanadas do Congresso e promover
quanto em si couber á bem do Estado.

~uando a Assembléa não estiver reunida, a affirmação de
que trata este artigo será prestada perante o Superior Tribu
nal de Justiça com as mesmas solemnidades.

Ârt. 53. O governador será subsidiado pelo Estado com o
vencimento annual que fór fixado em legislatura antecedente
á sua eleição.

Art. 54. O governador não poderá ausentar-Se do terri
torio do Estado sem licença da Assembléa Geral, sob pena
de perda do cargo.

CAPITULO II

DA ELEIÇAO DO GOVERNADOR

Art. 55. A eleição do governador se efi'ectuará em todo
o Estado, quatro mezes antes de findar o periodo governa
mental.

Ârt. 5'6. Uma lei ordinaria regulará o processo da eleição
para o cargo de governador.

Art. 57. Sessenta dias depois da eleição, as duas Camaras
reu~idas, sob a direcção da mesa do Senado, procederão á apu
raçao geral e o presidente do Senado, depois de verificado o
r?sultado, proclamará governador o cidadão que obtiver maio
rIa absoluta de votos,

Art. 58. No caso de empate ou de falta de maioria abso
luta, a Assembléa Geral escolherá por maioria absoluta de vo-
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tos, presente a maioria dos membros de cada uma das Cama
ras, o governador dentre os dois cidadãos mais vot8.do~,

CAPITULO m
DAS ATTRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR

Art. 59. São attribuições do governador:
§ 1°. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e re·

soluções da Assembléa Geral, expedindo decretos, instrucções e
regulamentos para sua boa execução;

§ 2°, Convocar extraordinariamente a Assembléa Geral,
quando assim convier aos interesses do Estado;

§ 3°, Fazer proposta de leis á Assembléa Geral sem pre
juizo da iniciativa que a esta compete;

§ 40. Velar pela fiel execução das leis;
§ 5°, Organisar, reger e distribuir a força publica do

Estado;
§ 6°, Prover os cargos civis, os de policia e os da milicia,

nomeando e demittindo com as restricções e pela fôrma determi.
nada nas leis;

§ 7°, Nomear e demittir livremente seus secretarios;
§ 8°, Nomear os membros dos Tribunaes Superiores e os

juizes de primeira instancia segundo as regras da presente Cons-
tituição ; .

§ 9°, Remover os juizes de primeira instancin, nos casos
e na. fôrma definidos na lei;

§ 10. Nomear em commissão pam todos os cargos publi
, cos, cujo preenchimento efl'ectivo dependa de approvação do

Senado, emquanto este não estiver funccionando ou não resolver
sobre a proposta feita;

§ n, Conceder licença, e a.posentações a empregados pu
blicos e rever estas ultimas na fôrma e condições em que li

lei permittir ;
§ 12, Determinar a applicação das rendas votadas pela

Assembléa Geral para os diversos serviços da administração
publica. ;

§ 13. Contrahir emprestimos autorisados pelo poder legis
lativo ;

§ 14. Celebrar com outros Estados, mediante autorísaçáo
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e approvação legislativa, ajustes e convenções sem caracter
politico;

§ 15. Remetter á Assembléa Geral no dia de sua abertura,
conjunctamente com a mensagem, um relatorio minucioso em
que dará conta da situação do Estado e indicarA as providencias
legislativas reclamadas pelo 8erviço publico;

§ 16. Representar o Estado em suas relações ofticiaes com
o governo da União e com os dos outros EstadoH;

§ 17. Reclamar nos casos dos arts. 5° e 6° da Constitui
ção Federal, a intervenção e auxilio do governo da União;

§ ]8. Mandar proceder á eleição para os membros da As
sembléa Geral j

§ 19. Suspender provisoriamente, em virtude de recurso
legalmente interposto, as posturas e decisões dos Conselhos
Municipaes, nos termos dos arts. no 3 íO e 114 § unico ;

§ 20. Decretar soccorros ou despRzas extraordinarias, em
casos de calamidade ou perig-o publico, sujeitando o acto á
approvação do corpo legislativo em sua primeira reunião j

§ 21. Dispensar por tvmpo dpterminado, quando o exija
a segurança do Estado, nos casos de commor.:ão interna ou in
vasão estrangeira, as formalidades que garantem a liber~ade

individual, só podendo exercer esta funcção no intervallo das
sessões do corpo legislativo.

Neste caso convocará immediatamente o Senado para ap
provação do acto ou sua snspensão, quando este julgue im
procedente o receio de perigo ou tenha eBe cessado, dando
todavia parte circumstanciada do facto e seus effeitos á A,,
sembléa Geral na primeira reunião, para que eBa resolva o que
lhe parecer conveniente e decrete a responsabilidade dos agen
tes de execução quando estes se tenham excedido.

§ 22. Perdoar ou melhorar as penas impostas a réos con
demnados por crimes da jurisdi~ção do Estudo, ouvido o Se··
nado, excepto na hypothese do § 31 do art. 36.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 60. O governador do Estado será submettido a pro
cesso e julgamento perante o Senado, precedendo a Recusação
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que privativamente compete á Camara dos Deputados, nos ter!'
mos do art. 28 § 20

•

A accusação, processo e julgamento terão logar nos cri
mes communs e de responsabilidade.

Logo que fôr pela Camara declarada procedente a accu
sação contra. o governador, ficará o mesmo suspenso do exer-
cicio de suas funcções. .

Art. 61. Para constituir crime de responsabilidade é es·
sencial que o facto implltado ao governador attente:

1°. Contra a Constituição e as leis j

2°. Contra o livre exercicio dos poderes politicos;
30. Contra o goso e exercicio dos direitos individuaes e

politic.os dos cidadãos;
4°. Contra a tranquilidade e segurança do Estado;
5°. Contra a probidade da administração e moralidade do

governo;
6°. Contra a guarda e emprego constitucional dos dinhei

ros publicos.
Art. 62. Uma lei especial ou as deliberações de cada uma

das Camaras, emquanto esta lei não fôr promulgada, regula
rão o processo respectivo.

TITULO IV

Do Poder Judiciario

CAPITULO UNICO

Art. 63. o Poder Judiciario é independente e será exer·
cido por juizes e tribunaes do Estado, aos quaes pertence uni·
camente a distribuição da justiça nos processos e contestações
que versarem sobre materia criminal, civil e administrativa,
que não fôr da exclusiva attribuição dos juizes e tribunaes fe·
deraes.

Art. 64. A lei determinará o numero, as funcções e com
petencia dos orgãos do Poder Judiciario, a composição dos
tribunaes, a retribuição e as demais garantias para a!'segurar
aos funccionarios desta classe a indi 'pensavel independencia e
aptidão, observadas as disposições desta Constituição.
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Art. 65, São orgãos da administração da justiça:
1°. Os juizes de paz com jurisdicção no districto, nomea

dos por eleição popular, por tempo limitado;
2°. Os tribunaes do jnry, nos termos;
3°. Os tribunaes de comarca, cuja missão pMe ser con

fiada a juizes singulares vitalícios, com a denominação de jui
zes de direito ;

4°. Um Tribunal de Appellação, emquanto este numero
bastar, em todo o Estado, para o exercicio da jurisdicção que
lhe compete, que compor-se-ha de magistrados vitalícios e ina
moviveis;

5°. Um Tribunal Revisor, de composição analoga ao pre
cedente e cujas attribnições podem ser exercidas pelo mesmo,
em sessões plenas;

. 6°, Um Tribunal Administrativo e de Contas;
7°. Um Tribunal de Conflictos;
Estes dois ultimas tribunaes serão mixtos e tempararia a

missão confiada a seus membros.
Emquanto convier, as funcções de um e outro serão des

empenhadas por uma só corporação.
Art. 66. Os Tribunaes Superiores, emquanto forem unicos,

terão sua séde na capital do Estado.
Art. '67. O Trib}lnal de Appellação e ReviRta compõe-se

de doze juizes.
A nomeação para o lagar de juiz deste Tribunal serâ feita

pelo governador do Estado, com approvação do Senado, me
diante proposta do mesmo Tribunal, dentre os magistrados vi
talícios que contarem mais de dez annos de efi'ectivo exercicio
na primeira instancia e forem habilitados em concurso.

§ 1°. A fórma, prazo, prGvas e outras solemnidades do
concurso serão regulados em lei.

§ 2°. Em igualdade de circum.:;tancias será preferido o can
didato que por mais tempo houver exercido a magistratura vi
talícia, e no caso· dé igual antiguidade a preferencia compete
ao mais velho.

Art. 68. O Tribunal elegerâ annualmente seu presidente
e vice-presidente, orgnnisará regimento interno, nomeará os
empregados da secretaria e mais funccionarios que servirem
perante elIe, nos termos que a lei estatuir.

Art. 69, Os membros do Tribunal de Appellação e Re-
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vista só pódem perder o log'ar por sentença ou por incapaci
dade pbysica ou moral, caso em que lbes serão mantidos os
vencimentos em proporção ao tempo de serviço.

Art. 70 Estes juizes não podem acceitar, nem exercer ou
tras funcçõe , quer de nomeação do poder executivo, quer de
eleição popular. A acceitação importa renuncia do cargo da
magistratura.

Seus vencimentos, uma vez fixados, não podem ser dimi·
nuidos.

Art. 71. O Tribunal Administrativo e de Contas e de Con
flictos poderá ser composto, emquanto fÓr unico, de dois mem
bros do Tribunal de Revista e de tres jurisconsultos notaveis,
designados um pela Camara dos Deputados, outro pelo Senado
e o terceiro, que será o presidente, pelo governador.

Art. 72. O Tribunal Admini trativo e de Contas decidirâ
de todas as pendencias do contencioso administrativo que a lei
declarar do sna competencia.

Art. 73. Incumbe privativamente ao Tribunal de Oon
flictos :

1°. Reso]ver os conflictos positivos e negativos entre as
autoridades administrativas e judiciarias;

2°. Conhecer os recursos interpostos das decisões de qual
quer juizo ou tribunal, quando elias tenham por fundamento
negar a validade das leis e regulamentos do Estado, por con·
trarias a esta Constituição.

As sentenças que concluirem pela inconstitucionalidade dos
regulamentos ou leis, não produzem effeito além dos casos oc
cnrrentes.

Art. 74. Haverá tantos tribunaes de comarca ou juizes
de direito, quantas forem as comarcas creadas pell.L Assembléa
Geral.

Art. 75. A lei estabeler.Ará as condições para a creação
das comarcas, tendo f,m vista a superficie da região, a popu
lação e desenvolvimento industrial ou agricola, a maior com
modidade possivel dos habitantes, o movimento do fôro e fa
cilidade na administração da justiça.

§ 10. Fi~ados as~;im os limites elas comarcas, não podem
ser alterados antes de decorridos seis ànnos da data da ultima
demarcação.

§ 2°. As comarcas serão classificadas em differentes en-
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trancias, para o fim de regular-se a nomeação, accesso e ven
cimentos de magistrados que podem ser removidos de umas
para outras, nos casos, tempo e maneira que a lei determinar.

Art. 76. O. provimento dos cargos da magistratura vita·
licia de primeira instancia será. regulado pelo modo seguinte:

§ 1°. S6 poderão ser nome:ldos os do .Itores ou bachareiR
em direito, graduados pelas facuBades officiaes da União ou
por outras a ellas equiparadas;

§ 2°. Serão exigidos a idade de mais de vinte e cinco
annos e o exercicio durante quatro annos pelos menos dos car
gos de estagiario, agente do ministerio publico, curador de 01'

phãos e outros a estes equivalentes.
Serão preferidos os que tiverem desempenhado estes car

gos no Estado.
§ 3°. Far-se-ha a nomeação por escolha do governador e

approvação do SAnado, sob proposta, organisada em concur
so, com informação do Tribunal de Appellação.

Art. 77. Haverá 8ómente dois grilos de jurisdicção: a de
primeira e a de ~egunda instancia, salvos os casos em que
cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal.

Art. 78. A revista terá luga.r nas causas e processos de
ci,lidos em u tima instancia, quantlo se der preterição de for
malidade essencial, violação de lei ou injustiça notoria. Ficam
exceptuadas as demandas de pequeno valor.

Art. 79. São applicaveis aos juizes de direito as dispo
sições dos arts. 69 e 70.

Art. 80. Da pronuncia dos juizes de direito nos crimes
communs haverá recurso nece sario para o Tribunal Superior.

Art. 81. O jury é o tribunal competente para o julga
mento das causas criminaes e erá in tituido no civel, quando
a lei o julgar conveniente.

Al't. 82. Ninguem é isento da jurisdicção do jury.
Al't. 83. O jury divide·se em grande e pequeno.
Art. 84. Regulando-se pela natm'eza e gravidade da pena,

~ lei estabelecerá a linha divisoria da eompetencia dos dois
Jurys .

. Art. 85. São jurados todos os cidadãos que podem ser
eleitores, com as limitações que n. lei determinar, e tanto a
sua in cripção como a exclusão competem privativamente ao
poder judiciario.
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Art. 86. Os juizes de paz serão eleitos de quatro em
qua.tro annos e servirão por escala annual na ordem da vo
tação.

Art. 87. São aptos para o cargo de juiz de paz os cida
dãos maiores de vinte e um annos, domiciliados no districto
desde um anno antes da. eleilfão.

Art. 88. Fica instituido o ministerio publico representa
do por orgãos hierarchicos, de livre nome~.çao e demissão do
chefe do poder executivo.

Haverá um agente do ministerio publico junto a cada
juizo ou tribunal. Suas attribuições, condições de nomeação e
vencimentos serão estabelecidos em lei.

Para o provimento destes cargos serão preferidos os ba
chareis ou doutores em direito.

Art. 89. E' vedada a creação de tribunaes extraordina
rios, qualquer que seja a sua denominação.

Art. 90. Haverá na administração da justiça, como au
xiliares dos juizes de direito e para substituil-os em seus im
pedimentos ou faltas, preparadores ou estagiarios, nomeados
dentre os bachareis e doutores em direito, com as funcções e
vencimentos que a lei determinar.

Art. 91. São publicas as audiencias e actos dos juizes e
tribunaes, salvo quando o contrario convier ao decoro publico.

Art. 92. Os debates judiciaes, antes de proferida a sen
tença final em cada instancia, serão oraes quando qualquer
das partes o requerer, observados os regimentos das au
diencias.

Art. 93. Nenhuma autoridade poderá sustar causas pen
dentes, nem fazer reviver processos findos, ficando resalvada,
quanto a esta ultima parte, a disposição do art. 81 da Cons
tituição Federal.

Art. 94. São nuHas de pleno direito as sentenças:
10. Que não forem motivadas, não se havendo por satis

feito este requisito quando elIas se limitarem a fazer vagas
allnsõe a decisões de outros juizes;

2°. Que, versando o litigio sobre questão de facto. não
começarem pelas affirmações It que este der logar, concluindo
pela applicação do direito;

3°. Quando não indicarem a lei ou preceitos juridicos em
que se basbiam.
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Art. 95. Ao poder executivo e aos depositarios da força
ou autoridade publica incumbe o dever de respeitar, cumprir
e fazer cumprir as decisões do poder judiciario.

Art. 96 Logo que sejam fixado os vencimentos dos ma·
gistrados e membros do ministerio publico, deixarão elles de
perceber custas e emolumentos, que ~erã.,) arrecadados em fa
vor da fazenda do Estado.

Art. 97. Nas causas civeis poderão as partes nomear jui.
zes arbitros, cuja sentença será executada sem recurso, se as·
sim aquellas convencionarem.

Art. 98. A lei providenciará de modo que seja mantida
a unidade da jurisprudencia.

Art. 99. Na codificação geral das leis do processo, ter
se-ha em vista a reducção das custas forenses ao estrictamente
ne\lessario, a suppressão de formalidades inuteis e a diminui
ção dos prazos.

TITULO V

Do Municipio

CAPITULO UNICO

Árt. 100. O territorio do Estado continúa dividido em
municipios.

8ó por lei do Estado poderão ser creados outros munici·
pios ou alterada a circumscripção dos jâ constituidos, prece
dendo sempre representação dos municipios interessados.

Art. 101. Cada municipio representará, além da unidade
territorial, uma collectividade politica formada por interesses
communs e relações naturaes de caracter local, com poder pro
prio, direitos e deveres distinctús.

Art. 102. O governo municipal terâ sua sMe nas cidades
e villas, ora existentes. e naquellas que se crearem, comtanto
que o municipio tenha mais dA qninze mil habitantes.

Ârt. lu3. E' da pl'ivtl.tiva competencia da municipali
dade a creacão dos districtos em que se subdivirá cada mu
nicipio.

Art. 104. Ao municipio pertence o seu governo interno,
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administrativo e economico, salvas as restricções previstas nesta
Constituição.

Art. 105. Haverá em cada municipio um conselho deli
berativo e um intendente encarregado das funcções executivas,
um e outro de eleição popular.

O intendente não poderá ser membro do conselho muni·
cipal nem terá voto em suas deliberações.

Art. 106. Em lei organica serão reguladoE, de conformi·
dade com as bases estabelecidas nesta Constituição, os serviços
municipaes e a composição dos respecti vos conselhos e inten·
dencias, que poderão variar segundo o desenvolvimento, po
pulação e extensão dos municipios.

Paragrapho unico. Haverá um conselho de adminiitração
em cada parochia rural composto dA trez ou mais membros,
segundo sua importancia ou pc,pulação.

A presidenda e a parte executiva do conselho serão exer
cidas por um administrador tambem eleito.

Art. 107. A eleição do conselho municipal far·se·ha por
lista incompleta.

Art. lOS. Poderão ser eleitos intendentes e membros dos
conselhos todos os cidadãos que, sendo elegiveis para o cargo
de deputados, forem contribuintes de impostos municipaes e
não estejam obrigados por dividas, contractos ou qualquer ou
tra responsabilidade para com os cofre do município.

Art. 109. Uma lei organi~a especial marcará as attribui·
ções dos conselhos municipaes, de accôrdo com as seguintes
disposições:

Os conselhos terão autonomia em tudo quanto fôr do pe·
culiar interesse do municipio, competindo-lhes:

§ 1°. Orçar annualmente a receita e fixar a tlespeza do
municipio, decretando, respeitadas as disposições da Constitui
ção Federal e da do Estado, além das multas, taxas e emo
lnrr:entos de policia e economia municipal, impostos e contri'
buições:

Privativamente :
I. Para o fuudo escolar;
II. Sobre o valor locativo dos predios ;
m. Sobre o gado e seu consumo.
Sem prejuizo do impostos estadoaes semelhantes:
L Sobre o exercicio de artes, industrias e vrofissões i
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II. Sobre o commercio a retalho ou a varejo, em grosso
ou por atacad.o ;

III. Sobre a viação, navee:ação e transporte que tenham
seus pontos inicial e terminal dentro do perimetro do muni..
cipio ;

IV. Sobre a exportação de generos ou mercadorias pro
duzidos no municipio ou nelle beneficiados; sendo absolutamente
vedado tributar generas e mercadorias em transito.

§ 2°. Administrar livremente os bens e rendas munici
paas, fiscalisando a arrecadação, applicação e destino dellas;

§ 3°. Celebrar com outros conselhos ajustes, convenções e
contractos de interesse municipal administrativo e fiscal;

s 4°. Conkahir emprestimos, determinando as condições
destes e designando o fundo necessario á sua amortisação e
juros, o qual não poderá ter outra applicação, comtanto que o
encargo annual destes compromissos não exceda á quinta par
te da renda municipal;

§ 5°. Organisar a policia municipal, como lhe parecer
conveniente, prestando aos prezos pobres, correccionaes e aos
não sentenciados sustento, cLlrativo e vestuario e mantendo á
sua custa casa para prisão dos mesmos, e bem assim casa para
quartel, luz e agua para. os destacamentos que da capital fo;
ram mandados estacionar em qualquer locali'dade do municipio ;

§ 6°. Crear, manter, transfflrir e supprimir escolas de ins
trucção primaria, com o concurso do E 'tado, onde o municipio
não puder desempenhar este serviço e sem prejllÍZo das ins
tituições congeneres, que aql1elle entenda. crear e manter;

§ 7°. Occorrer ás despezas com os serviços de vaccinação,
illuminação publica, asseio, limpeza, calçamento, esgoto, arbo·
risações, ajardinamentos e quaesquer outros, inclusive com o
de SOCcorros aos indigentes e enfermos 110bl'es do municipio e
demais serviços de assistencia publica;

§ 8°. Reconhecer os poderes de seus membros e os do in·
~endente municipal, providenciar sobre todas as eleições que
Interessarem sómente ao município e julgar dellas;

§ 9°. Convocar os eleitores para as eleições federaes e do
Estado, oecorrendo ás despezds necessarias, para o que poderá
reclamar auxilio do Estado. e da União; .
. .§ 10. Legislar por meio de posturas sobre estradas, ruas,
Jardms, logradouros publicos, mercados, abastecimento dagua,

8'l
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obras de irrigação e asseio publico, incendios, illuminação, bi·
bliothecas populares, predios escolares, hospitaes, hygiene e
saude publica, embellesamento e regularidade dos edificios, ruas
e povoaçõesf; cemiterios, respeitada a propriedade, administração
e livre ex.ercicio do respectivo culto, naquelles que tiverem sido
construidos por corporações religiosas. assim como sobre via
ção urbana e os demais serviços e obras de interesse local;

§ 11. Nomear ou demittir os empregados de sua imme
diata dependencia;

§ 12. Prestar seu assentimento ás propostas do intenden
te para a nomeação de empregados que deUe dependam;

§ 13. Approvar ou não a~ contas que o intendente deve·
rá apresentar na primeira sessão de cada anno, concernentes
á sua administração durante o anno findo;

§ 14. Consentir, mediante licitação, na arrematação por
um anno dos impostos mnnicipaes ;

§ 15, Decretar desapropriações por necessidade ou utili
dade municipal nos casos e na fôrma determinados por lei;

§ 16. Comminar multas até sessenta mil réis e penas de
prisão até oito dias;

Art. 110. São attribuições do intendente:
1°, Executarre fazer executar todas as leis e resoluções

do Conselho;
2°, Exercer a superintendencia de todos os estabelecimen

tos e obras municipaes ;
3°, Administrar as propriedades do município e arreca

dar suas rendas por meio de prepostos idoneos e afiançados,
preferidos em licitação publica;

4°, Nomear com assentimento do con alho e demíttir li
vremente os empregados que deIle dependam;

5°, Fazer por intermedio de seus agentes a poliCIa do
municipio;

6°, Cuidar dos caminhos vicinaes, pontes e de todos os ser
viços sobre os quaes legislam os conselhos, e fiscalisar os sub
vencionados pelo municipio ;

7°. Representar perante o conselho ácerca das posturas e
decisões que lhe parecerem inconvenientes ou inconstitucionaes
e recorrer de sua definitiva deliberação para o governo do Es
tado, nos casos do art. 114;

8°.. Apresentar, um relatorio annual sobre o estado de
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todos os serviços e propriedades municipaes, dando conta da
administração do anno findo e apresentando as bases do orça
mento- do anno seguinte;

9°. Assistir ás sessões do conselho sempre que lhe pare
cer conveniente ou fór por este convidado, e convocaI-o para
negocio urgente que por eBe deva ser resolvido.

Art. 111. A's funcçõe!ól proprias reunirá a autoridade mu
nicipal aquellas que procederem de delegação do poder com
petente na execução de serviços de caracter geral, creados
por lei.

Art. 112. Os bens e rendas municipaes não estarão su
jjtos â execução, e quando os conselhos forem condemnados
a paglir alguma divina ou tenham que cumprir alguma obri
gação, incluirão nos orçamentos a quantia necessaria para. sa
tisfazer o debito.

Se esta formalidade fôr preterida ou se o pagamento não
se effectuar, os mbmbros que derem causa á omissão ou o in·
tendente que não effectuar o pagamento, ficarão pessoal e ci
vilmente responsaveis.

Art. 113. Os membros dos conselhos municipaes e- o in
tendente responderão perante o juiz de direito pelos crimes
praticados no exercicio de suas funcções, com recurso neces
sario para ú Superior Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 114_ As posturas e decisões dos conselhos munici
paes poderão ser annullados pela Assembléa Geral nos casos
seguintes:

1°. Quando forem contrarias ás leis do Estado e federaes j
2°. Quando forem ofensivas dos direitos de outros muni·

cipios;
. 3°. Quando forem manifestamente gravosas em materia de
Impostos, havendo representação assignada por cem municipes
contribuintes.

Paragrapho unico. Na ausencia da Assembléa Geral, o go
vernador poderá suspender taes posturas e decisões) mas, desde
que aquella se reuna, dar-Ihe-ba communicação do occorrido
para que resolva definitivamente.

Art. 115. O mandato dos conselhos e dos intendentes duo
rará quatro annos.
" A lei organica regulará as substituições e as incompati

blhdades no exercicio deste mandato.
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Art. 116. A fazenda municipal terá o privilegio do exe·
cutivo nos mesmos casos que a do Estado.

TITULO VI

Da milicia, policia e fazenda do Estado

CAPITULO I

DA MILICIA E POLICIA

Art. 117. Haverá no Estado, além da força policial, uma
milicia cuja organisação e deveres disciplinares serão regula
dos por lei ordinaria, observando-se os seguintes principios:

§ 1°. Esta força não poderá ser formada por meio de re
crutamento forçado ;

§ 2°. Será aproveitada para sua organisação a actuar
guarda nacional;

§ 30. Será seu commandante em chefe o governador do
Estado, a quem compete a nomeação dos officiaes ;

§ 4°. Dentro dos limites da lei essa força será essencial·
mente obediente;

§ 5°. Só por ordem do governador, elia poderá ser reu·
nida ou mobilisada, sem prejuizo, porém, dos direitos da Uniáo,
nos termos da Constituição Federal ;

§ 6°. Os officiaes desta milicia só perderão as patentes
por condemnação em mais de um anno de prisão. pass3.(!a em
julgado, no fôro commnm ou por condemnação imposta por con
selho de seus pares, cuja organisação e attribuições serão es
tabelecidas em lei ;

§ 7°. Sempre que a milícia civica do Estado fôr chama
da, nos termos da Constituição Federal, a exercer funcções da
força armada, ficará sujeita ás leis e disciplina militares.

Art. 118. O serviço da policia e segurança do Estll.rlo
será dirigido por um chefe dA nomeação do governador e de
sua immediata confiança.

Art. 119. O serviço da policia ficará sendo um ramo da
administração superior, ao qual incumbe a manutenção da oro
dem, da paz e da tranquilidade publicas.
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Art. 120. Compete á administração policial:
1°. a direcção e fiscalisação das prisões;
2°. auxiliar a autoridade judiciaria na execução das sen

tenças e ordens legaes ;
3°. auxiliar os municipios em sua policia, fazer respeitar

as posturas e prender os infractores;
4°. 11rovidenciar sobre a defeza das populações nos loga

res onde a ordem fôr alterada, auxiliar a investigação dos
crimes e perseguir os criminosos.

Art. 12]. O chefe do serviço policial terá em todos os
municípios do Estado um commissariado, que será retribuido
quando os se,us recursos o permittirem.

Art. 122. Para a administração da policia o Estado mano
terá a força publica necessaria, organisada sepndo o plano
por lei estabelecido.

CAPITULO II

DA FAZENDA DO ESTADO

Art. 123. A receita e a despeza do Estado serão encar
regadas a uma repartição com o nome de Thesouro do Esta
do, onde em diversas estações creadas por lei se regulará a
ua administração. arrecadação, contabilidade e correspon

dencia.
Art. 124. No Thesouro do Estado se organisará annual

mente o balanço geral da receita e despeza do anno anterior
e o orçamento de todas as despezas publicas do anno seguinte
e dos meios de suppril-as, para eerem presentes á Assembléa
Geral nos primeiros dias de sua reunião.

Art. 125. Constituirão objecto de receita do Estado:
§ 1°. Os impostos e taxas que forem decretados:
I. Sobre a exportação de generos e mercadorias, salvo as

que vierem em transito, com direitos pagos em outros Es
tados;

II. Sobre immoveis ruraes e urbanos;
m. Sobre transmissão de propriedade;
IV. Sobre industrias e profissões;
V. Sobre heranças e legados ;
VI. De seIlos, quanto aos actos emanados do governo do
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Estado e negocios de sua economia e de direitos e emolu
mentos;

VII. Sobre quaesquer outras fontes de receita que forem
creadas sem contravenção do disposto nos arts, 7°, 9° e 11 da
Constituição Federal.

§ 2°. O producto:
I. Da exploração das minas, mattas e industrias extrac

tivas, sob um regimen de conservação e beneficiação, por ar
rematação ou outro meio.

TI. Da venda ou aforamento de terras publicas, nos ter
mos que a lei estatuir;

m. Da renda dos telegraphos, correios e vias ferreas, que
forem propriedade do Estado.

Art. 126. A sua despeza compreheude, além do serviço
da (livida interna e externa., cujo pagamento o governo do
Estado afiança e garante, todos os demais serviços expressa
mente creados e votados por lei.

TITULO VII

Regimen Eleitoral

CAPITULO UNICO

Art. 127. A funcção do voto nas eleições de membros
da Assembléa Gera.l, Governador, Intendentes, membros dos
Conselhos Municipaes e Juizes de paz, será exercida, mediante
suffragio directo, pelos cidadãos alistados na fórma desta Cons
tituição e lei regulamentar.

Nas eleições municipaes serão eleitores os estrangeiros
que tiverem um anno de residencia pelo menos e forem con
tribuintes no municipio

Art. 128. São alistaveis para a func~ão geral do voto
todos oS cidadãos brazileiros maiores de vinte e um annos,
que souberem lêr e escrever.

Art. 129. São excluidos:
1°. Os analphabetos.j
2°. Os mendigos j



471

3°. As praças de pret, exceptuados os alnmnos das esco
las militares de ensino superior;

4°. OR religiosos de ordem monastica, companhias, congreM

gações ou commnnidades de qualquer denominação, sujeitos a
voto de obediencia, regra ou estatuto, que importe renuncia da
liberdade individual.

Att. 130. São inelegiveis os cidadãos não alistaveis.
Art. 131. Proceder-se-ba annualmente á revisão eleitoral.

e todas as interpretações se farao no sentido de alargar o
sufIragio.

Art. 132. Nenhuma autoridade civil ou militar poderá em
caracter official intervir na eleição, nem fazer convocações
populares para alliciação de eleitores.

Al't. 133. Sempre que fôr pO~8ivel as eleições terão logar
em domingos ou dias feriados.

Art. 134. Nenhum eleitor, um mez antes ou depois da
eleição, poderá ser preso sob pretexto algum, salvo fiagrancia
ou pronuncia em crime inafiançavel e nos demais casos em
que a lei exceptuar.

Art. 135. Lei especial regulará o modo e tempo da qua
lificação e revisão e o processo eleitoral.

TITULO VIll

Declaracão de direito ,e garantias
"

CJAPITULO UNICO

Art. 136. Esta Constituição assegura aos brazileiros e eSM

trangeiros residentes no Estado e inviolabllidade dos direitos
concernentes á liberdade, á segurança individnal e á proprie
dade, nos termos seguintes:

§ 1°. Todos são iguaes perante a lei;
§ 2°. Ningnem póde ser obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma cousa, senão em virtude de lei;
§ 3°. Qualquer individuo tem o direito de resistir a or

dens illegaas, quaes as emanadas de autoridade incompetente,
as destituídas das solemnidades externas nece~sarias para sua
validade ou as manifestamente contrarias á lei i
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§ 4°, A' excepção de flagrante delicto, a pnsao não po
derá executar-se senão depois da pronuncia do indiciado, .111··
vos os casos deterrninauos em lei e mediante ordem escript""
ela autoridade competente;

§ 5°, Ninguem poderá ser con ervado em prisão sem cu'·
pa formada.

Ainda com culpa formada, ningnem poderá ser recolhido
á pI;isão ou nella detido, se prestar fiança idonea nos casos
em que a lei a admitte;

§ 6°. Dar-se·ha. o l/abea.s-cot''[Jus sempre que o inulvirluo
soffrer ou e achar em imminente l)erigo de softrel' violencin
on coacção por illegalidade Oll auu o de poder;

§ 7°, Ninguem será sentenciado enão por auloridaue CUIr.

petente, em virtude de lei :mterior e na fórma por ella pre.
cripta. ;

§ 8°. A cu a é o uf>ylo inviolavel do individuo; nino'uem
póde nella lJenetrlll' á noite, srrn con:entimento do morador.
senão ])am accudil' a victimas tle crimes 0\1 desastre::;, neU!
de dia, senão no::> caso. e ppla fórma. preRcriptos nu lei ;

. 9°. Ao accus:l.do se assegnrará na lei a mais plena de·
feza, com todos os recu)'. o. e meios e enciae a el la, desde
a nota ue c1llpa, entreg-ue em vinte e qnatro horas no pre:o
e assignada pela. autoriuatle competp.nte com os nomes do ac:
cu ador e das tt'stemunlla. j

§ 10. Nenhuma pena pa I:>ul'á da pessoa do uelinquente;
§ 11. Ias crimes (la jurisdicção do E lado não serão all

pHc vpis as penas de balé:, de banimento e de morte;
12. A' ex~ep\ão das "1.11I:>US que por Eua na ureza per

tencem a juizo espC'ciaes, não haverá fôro privilegiado;
§ 13. Qualquer individuo pMe entrar, tran itar, con er~

var- e no Estado ou delle uhir sem nenhum embaraço, tran'
portando comsigo •eus bens, guardados os regnlamentos poli·
ciaes e alvo prejuizo de terceiros j, '

'8 14. A todos: é licito rennirem~se livremente e sem ar-
ma ; nã.o podendo intervir a l)o]icin. seniio para manter a ar·
dem publica j

§ 15. E' permiltido n. qu tU qner que seja representar,
mediante petiljão, ao. pode e publieo, denunciar abl1so~ dai:!
autoridades e promover a responsabilidade dos cnlpt dO:-:l ;
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§ 16. E' garantido o direito e associação para fins co
nhecidos e lieitos ;

§ 17. Em qualquer ussumpto é livre a manifestação do
pensamento pela impren~a, pela tribuna ou por outro qualquer
meio, sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos
abusoR que commetter nos casos e pela fôrma que a lei de
terminar. Fica abolido o anonymato.

§ 18. E' inviolavel o sigillo da corre.pondencia;
§ 19. A ninguem púde ser prohibido o exerr.icio de qual·

quer profissão, trabalho, cultura, industria ou commercio, que
não seja prejudicial aos bons costumes, á segurança e á saude
dos cidadãos;

§ 20. O direito de propriedade mantem· e em toda a :sua
plenitude, salva a. desapropriação por necessidade ou utilidade
publica, mediante indemnisação prévia;

§ ~l. Os inventos in<1nstriaes pertencel'ão aos seus auto·
res, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio tempG
rurio ou será concedido um premio rasoavel quando haja con·
veniencia em vulgarisar o invento;

§ 22. Aos autores de obra liLterarias ou artisticas é ga
rantido o direito exclusivo de rapro,duzil-a pela imprensa ou
por qualquer outro i)rocesso.

Os herdeiros dos autores gosarão desse direito pelo tem
po que a lei determinar;

§ 23. A lei tambem assegurará a propriedade das mar
cas de fabrica.;

§ 24. Por movivo de crença u de funcção religiosa ne
nhum cidadão poêerá ser privado I os seus direitos civis e po
liticos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever
civico ;

§ 25. Todos os individuos e confissões religiosas podem
exercer publica e livremente o seu culto, as ociando-se para
esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do di
reito commum;
. § 26. enhum culto ou igreja gosará de subvenção offi

clal, nem terá relações de dependencia ou allümça com o go
verno do Estado e dos municipios ;

§ 27. Será leigo o ensino mini trado nos estabelecimen·
tos publico::; ;
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§ 28. Os cemiterios publicos terão caracter secular e se·
rão administrados pela autoridade municipal;

§ 29. O Estado garante a instrucção publica priml:.ria,
secundaria e profissional ;

§ 30. O Estado dará protecção á miseria e á infancia;
§ 31. Todo cidadão pôde aspirar a qualquer cargo pu

blico, com a unica restricção de capacidade e idoneidade exi·
gidas por lei;

. § 32. A lei não terá effeito retroactivo;
§ 33. Em caso algum poderão ser taxados para pagamen

to de imposto de qualquer natureza o. artistas e operarios, que
exercerem arte ou officio em e tabelecimento industrial ou of
ficina e cujo salario não exceda de trez mil réis diarios.

§ 34. Além dos direitos e garantias expressos na presente
Constituição, prevalecem quantos direitos e garantias se dedu
zem da fôrma de governo e dos principias que e11a consagra.

TITULO IX

CAPITULO UNICO

DA. REFORMA CONSTITUCIONAL

Art. 137. Cada uma das Camaras pôde, em qualquer tem
po, propôr a reforma de um ou mais artigos da presente Cons
tituição.

Art. 138. Apresentada a proposta de reforma e apoiada
pela quarta parte da Camara em que foi iniciada, passará por'
trez discussões, e sendo o projecto a.pprovado por dois terços
de votos, será remettido á outra Camara , onde. mediante o
processo, se fór approvado, ficará pa' a ser presente á primeira
sessão da legislatura seguinte, e se nesta, depois de trez dis·
cussões, fór approvada por dois terç-os de votos em cada uma
das Camaras, haver-se·ba por feita a reforma e será incor
porada á Constituição, como parte integrante della, depois de
assignada e publicada pelos presidentes e secretarios das duas
Camaras.

Art. 139. A reforma da Constituição póde ser provo~da
perante a Camara por petição ssignada por mais de quinze
mil cid~dãos que estejam alistados e.leitorl.s.



475

TITULO X

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 140. A nenhum cidadão investido em funcções de
qualquer dos tres poderes será facultado exercer as de outro.

Art. 141. Ninguem' porlerá exercer mais de um cargo re
munerado, ainda prescindindo da remuneração de um delIes.

Árt. 142. Continuam em vigor, emquanto não revogadas,
as leis do antigo regimen, no que explicita ou implicitamente
não fôr contrario ás Constituições Federal e deste Estado.

Art. 143. Os funccionarios puLlicos são estrictamente re~

ponsaveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exer
cicio de seus cargos, assim como pela indulgencia ou negli
gencia em não responsabilisarem efi'ectivamente seus subal
ternos.

O funccionario publico obriga-se por juramento ou com
promisso form1J.l no acto da posse ao fiel desempenho dos seus
deveres.

Art. 144. O empregado publico que contar mais de dez
annos de serviço no emprego, sem nota que desabone a sua
conducta, só poderá ser demittido por sentença ou por motivo
de incapacidade physica ou moral, sendo-lhe mantidas neste
ultimo caso as vantagens de aposentação e monte-pio estabe~

lecidas em lei.
Não se comprehendem nesta disposição os cargos de con

fiança e os de commissão temporaria.
Art. 145. São insll.navelmente nullos os actos de autori"

dade civil, collectiva ou individual, praticados em presença e
por solicitação da força publica ou de reunião sediciosa.

Art. 146. Quando não tiver sido decretada a lei de or
çamento vigorará a do exercicio anterior.

Art. 147. Não poderão ser acirnittidos como objecto de
deliberação na Assembléa Geral os projectos tendentes a abo
lir a fôrma de governo ou a restringir o suffragio eleitoral.

Art. 148. O ensino primario será gratuito, obrigatorio e
universalisado.
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Art 149, Não é permittido a creação de cargos vitali~

cios :.:'6ra dos casos previstos nesta Oonstituição e os que com
preh"ndem o notariado e profe sorado.

Art. 150. Uma lei estabelecerá as insignias e os eUos
tlo E 'tado.

Art, 151. Serão mantidas ou creadas pelo Estado as re·
parf ,ões precisa para o serviço geral sem prejuízo das que
forem creados pelos municipios.

CAPITULO II

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 1°. Approvada essa Constituição será elIa promul
gada pela me a da Assemblêa Oonstituinte e assignada po:: to
dos os representantes.

Art, 2°, Ap6s a promulgação, ft Assembléa elegerá por
maim'ia absoluta de votos na. primeira votação e, se nen!lUm
caD 'dato a obtiver, por maioria reh tiva na segunda, o go
vernl dor do Estado da Bahia.

'::) 1°. O governador eleito na f6rma deste artigo occu:)ará
o cargo durante o primeiro perlodo overnamenta1.

2°, Para esta eleição não haverá incompatibilidade'.
" 3°, Concluída a eleição, a Assembléa dará por termi

nada a sua mÍ-sào constituinte e, separo ndo-se em Cama.a e
Sen do, encetará immediatamente o exercicio de suas funcções
norm es.

Art. 3°, A re peito dos m mbr s da referida Assembléa
não prevalecem as incompatibilidade~ e tabelecidas por esta
Oonsütuição, salvo as que entendem com o exercicio cumula
tivo de outra funcçõe publica durunte as sessões.

Art. 4°. Ao começarem os trabdllos da primeira leg>la
tura, depois de reconhecidos os poderes, discriminará o Se
nado as trez turmas de seus membros, cujo mandato tem de
~e ar no primeiro, segundo e terceiro biennio. Est~ dü cri
minação se fará pela ordem da yotação obtida pelos eleitos e
apul't'.da pelo Senado.

Art. 5°, Dentro do mais breve prazo deverão ser promul·
gadas as leis concernentes :
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1°. A' organisação e administralfão da justiça e codigos
processuaes ;

2°. Ao ensino publico ;
3°. Ao regimen e processo eleitoraes;
4°. A' organisação municipal;
5°. A' responsabilidade dos funccionarios.
Art. 6°. Na reorganisação de todos 05l serviços publicos,

de accôrdo com a presente. Cr nstituição, serão respeitados os
dire,tos adquiridos e preferidos os funccionarios de mais nota
e merecimento.

Art. 7°. A primeira organisação da magistratura do Es
tado será feita pelo governador, que nomeará os membros do
Tril unal de Appellação e Revista, os juizes de rlireito e os
estagiarios, sem depende ci~. das formalidades exigidas na pre
sente Constituição, ~ontemplando, quanto lhe permittir a con
vemencia do o erviço publico, os actuae desembargadare~, jui
zes de direito e municipaes, conforme seu merecimento, po
dendo, outrosim, rever a actual divisão judiciaria, de fórma
que as comarcas não excedam de quarenta.

Art. 8°. Todos os privilegios e conce sões decretado por
lei do antigo regimen ou por actos dos gov~rnadares, caduca
rão no prazo de um ann:>, a contar da data da promulgação
desta Constituição, se a esse tempo não tiverem tido começo
de execução.

Art. 9°. Serão sujeitos á revisão da Assembléa Geral to
dos os actos praticados pelo governo do E tado, desde 1 de
Novambro de 1889 até a proclamação da presente Oonstitui
ção, que tragam onus aos cofres publicas ou encargos ao
Estado.

Art. 10. O governador o Estado fica autorisado, imme
diatJ,mente após a publicação da pre ente Con tituição, a en·
tenê er-se com os mais governadores dos Estados sobre a. sus
pen.:ão e annullação dos impostos ou quaesquer direitos inter
estadoaes, de conformidade com o § 14 do art. 59.

Art. 11. Emquanto por :ei não fôr definitivamente mar
cado o vencimento do governador, perceberá elle o honorario
de dezoito contos annuaes.

Art. 12. A capital será tran ferida para o centro do Es
tado, em local designado pelo governador, depois de e, tudos
convenientes, com approvação da. Assembléa Geral e em ~onto
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eqnidistante o mais possivel da actual Capital e do Rio S.
Francisco.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução desta Constituição pertencerem que a
executem e façam execntar e observar fiel e inteiramente como
nella se contêm.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.

Sala das sesSões da Assembléa Constituinte do Estado da
Bahia, em 2 de Julho de 1891, 3° da Republica dos Estados
Unidos do Brazil.

Luiz Vianna, presidente
Dr. 8atyro de Oliveira Dias, vice-presidente
Wenceslau d'JOliveira Guimarães, 10 secretario
Dr. João Baptista de Sd Oliveíra, 20 secretario
Pedro Vergne de Abreu
Francisco Gomes de Oliveira
Dr. José Ignacio da Silva
José Joaquim Landulpho Medrado
Dr. Juvencio Candido Xavier
Joaquim Soares Chaves
Dr. Joaquim dos Reis Magalhães
Victorino José Pereira Junior
Engenheiro Joaquim Arth~w Pereira Franco
Jayw.,e Lopes" Villas Boas .
Dr. 'Flavio Guedes de ArauJo
Dr. Reginaldo José BrandãO
Appio Claudio da Rocha Brandão
José da Rocha Leal
Julio Ce2ar Gomes da 8ilva
Dr. Antonio Rodrigues Teia:;eÍ1'a
Barão de Lacerda Paim
Antonio J. Pi,'es de Ca?'valho e Albuquerque
João Gonçalves Tourinho
Ari$tides da Costa Borges .
Dr. Manuel Dantas
Joaquim Alves da G?'UZ Rios
Dr. Salvador José Pinto
Dr. Francisco' Muniz Ferrão de Aragão
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Dr. Cosme Mor'eira de Almeida
Dr. Aristides Galvão de Queiroz
Heleodor'o de PatGla Ribeir'o
Pharmaceutico Amar'o de Lellis Piedade
Dr. Joaquim Climerio Dantas Bião
Capitão Salvador Pires de Carvalho Aragão
Amancio Pedr'eir"a Gomes
Dr. Antonio Pacheco Mendes
Antonio Bahia da Silva Amujo
Dr. Francisco Luiz Vianna
Laurindo Alves de Olivei,'a Regis
DI'. João Martins da Silva
Francisco Alvares dos Santos Souza
DI'. Manuel Victorino Pe'rel,ra
Bm"ão de Ge'remoabo
Luiz Antonio Bar'bosa de Almeida
Efltevão Vaz Ferreira
Dr. Jose Joaquim Ribeiro dos Santos
Augusto A. Guimarães
Dr. Joaquim Manuel Rodrigues Lima
Eduardo Pires Ramos
Dr. Jose de Aquino Tanajura
Joaquim Costa Pinto
Innocencio Galvão de Queiroz
José Marcellino de Souza
Dr. Emigdio Joaquim dos Santos
Dr. Horacio Cezar
Ohefe de divjsáo reformado Joaquim Leal Ferreira
Dr. Alexandre Jose de Barros Bittencourt
Barão de Camaçari
Dr. Manuel Antonio Melgaço
Dr. Mam~el de Assis Souza
Capitão-tenente Almiro Leandro da Silva Ribeiro

GOVERNADOR - Dr. José Gonçalves da Silva, eleito em 2
de Julho de ]891.





CONSTITUIÇÃO

DO

EsrADO DO ESPIRITO SANTO

II





CONSTITUICÃO.
DO

Nós, os representantes do povo espirito-santense, reunidos
em Congresso Constituinte, e::ltabelecemos, decretamos e pro
mulgamos a presente Constituição e declaramos d'ora em diante
independ6nte o listado do Espirita Santo, parte integrante dos
Estados Unidos do Brazil.

TITULO I

Da organlsação e dos poderes do Estado

CAPITULO I

DISPosrçOES PRELIMINARES

Art. 1°. O Estado do Espirita Santo. como parte confe
derada d&. Republica dos Esta.dos Unidos cIo Brazil, respeitará
~o las as leis da União, concorrerá para o fortalecimento da
mtegridade desta, gosará das vantagens qne elta faculta e con·
tribuirá pftra os onus de que depender o bem geral da Nação.

unico. Será formado pelo territorio da antiga provincia
do Espirito Santo, emqaanto outra circumscripção não fôr es
tabelecida, nos termos do arc. 4° da Constituição Federal.

Art. 2°, Terá como fórma de governu, sob o regimen re·
presentativo, a Republi~a Federativa, proclamada a 15 de No-
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vembro de 1889, com autonomia politica e administrativa es
tabelecidas nesta Constituição.

Art. 3°. Os poderes do Estado são: -- o Legislativo, o
Executivo e o ,Judicin.rio, cada um dos quaes terá Slla espbera
de acção perfeitamente ilistincta, e attribuiçõas privativas e in
dependentes.

§ nnico. Todos e~ses poderes são delegações do povo.

Secção I

Do Poder Legislat.ivo

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 4°. O poder legislativo é exercido pela Assembléa
Legislativa do Estado, com a sancção do g·overnador.

Art. 5°. A Assembléa Legislativa reunir-se-ha na capital
do Estada, no dia 15 de Julho de cada anno. independente
mente de con vocação. e funccillnará por dois mezes consecuti·
vo~, contados do dia. da abertura, po endo ser prorogadl:t. ou
cl)nvocada extaordinariamente.

§ 1°. Cada legislatura durará tres annos.
§ 2°. Em caso de vaga de algum deputado, pl'OCedeNe·ha

â nova eleição para preenchimento delJa, dentro de praso não
excedente a dois mezes de sua data.

Art. 6°. A Assembléa Legislativa funccionará em sessões
publicas, quando o contrario não fôr resolvido por maioria dos
votos presentes, e só se installará com metade e mais um dA
seu respectivos membros, pelo meno

Art. 7°. As deliberações da "'."6mbléa só p derão ser to-
la(1r,. por maioria do voto pre. enk .

Art 8°. Â. A 'semblé' Leg:. 'Hiv;, verifitlará e r~c'lllheeertL

o: I"} ere.' cle ,eus membros, elagerá su t III' , ,mearêÍ. os
empregados tIe sua ecretaria marcanuo-lhes o. vencimentos, e
regulará o serviço de sua policia interna, pelo modo que e •
tabelecer em seu regimento.
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§ unico. Estes actos serão privativos da Assembléa e não
dependerão de sancção.

Art. 9°. Os deputados são inviolaveis pelas opiniões, pa·
lavras e votos, que emittirem 'no exercicio de suas funcções.

Art. ] O. Nenhum deputado, desde que houver recebido di·
ploma até nova eleição, poderá ser preso, nem processado cri
minalmente, sem prévia licença da Assemblêa, salvo em fla
grante por crime inafiançavel; caso em que, levado o processo
até á pronuncia, exclusive, a autoridade processante remetterá
os autos á Assembléa para resolver sobre a procedeneia da
accusação, se o accusado não optar pelo julgamento imme
diato.

§ unico. Se a Assembléa resolver pela não procedencia
da accusação, em tempo algum será eUa renovada.

Árt. 11. Os deputados, ao tomarem assento, contrahirão
perante a Assembléa o compromisso formal de bem cumprir
seus deveres.

Art. 12. DurantEl as sessões, vencerão os deputados um
subsidio pecuniario, além da ajuda de custo, fixado pela As
semblêa no fim de cada legislatura, para a legislatura se
guinte.

Art. 13. Os membros da Assembléa não poderão celebrar
contractos com o poder executivo, e nem ser por elie nomea
dos para emprego ou commissão remunerados, exceptuados os
casos de accesso ou promoção legal.

§ 1°. Tambem não poderão ser presidentes ou fazer parte
de directorias de bancos, companhias ou emprezas, que gozem
de favores do governo do Estado, definidos em lei.

§ 2°. Durante o tempo da sessão legislativa, cessa o exer
cicio de outra qualquer funcção.

Art. 14. São condições de elegibilidade para a Assembléa
Legislativa:

1°. Ser cidadão brazileiro e estar no gozo dos direitos
politicos;

2°. Ter a idade de vinte e um annos, pelos menos;
3°. Ter residencia actual de dois annos, pelo menos, no

Rtlldo.
• ~rt. J5. São ineltlgiveis, além dos que exercerem func

ço".s .fedúl'E.es de qualquer natu 'eza, não comprehendidas as de
elerçao popular:
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1°. O governador e os vice-governadores;
2°. Os secretarios de Estado;
3°. O commandante da força policial do Estado;
4:°. Os empregados publicas retribuidos e i1emissivAis, in

dependentemente de sentença;
5°, Os magistrado8, salvo se estiverem avulsos ha mais

de um anno j

6°, Os pronunciados em qualquer crime e os que tiverem
sofirido condemnação por crime degradante, ainda que tenham
cumprido a pena, esteja esta prescripta ou lhes haja sido per
doada ou commutarla j

7°. Os religiosos regulares de qualquer confissão.
§ lmico. Não prevalecerão as incompatibilidades dos nu

meros 1 a 4, se o exercicio do cargo houver cessado seis me
zes antes da eleição.

CAPITULO II

DA. A.SSEID3LÉA. LEGISLA.TIVA.

Art. 16. A Assembléa Legislativa é a reunião dos depu
tados do E8tado, eleitos por suffragio directo de voto incom
pleto, em numero de vinte e qUltro. votando cada eleitor em
dezoito nomes.

Art. 17. Uma lei especial determinará o modo e o pro
cesso da eleição dos deputados, bem como os do alistamento
dos eleitores, que poderão ser os mesmos que elegp.rem os mem
bros do Congresso Nacional.

Art. 18. Compete á Assembléa Legislativa:
§ 1°. Fazer as leis do Estado, interpretaI-as, suspendel·as

e revogai-as;
§ 2°. Velar na guarda da CODstituição Federal e na do

Estado e no fiel cumprimento das leis j

§ 3°. Determinar a divisão CiVIl e judiciaria do Estado,
bem como li. sMe de seu governo;

§ -1:°, Fixar anllualmente as despezas do Estade e decre
tar o preci os impostos para elIas, mediante propo. ta do go
vernador, nos termos elo art. 42, e tabelecendo pan esse, ~
a contribuições, taxas e impostos permittidos pela ]onstitUl~

ção Federal;
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§ 5°. Crear os empregos do Estado. fixando·lhes os res
pectivos vencimentos e suppriIIlil-os quando julgar conveniente;

§ 6°. Receber dos funccionarios de sua nomeação a affir
mação de bem cumprirem seus deveres;

§ 70. Determinar os casos e a fôrma da desapropriação
por utilidade publica do Estado, ou dos municipios ;

§ 8°. Representar ao Governo Federál e ao Congresso
Nacional contra as leis da União, e de outros Estados, que
offenderem os direitos do Estado;

§ 9°, Auctorisar o poder executivo a ~ontrahil' empres
timos e a fazer as operações financeiras que forem necessarias.

§ 10. Crear a8 repal'tições e tribunaes do Estado, dando
lhes as respectivas organisação e attribuições ;

§ 11. Instituir a guarda civica, quando julgar conveniente,
assim como fixar annualmente a força de policia, sob pro
posta do Governador, (art. 42) com a organisação e discipli
na que lhes forem indispensaveis;

§ 12. Determinar os casos e a fôrma da suspensão pro
visoria dos membros dos tribunaes e juizes, inclusive os tar
ritoriaes, bem como a nomeação dos substitutos interinos pelo
chefe do Estado, quando reclamar essa medida motivo de per
turbação da ordem publica, occorrida no interval10 das sessões
da Assembléa, até que sejam aquelles julgados pelo poder com
petente;

§ 13. Decretar, nos casos de rebellião ou de invasão de
inimigo, conforme o exigir a segurança do Estado, a suspen
são de alguma ou algumas das formalidades que garantem a
liberdade individual dos cidadãos;
. § 14. Conceder privilegias, por tempo determinado, aos
Inventores, aperfeiçoadores e primeiros introductores de qual
quer industria nova, vantajosa para o Estado, sem prejuizo
das leis federaes ;

§ 15. Conceder garantia de juros, subvenções ou favores
a companhias ou emprezas que se estabelecerem no Estado;

§ 16. Annullar os actos ou deci ões dos conselhos muni
cipaes, contrarios ás leis federaes ou do Estado;

§ 17. Decidir os conflictos de jurisdicção entre o poder
executivo e os conselhos municipaes j .

§ 18. Autorisar o poder executivo a celebrar ajustes, con-
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venios e tratados, sem caracter politico, com outros Estados,
assim como approval-os ou rejeitaI-os i

§ 19. Requisitar do poder executivo quaesquer dados e
informa~ões sobre o estado das rendaB publicas e so re outros
assumptos de interesse geral i

§ 20. Commutar e perdoar as penas por crimes communs
e politir.os, bem assim as que foremj impostas aos funcciona
rios publicas por crimes de responsahilidade i

§ 21. Conceder licença ao governador para sahir do
Estado.

Art. 19. Compete ainda á Assembléa legislar:
§ P. Sobre a instrucção primaria, secundaria e superior,

garantindo o principio da liberdade do ensino e promovendo
os meios da· maior di:ffusão da instrucção no Estado.

§ 2°. Sobre a divida publica, estabelecendo os meios para
seu pagamento.

§ 3°. Sobre obras publicas, immigração, commercio, nave·
gação e industria.

§ 4°. Sobre prisões e penitenciarias, casas de soccorros
publicas e estabe1ecimentos litterarios, scientificos, artisticos e
industriaes.

§ 5°. Sobre a administração dOi bens do Estalto, serviço
da estatística, cadastro das terras, cathechese e cividsação dos
indios.

§ 6°. Sobre a acquisição ou alienação dos bens ( o Estado.
§ 7°. So11re os meios de communicação e transporte por

agua e por terra, quando interessarem a mais de um .munici
pio ou a todo o Estado.

§ 8°. Em geral, sobre todos os assumptos de interesse do
Estado, que não estivérem especialmente previstos nesta Cons
tituição e não forem da competencia excIr.siva da União.

Art.. 2G. Além das attribuições estabelecidas nos artigos
precedentes, compete mais e especialmente, á Assembléa ;

§ 1°. Eleger o governador e vic~·gove.flladores do Estado,
no dia 16 de Julbo do anno elO que tiver de findar o periodo
govel'llativo. A 8er::são para es~a elei~ão será especial e ex
traOl'd inal'ia..

§ 2li. Decretsr a responsabilidade e accusação do gover
nador, nos ca os dos arts. 43 a 45 e IJreferil' o ~ ulgamento.
devido, que ~Ó prevalecerá pelos votos de dois terços dos mem·
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bros presentes. A sentença condemnatoria, neste caso, não irá
além da pena de perda do cargo e incapacidade de exercer
qualquer outro, sem prejuizo da acçãü da justiça ordinaria.

§ 3°. Designar a capital do Estado e decretar a sua mu
dança, quando o interesse publico o exigir.

§ 4°. Conceder auxílios aos municípios nos casos excepcio
naes de calamidade publica.

§ 5°. Regular as co dições de elegibilidade dos cidadãos
e /) processo das eleições para os carg'os do Estado e dos mu
nicipios.

§ 6°, Fixar os vencimentos do governador. no ultimo anno
do periodo governativo e o subsidio e ajuda de custo de seufi
membros, na ultima sessão de cada legislatura.

§ 7°. Instituir a magistratura do Estado de accôrdo com
a Constituição Federal, determinando-lhe as respectivas attri·
bnições.

Art. 21. Incumbe, outrosim, á Assembléa Legislativa:
1°. Animar o desenvolvimento da instrucção publica, da

agricultura, da industria e da immigração.
2°. Crear instituições de ensino superior e secundario.
§ unico. Quaesquer outras despezas de caracter local com

petem exclusivamente ás municipalidades.

CAPITULO III

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 22. Todas as leis do Estado terão origem na Assem
bléa Legi~lativa, por iniciativa de qualquer de seus membros
ou por proposta, em mensagem, do poder executivo.

Art. 23. O projecto de lei, approvado em tres discussõe,s,
será enviado ao poder executivo, que o sanccionará e publi
cará ou o de,plverá á A.sembléa no prazo de dez dias uteis,
contados daqu~lle em que o receber, oppondo ·lhe o seu voto,
~ dando as razões da não sancção, que sõ se firmará em ser eUe
Inconstitucional ou róntrario ás leis federaes ou aos interesses
do Estado.

. § 1°. Se até o dia immediatoao em que terminal' o praso
aCIma estabelecido não hl uver sido devolvido o projecto nos
termos e pelo modo prescriptos netlte artigo, considerar·se-ha
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sanccionada a lei e como tal será promulgada, s,~lvo se o dito
prllso terminar, e~tando já encRrrados os trabalb os da Assem
bléa. Neste caso será o mesmo praso preenchido pelos dias que
se contarem do primeiro dos. trabalhos da seguinte sessão.

§ 2°. Devolvido o projecto á Assembléa, será nesta sUN

jeito de novo á uma discussão e á votação nominal, conside
·rando-se approvado, se obtiver dois terços dos votos dos mem·
bros presentes. Assim será eUe reenviado ao po er executivo
para promulgai-o como lei o Estado.

§ 3°. No caso de •er sanccionada a lei, será eUa publi
cada com a seguinte formula:

" F. Governador, etc. Faço sabe?' q'ue a AS'Jembléa Le
gislativa do Estado decretou e eu sancciono a lfi seguinte. "

§ 4°. Não sendo sanccionada, mas promulgar. a a lei, na
conformidade do § 2° deste artigo, será eUa publicada com a
seguinte formula:

" F. Gov81"nador, etc. Faço saber que a Assembléa Le·
gislativa do- Estado decretou e e~' promulgo a lei seguinte,
etc. "

Art. 24. Os projectos de lei rejeitados não poderão ser
renovados na mesma sessão legislativa.

§ unico Os projectos de lei não poderão ser sanccionaclos
sómente em parte.

Secção II
Do Poder Executivo

CAPITULO I

DO GOVERNADOR E DOS VICE-GOVERNADORE8

Art. 25. O governador exerce o poder executivo, como
chefe upremo do Estado e será eleito pela Assembléa Legis
lativa no tempo estabelecido no art. ~o § 1°.

§ 1°. Na falta ou impedimento do governador, será elIe
substituido p0r vice-govern- dores, em numero rIe dois, aos
quaes, quando em exereicio, se transferirão tod • as attribui
ções do poder executivo.
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§ 2°. Na falta ou imI edimento dos vice-governadores se
rão estes substituidos pelo presidente da Âssembléa Legisla
tiva e pelo presidente do rrribunal de JusUça.

Ârt. 26. Em caso de vaga do governador ou dos vice
governadores, procederá a Âs~embléa, no começo da sessão
:-.eguinte á data em que ella se der, á respectiva eleição e o
que fôr eleito preencherá s6mente o tempo que faltava ao subs
tituido para completar o periodo governativo.

Ârt. 27. São l condições essenciaes para ser eleito gover
nador ou vice-governador :

10. Ser cidadão brazil3Ü'o com residencia de cinco annos
pelo monos no Estado.

2°, Estar no goso dos direitos politicos.
3°, Ser maior de trin1a annos.
Art. 28. O governador exercerá o cargo por quatro an

nos e não poderá ser reelbito para o periodo governativo im
mediato ao do seu govemo.

§ unico. O substituto do governador, que exercer o cargo
no ultimo anno do periodo governativo, não poderá ser eleito
para o período seg'uinte.

Ârt. 29. O governador deixará o exercício do cargo im
prorogavelmente no mesmo dia em que terminar o seu periodo
governativo, succedendo-o o recem-eleito.

§ unico. Se este estivl3r impedido ou faltar, a substituição
se fará nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 25.

Art. 30. O primeiro periodo do governo do Estado ter
minará no dia 7 de Setembro de 1895.

Art. 31, No dia da. posse, o governador e os vice·gover.
nadores farão, perante a Assembléa Legislativa, se estiver func
cionando ou perante o conselho municipal da capital, a seguinte
affirmação :

" Prornetto manter e cumprir com perfeita lealdade a
Constituição, p,'omove't' o bem ge1"al, obs87'var as leis e sus
tenta" a integridade do Estado, bem como mante't· a Consti
tuição Fede7'1.'u e as leis da Republica. ~

Ârt. 32, O governador não poderá sahir do territorio do
Estado por mais de trinta dias, salvo molestia grave, sem li
ceD~a da Assembléa, ~ob ,lena de peJ'/ier o cargo.

Art. 33. O governadOl perceberá os vencimentos que lhe
forem fixados pela Assembléa, nos termos do art, 20 § 6°.



492

ÇAPITULO TI

DA ELEIÇAO DO GOVER ADOR E VICE-GOVERNADORES

Art. 34. O governador e os vice-governadores do Estado
serão eleitol,1 pela Assembléa Legislativa, na época estabelecida
no art. 20 § 1°, por maioria absoluta de votos.

§ 1 l.'. No caso em que não se verifique esta maioria, na
votação, proceder-se-ha a uma outra, na qual só poderão re
cahir os votos nos dois nomes mais votados na primeira.

§ 2°. Em caso de empate de qualquer dos votados deci
dirá o voto de qualidade, que é conferido ao presidente da
A~sembléa.

Art. 35. A votação será nominal, devendo a eleição de
governador preceder a dos vice·governadores; cada deputado,
á proporção que fôr chamado, declarará o nome do cidadão
de sua escolha.

Art. 36. Dessa eleição se lavrará uma acta, que deverá
conter todo o occorrido em seu processo e jella serão extra
hidas authenticas, assignadas pelo presidente e secretarios da
Assembléa, as quaes serão remettidas ao governador e vice
governadores eleitos, no mesmo dia da eleição.

Paragrapho unico. Do resultado da eleição se fará um
edital, que será immediatamente affixado na porta do edificio
das sessões da Assembléa. Della se dará tambem communi
cação ao presidente da Republica, ao governador do Estado
e aos presidentes do Tribunal de Justiça e Intendencia Mu
nicipal da Capital.

Art. 37. Não se considerará constituida a Assemblêa, para
proceder a eleição do governador e dos viceAgovernadores, sem

maioria absoluta do numero total de seus membros.
Art. 38. Nenhum membro da Assembléa, presente á ses

são da eleição, pôde abster-se de nelIa votar, sob pena de ser
considerado como tendo resignado o mandato.

Art. 39. São inelegiveis, para os cargos de governador e
vice-governadores os parentes consanguineos ou afins até o 3°
gráo civil. do goverDjjnOr ou vice-governador que se achar
em f elc'cio no momento ca uldção ou que o tenha deixado
até seis mezes antes.
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CAPITULO III

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O governador é o chefe do poder executivo e o
exercita por meio dos secretarios do Estado, immediatamente
para com eUe responsaveis pela direcção das secções em que
se dividem os differentes serviços publicos.

Art. 41. Compete-lhe privativamente:
§ 10. Nomear e demittir livremente os secretarios do

Estado.
§ 20, Sanccionar, promulgar, fazer publicar e cumprir as

leis e resoluções da Assembléa e expedir os decretos, instruc
ções e regulamentos necessarios á sua fiel execução.

§ 3°, Dispor 1a força publica do Estado, .distribuil-a e
mobilisal-a de accôrdo com os interesses do Estado.

§ 40
• Dispor da força de policia dos municipios e de ou

tra qualquer que fôr creada, conforme as exigencias da manu
tenção da ordem, sustentação da independencia do Estado e
defeza da iutAgridade de seu territorio.

§ 5°, Nomear os funccionarios civis e militares do Esta
do, removel-o~ e su pendeI-os, bem como demittir os qne por
esta Oonstituição não são considerados vitalícios.

A suspensão de que trata este paragrapho importa em
immediata responsabilidade do funccionario suspenso, salvo a
dos magistrados, que só poderá ser decretada mediante ac
quiescAncia do pre idente do Tribunal de Justiça, em parecer
escripto.

§ 6°, Nomear os membros do Tribunal de Justiça e a
magistratura do Estado.

§ 70
, Convocar extraordinariamente a Assemblea, quando

a conveniencia publica o reclamar e prorogar-Ihe as sessões
ordinarias. Essa convocação, porém, a menos que alto motivo
de intere. se publico a exija, só se dará, se faltarem m is de
dois mezes para a reunião ardinaria da Assemblêa.

§ 8°. Marcar novo dia parolo a reunião d'l. Assembléa,
quando até dez dias depois do fixado nesta Con~tituiçã,) não
comparecer para Sua installação o numero preciso de deputados.

§ !'.lo. Prestar á Assdmbléa todas as informações e escla
recimentos, que lhe forem por eUa requisitados.
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§ 10. Celebrar ajustes, convenções e tratados, sem carac
ter politico, com os outros Estaàos, sempre ad-referendum
da Assembléa IJegislativa (art. 8° da Constituição Federal).

§ 11. Manter e fazer cumprir a Constituição e as leis da
Republica, assim como a Constituição e as leis do Estado.

§ 12. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de
credito autorisados pela Assemblêa.

§ 13. Requisitar a intervenção do Governo Federal para
o restabelecimento da ordem e da tranquilidade no Estado,
dando á Assembléa conhecimento dos motivos que determina
ram seu procedimento.

§ 14. Mandar proceder á eleição a que se refere o § 3°
do art. 17 da· Constituição Federal e tomar as necessarias pro
videncias para que elIa se effectue.

§ 15. Marcar dia para as eleições do Estado, quando não
o tenha sido pela lei.

§ 16. Enviar ao Congresso Nacional e ao presidente da
União cópia authentica de todos os actos legislativos, logo de
pois de sanccionados ou promulgados.

Art. 42. O governador, no dia da abertura solemne da
Assembléa, designado nesta Constituição:

I. Lerá ou enviará á Assembléa uma mensagem sobre o
estado dos negocios publicos e sua administração, indicando as
medidas e reformas que julgar convenientes.

II. Apresentará as propostas a lei orçamentaria para o
anno seguinte, da fixação da força policial e outras devida
mente motivadas.

CAPITULO IV

DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR

Art. 43. O governador do Estl'do será submettido a pro
cesso e julgamento, depois que a Assembléa declt rar proce
dente a accusação, nos crimes communs, perante () Tribunal
de Justiça e nos de responsabilidade perante a mesma As
sembléa.

§ unico. Declarada procedente' accusação, o governador
ficará suspenso do exercicio de suas funcções.
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Art. 44. São crimes de responsabilidade do governador os
que attentarem:

1°. Contra a Constituição e as leis ;
2°. Contra o livre exercicio dos poderes politicos;
3°, Contra o goso e exercicio legal dos direitos politicos

ou individua-es ;
4°. Contra a tranquilidade e segurança do Estado j

5°. Contra a guarda e emprego legal dos dinheiros pu
blicos.

§ unico. Estes crimes são os definidos no codi~o penal da
Republica e o respectivo processo será estabelecido em lei espe
cial, decretada na primeira sessão da A.ssembléa Legislativa.

Art. 45. São tambem crimes de responsabilidade do go-
vernador:

10. Traição;
2°. Peita;
3°. Suborno;
4°. Concussão ;
5°. Abuso do poder;
6°. Falta de observaucia da lei;
7°. Attentado á liberdade, segurança e propriedade dos

cidadãos;
8°, Dissipação dos bens publicas.

CAPITULO V

DOS SECRETARIOS DO ESTADO

Art. 46. Os secretarios do Estado terq a superitendencia
dos differentes serviços publicas e por elies respondem directa
e immediatamente para com o governador.

§ unico. Qualquer funccionario do ~stado pôde ser cha
mado ao cargo de secretario, deixando o exercicio do que oc
cupar emqU!l.olto estiver nessa com missão, com direito de opção
pelos vencimsntos.

Art. 47. Esses serviços se dividirão por tantas secções,
quantas forem convenientes á administração do Estado.

§ unico. Sob proposta do governador a Assembléa creará
as respectivas secretarias.

Art. 48. A estas secções serão subordinadas todas as ra·
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partições, que forem creadas por lei, ficando a fiscalisação dos
seus empregados sob a immediata responsabilidade dos secre:
tarios do Estado para com o governador, que os nomeará ou
demittirá.

Art. 49. Os secretarios do Estado referendarão todos os
actos do poder executivo.

Art. 50. Os secretarios são responsaveis pelos crimes dos
arts. 44 e 45 e serão julgados pelo Tribunal de Jnstiça do
"Estado.

Art. 51. Uma lei determinará a maneira de proceder con
tra os crimes de que trata o artigo antecedente.

Art. 52. Só poderão ser secretarios de Estado os cida
dãos brazileiros que nene tiverem residencia. di cinco annos
pelo menos.

Secção III
Do Poder Judiciario

Art. 53. O poder judiciario será exercido por um Tribunal
de Justiça, com séde na capital do Estado, por um juiz de di
reito e um juizo substituto em cada comarca e por um juiz
territorial em cada districto.

Art. 54. Para a organisação judiciaria, se dividirá o Es
tado em comarcas, a cada uma das quaes corresponderá o nu
mero de dez mil habitantes, excepto a da capital, que poderá
ter menor numero.

Art. 55. O Tribunal de Justiça se comp(}rá de cinco juizes,
que se denominarão "desembargadores".

§ 1°. Só poderão ser nomeados desembargadores os jui
zes de direito que tiverem quatro annos de effectivo exercicio
ou os advogados formados em direito, que houverem effectiva
mente exercido a l)rofissão por mais de seis annos.

§ 2°. Na composição do Tribunal de Jllstiça entrarão pelo
menos tres juizes de direito, podendo os outros dois membros ser
tirados da cla13se dos advogados.

Art. 56. E' garantida á magistratura sua completa" in~e
pendencia. Os magistrados só podE.'>rão ser demittidos em VI.!
tude de sentença condemnatoria passada em julgado e só serRO
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removidos nos casos em que sua permanencia se torne incon
veniente á ordem publica na comarca, decidindo o .Tribunal de
Justiça.

§ unico. Consideram-se magistrados os desembargadores e
juizes de direito.

Art. 57. O exercicio eifectivo por quatro annos, no cargo
de juiz substltuto ou de promotor, habilita ao cargo de jtÚZ de
direito.

§ 1°. Só poderão ser nomeados juizes substitutos os dou
tores ou bachareis em sciencias jurídicas.

§ 2°. A habilitação de que trata este artigo, quanto ao
promotor, dar-se-ha quando o cidadão que exercer esse cargo
fôr igualmente formado em sciencias juridicas.

Art. 58. Cada comarca terá um promotor de justiça, no
meado de preferencia dentre os doutores ou bachareis em
direito.

Art. 59. Os 'juizes tel'ritoriaes serão nomeados na fôrma'
que fór determinado em lei pelos conselhos de intendencia mu-
nicipal. -

Art. 60. Serão estabelecidos tribunaes locaes, correccio
naes e de julgamento, pelo modo que fôr determinado em lei.

Art. 61. E' mantida a instituição do jury, que será real'
ganisada de accôrdo com as leis criminaes da União, pelo modo
que fór determinado nas leis proce~suaes do Estado.

Art. 62. Os desembargadores e juizes de direito, pelos
crimes que commetterem, serilo processados e julgados no Tri-
bunal ne Justiça do Estado. .

Os demais funccionarios de justiça o serão, nos crimes de
responsabilidade, pelos tribunaes especiaes que a lei crear.

Art. 63. Ao tribtmal de Justiça compete:
§ 1°. Processar e julgar originariamente:
I. O governador nos crimes communs, depois que .a As

s~mbléa Legislativa jll1gar procedente a accusação; os secreta
nos de Estado' e os magistrados, pelos crimes que commet
terem.

II. As int.endencias municipaes pelos crimes que commet
t~rem, quer na coIlectividade, quer individualmente, salvo o
dI posto no art. 76.

§ 2°. A revisão dos processos crimes, .em caso de erro e
condemnação, para serem rehabilitados os réos.
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.' 3°. Conceder ordem; de habeas cO'Y'p~ts.

. 4°. .Julgar em gráo de recurso:
1. Todas aR questões de direito privado do jLlizo conten

cioso ou, voluntario, julgada' pelos juize de direito,
II, Todas 1-\, can a crirninaes jnlg:.1das pelos tribunaes,

pre ididoc pelaR jniz de direito.
, fio, PrllvoellJ'. pel'ílute LI ~npremo rrribunal Fedeml, u

doei. iiI' (lo.. 'mJf!ic"q,' clt' ,illri,'tlit·~ii.o ntn' o jllize' fecleraes e
n, do IC bdo. i 111 '0lT\1) Cntl'e c 'tes e O' juizo' ou tribunaes
de outro I ::tuclo.

. ()'\ Hopn" ntRr ao Surremo rrl'ibunal Federal contra a
c1p.~i 'uo' dU,jllil'•• fll<l rite que olT ndam á soberania do E t,tllu.

Arl. h I. il juiz!,' tle direito compef;e:
S ]".Prol·!' , i r tl ,Íulgar ol'igin ll'iillnente a' causa' de di·

reito pri\':ulo dI' v,tllr ,llpel'ior a tre:entos mil réi.'.
" 2", ('olll'Plln ol'llPn' d, ha!JcaS-C01'PWi,
~ : 0. I !'f' idir o' (l'ihulIlLes do jury e Vii 1111e forem insti

tuidos nas comarca,', dl) cunfOl'midade com a lei, l1ecidindo
todas as que tõe,', inl'idcntcs e Javl:ando as sentenças.

, ,{ 0, Jn. tnnr-ir o: pI'OI'O:. s de 1'e pOTIsabilidade dos fune
cional'io publicos do Klarlo o IUuuicipues, juizes suh<.:titutos e
pl'omotore~ tlp justiça, pelo: t1elictos 111le commetterem, salvas
a lillita~õp do!' TIS ] e TI do § lO tIo artigo anteceJente,

~ fiO. ,Julgar (s sn. 1 eíc:,íes nppostas aos juizes ingulare
ou membro, dOi' trihnuao: lia 1'0. pecriva comarca, promotores
de jn liç, e e.cri"ãec, com a: limitações que a lei e.:tabelecer.

§ 6°. Conhecer em grfLQ de recnr,'o :
I. Todas as causa ri ~ rlil'cito privado julgadas pelos jui

zeR teJ'l'itol'iaes ;
1L A: ,'entcn~a p1'o(( rit!a, l)elos tribllllaes que não fuue·

cionarem . ob Ull pre idencü ou ele seu sub titu lo, concedendo
ou negando novo julgamento;

nr. OR rlespachoF de pronuncia ou não pronuncia, profe·
ridos 1)elo. juizes subo titutos ;

IV. As sentença!' CJ.ue obrigam a assignar termos de bem
viver ou ,egurança.

Art. oh. Ao, jnizef" substitutos compete:
10. ( preparo e julgamento até a pronuncia, inclusive,

de todo o. proce. os de crime commun., CJ.ue excederem A
alçn 1 \ ]0 fl'jlnn.o correccion:\ <::
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§ 2°. Preparar as causas que, por amuencia de serviço,
lhes forem affectas por despacho dos jtlizes de direito e sub'
tituir a estes, com jurisdicção plena, em seus impedimentos
ou faltas.

Art. 66. Aos juizes territoriaes compete:
§ 1°. O preparo e julgamento ele todas as cau. as conten·

ciosas, de direito privado, até o valor de tresentos mil réis;
§ 2°. O preparo dos processos de contravenções criminaes

e municipaes.
§ 3°. Presidir os tribunaes correccionaes que forem crea·

dos por lei.
Art. 67. Os confl.ictos de jurisdicção entre os juizes do

Estado serão processados e julgaclos pelo Tribunal de Justiça,
na fórma que a let estabelecer.

Art. 68. As decisões elo tribuDaes e juizes do K tado, nas
materias de sua competencia, porito t rmo ao, processoR e á5;
questões, salvo quanto a :

1°. Habeas-corpus.
2°. Espolio de estrangeiro, quando a especie não estiver

prevista em convenção on tratarlo.
Em taes casos lllwerá. recurso voluntario para o Supremo

Tribunal ~'ederal.

TITU O

Da ol"ganisnção

Art. 69. A autonomia dos municipios, lJl Ludo quanto diz
respeito ao interesse peculiar de cada Uill, ass6g'llradn. o ga-
rantida por eSLa Conl:itituiçâlJ.

Art. 70. O Estado continua a ter a divisão de eu terri
torio em municipios e só por lei poderão ser creado outros
mlmicipios e alterados os limites dos actuae .

Art. 71. Em cada muuicipio haverá um conselho de in
tendencia, com funcções deliberativas e um intendente geral
encarregado da execução de todas as resoluções do conselho.

Art. 72. O numero dos membros dos conselhos de inten·
dencia será fixado em lei ordinaria.

Art. 73. O intendente geral e o membros do conselho se-
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rão eleitos por tres annos, por suft'ragio directo dos eleitores
do município.

§ 1°. Serão alistados, se o requererem, em qualificação
especial para os oonselhos municipaes, os estrangeiros maiores
de 21 annos, que sonberem lêr e escrever e forem contribuin·
tes, comtanto que residam no municipio !la mais de (lois annos.

§ 2°. Além das incompatibilidades que forem estabeleci
das em lei especial, não poderão ser eleitos, para os conse
lhos municipaes, os empregados ou funccionarios fed ... ra.e::i, <Lue
não tiverem deixado o exercicio de sen emprego o ele suas
funcções, seis mezes pelo menos antes da eleição.

Art. 74. Uma lei especial determinará a época e o pro
ceri'SO da eleição dos cons6lhos municipaes, marcitnoo-lhes as
attribuições, de accôrdo com as seguintes disposições, as quaes
serão:

130
• Orçar annualmente a receita e fixar a despeza do mu

nicipio, de harmonia com a Constituição Federal e a do E'·
tado, estabelecp.ndo além das muitas tn.~as e emolumentos de
policia e economia municipal, impostos e contribuições:

a) sobre o uso, goso e exploração da riqueza;
b) sobre o commercio por grosso ou atacado e a retalho

ou a varejo;
c) obre o exercício ou profissão das scieneías, industrias

e artes;
cl) sobre a viação, navegação e transporte'.
230

, Administrar livremente os bens e ren(las mUlllclpaes,
fiscalisantlo a arrecadação, applicação e destino dellas e po
dendo onerar e alienar, «.omo fôr util e proveitoso, os oens do
municipio.

330
• Celebrar com outros conselhos ajustes, convenções e

contractos de interesse municipal administrativo e fiscal.
430

• Contrabir emprestimos.
580

, Organisar a força de policia de vigilMcia do munici
pio, de accôrdo com as leis do Estado.

630
• Legislar sobre estradas, ruas, jardins, logradouro e

matadonro publicos. mercados, hbastecimento de aguêL, irrign.
ção, incendios, illllmillução, bibliotilecas populares, e'colas IDU
niciplles, hospitaes, bygiene e sande publicas, edificação, eID
beUezamento e regularidade das povoações, cemiterios e sobre
todo o serviços e obras de peculiar interesse do municipio.
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7a• Reconhecer os poderes de seus membros.
sa. Nomear os juizes territoriaes e seus supplentes, para

cada di. iricto, afim de nelles servirem pelo tempo de tres annos.
ga. Decretar a desapropriação por utilidade municipal,

com recurso suspensivo dos interessados, para o Tribunal de
Justiça.

10. Crear os empregos necessarios ao serviço municipal
e sua fisclllisação, fixando·lhes os devidos vencimentos.

11. Representar á Assembléa Legislativa contra as leis
do Estado e de outros municipios; que offenderem seus inte
resses peculiares.

§ 1°. Ao intendente gemI compete:
1°. Executar e fazer cumprir todas as deliberações do

conselho municipal.
2°. Nomear, su pender e demitlir, com approvação do

conselho, os empregados mnnicipaes e, sem eHa, os de func
ção pnramente executiva.

3°. Apresentar ao r.onselho as bases 11uru a confecçã.o do
orçamento.

4°. Prestar contas annualmente de sua gestiio, na primei
ra ses. ão do conselho municipal.

5°. Apresentar H-latorio>" orç'lmentos e todos os dados es
tatisticos relatrivos aos serviços, obras, bens e negocios mu-
nicipaes, .

6°. Fiscalisar a arrecadação das rendas, administrar as
f·:'opriedRdes e . uperintenrler os serviços municipaes.

7°. Repre enta!' ao conselho contra as posturas e d~libe

rações, que lhe parecerem inconvenientes e em favor das pro
videncias, que julgar necessal'ias, a bem do municipio.

8°. Prestar informações e esclarecimentos ao governador
do E tad l, sempre que os requisitar, e a elle representar con·
tra as p sturas ou deliberações do conselho, que, tendo sido
impugnadas como contrarias á Constituição e ás leis da União
e do Estado, não houverem sido revogadas, afim de serem subo
mettidas ao conbecimento da A sembléa Legislativa.

§ 2°. Os conselbos não poderão crear impostos de tran ito
pelo tenHorio do municipio ou na passagem de um para ou
tro, sobre. 11l'odnctos de outros municipios dos Estado da. Re~
publica 011, estrangeiros e bem assi sobre os velliculoJ de
terra e agua que os transportarem.
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3°. iJltemlenle geral poderá. ser remuneraao pelo con-
selho mnl1iciL1~Ll.

§ 4°, Os bens municipaes não serão sujeitos á penhora,
sequestro ou arre. to.

§ 5°. Na eleição dos conselhos municipaes será garantida
a relJreseIitação da minoria.

Art. 75. O municipio, que não puder prover á. expensas
proprias as neces.idade de seu governo e administração, po
derá requerer ~t Assemblea LegislatIva sua annexação a outro
município.

Arf.; 1. OR con.elLos 11r intendeuria, col1ectiva ou iudi
idl1alment·; beIll tOlll1) o intendente geral, serâ.o julgado.

1) lo 'fribunal de Justiça, salvo se optarem pelo julg::mento
'na comarca.

Art. 77. O:,; membros dos con:elhos de illtendencia e o
intendente geral perdfl'ão o cargo:

]. Por f;entença condemnatoria passada em julgado j

2. Por fallencia sem rehabilitl1ção ;
3. Por incllpaciàade pbysica ou moral) regularmente pas

ada em julgado;
4. Por falta ue comparecimento ú. sessões por mais de tres

mezes, f;em causa ju tifi.cada e ::L juizo el::L maioria do conselho j

5. Por mudança de domicilio pam. fúra do municipio ;
(j. Por perda dt~ qnalidade de cidadão brazileiro ;
7. Por cOlldemnuçâo á ppna de prisão on reclusão
Alt. 78. Uma lei que e àenominará- Codigo Munici

pal -votn.da e promulgada pelo conselho de intendencia, re
gulará. tudo o que disser respeito aos serviços mnnicipaes.

TITULO III

a reforlD8 da Constituição

Art. 78. A COD Lituição poderá :er reformada por inicia
tiva da As~embléa Legislativa ou dos conselhos municiplles.

s: 1°, Con iderar·se·ha proposta a reforma. quando, endo
;1 re. eI: t;,da pu uma terça II' no nelo menos do.' membros dilo
As~em1.Jléa, fôr acceita em tres di.. "sões por d i .. terçlls do
nLlm6IO tolal, ou uando fõr ü1icitada por . 'l~OS :0:
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municipios, no deClll"O ue nlll aUIIU, l' lH' (~llL do t:ulb uuuI
eipio pela maioria de VOtOR 11e ;eu cOll,'ellJO.

~ 2°, E. sa pro]JoRt~ 11ar- (\ 1m l'o!' u1'1,101\.<lI:)
seguin! , sujeita ;L tres lli~en" UI.', olili 'H' a, 11
ria de doi' ter\os dos mCUllll'll,' de qne e eOIll pii ~', , ellluh' "

~ 3°, A Pl'O]lOsta allprov:Jlla jlnbJiç:tl'-, e·lIa com' s as. i
Imaturas uo p1'(> 'iUente e :eC1'et· rio lllt A", vmlJlé, e incorpo
rar-se-lla á Con titnição corno parte integH nte dIla.

~ 4°, E' con ,Ílncional o que di~ re'1' ito li, fúrma ue go
verno, aos direitos politico e intljyil'nac. dI) d I: Ião e a n~t

tureza, limites e li ttribni\ões dos poderes politicas.
§ 5°, 'ão serão a<1mittido~ como ohjecto ele deliberação,

na Assembléa, projecto tendentes a. ,-uali 1t fôrma republi
cam federativa ou que em geral não re,'peitarem os llrincipio.
eonstitncionaes da União,

'j'rrUL

Da "e lia...a~ão de di o e 31"a tias

A t. 80. A Con, tLn' ão . '. egUI.L ao. b1'llzileiro. e aos
estrangeiros no Estado l1. inviolabilidaue dos cli' eitos concer
nentes á liberc\ de, seglll'unça individual e á propriedade, nos
termo s guinu s :

§ 1 _ N nllnma P'. ,011. , lÚ ol>ri~l da a fazer ou deixar
de fazer < 19uma cou~ .. , ,fr.ão em '\"irt l1r da lei.

§ 2°, rrOGOS ~ão iguaef1 pP!'anfe II lei.
§ 3°, Todos 11oderão He1'Crl' pu1, k: e livremente o seu

culto, inl ivioua.lme 'e ou 01' meio de i.l .;oeiac,:ües e atlquirir
bens, observados o 1'lOite, 10, te s pelo direito commnm.

§ 4°. erá leig J o E::n ino mini tral10 no. stabelecimen-
tos publicos.

§ 5°. Nenhum ('ulto ou iI)' ria go '[l1'Ú dI' . ubvençao affi-
eial, li m teJií relação de rlel1l:'l1dencia ou alliauI'a om go-
verno do Estado (art. 72 :' 71 d' Con titniçiio F dera.l).

§ 6°, A todo é lieito :. cocian- lJ- e e reunirem- e line
mente e em . l'm<. , não llUL,em o intervir a li li i enão ara
manter a ordem publiclt. .

§ 7°, Qualquer cidadão póde re131'e entar, por meio de
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petição, aos poderes publicas, denunciar os abusos das uu
toridades e funccionarios e promover a responsabilidade dos
culpados.

§- 8°. km tempo de paz é livre a locomoção, sem depen
dencia de passaporte.

§ 9°. O cidadão tem em sua ca a um asyl0 inviolavel.
De noite não se poderá entrar nena senão por consenti~

menta do morador ou para acudir ás viclimas de crime. e de
sastres e em caso de incendio e inundação.

De dia só será franqueada a entrada nos casos e pela
fórma que a lei determinar.

§ 10. E' livre a manifeRtação das opiniões em qualquer
aSRumpto, pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencüt de
censura prévia, comtanto que cada ur.~ responda pelos abusos
que commetter no exercicio deste direito. Uma lei prescreverá
os casos de responsabilidade da imprensa, as penas applicll.veis
e a f6i'ma do processo.

§ 11. Ninguem poderá ser preso sem cul11a formada, sal
vas as excepções declaradas por lei, nem levado á prisão ou
nella detido, se prestar fiança idonea, nos casos legaes.

§ 12. Ninguem será sentenciado senão !Jela autoridade
competente, em virtude de lei preexistente e na fôrma que ella
prescrevr.r.

§ 13. Todos os meios de defeza serão garantidos aoS ae
cusado , bem como os recursos esseneiaes a ellll, desde a nota da
culpa, que será. entregue ao preso em 24 horas, a ~ignada pela
autoridade, com os nomes do aecu ador e das te temuuhas.

§ 14. O habeas-corpus é a suprema garan :ia da liber
dade, cOllcpdido em favor do nacional ou e tran ~e1ro, sempre
que oifrer ou se achar f.m imminente perigo de 80 'rer, vio·
leneia ou coacção por illegalidade ou abuso àe poder, por parte
de qualquer autoridade judiciaria ou policial, administl'ativa
ou militar, salvo em reJação á esta, quando a infracção fõr
18 lei militar e o 'delicto pl'a ticado por militar.

§ 15. O habeas-co?'Pus FÓ poderá :-er su penso no casa
de inva~ão do territorio do Estado e por motivo de salvação
publica.

§ 16. Aquelle que houver sido ",lto em virtuue de ord.6:ll
de habeas-corptts, não poderá ser 111'eso pelo me::.mo motivo,
considerado illegal, que deu lugar á sua expedição.
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§ 17. 'mantido em toda sua lenituue o direito de pro
priedade, s.dva a desapropriação por neces:sidade ou utilidade
publica, m!'diante indemnisação prévia.

§ 18. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
§ 19. Os cargos publicos são accessiveis a todos os cida

dãos, observadas as condições de capacidade especial que a
lei prescrever.

§ 20. Esta Constituição garante igualdade individual, não
admittindo privilegios de nascimento, desconhecendo fôros de
nobreza e não creando titulos de fidalguia, nem condecorações.

Art. 81. A e pecificação dos direitos e garantias expres
sos nesta Constituição não exclue outras garantias e direitos
não enumerados, que E'manem da fórma de governo que eUa
estabelece e dos principios qUA conEigna.

TI'l'ULO V·

Disposições geraes

Art. E2. Nenhuma lei será estabelecida fenão por utili
dade geral.

Art. 83. A lei não terá eifeito retroactlvo. Será igual
para todos. quer castigue, quer premeie.

Art. E4. Ninguem será excusado por ignorancia da lei,
quer para respeital-a ou fazel-a respeitar, quer para dar-lhe
applicação no c::Jracter de autoridade.

Art. 85. A obrigatoriedade da lei dependerá, na capital,
de sua publicação, na folha que insel'Ír o expediente official, e,
nos outros lugares do Estado, da publicação em audiencia pelo
juiz qne exerCBr autoridade na comarca.

§ 1°. -..:atisfeita ou não a formali.llade do paragrapho ante
rior, a lei obrigará em todo o Estado, passado;;, trinta dias de
sua publiclição na capital.

§ 2°. Quando convier a interesse publico ou quando fór
expressam! nte determinado. a lei .terá obrigaturiedade imme
diata, cum:JI'w.do ás autoridades, encarreg-adas de velar pela
sua; publi~l ,çãe-, tr6.nsmittir lllgo umR o.Sg :,llt1'as C conh~.::imento

deIla.
Art. 86. Ninguem será isento de contribuir para as des-
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pezas publicas, na medida de 'eus haveres e n:l fórma determi
nada por lei.

Art. 87. E' garantida a divida p~blicl1 do Estaco.
Art. 88. São concedidas todas as liberdades no commercio,

artes, industria e em todos os ramos da actividadE: humana,
desde que não offendam ou prejudiquem á moral e s tlubridade
publicas, nem sejam contrarias ás leis do paiz e aos jireitos de
terceiros. .

Art. 89. Fica estabelecida a liberdade dA enslno em to
dos os graus. O Estado garante instrucção prim.Lria a to
dos, com obrigatoriedade, segundo o modo que fôr efJtabelecido
em lei.

Art. 90. Não se acbando reunida a Assemblea, a meáidG
de que trata o art. 18 § ) 3 desta ('onstituição. no~ casos que
eUa estal1elece, senl10 urgentemonte reclamada por importar
em imminente perigo, poderá ser tomada pelo poder execu
tivo, o qual dará conta de seu acto á Assembléa, que, para.
isso, será lmmediatmnente convocada.

Art. ~l. A probibição de serem os cleputados nomeados
pan, empregos ou com missões retribuídas não é exten~iva aos
cargos de secretarios de Estado. A acceitação, porém, de taes
cargos importará renuncio. do mandato legislativo.

Art. 92. Continuam em vigor as leis do antigo regimen
no que explicita ou implicitamente não forem contrarias ao
systema de governo firmado nesta Constituição e aos principias
nella consagrados, bem como os decretos do governo proviso
rio do Estado, promulgados até esta data, excepto aqllelles
que trazem oous aos coD.'es publicos, os quaes ficam depen
dentes de approvação do poder legislativo.

Art. 93. Os cargos electivos podem ser renunciados em
qualquer tempo.

Art. 94. Todas as instituições que se fundarem com o fim
de prestar socr,orros immediatos a indigentes, em hospícios ou
bospitaes ou a distribuil·os nos domicílios, derramar a instruc
ção primaria e cívica, entre as classes pobres, desenvolvendo·
lhes o espirita de ordem e economia, poderão po. suir bens
immoveis a titulo oneroso ou gratuito, sem limitação. De igual
favor gozarão 8S já existentes, ficando assim relevadas de
quae_ quel lJenas eU' que ::lajam incorridO por falta desta au
torisação.
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Art. ,5. E' vedada no Estado a accumulação ue empre
gos remunorados de qualquer naturêza.

Art. 6. Terão fé publica no :~stado os documentos l)ll
blicos de natureza legislativa, administrativa ou judiciaria da
União on ('.e qualquer dos Estados.

Art. 97. Ficam abolidas as apo entadoriaE pelos cofres do
Estado e (.OR municipios, não sendo comprehendidos nesta dis
posição os empregados nomead03 antes do anno de 1882.

Art. \;8. Quando não tiver sido decretada a lei de orça
mento ou ,1e fixação da força de policia, vigorará a do exer·
cicio anter: 01'.

Art. 9. No caso de convocação extraonlirtaria lia Assem
bléa, esta ,ó podE'rá deliberar sobre o assnmpto que tiver mo·
tivado a C(IQvocação.

Art. 100. Quando em algum municipio se perpetrarem
crimes, que, por sua gravidaile, nÍlmero de culpados ou patre
cinio de pes:ioas poderosas, tolham IJ, acção rf'gular das auto
ridades locaes fi exijam investigação mais acurada e prompta,
o governador determinará que para. alli se passe temporaria
mente algum dos magistrados do Estado e pruceda a rigoroso
inquerito, formação de culpa e pror:uncia dos criminosos, com
recurso necessario para o tribunal de Justiça.

DisJP osições t,ransit.orias

Art. 1°. Promulgada esta Consl,ituição, a Assembléa Le
gislativa d0 Estado elegerá em seguida os vice-governadores,
na fôrma prescripta em seus arts. 34 e 35.

§ unico. Para essa eleição não haverá inc.ompatibilidades.
Art. 2°. A promessa dos vice·governadores eleitos terá

lo~ar no di.a immediato ao da eleição, se estiverem na capital
e se não E tiverem, no dia marcado pelo governador.

Art. 0. Ooncluida a eleição e fi'ectuada a promessa, na
fôrma do rt. 31 desta Constitniçãe, a Assembléa dará por
terminada sua missão constittúnte.e enceterá, no dia marcado
no art. 5, o exeT''licio de suas fUDcções ordinarias, devendo
reunir-se f m essões preparatorias tres dias antes.

Art. .Ii 1). A primeira organisação da ma gi.::tratura dí) Es
tado será feita pelo governador, sem dependencia das condi-



508

ções contidas nesta Con tituiçã,o, sendo contemplado~, nas no
meaçües para os ca:gos õe desembargadores, juizes de direito
e substitutos, os actuaes juizes de direito e municipfl,es, quanto
permittir o intere8se da boa composJ~ão do tribunal e dos juizos.

Art. 5°. O Governador do Estado terá o vencimento men·
sal de um conto de rêis, e tres contos de réis por anno para
despezas de representação; os deputados da primeira legisla~

tura, vencerão o subsidio de vinte mil reis diarios, além ela
ajuda de custo, que se regulará pela lei existente, emquanto
outra não fôr promulgada.

Art.. 6°. A divisão administrativa e judiciaria actnal do
Estado permanecerá emquanto pelo poder competente não fôr
feita outra, p.elos meios estabelecidos nesta Constituição.

§ lmico. Os conselhos de intendencia terão desde já o di
reito de dividir o municipio em districtos.

Art. 7°. A' proporção que se forem organisan o os ser
viços de competencia do Estado, o GovernarIor requisitará do
Governo Feneral o cumprimento do rlispo..to nos arts. 3 e 5
das disposições transitorias da Constituição da Republica.

Art. 8°. O Governador fica autorisado a expedir o regu
lamento e as instrucções nece. arias, para que tenham logar
o alistamento eleitoral e a eleição dos conselhos municiplles e
intendentes genles, de que tratam os arts. 70 e 71 desta Cons
tituição, sendo os das villas compostos ele cinco cidadãos, os
das cidades de sete e O da capital de nove, de m do que os
me~moõ'l conselhos e intentlentes geraes possam entrar nr\. eft'e
ctividade do exercicio ele sua funrções dentro do primeiro
semestre do anno de 1892.

Art. 9°. Emquanto não forem eleitos os conselhos de in
tendencia municidal, serão os mes os nomeados pelo Governa
dor; e pelos conselhos el'ão providos os logares de juizés ter·
ritoriaes e sens upplentes.

Art. 10. Até que sejam descriminadllS as renda que têm
de pertencer aos municipios, fica o Governador autorisado a
auxilial-os, por conta dos cofres do Estado, com a. quantias
necess~rias para. occorrerem ás de~,pezas locaes, denoTo da ver·
ba para e~te :fim de,~retada pela ~. ssembléa 1;egisli1tiva, em
sua primeirt1. rer:nião.

Art. 11. As vagas que se deróID na AsseJ'1bléa LegiJativl.,até
o numero de 6, durante a actuallegislaiura, não serão pr-aenchidó
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Art. 12. Não prevalecerão as incompatibilidades estabele
cidas nesta Constituição em relação aos membros de sua pri
meira legislatura.

Art. 13. Ficam creadas tres secretarias de Estado, que se-
rão divididas do seguinte modo:

1°. r- strucção, justiça e segurança publica.
2°, Finanças, commercio e navegação.
3°. Agricultura, immigração, colon, nisação e obras publicas.
§ UlllCO. Os vencimentos dos secretarios de Estado serão

marcados pelo Governador.
Art. 14. E' livre ao Governador fazer as primeiras no

meações -,e secretarios de Ii~stado, sem dependencia da condi
ção e;tabelecida pelo art. 52 desta Constituição,

Art. 15. E' dpprovado o decreto n. 95 de 11 de Maio de
1891, que deu organisação judiciaria ao Estado, ficando o Go
vernador autorisado a alterar a respectiva tabella de vencimen·
tos, pela fórma que julgar mais conveniente, até que a Assem·
bléa, em sessão ordinaria, os fixe definitivamente,

Art. 16. O Governador apresentará, no dia IOde Agosto
do corrente anno, a proposta do orçamento de q~le trata a segun·
da parte do art. 42 desta Constituição.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem oco·
nhecimento e execução desta Constituição pertencer, que a exe
cutem e a façam executar e observar tão fiel e inteiramente
eomo nena se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio iJo Estado.

Sala das sessões do Congresso Constitüinte do Estado do
Espirito Santo, em 20 de Junho do anno de 1891, 3° da Re
publica dos Estados Unidos do Brazil.

José Feliciano Horta de Ar.auJo, presidente
Joaquim Fernandes de Andrade e Silva, vice-presidente
Dr. Florencio Francisco Gonçalves, 10 secretario
Francisco Jose Gonçalves, 2° secretario
Ch?'istiano Viei?-a de Andrade
José de Almeida Fundão
G?'ego?-io Magno Borges dCL Fonseca
Bema?"do Ho?'ta de Araujo .
Josino Viei1-a Machado
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Manoel Joaquim Fe'rnandes de Azevedo
Gabriel Rodrigues Pereira
Ari&tides Braziliano de Baroellos F?'eire
Lydio Marianno de Albuquerque
José Camillo Fer?'ei'ra Rebello
Auqusto Manoel de Aguiar
Eduardo Gabrielli Junior
Manoel Gomes da Fonseca
João Pinto Machado
Dr. Raulino Franoisoo de Oliveira
Joaquim Corrêa de Lirio
José Pinto Guimarães
Candido Borges da Fon.~eoa

Frontino Francisco da Rocha Tava?'es
F1'anoisoo Godofredo Augusto Jongnell
Franoisoo José da Costa Júnior
Benigno 8oa'res Leite Vidigal
Henriq~'e Gonçalves Laranja



CONSTITUIÇÃO

DO





Nós, OR Representantes da Soberania do Povo Paranaense,
reunidos em Congresso Constituinte, estabelecemos, decreta
mos e promulgamos a seguinte

I

CONSTITUIÇÃO

DO

TITULO I

Organisa-;ão do Estado

Art. 1°. O Estarlo do Paraná, parte integrante da Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil, com os seus limites ac
tuaes, constitue-se sob a fórma republicana, federativa, cons
titucional e representativa.

Art. 2°. O Estarlo do Paraná exerce a sua soberania nos
termos estabelec~dos pela Com;;tituição Federal, directamente
pelos eleitores e indirectamente pelos poderes legislativo, exe
cutivo e judiciaria, aIS quaes são .independentes, mas harmo-
nicas entró si. .

Art. 3°. A capital do Estado continuará a ser a cidade
de Coritiba, emquanto o contrario não fór deliberado pela As·
sembléa dtl seus representantes.

. Art. 4°. As despezas do governo e administração serão
feltas pelo thesouro do Estado com o producto da arrecadação
de rendas, taxas e contribuições de impostos, legitimamente
fixados.
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TITULO TI

nos eleitores

AJ't. 5°. "[Lo eleitores os cidadãos brazileiros, natos ou
nnturalisado., maiores de 2l annos, alistados na fárma da le!.

Art. 611
• Não palIem ser eleitor s :

.: 1°. O mendigo.
§ 2°. O analphabeto.
§ 3°. As praças de pret, excepto os alumnos do ensino

superior ttas escolas militares.
§ 4°. Os religiosos de ordem de qualquer denon;linaçiio,

sujeitos a voto de obediencia, que importe renuncia da liber
dade inrlividnal.

rrITULO III

CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 7°. O poder legislativo será exercido, com a sancção
do presidente tlv Estado, pUI' uma camar1l. denominada Assem
bléa Legi lativa do Estado do Paraná.

à.rt. 8°. A Asserubléa será composta de represp.ntantes
eleitoR directamente, de 3 em 3 annos, na proporção de um
para clez mil 1J.abitant-s, não poden'10, porém, o numero je
representantes ser inferior tL 24.

§ 1°. O processo da eleição para membros da Assembléa
será regulado por lei ordinaria, a qual determinará o dia em
que se efi'ectuará a eleição.

§ 2°. ~m caso de vaga na Assembléa haverá nova elei·
ção, devendo o eleito completar o tempo do maniato do subs
tituido.

s 3°. Enten lp-se ter renunci do o mandato o represen
tante eleitl, que, vinte dia!'; depois de verificados (JS seu!'i po
der .. e e'tamlv a , ..:emb},í;l f'unecionandn, não comparecer á
.:e:. ã. fI , ' }-;v eGvLm io eSCLlsa por motivo de mole'tia ou outro
im lC lim nt- lcn-itimo, acceito pela Assemblén..
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§ 4°. O mandato legislativo é incompatível com o exerci·
cio de qualquer emprego publico, durante as sessões.

Art. 9°. A Assembléa reunir-se-ha annualmente na capi
tal do Estado, sem dependencia de convocação. no dia Hl de
Outubro e funccionará durante dois mezes, contados do dia da
abertura., podendo ser prorogada ou convQcada extraordina
riamente.

§ 1°. A prorogação terá logar por deliberação da propria
Assembléa, tomada por maioria de votos dos membro.s pre
sentes.

2°. A convocação extraordinaria será feita pelo presi
dente do Estado ou pela maioria dos representantes por mo·
tivo de ordem publica, designa:1do u logar em que deve reu
nir-se a Assembléa.

Art. la. A Assembléa funccionará com a mai0ria absoluta
de seus membros; snas sessões serão publicas, salvo delibera
ção em contrario da maioria presente.

Art. 11. As deliberações da Assembléa serão tomadas por
maioria de votos, salvo as excepções consignadas nesta Cons
tituição.

Art. 12. As votações' na Assembléa serão symbolicas, no
minaes e por escrutinio secreto.

Art. 13, Os repre~entantes são inviolaveis por suas pala
vras e votos no exercício de suas funcções.

§ unico. Não poàerão ser presos, salvo o caso de flagrante
delicto em crime inafianç,avel, nem processados criminalmente,
sem prévia licença da Assembléa.

Art. 14. Durante o mandato nenhum representante poderá
celebrar com o governo do Estado contracto da qua.lquer na
tureza, liem delJa acceitar emprego ou commissão remunerada,
salvo os casos de accesso, commissões militares ou promoção
legal.

Art. 15. O empre~l1do publico, eleito membl'o da Assem
blé:t, não poderá accuilllllar v ncimentos, tenlo opçd:o entre
os do emprego e o subsidio que lhe complltir.

Al't. 16. A As embléa verificará e reconhecerá os poderes
de seus membros; organisará seu reg-imento, eleJerá sua mesa
e esta nomeará os empregados de sua secretaria, segundo a
organisação que fôr dada em lei. .

Art. 17. Os representantes vencerão, durante as Ressões
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subsioio pecuniario, fixado de 3 em 3 annos para o periodo se
gnintf1 e perceberão ajuda. de custo, arbitrada segundo as dis·
tancills.

~t\.rt. 18. Os membros da Assembléa terão o tratamento
de - Cidadãos Repre~entantes do Paraná.

Art. 19. São elegíveis para a A~sembléa do Estado os ci
dadãos brazileiros que tiverem as qualidades de eleitor, forem
filhos do Estado ou nelIe tiverem residencia de mais de 3 annos
e não se acharem incnrsos em incompatibilidade estabelecida
por lei.

CAPITULO II

ATTRIBUIÇOES DO PODF..R LEGISLATIVO

Art 20. São attribuições da Assembléa :
§ 1°. Orçar a receita e fixar a (lespeza do Estudo ao

nualmente, estabelecendo os tributos perruittidos pela Constitui
ção Federal.

§ ~o. Deliberar sobre o pagam,ento da dívida do Estado
e autorisar o poder executivo a. contrahir emprestimo ou "fazp.r
operações ne credito.

§ 30. Regul:;!r a arrecadação e applicação das rendas.
§ 4°, Regular a organisação e os serviços da adminis

tração.
§ 5°, Fixar l1nnualmente a força publica e dar-lhe orga

nisação.
§ 6°. Marcar o subsidio dos representantes e os vencimen-

tos do presidente do Estado. .
§ 7°, Crear e supprimir empregos, fixar-lhes as attribui

ções e vencimentos.
§ 8°, Leg-islar sobre a divisão politica, administrativa e

judiciaria do Estado e sobre a escolha de sua capital.
§ 9°. Legislar sobre a ol'ganisação judiciaria e sobre as

leis do processo, que pertençam á competencia do Estado.
§; 10. Legislar sobre a organisação e attribuições dos coo·

selhos municipaes, respeitando sua autonomia.
§ 11. Annullar as del"berações do comelhos muoicipae I

offensivas ás leis federaes e do Estado ou ao direitos de ou'
tro município.
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§ 12. Decretar a lei eleitoral do Estado.
§ 13. Regular a desapropriação por utilidade publica do

Estado ou dos municipios.
§ 14. Legislar sobre a instrucção.
§ 15. Legislar sobre as terras pertencentes ao Estado e

sobre a exploração de minas.
§ 16. Legislar "obre obras publicas, estradas, canaes e

navegação interior, respeitadas as disposições da Constituição
Federal.

§ 17. Legislar sobre correios e telegraphos pertencentes
ao Estado. .

§ 18. Regular o regimen penitenciario.
§ 19. Autorisar e approvar ajustes e convenções, sem

caracter politico, com outros Estados.
§ 20. Regular os caSOR de responRabilidade do presidente

do Estado e mais funccionarios publicos e a competencia dos
tribunaes judiciarios para o julgamento.

§ 21. Perdoar e commutar as penas impostas por crimes
de qualquer natureza, sujeitos á jurisdicção do E tado, mediante
proposta fundamentada do presidente do Estado ou por ini~

ciativa pl'opria, ouvindo neste caso o presidente do Estado e
o tribunal de appeUação.

Esta attribuição será exercida, no intervallo das sessões,
mediante proposta fundamentada do presidente do Estado, ou
vido o tribunal de appellação, por uma commissão de 5 mem
bros d:t Assembléa, eleita no fim de cada sessão, ficando are·
s~luçãu dependente de approvação da Assembléa, sem suspen·
sao da execuç-o.

§ 22. Requisitar auxilio do Governo Federal para resta·
belecer a ordem publica.

§ 23. Dar posse ao presidente e aos vice-presidentes elo
Estado e conceder licença áquelle para ausentar-se e a estes
quando em exercicio.

§ 24. Legislar ~obre rasas de caridade, hygiene A soccor·
ros publicos.

§ 25. Legislar sobre estabelecimento de colonia$, catechese
e civilisação dos indigenas, estatLtica, cadastro, bibliothecas e
mUSeus do Estado.

§ 26. Conceder privilegios por tempo limüado.a inve"to-
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res, aperfeiçoadüres e primeiros introductores de industrias no
vas, em prej uizo das attribuições do Governo Federal.

§ 27. Legislar sobre o estabelecimento de monte-pio em
beneficio dos funcciomn'ios do Estado e . nas famílias.

§ 28. Resolver sobre os assumptos previstos pelo art.4°
da Constituição da Republica.

§ 29. Representar ao CtlDgresso Naciona.l contra qualquer
intervenção inconstitucioual do poàer executivo feuel'al em ac
tos da competencia de qualquer dos poderes do Estado.

§ 30. Acceitar a renuncia e conhecer da escusa do presi
dente e dos vice·pre~identes do Estado.

§ 31. Decretar todas as lp.is.nece~sarhls para completa exe
cução desta Con tituição; legislar sol)re todos os assumptos que
pela Con tituição Felleral não pertençam privativamente aos
poderes da Unjãu e interpl'etar, suspender e revogar as mes
mas leis.

CAPITULO lil

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art, 21. As leis têm origem em projecto apresentado á
Assembléa por qualquer representante, em representação en
viada por um terço dos conselhos mUlllcipaes Oll em proposta.
do presidente do Estado.

§ 1°. O presidente dará on negará sancção aos projectos
que lhe forem enviados pela Assembléa., dentro de 10 dias,
não podendo sanccional-os em parte. O seu silencio, findo este
prazo, importa sancção,

§ 2°. Se.o presidente negar sancção ao projecto de lei,
o devolverá á Assembléa com as razões de sua recu a.

§ 3°. A .8ssembléa, recebendo o projecto não sanccionado,
sujeitaI-o-ha. a urna discussão e votação, considel'ando-o appro
vado, se obtiver dois terços dos votos dos representantes pre
sentes. Neste caso, voltará ao presidente, qne o promulgará.

§ 4°, A sancção e a llI'Omulgação effectllam-se pelas se
guintes formulas: "A A~l.'embléa Legislativa do E tado do
Paraná decretou e eu sanccionei a seguinte lei (ou resolução).
- " A .8 s embléa Legislativa do Estado do Paraná decretou
e eu promulgo a seguinte lei (on resolulJão) lI'
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§ 5°. ão senrlo o decreto ou resolução promulgado pelo
presidente, tanto no ('lU:O da ultima parte do § 1°, como no
do § 3°, findo o pl'l'lZO de 48 horas, esteja ou não a Asseru
bléa reunida, o prepidente desta o 11l'Omulgará pelo modo se
guinte: - A As embléa Legislativa do E tado do Paraná de
cretou, e, em virtuue do ~ 5° do art. 21 da Constituição, eu
promulgo a lei (ou resolução) seguinte".

Art. 22. Não poderão ser renovados na mesma .e são os
projectos de lei totalmmte rejeitados.

TI'rULO IV
Do poder executivo

CAPITULO I
DO PRESIDENTE E VICE·PRESIDENTES

Art. 23. Exerce o poder eXRcutivo o presidente do E. tado.
§ 1°. ,Jubstituem o presidente do Estado. no ca"o de itU

pedimento, e Ilccedem-lhe, no de falta, o 1° e 2° vice-pre
sidentes.

§ 2°. Se a falta fôr por tempo maior de metade do periodo
presidencial, se procederá á nova eleição.

§ 2°. No caso de impedimento ou falta de~tes, p. sS!lrá o
governo successivamente ao presidente da Assembléa e ao 'pre
sidente do tribunal de appellação.

~ 4°, São elegiveis para o cargo de presidente e vice-pre
sidentél3 os cidadãos bra.zileiros, nu go o de seus direitos lJoliti
cos, maiores de 35 annos, que sejam filhos do Estarlo ou neUe
residam hn. mais de 10 annos.

Art. 24. O presidente exercerá o cargo por 4 ; unos, não
podendo ser reeleito para o periodo presidencial se~uiute.

§ 1°. O periodo presidencial começa a 15 ue .Janeiro.
§ 2°. O vice~presidente que exercer o governo no ultimo

anno do quatriennio, não poderá ser eleito pari.!. o lleriodo , 
gllinte.

§ 30. O presidente deixaá o cargo improroguvelmente no
mesmo dia em que terminar o ...;eu manda.to, succedendo-lhe o
recem-eleito.

§ 4°' São inele.giveis para os cargos de presidente e vice-
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presidentes os parentes consanguineos e affins, nos 111 e 2a gráoil,
do presidente ou vice-presidente que se acbar em exercicio no
momento da eleição ou tiver exercido o cargo durante os seis
mezes anteriores.

Âlt. 25. O presidente e vice-presidentes. ao serem em
possados do cargo, prestarão perante a Assembléa e, se esta
não estiver reunida, perante o conselho municipal da capital,
solemne compromisso de cumprir e fazer cumprir as leis do
Estado e da União.

Ârt. 26. E' vedado ao presidente e ao vice-presidente em
exercicio sabir do territorio do Estado, sem prévia licença da
Âssembléa, sob pena de perda do cargo.

No intervallo das sessões, em caso urgente, a licença po
derá ser concedida pela commissão de gue trata a ultima parte
do § 21 do art. 20.

Ârt. 27 O prr.sidente perceberá os vencimentos estipula
dos pela Assembléa, que não 08 poderá diminuir ou augmen·
tal' durante o tempo do mandato presidencial.

Art. 2l:l. Â eleição de presidf'nte e vice-presidentes se fará
por voto directo dos eleitores simultaneamente em todo o E'lta
do, em épocha que fOr murcada por lei ordinaria, a qual re
gulará a fôrma da eleição.

Ârt. 29. A apuração desta. eleição será feita pela Assem
bléa em vista das autbenticas das mesas eleitoraes.

Art. 30. Na falta dA maioria absoluta, a Assembléa esco
lherá, por eleição, o presidente dentre os dois mais votado!?, e
dentre os quatro mais votados os vice- residentes.

§ 1°. No caso de empate entre os mais votados para q.ual·
quer dos cargos, o escrutinio correrá entre os empatados, sem
limitação de numero.

§ 2°. Dando-se empate na votnção da Assembléa, consi
derar-~e·hão eleitos presidente e vice-presidentes os que na
eleição popular tiverem obtido maior numero de suft'ragios para
esses cargos e, em igualdade de suft'ragios, os mais idosos.

QAPITULO TI
DAS ATTRlBUIÇÕES DO PODER EXEOUTIVO

Art. 31. Ao presidente do Estado' compete:
§ ,1°. Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis l!I
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resoluções da Asse.mblea; expedir decretos, instrucções e regu
lamentos para sua fiel execução.

§ 2°. Diri~ir, fiscalisar, promover e defender todos os in·
teresses do Estado.

§ 3°. Nomear e demittir livremente o ecret· rio do Es
tado e chefe da policia, prover (s cargos civis e n:ilitares, no
meando, sUf:pe dendo e demittindo os funccionarioJ, na fórma
das leis salvo as restricções eXp'r~~sas nesta Con:titnição.

§ 4°. Com unicar á autoridade judiciaria a responsabili
dade de qual uer funccionario do Estado, instruinú.o-lhe a
culpa.

§ 5°. Fazer arrecadar os impostos e rendas do Estado e
applical·os de accôrdo ~om a lei.

§ 6°. Dispor da força publica que lhe é imm diatamente
subordinada, distribuil-a e mobilisal-a de accôrdo CJm os inte
resses do Estado.

§ 7°. Celebra com outros Estados, mediante autorisação
legislativa, aju::,tes e convenções, sem caracter politico, sujei
tando-os á approvação da Assembléa.

§ 8°. Contrabir erupre timos e fazer outras operações de
credito autorisauas pela Âssembléa.

9°. ReqLisitar a intervenção do Governo Federal para
o restabelecimento da ordem e da tran:luilidade no E~tado,

dando á Assemblé'l conhecimento dos mo ivos que determina
ram seu procedimento.

§ 10. ReclaUlar contra invasão do Governo Federal nos
negocios peculiares do Estado.

§ 11. Envlar á A sembléa as prOpllf1tas da ld orçamen
taria, fixação da :f rça publica e outra I 'Lue enteudel' conve
nientes, devidamente motivadas.

~ 12, Convocar a Assembléa extraordinariamente quando
o exigir o intel'es:e publico.

§ 13. Lêr á Assemblêa, na. essão de installação, uma
mensagem, expondo a situação o Estado em todos os ramos
do serviço publico, suggerindo as medidas e reformas que jul
gar opportunas.

§ 14. Pre'tar á Assembléa as informações e esclarecimen
tos que lhe forem requisitados.

. § 15. Dar as plovidflncias necessarias para se proceder ás
eleIções nas epochas competentes.
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§ 16. Representar ao Governo Federlll contra os abusos
de funccionarios federr.es, residentes no Estado.

§ 17. Autorisar, de accôrdo com a lei, as desapropri ções
por utilidade ou necessidade publica do Estado.

§ 18 Desenvolver, com os meios votados pela Assem léa,
o serviço da civilisação dos indios, immigração e colonis}lção.

§ 19. Receber o compromisso dos funccionario~, cuj&.3 ato
tribuições se estendam a todo o Estaelo

§ 20. RepresAnt&.r o Estado nas suas relações ofticiaes com
ú governo da União e com os dos outros Estados.

§ 21. Determinar a applicação .dos fundos consignad<.rs pela
Assembléa aos diversos serviços do Estado, não podendo ser
retirada do thesouro quantia alguma, cuja applicação não es
teja votada na lei orçamentaria ou legalmente autorisada.

§ 22. St:spender as posturas e dec' ões dos conselhos mu
nicipaes, nos termos indicados nesta Constituição, sujeitando o
acto á approvação da Assemhléa.

23. Velar sobre a Constituição Federal e leis da União,
assim como sobre a do E tarlo e suas leis.

§ 24. Nomear os membros do tribunal de appellação, nos
termos desta Oonstituição.

§ 25. Decidir os conflictos de jurisdicção entre as autori
dades administrativas.

CAPITULO III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DO ESTADO

Art. 32. O presidente do Estado só poderá ser proces
sado depois que a Assembléa declarar procedenta a accusação
pelo voto da maioria dos membros de que ella se compuzer.

§ 1°. Declarada procedente a accusação, o presidente fi
cará suspenso do exercicio do cargo.

Art. 33. O processo, julgamento e applicação da pena, nos
casos de responsabilidade, se farão conforme fór prescripto em
lei especial.

Art. 34. O presidente será criminalmente responsabilif'ado:
. 1°. Por trahição ;
~ 2°. Por peita, suborno ou concus~ão ;
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§ 3°. Por qualquer despedicio dos dinheiros publicos ou
alienação illega) dos bens do Estado;

§ 4°. Por attentar:
I. Contra ~~ Constituição e as leis.
II. Contra o livre exercicio dos podl'res politicos.
III. Contra o goso e exercicio legal dos direitos politicos e

indivíduaes.
IV. Contra a tranquillidade e segurança interM do Estado.
V. Contra as leis orl,iamentaria votadas pelo poder le

gislativo.
§ 5°. Esses delictos serão definidos em lei especial.
§ 6°. Ás penas ppr estes crimes serão s6mente as de sus

pensão, destitui ão, incapacidade para o exercicio de qualquer
funcção publica no Estado, acompanhadas ou não de multas
pecuniarias. A applicação destas penas não o eximirá das de
mais em que haja incorrido, em virtude da lei commum, pelo
crime que tenha dado logar á sua responsabilidade.

CAPITULO IV

DOS A.UXILIARES DA A.DMINISTRAÇÃO

Art. 31}. Para auxiliar o presidente '0 E tado, na gerencia
dos negocios a seu cargo, nomeará eUe ecretario de Estado
e chefe de policia, pessoas de sua confiança, além dos direc
tores geraes encarregados de todos os ramos de serviços do
governo e da administração, conforme determinar a lei or
dinaria.

§ unico. O secretario do Estado e o chefe de policia res
pondem nos crimes de respon~abilidade perante o tribunal de
appellação.

TITULO V

Do poder jud·ciario

Art. 36. O poder judiciario exerce funeções pl'opria~ de
sua instituição e ist'nctas das ertí nce .es aos 01 tros p e
res do Estado, e é independente e soberano em suas decisões.
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Art. 37. Este poder comprehende a jurisdicção de la. e 2
instancia.

§ 10. São seus orgãos, em primeira instancia:
. Os juizes districtaes, municipaes e de direito, conforme

as alçadas e materias judiciarias que lhes rorem attribuidas
em lei ordinaria.

II. O tribunal do ju::y e os tl'ibunaes correccionaes, se
gund) as regras que furom estabelecidas em lei.

... 2°, Em segunda i stancia:
1. Os juizes de direito, em todas as causas cujo julga

mento compete aos juizes districtaes e municipaes.
II. O tribunal de appellação, em todas ai'; causas cujo jul

gamento compete aos juizes de primeira instancia e aos tri
bunaes do jury.

Art. 38. O tribunal de a!Jpellação exercerá cumulativa
mento com os juizes de clireito a jurisdicção de primeira ins
tanciu nos processos de habeas-co?"pus; e exclusivamente, em
unica instancia, nos proces!'lOS crimes dados a. sua competen
cia por esta Constituição e por lei ordinaria, respeitadas as
dispo ições da Constituição Federal.

Art. 39. Os jtúl:es e tribunRes '3xercem~'a sua jurisdieção :
§ 1°. Os juizes distr:ctaes, nos districtos, em materia civil

e commercial.
~ 2°. Os juizes municipaes, nos termos, em materia civil,

commercial e criminal.
.' 3°. Os juizes de direito, nas comarcas, em materia ci

vil, commercia! e criminal.
... 4°. O tr'bunal do jury e os tribunaes correccionaes, nos

termos, em materia criminal.
§ 5°. O tribunal de appellação, em todo o territorio do

Estado, em materia civil, cOIDmercial e criminal.
Art. 40. Compete ao tribunal de 8ppellação:
§ 1°. Processar e j 19ar o presidente do Estado e os

magi'trados vitalicios nos delictos communs e de respam'a·
bilidade, e o secretario do Estado e chtfe de policia R6mente
nestes.

. 2°. Decidir os corflietos de juri 'dicção entre as auto·
rida es judiciarias e entre esta e as ad ministrfltivas, devendo
nRste ultimo CP fazer pr:rte do tribu... tres ci adãos no
meadoj) p<:.lo pho .d6nte do Estado.
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§ 3°. Eleger annualmente o seu presidente, dentre os seus
membros.

§ 4°. Passar diploma de habilitação ao cargo de jllÍZ de
direito.

§ 5°. Conceder provisão de advogado e solicitaclor.
Art. 41. O tribunal de appellaçã'.l se comporá rIe 5 jui

zes, pelo meno , com a denominação. de desembargadol'es e
de um procurador geral do Estado.

Art. 42. O procnrador geral do Estado será de livre no·
meação e demissão do' presidente do Estado e suas attribui
ções ~erão reguladas por lei.

§ unico. A nomeação so poderá recahir em cidadão gra
duado em direito, que tenha, pelo menos, 5 annos de pratica
do fOro, depois de sua graduação.

Art. 43. Os desembar~adores i:>erão nomeados pelo pre
sidente do Estado, dentre juizes de direito mais antigos deste
e escolhidos em lista triplice organisada e enviada pelo tri
bunal de appellaçãQ, quando se der Vága, e serão vitalicios.

Art. 44. Os juizes de direito são magistrados vitalícios
nomeados pelo presidente do Estado dentre os juizes munici
paes e promotores publicas, que tiverem, pelo menos, quatro
annos de exercicio. Só a requerimento seu poderão ser re
movidos.

Art. 45. Os juizes municipaes serão nomeados, por 4 ano
nos, pelo presidente do Estado, dentre os cidadãos graduados
em direito, que tiverem, pelo meuos, um anno de pratica do
fI'lro.

Art. 46. Os juizes districtaes serão escolhidos em eleição
directa pelos eleitores dos respectivos districtos e servirão por
quatro annos.

Art. 47. Cada comarca. terá um promotor publico de livre
n.omeação e demissão do presidente do Estado e escolhido de
preferencia dentre 011 cidadãos graduados em direito.

§ unico. As suas attribuições serão definidas em lei.
Art. 48. O magistrado vitalicio só poderá ser privado do

cargo por sentença condemnatoria, passada em julgado e pro
ferida por tribunal cc.mpetente ou por incapacidade plJysi0a
ou moral, provad!l. com audiencia su l e julgada pelo tribunal
de appellação, devendo neste caso ser aposentado, segundo o
que por lei fôr determinado.
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Art. 49. Quando a permaneneta de algum juiz de direito
em sua comarca fôr causa de perturbação na ordem pllblica,
poderá ser removido para outra, pelo presidente do Estado,
precedendo auuiencia SU1 e julgado o facto procedente pelo
tribunal de appellação.

§ unico. Se não hOLlver comarca vaga, o juiz será decla
rado avulso e perceberá o ordenado que lhe competir até ser
empregado.

Art. 50. A jurisdicção do juizo dos feitos da fazenda do
Estado será exercida pela justiça ordinária.

Art. 51. A org'anisação e administração da justiça do
Estado será regulada por lei ordinaria, segundo as bases es
tabelecidas neste titulo, respeitadas as disposições da Consti
tuição Federal.

f\rt. 52. O exercicio dos empregos de justiça é incompa.
tivel com o dos cargos de eleição popular.

Art. 53. Para julgar os pequenos úelictos haverá em cada
termo um tribunal correccional, cuja organisação será dada
por lei.

TITULO VI

Da organb.ação Dlunicipal

Art. 54. O territorio do Estado será por lei dividido em
municipios, havendo em cada um destes um conselho munici
pal, cuja organisação e attribuições terão as seguintes bases:

§ 1°. A municipalidade terá completa autonomia na ges
tão dos negocios cio municipio, cesde que não offenda as lei'
do Estado e da União e os direitos de outro municipio.

§ 2°. O conselho municipal será eleito por suffragio di
recto, de 4 em 4 annos, pelos eleitores do municipio.

§ 3°, O conselho terá funcções deliberativas.
§ 4°. As deliberaçõe/; do conselho serão executadas por

um ou mais funccionarios de sua nomeação, segundo fôr de
terminado em lei.

Art. 55. E' da exclusiva competencia do conselho regu
lar, por meio de posturas, todos os assumptos sujeitos á .sua
autoridade, celebrar com outros conselhos ajustes e convenções
de interesse municipal e organisar a guarda civica municipal.
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Art. 56. Os conselhos municipaes poderão representar á
Assemblén, pedindo adopção de meclidas legislativas ordinarias
ou a reforma da Constituição.

§ I'. Compete exclusivamente ao municipio a cobrança e
o goso de seus impostos, salvo qualquer convenio livremente
estabelecido com outros municipios ou com os governos federal
e do Estado.

§ 2'. As camaras municipaes não serão onemdas com cus
tas de processos judiciaes em que não sejam partes.

Disposições geraes

Art. 57. O Estado reconhece e adopta entre as bases do
seu direito publico as disposições relativas a direitos e garan
tias rer.onhecidas e mantidas pela 'Constituição Federal em sua
Declaração de Direitos.

Art. 58. O Estado garante o pagamento de sua divida.
Art 59. Todos são obrig-ados a concorrer para as despe

zas publicas na fôrma estabelecida pela lei e na proporção de
suas posses. .

Art. 60. A todo individuo é licito permanecer no Estado
ou delle retirar-se, como lhe convier.

Art. 61. O cidadão investido de funcções de um dos tres
po'.:leres não poderá exercer as de outro.

Art. 62. São prohibidas as accurnula.ções remunern.das, sal·
vo as substituições legaes.

Art. 63. Serão considern.dos cidadãos paraun.en 'es, para
todo' os effeitos politico5', os actuaes membros do Oongresso
Constituinte do Estado.

Art. 64. Todos os pais, tutores ou responsaveis por me
nores, são obrigados a dar-lhes a instrucção elementar.

O ensino primario erá gratuito e generali ado.
Ârt. 65. As aposentarlorias só poderão ser conr.edidas por

motivo de inhabilitação para o serviço, e emquanto não fôr
estabelecitlo o monte-pio .

.Art. 66.~Não ponerão rser votados para qualquer cargo
electiVO estadottl o presidente e vice-presidente do Estado,
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que tiver exercido o cargo dentro dos seis mezes anteriores
á eleição.

Art. 67. Esta Constituição poderá ser alterada ou refor
mada pela Assembléa.

§ 1°. Para alteração ou reforma constitucional é preciso
que o projecto respectivo, apresentado por qualquer deputado
ou por um terço do Llonselhos municipaes, seja, approvado por
dois terços dos membros da Assembléa, em duas sessões con
secutivas.

§ 2°..A. reforma constitucional independe de sancção.
§ 3°. O dia marcado nesta Constituição para a reunião

aa Assembléa pôde ser mudado por lei ordinaria.
Art. 68. O mandato. legislativo terminará no dia 31 de

Dezembro do ultimo anno da legislatura·,

DispülliJições .transit~rias

Art. 1°. O primt'iro periodo presidencial terminará no dia
15 de janeiro de 1895.

Art. 2°, O subsidio dos amAmbros do Congresso Consti
tuinte do Estado será de 10t5000 diarios. durante a actual ses
são, e ser- hes-ha abonada ajuda de custo para despezas de
viagem, de sua residencia, calclllada pela tabellú. vigente de
ajuda de c sto aos magistrados não excedendo de 200$000.

Art. 3°, Emquanto a A,,'e-mbléa não deliberar o contra
rio, continuam em vigor todas as leis pl'Ovinciaes do Paraná,
os decretos legislativos dos ex-g-overnadores do Estado e a le
gi lação geral vigente, naquillo tque não fôr contrario a esta
Constituição e Ieis federaes.

Art. 4°. As vagas que se derem na actual Assembléa não
serão preenchidas até que o numero ~de seus membros fique
reduzido ao de 24

§ unico. A maioria para funccionar a Assembléa será
calculada segundo o numero de representantes existentes, con·
forme a di~posição deste artigo.

Art. 5°, Ficam prescript· s as dividas dos colonos prove
nientes de transporte, est1;l.belecimento e alimentação, prevale
cendo, porem. as referentes ás terras em que estiverem esta
belecidos.
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Art. 6°. Todos os privilegios, garantia de jnros, subven
ções a emprezas, vendas de terras, isenção de quaesquer im
postos IJU direitos, aposentadorias ou jubilações, concedidos de
15 de Novembro de 1889 em diante, ficam pendentes de ap
provação da Assembléa do Estado para terem vigor.

Art. 7°. Si durante o primeiro periodo presidencial vagar
o cargo de Presidente ou Vice-presidente do Estado, a eleição
será feita pela As embléa, que para esse fim será convocada.
extraordinariamente si não estiver reunida.

Art. 8°. Promulgada esta Constituição, a Assembléa sus
penderá seus trabalhos e se reunirá para funccionar em le
gislatura ordinaria na epocha determinada; devendo dois dias
antes celebrar sessões preparatorias para verificar o numero.
dos representantes, eleger a mesa e fazer aS necessarias com
municações.

§ Unico. Até a eleição da nova mesa subsistirão os po
deres da actual. e. emquanto não fôr promulgado o regimen
to interno definitivo, a Al'ssembléa se regerá pelo decretado
para o Congresso constituinte do Estado.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução desta Constituição pertencerem que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como neUa se contêm.

Publique-se e cumpra-se.
Palacio do Congresso Constituinte do Estado Federado

do Paraná, em 4 de Julho de 1891.
D1'. João de Menezes Daria, presidente j

Gene'tal Francisco José Cardoso Junior, 10 vice·presidente ;
Tenente-coronel No?'berlo de Amorim Beze1'ra, 2° vice-pre
sidente j

Corone~ Theophilo 8oa?'es Gomes, 3° vice-presidente ;
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CONSTITUIÇAO

DO

ESTADO DE SANTA GATHARINA





Nós, em nome do Povo Catharinen~e, aqui reunidos em
Congresso Conl'tituinte, para organisar um regimen livre e
dl:mocratico, estabelecemos e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO

DO

Estado ·de Santa Catharina
B2 ê =

TITULO I

Da organisação do E8tado

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. A antiga provincia de Santa Catharina constitue
se em Estado autonomo e independente, fazendo parte inte
grante da Republica dos Estados Unidos do Brazil e reco
nhecendo, para o livre exercicio de sua soberania, s6mente as
restricções expressamente definidas na Constituição Federal.

Art. 2°. O Estado adoptli para o seu governo a forma
republicana, federativa, democratica e representativa, de con
formidade com as disposições da presente Constituição.

Art. 3°. A soberania reside no povo e é exercida nos li
mites fuados por esta Constituição.
. Art. 4°. Os poderes politicos - legislativo, executivo e
Judiciario, orgãos da soberania popular, são independentes e
harmonicos entre si.

Art. 5°. O territorio do Estado é o mesmo da antiga pro
vincia, de accôrdo com os documentos e tradições historicas.

Art. 6°. O Estado organisar-se-ha, tendo PQr base o mu
nicipio independente e autonomo, e, para os effeitos da admi
ilistração da justiça, se dividirá em comarcas e districtos.
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Art. 7°. A cidade do Desterro continúa a ser a capital
do Estado, emquanto o contrario não deliberar o Congresso Re
presentativo.

SECÇAO I
CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 8°. O poder legislativo é exercido por uma camara,
denominada Congresso Representativo, com a sanccão do Go
vernador. .

Art. 90. O Congresso Representativo se comporá de cida·
dãos eleitos na proporção de um para quinze mil, ou fracção
de quinze mi! habitantes, não sendo o seu numero maior de
quarenta nem menor de vinte e dous.

Art. 10. Oada legislatura durará tres annos e cada ses
são annual dous mezes, contados do dia da abertura official,
que terá logar a vinte e dons de Julho de cada anno.

Art. 11. O Congresso se reunirá na capital do Estado,
independentemente de convocação, e celebrará Suas sessões no
edificio para tal fim designado.

Paragrapho uníco. Por motivo de ordem publica, o presi
dente do Congresso poderá convocaI-o para outro municipio,
onde o mesmo Congresso deliberará sobre a conveniencia de
funccionar fóra da capital.

Art. 12, O Congresso tem por fim legislar sobre todos os
ramos do serviço publico, observadas as limitações feitas nes
ta Constituição, na da União e nas leis federaes.

Art. 13. O Congresso funcionará em sessões publicas,
quando não se resolver o contrario por maioria de votos.

Art. 14. Para haver sessão é indispensavel a. presença de
metade e mais um de seus membros, salvo nas sessões prepa
ratorias.

Art. 15. Às deliberações e resoluções serão tomadas por
maiorill. absoluta de votos dos deputados presentes.

Art. 16. São condições de elegibilidade para o Congres
so Representa.tivo:
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1. Ser cidadão brasileiro nato, com residencia e1fectiva.
de dous aTInos no Estado, ou naturaljsado, com residencia. de
quatro.

n. Estar no goso do~ direitos civis e politicos.
Art. ] 7. Nenhum membro do Congresso poderá aceitar

do Governo Ffderal ou estadoal commissões ou empregos re
munerados, durante os mezes de sessão, e, se o fizer, terá re
nunciado o mandato.

Art. 18. Durante o tempo das sessões, os membros do
Congresso não poderão exercer outro qualquer cargo publico,
nem accumular vencimentos j tendo, porém, o direito de opção
entre os vencimentos do cargo e o subsidio de deputado.

Paragrapho unico. No intervallo das sessões ê dado ao
funccionario publico voltar ou não ao exercicio do seu cargo.

Art 1!':I. No caso de vaga, proceder-se-ha á eleição para
seu preenchimento, e o cidadão eleito s6mente exercerá o mano
dato pelo tempo que faltar ao substituto.

Paragrapho unico. Quu.ndo a vaga se der estando já aber
ta a ultima sessão legislativa, não se procederá a nova eleição.

Art. 20. O mandato não é imperativo e pôde ser renova
do. Os deputados pódem renunci:J.l-o em qualquer tempo.

Art. 21 Os membroil do Congresso, no exercicio de suas
funcções, são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos.

Cessa a inviolabilidade, nos casos de :
1. Injuria;
II. Aggressão pessoal j

III. Imputação calumniosa á vida privada.
Art. 22. Emquanto durar o mandato não poderão ser

presos, nem processados criminalmente, sem prévia licença do
Congresso. salvo caso de f1.agrancia em crime inafiançavel.

Neste caso, levado o processo até a pronuncia exclusiva
a autoridade proce::isante remetterá os autos ao Congresso para
resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusado não
optar pelo julgamento immediato.

§ 1°. Si o Congresso declarar improcedente a aecusação,
cessará esta e em tempo algum será renovada.

§ 2°. Estas immunidades não. affectam, uem contrariam as
'estabelecidas por disposições legislativas federaes concernen
tes a seus funccionarios que forem membros do Congresso.

Árt. 23. Os deputados vencerão diariamente, durante o
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tempo das sessões ordinarias e extraordinarias, um subsidio
pecuniario marcado na ultima sessão da legislatura antece-
dente. .

Terão tambem, quando residirem fóra do logar da re
união, uma indemnisação para as despezas de vinda e volta,
marcada pelo mesmo modo e proporcionada á execução da via·
gemo

Paragraphó unico. A lei que regular o subsidio poderá
ser alterada, mas a alteração só terá vigor na legislatura
seguinte.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO

Art. 24. Compete ao Congresso representativo:
1. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros,

eleger a mesa, organisar o regimento, regular a policia inter
na, nomear, suspender e demittir os empregados de suas se
cretarias, de conformidade com o art. 101;

n. Prorogar as sessões ordinarias quando assim o exigir
o andamento dos trabalhos;

III. Fazer leis, interpretaI·as , suspendeI·as e revogal·as j

IV. Orçar a receita e fixar a despeza do Estado annual
mente, lançando taxas, tributos e impostos, permittidos pela
Constituição Federal; e tomar as ·contas da gestão financeira
de cada exercicio;

V. Decretar a divisão civil e judiciaria do Estado e a
mudança da capital quando convier;

VI. Crear e organisar a magistratura;
VII. Regular a administração dos bens do Estado e au

torisar a alienação denes, quando fór conveniente ao interesse
publico; .

VIII Resolver sobre os limites dos municipios, de accôr
do com os respectivos Conselhos Municipaes.

IX. Crear e supprimir repartições do Estado, determinar.
lhes a. organisação, fixar-lhes as attribuições e estipular os
vencimentos dos respectivos empregldos;

X. Crear a. força publica 'nec6ssaria ao EstaGo e .finl-a
annualmente ;
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XI. Crear estabelecimentos de instrucção em todos os
graus, desenvolvendo o ensino publico;

Xll. E~tabelecer os casos e a fôrma por que deva ter la
gar a desappropriação por utilidade publica;

XIII. Regular as condições e o processo da eleição para
os cargos do Estado;

XIV. Dar posse aos cidadãos eleitos Governador e Vice
Governador e aceitar-lhes a renuncia;

XV. Permittir ao Governador ausentar-se do Estado;
XVI. Conceder privilegios, por tempo determinado e sem

onus para o Estado, aos autores de qualquer iuvento ou aper
feiçoamento, sem prejuiso de terceiros e infracção das leis
federaes ;

XVII. Conceder premios honorificos ou pecuniarios por
serviços prestados ao Estado, na fórma da lei;

XVIII. Autorisar o Governador a contrahir emprestimo .
interno ou externo, fazer quaesquer operações sobrA o credi
to do Estado e crear bancos e monte-pios;

XIX. Commutar e perdoar penas impostas por crimes de
responsabilidade aos funccionarios do Estado; .

XX. Legislar sobre a administração, conservação e ven
da das terras devolutafl, correios e telegraphos estadoaes e
sobre todos os assumtpos que não forem da competencia exclu
siva da. União ou dos municipios;

XXI. Desenvolver o systema de viação do Estado, a na
vegação costeira, agricultura, a immigração, a colonisação e
as industrias;

XXTI. Annullar os actos ·ou decisões dos Conselhos mu
nicipaes, manifastamente contrarias ás leis federaes e esta
doaes ;

XXrll. Decidir os confiictos de jurisdicção entre o poder
executivo e os Conselhos Municipaes;

XXIV. Processar o Governador, o sen substituto em exer
cicio e membros do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes
communs e oe responsabilidade, até a pronuncia, segundo a
fórma do processo que a lei estabelecer, mediante queixa do
offendido.

XXV. Velar a guarda da Constituição e das leis e repre
sentar ao GovernQ Federtl.l coutra as leis dos outros Estados,
que offenderem os seus direitos.
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CAPITULO III

DA FORMAÇÃ.O E SANOQÃ.O DAS LEIS

Art. 25. Todo o projecto de lei, para ser approvado, deve
passar por tres discussões, com intervallo de 24 horas, pelo
menos, de uma a outra discussão.

§ 1°. As propostas do Governo poderão ter sómente duas
discussões.

§ 2°. Nenhum projecto ou resolução poderá entrar em dis
cussão, sem que tenha sido dado para ordem do dia, pelo
menos 24 horas antes.

Ârt. 26. Adoptado o projecto de lei do Congresso, este
o enviará ao Governador para sanccionar.

§ 1°. Si o governador entender que deve sanccional-o, o
fará pela seguin tA fórmula: - 8ancciono e dé-t1e publicidade.

§ 2°. Si o governador julgar que não deve sanccional-o,
o devolverá dentro de dez dias ao Congresso declarando as
razões em que fundou-se.

§ 1)0. Devolvido o projecto, será submettido a uma dis
cussão e á votação nominal, considerando-se approvado, si
obtiver dous terços de votos dos membros pre'entes j e, neste
caso, será reenviado ao Govornador, que o promulgará no pra
so de cinco dias; si o não fizer, fal-o-ha o presidente do Con
gresso, que o mandará publicar como lei do Estadu, usando
na spguinte fórmula:- F.. presidente do Congresso Repre
sentativo do Estado de Santa Catharina, faço saber a todos
os habitantes deste Estado, que o Cong?-esso Representativo
decreta e promulga a seguinte Lei (ou Resolução).

§ 4°. Si o veto tiver por funJamento conter o projecto
disposição contraria á Constituição e leis federaes, e fôr o mes
mo projecto approvado pelo Congresso, tal qual, será com as
razões expostas pelo Governador, levado ao c0nhecimento do
Congressso Federal, para decidir definit.ivamente si deve ou
não ser promulgado.

§ 5°. O silencio do Governador, além do decendio, impor·
ta a sancção e, n.o caso de ser esta negada, quando estiver
encerradc o Congresso, o Governador tornará publicas as suas
razões.
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Art. 27. A sancção e a promulgação efl'ectuam-se pela
seguinte fórmula: - F., Governador do Estado de Santa Ca
tharina. Faço saber a todos os habitantes deste Estado que
o Congresso Representativo decretou e eu sancciono (ou pro
mulgo ) a seguinte Lei (ou Resolução).

Art. 28. Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

Paragrapho uníco. Os projectos de lei não poderão ser
sanccionados flómente em parte.

SECÇAü II

Do poder execut,ivo

CAPITULO I

DO GOVERNADOR E VlOE-GOVERNADOR

Art. 29. O Poder Executivo será confiado a um cidadão
com o titulo de Governador do Estado, a quem iucumbe a su
prema direcção da administração publica.

Paragrapho uníco. O Governador póde ter um ou dous
secretarios, além de outros funccionarios necessarios ao servi
ço da administração, dentro das verbas orçamentarias.

Art. 30. Simultaneamente com o Governador será eleito
um Vice-GovArnador, que o substituirá na sua falta ou impe
dimento.

Art. 31. Substituam tambem o Governador, na falta ou
impedimento do Vice-Governador, o Presidente do Congresso
e o do Superior Tribunal de Justiça, na ordem aqui decla-
rada. .

Art. 32. O mandato do Governador e Vice-Governador
durará quatro annos.

Art. 33. São condições de elegibilidade para ser Gover-
nador ou Vice·Governador :

L Ser brasileiro nato;
II. Ter mais de vinte e cinco annos de idade;
III. Estar no gOBO dos direitos civis e polüicos j
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IV. Ter nascido no Estado ou ser nene domiciliado duo
Tante quatro annos anteriores á eleição, salvo si a ausencia,
nunca maior de dous annos, tiver sido motivada por serviço
publico federal ou estadoal;

V. Ser eleitor no Estado.
Paragrapho unico. São equiparados aos brasileiros natos os

estrangeiros de que tratam os ns. 4 e 6 do art. 69 da Consti
tuição Federal, que, achando-se neste Estado, a 17 de Novem·
bro de mil oitocentos e oitenta e nove, sejam casados com brá·
sileira ou tenham filhos brasileiros natos, e nelle tenham, pelo
menos, quinze annos de residencia.

Art. 34. As eleições para Governador e Vice·Gavernador
serão feitas por voto directo, dentro de 60 dias antes de fin
dar o quatriennio governamental e na fórma da lei eleitoral
respectiva.

Art· 35. A apuração será feita pelo Conselho Municipal
da Ca.pital e por elIe serão acclamados Governallor e Vice
Governador os· cidadãos que forem eleitos.

_ § 1°. Nesta apuração serão declarados eleitos Governa
dor e Vice-Governador os candidatos que tiverem obtido maio
ria de votos:

§ 2°. No caso de empate, será e~colhido o Ipais velho.
Art. 36. O Governador, no dia em que findar-se o man

dato, deixará improrogavelmente o exercicio do cargo, succe
dendo-lhe o recem-eleito e, na falta .deste. ° ~ubstituto lf'gal.

Art. 37. O Governador não poderá ser reeleito, ou eleito
Vice-Governador, senão quatro annos depois de haver deixado
a administração j e () Vice-Governador não poderá ser reeleito
ou eleito Governador no periodo keguinte, si tiver estado na
administração nos ultimos seis ID( zes do quatriennio.

Art. 38. O Governador residlfá na capital do Estado e
não poderá ausentar-se do territorio deste sem permissão do
Congresso Representativo: si o fizer, terá renunCiado o cargo.

Paragrapho unico. Si o Congresso não estiver reunido e
houver urgencia, será a permissão concedida pelo Conselho
Municipal da capital.

Art. 39. O Governador, ou Vice-Governador em exercicio,
perceberá pelos cofres do Estado um subsidio annual pago
mensalmente e fixado por lei, não podenrlo ser alterado du
rante o periodo governamental.
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Art. 40. No caso de reuuncia, morte, distituição por seno
teuça condemnatoria pas~ada em julgado, incapacidade physica
ou moral, suspensão em virtude de pronuucia do Governador,
as funcções do poder executivo serão exercidas pelo Vice·Go
vernador até a termin::ção do periodo governamental.

Proceder-se-ha a nova eleição, se os mesmos casos se de
rem com o Vice Governador.

Art. 41. O Governador, durante o tempo do mandato, in
terrompe o exercicio de qualquer cargo publico que occupar,
bem assim o Vice-governador e os seus substitutos, quando es
tiverem na administração.

Art. 42. O Governador do Estado, por crimes communs e
de responsabilidade, será processado pelo Congresso Represen
tativo e decretada por este a procedencia da accusa.ção, será
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 43. Constituem crimes de responsabilidade para o
Governador e seus substitutos, attentar contra :.

I A Constituição e as. leis ;
II. O livre exercicio dos poderes publicos j

TIl. A tranquillidade e í3- segurança do Estado j

IV. O goso e exercicio legal dos direitos politicos on in-
dividuaes; .

V. A probidade da administação e do governo j

VI. A guarda e emprego legal dos dinheiros publicos.
§ 1°. Esses delictos serão definidos em lei.
§ 2°. Outra lei lhes regulará á accusação, o processo e o

julgamento.
Art. 44. O Governador e Vice-Governador, antes de to·

marem posse do cargo pronuaciarão em sessão publica, per
ante o Congresso Representativo, e, não se achando este re
unido, perante o Conselho Municipal da capital, a affirma.;ão
de que trata o art. 94.

CAPITULO II

DAS ATTRIEUIÇÕES E DEVERES DO PODER EXECUTIVO

Art. 45. O Governador é· o chefe do poder. executivo e o
exercita por si e por intermedio dos funccionarios competentes

Art. 46. São suas principaes attribuições :
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1. Convocar extraordinariamente o Congresso Represen
tativo, quando grave motivo de ordem publica o exigir;

II. Ler e enviar na. abertura das sessões do Congresso
uma mensagem expondo as condiçõe!> do Estado, os melhora
mentos materiaes e moraes necessarios, indicando as providen
cias que julgar uteis ou indispensaveis ao bem publico;

III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso
luções do Congresso, salvas as restricções estabelecidas nesta
Constituição; expedir decretos, instrucçõe8 e regulamentos
para sua fiel execução;

IV. Decretar a divisão administrativa do Est80do ;
V. Enviar ao Congresso propostas de leis devidamente

motivadas;
VI. Prestar ao Congresso !lor escripto as informações é

esclarecimentos que por este lhe forem pedidos;
VII. Nomear os funccionarios do Estado que estiverem

sob sua jurisdicção; conceder-lhes aposentadoria, no caso de
invalidez, e demittil-os de accordo com as disposições do 8ort.
101 desta Constituição;

VIII. Promover a arrecadação das rendas do Estado;
IX. Decretar a applicação dos fundos consignados pelo

Congresso aos diversos serviços do Estado;
X. Dispôr da força publica, conforme as exigencias do

serviço e segurança do Estado;
XI. Expedir ordens para que as eleições do Estado se

effectuem nos dias designados;
XII. Promover a instrucção publica do Estado i
XIII Inspeccionar os estabelecimentos publicos e velar

pela sua boa administração;
XIV. Prover a tudo que fôr concernente á segurança

e paz do Estado i
XV. Promover a civilisação dos indígenas e o estabele

cimento de colonos e desenvolver a immigração;
XVI. Abrir creditos extraordinarios em casos urgentes,

justificando-os na primeira reunião dQ Congresso i
XVII. Commutar as penas impostas por crimes communs

sujeitos á jurisdicção do Estado;
XVIII. Suspender provisoriamente, na ausencia do Con

gresso, a execução de qualquer acto ou decisão dos Conse
lhos Municipaes, manifestamente contrarios ãs leis federaes
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.ou estadoaes, communicando o oecorrido ao Congresso, em
sua primeira reunião, para deliberar definitivamente;

XIX. Decidir os confiictos de jurisdicção entre os Con
selhos Municipaes;

:XX, Celebrar com o,s outros Estados, ad referendum do
Congresso Representativo, ajustes e convenções sem caracter
politico;

XXI. Orgsnisar annualmente a lista dos juizes de di·
reito para regularem-se as substituições;

XXII. Conceder ou negar permuta aos magistrados e
mais funccionarios publicos que a requererem;

XXIII. Velar solicitamente na execução das leis e regu
lamentos do E tado, cumprir e fazer cumprir as leis da na
ção e os decretos do Presidente da Republica

SECÇAÜ III
Do poder judiciario

Art 47. O poder judiciario do Estado é exeacido por um
Superior Tribunal do Justiça com sMe na capital, por jui
zes de direito e seus supplentes, com jurisdicção nas respecti
vas comarcas, por Tribunaes do J ury, por Tribunaes Correc
cionaes e por Juizes de Paz nos respectivos districtos.

Art. 48. O Superior Tribunal de Justi9& se comporá
de cinco magistrados, escolhidos dentre os Juizes de Direito
mais antigos do Estado, inclusive os avulsos ou em disponi
bilidade por effeito das leis em vigor; e ter! um presidente
eleito biennalmente entre os seus membros.

O Presidente poderá ser reeleito.
Art. 49. O Superior Tribunal de Justiça é o 'rribunal de

segunda instancia e tem todas as attribuições que a lei con
fere aos tribunaes desta cathegoria, salvo as limitações mar
~adas nesta Constituição. Os seus membros são vitalicios e
mamoviveis, excepto a pedido.

Paragrapho unico. Os membros do Superior Tribunal po
derão permutar seus logares, convindo ao Governador.

Art. õO. Dando·se vaga no Superior Tribunal, por qual
quer motivO I será preenchida por nomeação dentre tres juizes
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de direito mais antigos do Estado, incluidos numa lista. orga
nisada pelo mesmo Tribunal e apresentada ao chefe do poder
executivo.

Art. 51. Os membros do Superior Tribunal serão julga
dos, nos crimes de' responsabilidade, pelo Congresso Represen.
tativo, e nos communs pelo proprio Tribunal.

Art. 52. Entre as attribuições do Superior Tribunal se
comprehendem as seguiutes:

1. Resolver os coufiictos de jurisdicção entre os juizes de
primeira instancia e entre estes e as autoridades administra
tivas;

II. Conceder Habeas-corpus;
IIL Decidir em segunda e ultima instanci'a., mediante re·

curso, as questões julgadas pelos juizes de direito, pelos tri
bunses do jury e correccionaes, salvo quanto a:

a) llabeas-corpus;
b) Espolios de estrangeiros, quando a especie não estiver

prevista em convenção ou tratado.
IV. Organisar a lista dos juizes de direito, pela ordem

de antiguidllode, e julgar as reclamações que IObre eUa forem
feitas;

V. Abrir concurso para preenchimento de vaga de juiz
de direito e apresentar lista quintupla para escolha ao ehefe
do poder executivo.

Art. 53. As decisões do Superior Tribunal, nas questões
de direito, serão tomadas em assentos e formarão jurispru
dencia que em casos semelhantes obrigará o Tribunal e as
autoridades que lhe forem sujeitas.

Art. 54. Haverá em cada districto de p~z um Tribunal
Correccional pllora julgar em primeira instancia, com appella
ção para I) Superior Tribunal, os crimes menos graves.

Lei especial dará organisação a esse Tribunal, estabele
cendo suas fôrmas processuaes e seu pessoal, e firmará sua
competencia.

Art. 55. O Tribunal do Jury continúa a ter competencia
para jular os crimes mais graves, com sua actual organisa
ção e na fôrma da legislaçãu em vigor, emquanto não reVO
gada.

Art. 56. Os juizes de direito serão nomeados pelo Gover
nador do Estado dentre os competentes que tiverem:
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a) quatriennio completo, nos cargos de juiz municipal e
de orphãos ou de supplente de juiz de direito e promotor pu
blico j

b) quinquennio provado e eft'ectivo de exercicio de advo·
cacia, de procurador fiscal, procurador ou sustituto de juiz sec
cional.

Paragrapho unico. Pódem tambem ser nomeados juizes
de direito os cidadãos que tenham sido habilitados em concur
so perante o Sllperior Tribunal.

Art. 57. Os juizes de direito são vitalicios e só poderão
ser removidos para comarca de. entrancia superior, si tiverem
direito por antiguidade, para de igual entrancia ou inferior,
si o reqllererem, justificando motivos attendiveis, ou em vir
tude de processo, em que se prove ser sua permanencia na
COPlarca prejudicial aos interesses da justiça.

§ 1°. Neste ultimo caso, julgada procedente a remoção
pelo Superior Tribunal, este a c(}mmllnicará ao Governador,
que declarará o juiz avulso, si não houver vaga que por eUe
possa ser preenchida, ou até haver.

§ 2°. Os juizes de direito poderão permutar seus logares,
no Estado ou fóra deste, convindo o Governador.

Art. 58. SulJisistem as entrancias.
As primeiras nomeações serão sempre para comarcas de

primeira entrancia, e as vagas tiue occorrerem em comarcas
de 280 e 311. entrancias, serão providas pelo Governador sobre
listas compostas de cinco nomes de juizes de direito que ti
verem antiguidade superior a 4 annos, para as comarcas de 211.
entrancia, e a 6 para as de 311., devendo ser contemplados de
preferencia na lista, os nomes dos juizes de direito que esti
verem em disponibilidade, ou avulsos, e com dil'eito, por anti
guidade, á vaga que se dêr. Estas listas serão organisadas
pelo Superior Tribunal e apresentadas ao chefe do poder exe·
cutivo.

§ 1°. Os candidatos preteridos na primeira investidura,
ou no accesso, terão preferencia nas listas que se formarem
para novas nomeações.

§ 2°. Supprimida qualquer comarca, serã o respectivo juiz
declarado em disponibilidade. .

Art. 59. Haverà juizes supplentes que serão nomeados
pelo Governador do Estado, em numero de tres, entre os cio
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dadãos de reconhecida moralidade e aptidão, devendG ser pre
feridos os doutores ou bachareis em direito j e, á excepção da.
presidencia do Jury, exercerão a jurisdicção plena, na Ut.l
ou impedimento dos juizes de direito.

§ 1°. Servirão pelo tempo de 4 annos e só perderão o
logar por demissão a pedido, abandono, sentença ou aceitação
de cargo incompativel.

§ 2° Estes supplentes serão remunerados quando em
exercicio pleno.

Art. 60. No impedimento ou falta dos juizes supplentes,
serão substituidos os juizes de direito pelos presidentes dos
Conselhos Municipaes e successivamente pelos membros do
mesmo Conselho, segundo a ordem da votação.

Att. 61. Aos juizes de direito compete processar 'e julgar:
1. Todas as questões de direito privado, que não forem

expressamente attribuidas aos juizes federaes j

II. Os crimes de responsabilidade de seus supplentes, dos
membros dos Conselhos Munidpaes, dos juizes de paz e de
outros funccionarios declarados na lei j

m. E, por appellação, as causas de julgamento dos jui
zes de paz.

Art. 62. Os juizes de direito serão processados A julga
dos, nos crimes. communs e nos de responsabilidade, pelo Su
perior Tribunal.

Art. 63. Os magistrados não poderão ser privados de seus
cargos senão em virtude de sentença passada em julgado ou
quando aposentados e por incapacidade physica ou moral, nos
termos da lei reguladora das aposentadorias.

Art. 64. Em cada comarca haverá um promotor publico e
um adjnnto, com as attribuições actuaes, nomeados pelo go
vernador do Estado, sendo os adjuntos mediante proposta dos
juizes de direito.

Art. 65. Em cada districto, colonia militar on civil, have
rã quatro juizes de paz, eleitos pelo povo, servindo cada um
pelo tempo de um anno, e julgarão as causas civeis até o v~

lor de tresentos mil réis, com appellação para os juizes de dI-
reito. .

§ 1°, São aptos para os cargos de juiz de paz os cidadãos
maiores de vinte e um annos, com residencia de um anno,
pelo menos, no districto da eleição, que souberem lêr e es-
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crever e estivi-rem no goso de seus direitos politicos, ou tiverem
requisitos para isso.

§ 2°. Serão suas attribuições &S que se acham estabeleci
das na legislação em vigor, emquanto não revogada.

Art. 66. Sempre que as partes preferirem, terá lugar o
julgamento por arbitros, das questões civeis em que não forem
interessados menores orphãos ou interdictos.

As senten:;afl destes juizes se executarão sem recurso, se
assim convencionarem as partes.

REGIMEN MUN[CIPAl~

TI T U L O II

CAPITULO I

DA ORGANISAÇÁ.o DOS MUNlCIPIOS

Art. 67. O Estado continúa a ter a divisão do seu terri·
rorio em municipios, <Lue serão autonomos quanto á adminis
tração dos interesses que lhes são peculiares.

§ 1°. Só por lei do Estado poderão ser creados ou sup
primidos municipios e alterados os limites dos actuaes.

§ 2°. Nenhum municipio poderá ser creado com popula
ção menor de 5.000 habitantes.

Art. 68. A administração municipal. que terá sua séde
em cidades ou villas, se dividirá em duas partes: legi9lativa
e executiva.

§ 1°. O poder legislativo será exercido por Conselhos
Municipaes, cujos membros serão eleitos na razão de 1 por
2.000 habitantes.
. Esses conselhos elegerão annualmente o seu presidente e

VIce-presidente, que poderão ser reeleitos e que serão substi
tuidos pelos outros membros, observada a ordem da' votação.

§ 2°. Os Conselhos Municipaes não terão mais de 15 nem
menos de 5 membros.

Art, 69. Os membros dos Conselhos em seus impedimen
í?s .e faltas, como no caso de vaga ou renuncia, serão subs
ti..tuidos pelos immediatos ao ultimo eleito, na ordem da vota
çao.
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Art. 70. Poderão ser eleitos membros dos Conselhos Mu
nicipaes os cidadãos brasileiros que, além das condições geraes
de elegibilidade, sejam domiciliados e contribuintes no U1Utli·

cipio a um anno, pelo menos.
Art~ 71. O poder executivo municipal, ao qual compete a

execução das deliberações adoptadas pe\ s Conselhos, será
exercida por um superintendente e por intendencias districtaes
compostas de tres cidadãos.

§ 1°. Nos districtos que forem sMas de municipios, não
haverá intendencias districtaes.

§ 2°. O superintendete, depois de ter tomado posse, no
meará immediatamente ou mais um subtitutos para os seus
impedimentos temporarios.

.§ 3°. No caso de morte, destituição por sentença pUlada
em julgado, ou renuncia do superintendente, proceder-se-ha
a nova eleição.

Art. 72. Os Conselhos Municipaes e o superintendente se
rão eleitos ao mesmo tempo e servirão por quatro annos, con
tados da posse, podendo ser reeleitos.

§ 1°. As intendencias districtaes servirão pelo mesmo
tempo que os superintendentes, e serão por elIes nomeadas.

§ 2°. Não serão retribuidos os cargos de membros do
conselho e de intendentes de districto ; os de superintendente
serão remunerados quando os cofres municipaes o permittam
e os conselhos o determinem.

Art. 73. As eleições a que se refere o art. antecedente
terão logar por voto directo e por municipios.

Art. 74. Lei especial estabelecerá o processo das eleições
municipaes.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÔES DOS OONSELHOS MUNIOIPAES

Art. 75. Compete aos Conselhos Municipaes:
r. Verificar e reconhecer os poderes de seus membros e

dos cidadãos eleitos juizes de paz, e julgar da validade ou
nnllidade dessas eleições;

II. Eleger anuualmente seu presidente e vice-presidente j
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m. Orçar a receita e fixara despeza do municipio annual
mente, lançando para esse efi'eito as contribuições ou taxas
sobrelo da a materia que não fôr privativa da União ou do
Estado e incompativel com suas Constituições e leis;

IV. Fiscalisar a applicação das rendas municipaes ;
V. Crear e supprimir districtos de paz com limites de

terminados e claros, de modo que não invadam limites de ou
tros municipios;

VI. Resolver sobre a salubridade, limpeza e aformosea
mento das cidades, vHlas e povoações; illuminação, mercados,
feiras, tbeatros e l:lpectaculos publicus; mananciaes, fontes,
aqueductos e chafarizf\s; viação municipal, meios de locomo
ção, logradouros pnblicos, extincção de incendios e outros ser
viços que forem concernentes á economia e interesse do mu
nicipio ;

VII. Adquirir, reivindicar, alienar, permutar, autorisar
hypotheca e outros contractos sobre bens proprios do munici
pio;

VIll. Prover os municipios de escolas, asylos de benefi
cencia, hospitaes, cemiterios, obras e outros melhoramentos
compativeis com suas rendas; .

IX. Conceder favores para a introducção de melhoramen
tos de caracter municipal e de reconhecida utilidade publica;

X. Decretar posturas, regulamentos e instrucções sobre
assumptos da administração, economia e policia municipaes,
podendo comminar penas de multa até 501> e de prisão até
30 dias e o dobro nas reincidencias ;

XI. Autorisar a desapropriação por necessidade e utilida
de publica na fôrma da lei;

XII. Mandar pór em hasta publIca os impostos mnnici
paes pelo 'praso de um anno ;

xm. Autorisar emprestimos e outras operações de credito.
Havendo divida proveniente de emprestimo, serâ annal

mente yotada verbà para a am0rtisação e pagamento dos ju
ros, não podendo esta verba em caso algum, ter outra appli
cação, nem o emprestimo destino diverso d'aquelle para que
fôr decretado.

Em caso nenhum se autorisarão novos emprestimos, quan
do 08 compromissos resultantes dos existentes absorverem a
terça parte da renda municipal i



---550---

XIV. Auxiliar o Governo do Estarlo sempre que tendo
em vista o bf'>m publico elle o exigir;

XV. Organisar o regimento para seus trabalhos;
XVI. Crear e organisar guarda municipal e autorisar a

creação de agentes para auxiliar os poderes do municipio no
exercicio de suas attribuições e no cumprimento de suas leis.

XVII. Organisar o codig-o rural e, florestal.
ParHgrapho unico. Na ausencia do Congresso, o Conselho

IDl1niciplll da capital dará pos e ao Governador e Vice-Gover
nador ; competindo-lhe tambem fazer ao apuração das eleições
geraes e estarloaes.

CAPITULO III

DAS ATTRIBUIÇÕES DO SUPERINTENDENTE

Art. 76. São attribuições do superintendente:
1. Assistir ás se.ssões do Conselho, podenâo propôr edis·

cntir, sem direito de voto, as medidas que julgar de conve
niencia e utilidade do municipio, inclusive o orçamento da re
ceita e despeza;

II. Executar as deliberações do Conselho por si, pelas
intendencias districtaes e. por agentl's de sua nomeaçi'to, com
a faculdade de dimittil·os quando desmerecerem de sua con·
fiança, comtanto que os respectivos logares tenham sido crea
dos pelo conselho;

III. Superintender a administração municipal, pr~stando

semestralmente contas ao Conselho, ao qual enviará balanço
documentado e relatorio desenvolvido da gestão;

IV. Representar em suas relações externas o Conselho,
exercer em seu nome o direito de pf\tição, as~igllar contractos,
aceitar legados, doações e fideicolllmissos, figurar no juizo ci
velou criminal em todas as acções em que o Conselho tenha
de ser parte interessada, e fazer composição amigavel quando
convenha;

V. Locar, arrendar, aforar bens proprios do município,
uem como 1Jypothecal-os quando autorisado pelo Conselho;

VI. Proceder á cobrança da divina activa, mediante pro
cer,so exp.cutivo, nos me mos casos que o Estado, concedendo
lliorat' ria no caso de ser conyeniente;
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VII. Nome.ar intendencias para os districtos creados pelo
Conselho;

. VIII Prover a todos os assumptos de admiui~tração eco
nomica e policia municipaes, de accôrdo com os regulamentos
e instrucções do Conselho.

Art. 77. As intendencias districtaes auxiliarão os super
intendentes em tudo que fôr conveniente ao serviço municipal.

CAPITULO IV

DlsposrÇJllES COMPLEMENTARES

Art. 78. As resoluções dos Conselhos Municipaes só obri
garão 15 dias depois de sua publicação pela imprensa, onde
a houver, e, na falta desta, por editaes affixados nos logares
publicos das sédes dos municipios e districtos.

Paragrapho unico. Das deliberações, posturas e quaes
quer providencias de ordem regulamentar ou administrativa
dos Conselhos Municipaes não haverá recurso.

Art. 79. A venda dos immoveis do dominio dos munici.
pios será sempre feita em hasta publica e, Sll.lvo urgencia, se
rão tambem assim feitos os contractos e obras municipaes.

Art. 80. Os bens e rendas municipaes não serão sujeitos
â penhora, sequestro ou arresto.

Quando os Conselhos forem condemnados a pagar qualquer
divida ou cumprir qualquer obrigação não incluida no seu or
çamento, abrirão prêviamente o necessario credito supplemen
taro

Art. 81. O muni~ipio, como pessoa juridica, poderá ser
demandado perante a justiça commum pelas obrigações que
contrahir.

Art. 82. Os membros dos Conselhos Municipaes respon
derão perante os juizes de direito pelos abusos que commet
terem no exercicio de suas funcções, pelos prejuizos que cau
sarem á fazenda municipal e pelas perdas e damnos a que de
rem logar por dolo ou culpa.

O processo será iniciado por queixa do prejudicado ou por
denuncü~J de q"alquer municipe.
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Paragrapho unico. Contra as decisões ou actos manifes
tamente contrarios á Constituição e leis da União ou do Es
tado, caberá a providencia do ~ 18 do art. 46, além da res-
ponsabilidade criminal que possa resultar. . .

Art. 83. O superintennente responde perante a justiça 01'·

dinaria, por toda a violação de lei ou regulamento no exer·
cicio de suas attribuições. Além das penas communs. incorre
rá em· multa determinada nos casos em que deixe de praticar
algum acto que lhe incumbn, pela 'lei, regulamento ou ordem
expressa do Conselho.

Art. 84-. E' vedado aos membros dos Conselhos Munici·
paes realisar com estes transacções de qualquer espede.

Art. 85. Não poderão fazer parte do mesmo Conselho Mu·
nicipal parentes dentro do 3° gráo da linha recta, ou trans
versal. segundo o direito civil, por consanguinidade, nem mem·
bros da mesma firma social, cabendo a preferencia ao mais
votado ou ao mais velho, no caso de votação igual, decidindo
a sorte quando- a idade fôr a mesma.

Art. 86. Os membros dos Conselhos Municipaes perderão
o ~argo:

1. Por sentença condemnatoria passada em julgadQ ;
II. No caso d'e Jallencia sem a rehabilitação ;
III. Por incnpacidl1d,e physica ou moral, legalmente pro

vada;
. IV. Por falta de comparecimento ás sessões, por mais de

4 mezes, sem causa justificada e a juizo da maioria do Con
selho'

V, Por mudança de' domicilio para fóra do municipio;
VI Peja perda da qualidade de cidadão brasileiro;
VII. Por condemnação á pena de prisão ou reclusão.
Art. 87. O municipio que não puder prover a expensas

proprias as necessidades da seu governo e da administração,
póderá requerer ao Congresso Representativo sua annexação
ª' outro municipio.

Art. 88. Os Conselhos Municipaes não poderão aposen
tar eus empregados,

Art. 89. Os Conselhos Munic,ipaes publicarão, de tres em
tres mezes, o balancete da receita e despeza, e, annualmente,
o balanço geral, facilitando 80S interessados, nl:!. secretaria, o
exame dos dccuillp.:r:tlJs das despezas.



--- 553 .---:'

TITULO li

DO REGIMEN ELEITORAL

Art. 90. O voto é uma. funcção politica exercida pelos
cidadãos que reunirem as condições exigidas pela lei.

§ 10. A lei regulará o modo da qualificação e do proces
so eleitoral, estabelecendo que a eleição será feita pelo suffra
gio directo e por todo o Estado, garantida a representação
das minorias.

§ 2°. Declarará. os casos de incompatibilidade eleitoral

TIFULO IV

DECLABAÇlo DE DIREITOS E GARANTIAS

Art. !n. Todos os cidadãos são considerados iguaes per
ante a lei, que não admitte privilegio~ de nascimento, não re
conhece fôros de nobreza nem ordens honorificas, bem como
titulos nobiliarchicos e de conselho.

1. Nenhuma lei será estabelecida senão por utilidade pu
blica, e suas disposições só terão efl'eito retroactivo quando fo
rem mais brandas;

II. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, salvas
as excepções declaradas por lei, nem levado á prisão ou nell&
detido, si prestar fiança idonea, nos casos legaes;

III. NingU'em será sentenciado senão por autoridade com
petente, em virtude de lei anterior e pela fórma nelIa estatui
da;

IV. O privilegio de fôro continuará para as causas que
por sua natureza são da exclusiva competencia dos juizes es
peciaes;

V. São garantidos os direitos adquiridos;
VI. A casa ê o asylo inviolavel do cidadão: ninguem po

derá penetrar nella de noite, sem seu consentimento, sinão
para acudir a victimas de crimes ou desastres, nem de dia,
sinão nos casos e pela fórma prescripta na lei;

VII. São respeitados o direito de petição por meio de
queixa, reclamação ou representação dirigida pelo cidadão a
qualquer autoridade, e o direito de reunião e associação para
fins licitos;
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VIII. E' inviôlavel o sigillo da correspondencia postal e
telegraphica ;

IX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente;
X. O recurso de habeas-corpu,~ é a suprema garantia da

liberdade, concedida em favor do nacional e do estrangeiro,
e estende-se á ordem de qualquer autoridade, por mais gra
duada que seja, salvo a militar, quando a infracção fór de lei
militar e o delicto praticado por militar.

Este recurso é generico e só poderá ser suspenso no ca
so de invasão do territori~ e por motivo de salvação publica;

XI. E' garantido o direito de propriedade e deIle só po
derá ser privado o cidadão por necessidade ou utilidade pu
blica.. mediante indemnisação prévia;

XII. São concedidas todas as liberdades na religião, ar
tes, commercio, industria e em todos os ramos da actividade
humana, desde que não offendam ou prejudiquem a moral e sa·
lubridade publica, nem sejam contrarias, ás leis do paiz e aos
direitos de terceiros i

XIII. Todos pódem livremente communicar seus pensa
mentos por palavras ou escriptos e publicai-os pela imprensa,
incorrendo pelos abusos em responsabilidade legal, não sendo
permittido o anonymato ;

XlV. Ninguem será isento de contribuir pll.ra as despe
zas do Estado na proporção de seus haveres, pela fôrma es
tabelecida na lei;

XV. Para o preechimento dos cargos publicos serão ob
servadas as condi\tões de idoneidade que a lei prescrever;

XVI. Os funccionarios publicos serão estrictamente res
ponsaveis pelas omiesões e abusos praticados no exercicio de
suas funcções, e ainda por não tornarem effectiva a respon
sabilidade de seus subalternos;

XVII. Todo o cidadão, em tempos normaes, independente
de paesaporte, pôde usar do direito de locomoção, levando
com&igo seus haveres, salvo o direito de terceiros;

XVIll. E' garantida a divida publica do Estado;
XIX. E' -permittido o exercicio da advocacia em todos os

juizos e tribunaes do Estado, sem dependencia de titulos scien
tificos, sujeitos, porém, á responsabilidade os que commette
rem faltas e abusos no exercício da profissão;
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XX. Nenhum culto ou igreja .receberá. subvenção do Es
tado nem gosará delIe favor algum;

XXI. O Estado, na f6rma da Constituição Federal, só re
conhece o casamento civil, que deverá preceder o casamento
religioso;

XXII. E' garantida a liberdade de ensino em todos os
seus gráos ; .

XXIII. A instrucção primaria será' gratuita e obrigatoria
nas cidades e villas, emquanto não o puder ser em todo o Es·
tado;

XXIV. O ensino primario nll.B escolas será leigo;
XXV. São garantidos todos os mais direitos que' decor

rem da f6rma de governo estabelecida e dos principios consa-
grados por est<l. Constituição. .

: TITULO V

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 92. Approvada a presente Constituição, s6 poderá
ser reformada por iniciativa do Congresso Representativo ou
pe!a -maioria dos Conselhos Municipaes.

§ 1°. Considerar-se-ha proposta a reforma, quando apre
sentada por dois' terços, pelo menos, da totalidade dos mem
bros do Congresso, e tendo maioria de votos em todas as dis
cussões, dar-se··ha por approvada.

§ 2°. Encerrada a sessão em que fôr discutida e aceita.
a proposta, será convocado novo Congresso com poderes espe
ciaes para· a 'reforma nos pontos indicados. Concluida a mis
são constituinte, encetará o Congresso o exercicio de suas runc
ções normaes e continuará até completar-se o periodo legisla
tivo.

§ 3°. Si a reforma fór approvada, o prf\sidente do Con
gresso a promulgará e fará publicar como acto addicional.

Art. 93. A lei do orçamento do Estado s6 poderá ser
proroga~a no' caso de impossibilidade de reunião do Congres
so ou de outro motivo imperioso. Verificada esta hypothese,
não se despenderá em cad(l mez mais do que a duodecima par-
te da despeza fixada na lei ptorogada. .

Art. 94. Todo o funccionario pllblico, antes de entrar em
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exerciclo, fará a seguinte affirmação: - Por minha honra e
pela Patria, prometto solemnemente preencher, com toda a
exactidão e escrupztlo, os deveres inherentes ao cargo de...,
envidando nesse empenho quanto em mim couber a bem ao
Estado e dos meus concidadão.'!.

Art. 95. As disposições da Constituição Federal relativas
liO Estado, que não {orem reproduzidas na presente Constitui·
tuição, entender-se-hão como textualmente insertas neUa.

Art. 96. As leis provinciaes, os decretos e actos do go
vernador ·vigorarão em tudo o que, explicita ou implicitamen
te, não fôr contrario ás disposições desta Constituição e das
leis federaes, emquanto o poder legislativo do Estado não os
substituir ou. revogar.

Art. 97. Nenhum cidadão poderá exercer cargo publico
no Estado, de nomeação ou eleição, se não souber ler, escre
ver e faUar a lingua vernacula.

Art. 98. Quando reunir-se em sessão extraordinaria, o
Congresso Representativo só poderá deliberar sobre o assumo
pto que motivou a convocação.

Art. 99. Será creado um montepio obrigatorio para os
empregados do Estado.

Art. 100. Em caso. de calamidade publica, cumpre ao E6
tado subsidiar os municipios.

Art. 101. Fica estabelecida para os empregados publicos
do Estado a vitaliciedade, que regulllr-se·ha por lei especial,
em que se estipulará o concurso como condição essencial para
o preenchimento daqueUes cargos, a cujos funccionarios apro
veite aqueUa garantia..

CAPITULO TI

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 10. O Congresso, em sua primeira reunião, deliberaM
rá sobre a presente Constituição e, approvando-a, com altera
ções ou sem eUas, elegerá, em seguida, por maioria absoluta
de votos, na primeira votação, e, si ninguem a obtiver, por
maioria relativa na segunda, o Governador e Vice-Governador.

Paragrapho unico. Para a eleição de Governador e Vice
Governador não .haverá incompatibilidades e não terá applica
ção o que dis,põe o art. 41 desta. Con~ tituição.
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Art. 2° Approvada a. Constitu~ção e 'eleito () Governador
e o Vice·Governador, o Congresso dará por finda a sua mis
são constituinte e entrará a funccionar como legislaturl:L ordi
naria a 7 de Setembro de 1891.

Art. 3°. Na primeira organisação da magistratura do Es·
tado, o Governador contemplará de preferencia aos magistra
dos, attendendo ás condições de idoneidade e moralidade, res
peitando, quanto possivel, o principio de antiguidade.

Art. 4°. Os actuaes juizes de direito continuarão a ter,
como preparadores, os juizes municipaes e seus supplentell, ex
tinguindo-se este cargo logo que vagar.

Paragrapho unieo. Extincto o cargo de juiz municipal,
passará para o juiz de direito da comarca. o preparo de to
das as causas que lhe compete julgar.

Art. 5°. O municipio que até o fim do anno de 1892 não
houver decretado a sua lei organica, será submettido, por acto
do Governador do Estado, á de um dos outros municipios, 3.té
que o mesmo municipio a reforme pelo processo nella determi
nado.

Paragrapho unico. A' proporção que se forem organisan
do os municipios, o Governo do Estado entregar-Ihes·ha a ado
mjnistração_ dos serviços, que pela ConstituiQao lhes competi
rem.

Mandamos, portanto, a todas as. autoridades a quem
o conhecimento e execufão desta Costítuíção pertencer, que
a executem e façam executar e obse1'vctr fiel e inteiramente
como nella se contém.

Publique-se e cztmpra-se em todo o territot'io do Estado.

Sala das sessões do Congresso Constituinte do Estado de
Santa Catharina, na cidade do Desterro, em 11 de Junho de
1891, 3° da Republica,

O Presidente do Congresso, Francisco Tolentino V. de
Souza

O 1° Secretario, Victorino de Paula Ramos
O 2° Secretario, Henrique Boiteux
Antonio Pinto da Costa Carneíro
Emilio Blum
Carlos Renaux
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João Paulo Schmalz
Ernesto Canac
Dr. Pedro Ferreira e Silva
Arthur Cavalcanti do Livramento
José Martins Cabral
João Cabral de Mello
Polydoro Olavo de S. Thiago
Arthur Ferreira de Mello
Mario de Souza Lobo
Dr. José Boniracio da Cunha
Dr. Luiz Antonio Fer'reit'a Gualberto
Joaquim A ntonío de S. Thiago
José de Araujo Coutinho.



CONSTITUIÇAO POLITICA

DO

ESTADODE GOYAZ





Nós os representantes do Povo Goyano, reunidos em Camara
Constituinte, para organisar este Estado, segundo o regimen
estabelecido pela Constituição Federal, estabelecemos, decre
tamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUICÃü
DO

II'A~Q) ~I f)QJ":l
TITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. ] 0. O Estado de Goyaz faz parte da confederação
denominada - "Republica dos Estados Unidos do Brasil. "

Art. 2°. O seu governo será representativo e a sobera
nia popular no Estado se exercerá pelos poderes -legislati
vo, executivo e judiciario, independentes e harmonicos no exer
cicio de suas funcções.

Ar. 3°. Os limites territoriaes do Estado de Goyaz não
poderão ser alterados senão mediante consentimento de sua
legislatura, pela forma determinada na Constituição Federal.

Art, 4°. Só será permittiJa a intervenção elo poder fe
deral nos negocios do Estado:

§ 1°. Para impedir ou repellir invasão estrangeim, ou
de outro Estado. .

§ 2°. Para garantir a fórma republicana federativa.
§ 3°, Para restabelecer a ordem e a tranquilidade no

Estado, á requisição do governo deste, e
§ 4°. Para garantir a execução das leis do Congresso e

das sentenças dos tribunaes federaes.
Art. 5°, A cidade de Goyaz continuará a. ser a capital

do Estado, emquanto outra cousa não deliberar a Cll,mara doa
deputado!!.
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Art. 60. E' da competencia do Estado tudo o que não
fôr expressamente reservado pela constituição ferleral á com
petencia do governo da União.

Art 7°. Consideram-se parte integrante desta Constitui
ção as clausulas reguladoras da qualidade de cidadão, da. ca
pacidade eleitoral e declaração dos direitos e garantias, estabe
lecidas na Constituição Federal; comprehendidos ainda que
não mencionados, os direitos resultantes da fórma de governo
estabelecida e dos principios consagrados pela mesma Cúnsti·
tuição e por esta.

Art. 8°. Terão fé publica neste Estado os documentos
officiaes, devidamente authenticll.dos, do governo federal, ou
dos outros estados da União.

Ari. 9°. O Estado tem a faculdade de celebrar com os
outros Estados da União ajustes e convenções sem caracter
politico.

Art. 10. O fôro será commum, salvo nos casos especifi
cados nesta Constituição.

TITULO Ir
CAPITULO UNICO

DO MUNICIPIO

Art. 11. A organisação politica e administr:ltiva do Es
tado de Goyaz t.em por base o municipio autonomo e inde
pendente na gestão de seus negocios.

Art. 12. Os municipios do Estado têm a faculdade de se
constituir e regular os seus serviços, respeitados os principios
estabelecidos nesta Constituição

Art. 13. Só por lei do Estado poderão ser creados ou
tros municipios ou alterada a circumscripção elos já constitui
dos, precedendo sempre representação dos municipios interes-
sados. .

Art. 14. O municipio que não estiver em condições de
prover ás despezas com os serviços que 111e incumbem pelo
novo regimen, poderá requerer ao poder legislativo do Esta
do a sua annexação a outro municipio.

Art. 15. O territorio do município será dividido em dia-
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tri~tos, sendo a divisão da privativa competencia do poder
municipal.

Art. 16. O município se regerà por um conselho com
funcções legisla.tivas e por um intendente e sub·intendentes
com attríbuições executivas.

Art. 17. Os membros do conselho e inteudente serão
nomeados por eleição popular no municipio, e os sub·intenden
tes pelo conselho, mediante proposta do intendente.

Art. 18. A lei orga.nica estabelecerá o processo para a
eleição, na qual serão admittidos a votar e poderão ser vota
dos os estrangeiros domicilia.dos no municipio j e prescreverá
a8 incompatibilidades, mantido desde já o principio geral de
incompatibilidade dos funccionarios retribuidos pelo municipio
para os seus cargo/l de eleição popular.

Art. 19. O poder municipal terá sua séde nas cidades e
viBas ora existentes e nas que de futuro se crearem.

Art. 20. A's funcções proprias reunirão as auctoridades
municipaes aquellas que procederem de delegação do poder com
petente na execução de serviços de caracter geral, creados por
lei.

Art. 21. Ao poder municipal é reconhecido o direito de
representação aos outros poderes sobre assumptos de caracter
geral, e bem assim cuntra abusos e illegalidades das auctori
dades e agentes dos mesmos poderes.

Art. 22. Será materia contribuinte para as imposições
municipaes toda aquella que não fôr privativa dos poderes da
Republica ou do Estado. e não incompativel com os princi
pios estabelecidos pur suas (lonstituições e leis sobre o as
sumpto.

Art. 23. Todas as despezas de caracter local em cada
municipio incumbem exclusivamente á auctoridade municipal.

SECÇÃO I
CAPITULO I

DOS CONSELHOS

Art. 24. Os conselhos compór-se-hão de tantos membros
quantos fb;a.r ~ lei or~anica dos municipios.
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Art. 25. Poderão ser eleitos membros dos conselhos to
dos os cidadãos que além das condições geraes de elegibilida
de, forem domiciliados no municipio, com residencia ele um
anno pelo menos.

Art. 26. Em suas falta.s e impedimentos serão snbstitui
dos os membros dos conselhos por supplentes pela ordem de
maior votação.

Art. 27. Serão eleitos por dous annos, e o mandato po
derá ser cassado pelo eleitorado, desde que este pelos meios
regulares determina,dos em lei, declarar o mandatario carece
dor de sua confiança.

Art. 28. Não poderão ser reeleitos os membros do con·
selho que sem justo impedimento houverem deixado de compa
recer ás sessões por mais de seis mezes no biennio findo.

Art. 29. Os conselhos realisarão pelo menos seis sesiiões
em cada anno.

CAPITULO II

Art. 30. Ao Conselho compete:
§ 1°. Fixar annualmente a despeza municipal e estabe

lecer impostos.
§ 2°. Legislar sobre estradas, ruas, praças, jardins, lo·

gradouros publicos, mercados, abastecimento d'agua, illumina
ção, serviços de irrigação e de extiucção de incendios.

§ 3°. Estabelecer casas de benelicencia; crear escolas
publicas e quae8quer instituições de educação e instrucção pro
fissional e artistica, ou auctorisar o custeio ou subvenção de
taes estabelecimentos.

§ 4°. Prover sobre a bygiene e saúde publica do mu
nicipio.

§ 5°. Autorisar operações de credito para fin' de utili
dade municipal, e approvar os respectivos contractos.

§ 6". Prover sobre a policia do municipio.
§ 7·. Auctorizar desl\.propriações por utildade municipal,

mediante indemnisação, nos casos e pela forma decretada por
lei do Estado.

§ 8°. Crear e supprimir districtcs e alterar as respec
tivas circumscripções.
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§ 9°. Conceder favores para melhoramentos de caracter
municipal.

§ 10. Promover por auxilias indireotos - premios, ex
posições e outros expedientes o desenvolvimento das indus
trias do municipio.

§ 11. Orear, supprimir os cargos ou empregos publicos
municipaes, e regular o modo de provimento deiles, respei
tados os de creação constitucional.

§ 12. Legislar sobre a E'statistica municipal, prescre
vendo as medidas necessarias para que periodicamente seja
eUa organizada com todas as passiveis indicações e dados
acerca da extensão territorial, população, recursos industriaes
e agricolas e movimento dos diversos serviços municipaes.

§ 13. Auctorizarajustes com um ou mais municipios li
mitrophes para a realisação de obras e serviços de interesse
commum.

§ 14. Orear uma guarda municipal, destinada a auxiliar
os poderes municipaes no exercicio de suas fuacções, fixando
o pelSsoal e vencimentos respectivos.

§ 15. Autorizar e approvar em geral todos os contrac
tos que tiverem púr objecto interesse exclusivamente munici
pal, ou que versarem sobre os proprios municipaes.

§ 16. Ao conselho da capital do Estado compete rece
ber o compromisso do presidente, quando não estiver funccio
nando a Oamara dos Deputados.

OAPITULO III

Art. 31. As resoluções do conselho serão executorias e
obrigarão depois de publicadas na séde do municipio por edi
talou pela imprensa, onde a houver, determinando a lei orga
nica o prazo para a obrigatoriedade, o qual não poderá ser
inferior a 15 dias.

Art. 32. Serão revogadas pelo poder legislativo do Es
tado as resoluções do conselho contrarias ás constituições e
leis da Republica ou do Estado.

Art. 33. Não obrigarão, mediante decisão do superior
tribunal judiciario do Estado em processo que a lei estabele
cerá, as resoluções do conselho:

I Que ferirem direitos outorgados ou garantidos pelas
constit~ições e leis da Republica e do Estado j
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II Que houverem sido impostas pela força armada ou
ajuntamento sedicioso;

III Que por prova plena se demonstrar estarem viciadas
por peita ou outro qualquer motivo grave de corruPlião por
parte d'aquelles que votaram-nas.

Art. 34. Os conselhos não poderão deliberar validamen
te sem que estejam reunidos metade e mais um da totalidade
de seus membros, considerados taes os supplemes em legiti
mo exercicio.

Art. 35. Das posturas constará a sancção de suas infrac
ções, que po:lerá consistir na comminac·ão de multa até 100~OOO

réis e prisão com trabalho até vinte dias, ou trinta dias de
prisão simples, e nas reincidencias o dobro.

Art. 36. Se a postura não cumprida importar uma obri·
gação de fazer, será a obrll. execut:tda a custa do infractor;
si de caracter probibitivo, à custa do infractor será desfeita a
obra prohibida, procedendo-se administrativamente em um e
outro casO.

Caberão ao infractúr as acções cJllJpetentes pelas illega·
lidades B abusos que oecorrerem.

Art. 37. Votada qualquer postura ou rf'solução, o con
selho, no prazo de cinco dias, remettel-a-ha ao intendente que
a fará publicar ou devolverá com uma mensagem de recusa
fundamentada.

O conselho na mesma ou em outra secção poderá man
ter por maioria absoluta de votos o acto legislativo, si não se
conformar com as razões do intendente.

Art. 38. O intendente, encerrada a sessão legislativa,
enviará copia das rAsoluções votadas ao presidente, á camara
dos deputados e ao tribunal superior de justiça do Estado.

SECÇÃO II
CAPITULO UNICO

DOS INTENDENTES E SUB-INTENDENTES

Art. 39. Haverá em cada municipio um intendente, que
será o chefe do poder executivo municip~l, e encarregado de
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levar a effeito e fazer cumprir as deliberações do conselho devi
damente promulgadas.

Art 40. O intendente será eleito quando o fôr o conse
lho e exercerá suas funcções pelo mesmo tempo d'eUe não po
dendo ser reeleito para o periodo immediato áqueUe em que
tiver servido. -

Art. 41. Poderão ser eleitos intendentes os q.ue tiverem
capacidade para membros do conselho.

Art. 42. Os intendentes serão substituídos em suas fal
tas e impedimentos pelos supplentes, segundo a ordem de maior
votação.

Art. 43. Pódem os intendentes ser suspensós dos respecti
vos cargos mediante deliberação tomada por dous terços da
totalidade dos membros do conselho:

§ 1°. No caso de incapacidade physica ou moral devida
mente verificada j

§ 2°. Quando no desempenho de suas funcções houverem
incorrido em crimes oú fa~tas, especificadas na lei.

Art. 44. O intendente será o superior legitimo da guar
da municipal e de todos os funccionarios e autoridades d,o mu
ni'cipio, com excepção do secretario do conselho.

Art. 45. As funcçôes de intendente serão remuneradas
mediante porc"entagem estabelecida pelo conselho.

Art. 46. Em cada um dos districtos em que se dividir o
municipio haverá um sub·intendente, nomeado pela fôrma pres
cripta no art. 17, e remunerado em conformidade com o art.
antecedente.

Art. 47. A lei organica determinará por miudo as attri
buições do intendente e do sub-intendente, conferindo áquelle
entre outras as que até agora era.m exercidas pelos chefes de
policia e a este as qu.e o eram pelos delegados, com as modi
ficações impostas pela municipalisação do serviço policial

--SECÇAO III
CAPITULO UNICO

Art. 48. Nenhum membro do conselho ou funccionario
municipal pode c r parte ou interesse nos· contractos cele-
brados ciill o m...u!cipio.
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Art. 49. O municipio não responderá por despezas 01'
dinarias sem creditos em seus orçamentos;' mas serão solida
riamente responsaveis por eUas aos credores do municipio
aquelles que as houverem auctorisado naquellas condições,

Art. 50. O municipio poderá ser demandado perante a
justiça ordinaria pelas obrigações que contrahir na sua quali
dade de pessôa jurídica.

Ar·t. 51. Para a cobrança de suas dividas terá o muni
cipio direito ás mesmas acções e processos estabelecidos em
favor do Estado.

TITULO III

SECÇÃO I
CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 52:'0 poder legislativo do Estado será exercido
por uma só Camara com a denominação de - Camara dos de
putados.

, Art. 53. A eleição da Camara dos deputados será direc
ta e em um só escrutinio, e se fará por circulas.

§ 1°. Os municipios do Estado ~e constituirão em quin
ze circulas eleitoraes, com dois representantes por cada um.

Art. 54. A Camara dos Deputados reunir-se-ha na capital
do Estado, no dia 13 de Maio de cada anno, independente
mente de convocação, em edificio designado e mandado prepa·
rar na primeira reunião pelo Presidente e nas subsequentes
pela mesa da Gamara, e funccionará por dois mezes contados
da abertura, podendo ser prorogada ou convocada extraordi
nariamente.

§ 1,°. .A. legislatura durará tres annos.
§ 2°. As sessões da Camara serão publicas, salvo quando,

exigindo o bem do Estado, o contrario fôr resolvido, mediante,
proposta apoiada por dois terços dos membros pre~entes.

§ 3°. As suas deliberações, salvos os casos especificados
nesta Constituição, serão tomadas por maioria relativa de votos.
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§ 4°. A Camara não funccionará sem que estejam pre
sentes metade e mais um da totalidade de seus membros.

Art. 55. Põdem ser eleitos deputados os cidadãos brasi-
leiros, ou estrangeiros naturalisados :

§ 1°. Que tiverem 21 annos de idade.
§ 2°. Que souberem ler e escrever.
§ 2°, Que forem eleitores e estiverem no goso de seus

direitos civis -e politicos.
§ 4°. Que tiverem residencia de dois annos pelo menos

no Estado.
Art. 56. O mandato legislativo não será obrigatorio e o

eleitorado poderá cassal-o, declarando, mediante o processo
que a lei estabelecer, o mandatario carecedor de lua confian-
ça.

Art. 57. Em caso de vaga aberta na Camara, a respec
tiva meza, ou no intervallo da sessão, a secretaria communi
cal-a-ha ao presidente, que immediatamente providenciará para
que seja preenchida.

Art. 38. Os representll-ntes do Estado na Camara pode
rão ser eleitos deputados ou senadores ao Congrasso Nacional.

Art. 59. Os membros da Camara dos Deputados serão
inviolaveis por sua. opiniões, palavras e votos no exercicio
do mandato.

Art. 60. Salvo o caso de flagrante em crime inaftiança
vel, os deputados não poderão ser presos nem processados
criminalmente sem preceder licença da. Camara.

Art. 61. Os deputados receberão uma ajuda de custo,
e um subsidio fixado pela Camara, no fim da anterior legisla
tUra.

Art. 62. Os deputados ao tomarem assento contrahirão
compromisso form3.l, em sessão publica, de bem cumprirem
seus deveres.

Art. 63. Durante o exercicio legislativo não poderão os
deputados exercer outra qualquer funcção. <-

Art. 64. ACamara elegerà a sua mesa e commissões,
organizará a sua secretaria e. o seu regimento, creando e pro
vendo os lugares que enteuder necessarios; verificarã e reco
nhecerá os poderes de seus membros e regulará a policia in
terna.
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§ Unico. O regimento proverá sobre a fórma de com·
municação da Camara com o presidente, publicação das leis,
solemnidades da aBertura e encerramento das sessões.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES DA OAMARA

Art. 1;5. E' da attribuição da Carnara dos deputados:
§ 1°. Addiar e prorogar as suas sessões;
§ 2°. Fazer, suspender, revogar e interpretar as leis do

Estado;
§3°. Revogar as resoluções dos conselhos municipaes

contrarias ás constituições e leis da Republica e do Ef:tado j

§ 4°. Decretar impostos, guardadas as limitações estabe-
lecidas na Constituição Federal e nesta;

§ 5°. Estabelecer a divisão judiciaria e civil ;
§ 6°. Crear e organisar a magistratura do Estado;
§ 7°. Prescrever os casos em que deverão ter logar,

mediante prévia indemnisação, as desapropriações por utilida
de pnblica, e estabelecer o respectivo processo;

§ 8°. Fixar annualmente a despeza e orçar a receita do
Estado;

§ 9°. Autorisar o preside~te a contrahir emprestimos e
fazer outras operações de credito; .

§ 10. Legislar sobre as obras publicas. estradas e na
vegação no interior do Estado, de maneira qu-e não invada a
competencia do Congresso Nacional e dos conselhos munici·
paes;

§ 11. Crear e suprimir empregos, regulando as._ condi
ções de nomeação e vencimentos respectivos, e fixar-lhes as
attribnições ;

§ 12. Legislar sobre a instrucção superior do Estado,
creando faculdades e universidades, sobre a secundaria cumu
lativamente com as municipalidades, e prescrever em lei um
typo de organisação commum para as escolas primarias, nos
termos desta Constituição ;

§ 13. Prescrever as medidas necessarias para que se
organise a e13tatistica do Estado i
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§ 14. Prover sobre a ~ivilisação dos indigenas, median
te a creação de colonias nas proximidades dos aldeamentos ;

.§ 15. Crear, precedendo informação do governo, a for
ça publica necessaria ao Estado, e fixa~-a annualmente, regu
lando a sua composição.

Si por alistamento voluntario não forem preenchidos os
quadros, cada municipio na proporção de sua população, será
obrigado a dar por sorteio on engajamento o contingente ne·
cessario para preencheI-os.

§ 16. Conceder privilegio para estradas ou vias ferreas,
navegação e tudo o mais que favorecer o desenvolvimento
commerr.ial e induptrial do ~stado ;

§ 11. Legisla~ sobre soccorros publicos em circumstancias
anGrmaes de calamidade j

§ 18. Promover a immigração pelos meios qne julgar
convenientes;

§ 19. Processar e julgar o Presidente nos crimes com
muns e de responsabilidade, na fôrma. do art. 85 j

§ 20. Commutar e perdoar as penas impostas. por cri
me de responsabilidade, aos funccionarios do Estado;

§ 21. Receber elo Presidente o compromisso de bem cum·
prir os seus deveres;

§ 22. Crear e promover todas as fontes de receita com
pativeis com as circumstancias do Estado j

§ 23. Decretl:l.r as leis orgllnicas para a execução com
pleta desta Constituição. guardada a disposição do 8ort. 12 j

§ 24. Crear um monte-pio obrigatorio para os servido
res do Estado j

§ 25. Regular a fórma da eleição de todos os funccio
narios electivos do Estado e prescrever as incompatibilidades;

§ 26. Legislar sobre quaesqm·r outros objectos de inte
resse para o Estado em todos os casos não exclusivamente
reservados ao poder federal ou municipal;

Art. 66. E' da privativa competencia da Camara dos
Deputados decretar os segutntes impostos:

§ lo. Exportação j

§ 2°. Transmissão de propriedade;
§ 3°. Heranças e legados j

§ 4°. Velhos e novos direitos j

§ 5°. Sobre aposentadori~ e lotação de officio de justiça j
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§ 6°. Os que sob a designação de emolumentos e expe
pédiente se cobram nas" repartições do Estado;

§ 7°. Sobre titulos de nomeação e vencimentos dos em·
pregados publicos do Estado;

§ 8°. Sobre venda de terras pertencentes ao Estado;
§ 9°. Taxa itineraria e passagens de rios.

CAPITULO m

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 67. Os projectos de lei terão em geral tres discus-
sões.

Art. 68. Approvado qne 8eja qualquer projecto de lei
pela Camara será enviado ao Presidente do Estd.do que no
praso de dez dias o fará publicar, ou devolvêl·o-á com uma
mensagem de recusa fundamentada.

Art. 69. Na Camara será o projecto devolvido sujeito a.
uma só discussão e á votação nominal, considerando-se appro
vodo, si obtiver dois terços dos votos presentes; e neste caso
será de novo remettido ao presidente, que, no prazo de cinco
dias promulgal-o-á, como lei do Estado; não o fazendo, ao
presidente da Camara incumbirá a promnlgação.

. Art. 70. A promulgação effectuar-se-á por esta formula:
« F ..., presidente do Estado (ou presidente da Camara

dos Deputados) faz saber que a Camara decretou a seguinte
lei (ou resolução) etc.

Art. 71. Os projectos tot.almente regeitados não se po
derão renovar na mesma sessão legislativa.

SECÇAÜ II
Do poder executivo

CAPITULO I

DO PRESIDENTE E VIOE-PRESIDE~TE

Art. 72. O poder executivo será exercido pelo presiden
te como o chefe supremo da adminilstração do Estado.

l
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Art. 73. O presidente será nomeado por eleição popular,
servirá por tres annos e não poderá ser reeleitQ para o trien
nio seguinte.

Art. 74. Por occasíão de eleger-se o prflsidente, far-se-á
no mesmo acto, mas por votação distincta, a eleição de tres
vice-presidentes.

Art. 75. Além das condições geraes de elegibilidade,' exi
gem-se para presidente e vic~·presidentes os seguintes requi
sitos :

I Ser cidadão brazileiro.
II .Ser maior de trinta annos.
Art. 76. Não poderá ser eleito presidente o vice-presiden

te que estiver em exercicio nos ultimos seis mezes do triennio.
Art. 77. Na falta ou impedimento do presidente, serão

successivamente chamados a servir em lugar d'elle :
I Os vice-president-es, na ordem da classificação.
II O presidente da Camara dos deputados.
UI O presidente do Conselho Municipal da capital do

Estado, ou seu substituto legal.
Art. 78. O presidente ou quem o estiver substituindo

deixará o exercicio do cargo improrogavelmente no mesmo dia
em que terminar o periodo presidencial succedendo·lhe logo o
recem-eleito.

§ Unico. Se este se achar impedido ou faltar, a substi·
tuição far-se·á nos termos do art. antecedente.

Art. 79. Os vice-presidentes governarão por todo o tem
po que faltar Ij.O presidente a quem succederem; porém os substi
tutos sob numeras II e lU do art. 77 ,só servirão emquanto
não houver presidente e vice-presidente eleitos.

Art. 80. O presidente, ou seu substituto em exercicio,
perceberá um subsidio fixado pela Camara na sessão legislati
va antecedente a cada período pre~üdencial, e durante este não
produzirá effeito qualquer augmento ou diminuição decretada.

Art. 81. A eleição de presidente e 'de vice-presidentes
se fará por voto directo sessenta dias antes de findar o trien
nio presidencial.

§ 1°. 'Cada eleitor votará por duas cedulas differentes.
n'uma para presidente e n'outra para vice-presidentes, conten
do aquella um nome e esta tres,- em cidadãos que reunam
as condições de elegibilidade exigidas nesta Constituição
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§ jO. Dos TOtOS apurados se organisarão duas actas dis
tinctas, de cada uma das quaes se lavrarão dons exemplares
authenticos, designando os nomes dos ;votados e o respectivo
n,umero de votos.

§ 3°. Dessas quatro authenticas, cujo theor se fará im
mediatamente publico por edital, serão directamente remetti
das, e no mais curto prazo possivel, pelas mezas eleitoraes
duas (uma de cada acta) ao governador para o ~rchivo e
duas ao presidente da Ca.mara dos deputados.

§ 4°. Reunida a Camara o seu presidente abrirá perante
eUas as authenticas, a que se refere o § antecedente, procllJ.
mando preRidente e vice-presidentes os que reunirem a maio
ria abs.oluta de votos contados.

§ 5°. Si ninguem obtiver essa maioria., a Camara em
votação nominal e por maioria absoluta, elegerá o presidente
dentre os dois e vice-presidente dentre os seis mais votados
para esses cargos.

Si occorrer a hypothese de empate, o escrutinio correrá
entre os empatados, sem limitação de numero.

§ 6°_ Dando-se empate na votação da Camara, conside
rllr-se-ão. eleitos presidente os que na eleição popular tiverem
obtido maior somma de suffragios para esses eargos, e em
igualdade de suffragios os mais velhos.

Art. 82. Não se considerará constituida a Camara para
proceder a verificação da eleição de presidente e vice-presi
dentes, sem a presença de dois terços de seus membros.

§ 1° O processo estabelecido para esse fim no artigo
antecedente começará e terminará na mesma sessão.

§ 2°. Feita nessa sessão a chamada dos memb,ros da Ca
mara, a nenhum dos presentes é licito retirar-se e nem abs
ter-se de votar.

§ 3°. Se, no praso de oito dias não fôr passivei consti
tuir-se a Camara com os dois terços de seus membros exigi
dos neste artigo, proceder-se-á a verificação com o numero
necessario para as sessões ordinarias.

CAPITULO II
DAS ATTRIBUlÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 8a. Como o superintendente e chefe supremo da
administração publica, compete ao llresidente <lo Estado,
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§ 10. Promulgar e fazer publicar as leis e resoluções da
Camarllo dos Deputa.dos; expadir decretos, regulamentos e ins
trucções para a boa execução denas.

§ 2°. Cumprir e fazer cumprir as constituições e leis do
Estado e da Republica.

§ 3°. Convocar extraordinariamente aCamara, quand"
o exigir o bem publico.

§ 4°. Enviar no dia 13 de Maio á Camara dos Deputa
dos, uma mensagem, expondo·lhe a situação dos diversos ser·
viços publicos e suggerindo as medidas necdssarias a sna re-
gularidade. .

§ 5°. Preparar o projecto de lei de oreamento de recei·
ta e despeza do Estado para ser presente á Camara no come
ço de suas sessões.

§ 6°. Determinar a applicação dos fundos consignados
pela Uamara aos diversos serviços do Estado.

§ 7-. Contrahir emprestimos de accôrdo com o § 9° do
Ilrt. 65 da Constituição.

§ 8°. Providenciar, na fôrma da lei, sobre a venda dos
bens do Estado e sobre sua administração.

Uma lei determinará quaes sáo os bens do Estado.
§ 9°. Auctorisar, na fôrma da lei, as desapropriações por

necessidade e utilidade publica. -
§ 10. Organisar o projecto de lei de fixação de força.
§ 11. Dispôr da força publica e policial de conformida

de com a lei e exigencias do serviço e segurança do Estado.
§ J 2. Nomear os magistrados.
§ 13. Nomear, suspender e demittir os funccionarios da

administração, e conceder-lhes licença, Mm ou sem ordenado
na fôrma da lei.

§ 14. Receber compromisso dos funccionarios, cujas at
tribuições se estendam a todo o Estado ou comarca.

§ 15. Decidir os conftictos de attribui~ão que se susci
tarem entre as autoridades administrativas.

~ 16. Prestar á Camara dos Deputados liS informações,
dados e esclarecimentos que lhe forem requisitados.

§ 17. Desenvolver, com os mAios votados pela Camara
o serviço de civilisação dos indios. immigração e colonisação,
aproveitados para esta os naturaes do paiz.

§ 18. Fazer proceder de dez im dez annos ao arrola-
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mento da população do Estado e á Estatistica de sua produc
ção e recursos agricolas e industl'iaes, bem como do movimento
mercantil, mandando tambem rever e completar a planta topo
graphica do Estado.

§ 19. Requisitar do governt) nacional o auxilio de for
ças federaes, a permanencia das que estiverem no Estado, a
retirada das que não convier nelle permaneçam e a remoção
dos commandantes de taes forças desde que imperiosas exi
gencias do bem publico o aconselhem.

§ 20. Commutar ou perdoar as penas impostas por cri
mes communs.

§ 21. Expedir as ordens necessarias para que as elei·
çõesdo Est,ado Se efi'ectuem em dias determinados.

§ 22. Manter relações com os Estados da União e com
e1les celebrar ajustes, convenções e tratados sem caracter po
litico.

§ 23. Enviar ao Congresso e ao governo da Republica.
cópia authentica de todos os actos legistativos do Estado, im
mediatamente depois de promulgados.

Art. 84. O presidente organisará do modo mais conve
niente a regularidade da administração, a secretaria dos ne
gocios do Estado.

CAPITULO III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 85. O presidentA, por crimes communs e de res
ponsabilidade &erá processado pela Camara dos Deputados, e
decretada por eUa a procedencia da accusação, julgado por
um tribunal de qUA farão parte - dez deputados que de seu
seu seio a Camara escolherá, danno preferencia aos .que forem
lettrados e os membros do Superior Tribunal de Justiça do Es
tado.

§ Unico. Este tribunal que será presidido pelo presiden
te do superior tribunal de .justiça, escolherá dentre os que o
compõem, o relator do processo, funccionando perante e11e,
por parte da justiça, o procurador geral do Estado.

Art. 86. O processo, julgamento e applicação da p~na.

nos casos de responsabilidade, se farão conforme fôr prescrIp
to em lei.
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§ Unico. A decretação a que se refere o art. anteceden
te vencer-se-á por 2/3 de. votos dos deputados presentes.

Art. 87. O presidente será criminalmente responsabilisa-
do:

I Por traição.
II Por peita, suborno ou concussão.
III Por abuso de poder.
IV Pela falta de observancia da lei.
V Pelo que praticar contra a liberdade, segurança ou

propriedade dos cidadãos.
VI Por qualquer dissipação dos bens publicos.
§ Unico. Estes delictos serão definidos em lei especial.
Art. 88. Salvo o caso de flagrante em crime inafiança-

vel o presidente não poderá ser preso senão em virtude de
ordem decretada pela Camara dos Deputados, ou pelo tri
bunal a que se refere o art. 85 desta Constituição.

SECÇAÜ III
DO PODER JUDICIARIO

Ci.PITULO I

Art. 89. O poder judiciaria terá por orgãos:
I Um t.ribunal superior com séde na capital do Estado.
II Juizes de direito.
fi O jury.
IV Os juizes districtaes.
Art. 90. A competencia do poder judiciario abrangerá

qualquer materia de natureza contenciosa, administrativa e
criminal; sendo o unico poder de julgar nos casos e pelo
modo que as leis estabelecerem.

Art. 91. A magistratura compôr-se-á dos juizes do tri
bunal supArior e dos juizes de direito.

§ 1°. Os magistrados serão vitalicios e só por senten
ça perderão os seus cargos.
. § 2°. Os juizes de direito, além de vitalicios serão inamo

VIveis, só podendo ser removidos á pedido ou mediante pro
~ess? em que se prove ser prejudicial aos interesses da
JustIça a sua permanencia no logar.
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Este processo poderá ter começo por iniciatIva do pro
curador geral do Estado, representação do conselho munici
pal, da Camara dos Deputados, OLI de qualquer pessõa do
povo.

Julgando o tribunal superior procedente a ·remoção,
communical·o-á ao presidente que declarará o juiz avulso até
haver vaga que por eUe possa ser preenchida.

Art. 92. Os vencimentos dos magistrado~ serão fixados
pela Camara dos Deputados.

Art. ~3. Os magistrados pelos crimes que commetterem,
quer communs. quer de responsabilidade, serão processados
e julg'adl)s pelo superior tribunal de justiça do Estado.

Art. 94. Sempre que as partes preferirem dar-se·á, o
julgamento por arbitras das causas em que não fOIem inte
ressados menores, orphãos ou quaesquer interdictos. Da no
meação dos arbitras e acceita.~ão deUes se dará conhecimen
to ao juiz, que lhes' mal'curà prazo para e decisão e a bo
mologarà, ou os processarà a requerimento d3 pn.rta, sinão
a tiverem proferido no prazo.

CAPITULO II

DO SUPERIOR TRIBUNAL

Art. 95. O superior tribunal compOr-se-á de cinco jui
zes que dentre si elegerão o presidente.

Art. 96. Os membros do tribunal superior serão nomea
dos pelo pre idente do Estado d'entre os juizes de direito do
mesmo Estado pela ordelli da· antigui litde que se contará de
llOis da organisação da magistratura.

Art. 97. Ao superior tribunal compete:
§ 1°. Decidir os con:fl.ictos de jurisdicções e de attribui

ções que se suscitarem entre as autoridades judiciarias do
Estado e entre estas e as administrativas.

§ 2°. Processar e julgar os magistrados, por crimes
communs e de responsabilidade.

§ 3°. Conhecer por appeUação das sentenças dos juizes
de direito nas causas crimes e nas cíveIS excedentes a res-
pectiva alçada. .

§ 4°, Organisar na segllutla conferencia do anno a lls·
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ta dos juizes de direito mais antigos e remettel-a ao pre
sidente para por elIa se regular a nomeação dos juizes que
deverão preencher as vagas abertas no tribunal.

§ 5°. Tomar assento paTa intelligencia das leis, quando
occorrerem duvidas na execução deUas.

Art. 98. Além dessas attribuições o superior triblmal
exercerá todas as mais que conferem as leis aos tribunaes
de segunda instancia.

Art. 99. Ao presidente do superior tribunal compete:
organizar a secretaria do tribunal e o regimento interno,
fazendo-o publicar pela imprensa; nomear o secretario e os
demais funccionarios, e fazer publicar em revista annual os
julgados e decisões do tribunal.

CAPITULO m

DOS JurzEs DE DIREITO

Art. 100. Os juizes de direito serão juizes de la. ins
taneia, nomeados pelo presidente do Estado, d'entre 'os ba
chareis formados em direito, prescrevendo a lei organica da
magistratura as condições da investidura.

Art. 101. Aos juizes de direito compete:
§ 1°. Julgar no civel:
I Os feitos preparados pelos juizes districtaes.

. II A.s suspeições postas a estes juizes e as appellações
interpostlls das sentenças, que proferirem.

§ 2°. Preparar e julgar as causas de valor superior a
dos cor}'os de rêis.

§ 3°, Exercer no crime as funcções dos actuaes juizes
de direito das comarcas especiaes, na parte não n.lterada pela
nova orgallisação.

§ 4°. Julgar, fóra da sêde do superior tribunal, as sus
peiçõe postas aos juizes de direito da comarca visinha.

Art. 102. O Estado de Goyaz serà dividido e m tantas
comarcas quantas a Camara dos deputados fixar; e uma vez
fixado o numero destas. não poderá ser diminuido.

§ Unico. A Camara, tendo em vi ta a população e i m·
portancia das COID.l.fCJ,S, classifical-as-á em entrancias.
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CAPITULO IV

DO JURY

Art. 103. Haverá o grande e o pequeno jury; o pri
meiro funccionará na séde da comarca e será presidido pelo
respectivo juiz de direito; o segundo na séde dos municipios
sob a presidencia do juiz districtal respectivo.

§ Unico. O grande jury compór-se-á de doze juizes de
fa.cto tirados á sorte d'entre os cidadãos qualificados jurados
ria comarca; e o pequeno jury de seis membros 'sorteados pelo
mesmo processo d'entre os jurados do municipio.

Art. 1.04. Ao ~rande jury compete o julgamento dos: cri·
meR inafiançaveis de conformidade com a 'legislação em vigor j

e ao pequeno jury o julgamento dos crimes afiançaveis e em
geral de todos aquelles em que os réos pôdem se livrar sol
tos.'

Art. 105. Das decisões do grande jnry haverá appella
ção para o superior tribuual do Estado, e das do pequeno
jury para o juiz de direito da comarca.

A appellação quer n'um quer n'outro caso será volunta·
ria.

CAPITULO V

DOS JUIZES DISTRICTAES

Art. ] 06. Haverá em cada um dos districtos em que se
dividir o municipio um juiz electivo, e que servirá por tres
annos, com a denominação de juiz districta1.

Art. 107. Aos juizes districtaes compete o lreparo e
julgamento de todas as causas cíveis até o valor de tresentos
mil réis com appellação para o juiz de direito da comarca.

§ 1°. Ao juiz districtal da séde do municipio, além d'es
ali. attribuição, compete mais:

I No crime, o preparo dos processos até pronuncia ex
clusive e a presidencia do pequeno jury.

II No civel, o preparo de todas as causas até o valor de
dois contos de réis.

§ 2°. Os juizes districtaes em, sua~ faltas ou impedim~n
tos serão substituidos pelos immediatos na ordem da votaçao.
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Art. lOS. Ficam supprimidos ·os cargos de juiz munici
pal e substituto.

CAPITULb VI

Do lDinisterio publico e ser"entuarios

DOS OFFIClAES DE JUSTIQA

Art. 109. O ministerio publico instituido para represen
tar o Estado, seus interesses, os da justiça publica, os dos
orphãos, interdictos e ausentes, perante os juizes e tribunaes,
terá por orgãos em primeira instancia - os promotores, sub
promotores e curadores e em segunda instancia a procurador
geral do Estado.

§ Unico. Em cada comarca haverá um promotor, e em
cada municipio um sub-promotor.

Art. 110. Os promotores, sub·promotores e procurador
geral do Estado serão nomeados pelo presidente - os primei
ros mediante proposta do juiz de direito da comarca, o segun
do d'entre os membros do superior tribunal do Estado.

Art. 111. Os promotores pub!icos, ás suas 3.ctuaes attri·
buições accumularão as de procuradores dos feitos da fazenda
(fórs da comarca da capital) e as dos curadores geraes de oro
phãos, interdictos, ausentes e reziduos, onde as curadorias não
tiverem sido incumbidas a serventuarios vitalícios.

Art. 112. Os serventuarios dos officias de justiça serão
nomeados vitaliciamente pelos juizes da comarca. medianta con·
curso.

§ Unico. Os escriváes do superior trihunal serão tambem
nomeados mediante concurso.

TITULO IV
DISPOSIÇÓES GERAES

Art. 113. O presidente, os membros LIa Camra dos de
P~tados, os dos conselhos municipaes e quaesquer funcciona·
fiOS pllb i oc;: , no acto da pósse de seu lugar, deverão fazer a
e~wnte lIJ:utestação :
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" Por minha honra e pela patria, prometto solemnemen·
te preencher com toda a exactidão e escrupulo os deveres
inherentes ao cargo de , envidando n'esse desempenho quan-
to em mim couber a bem do Estado e dos meus concidadãos. "

Art. 114. Todos os fnnccionarios publicos do Estado e
do municipio qualquer que seja a classe ou cathegoria a que
pertencerem, são respon!';aveis civil e criminalmente por pre
varicação, abuso ou omissão no exercicio de suas funcções.

§ 1°. Não os isentarão de culpa quaesquer ordens e de
terminações de seus superiores.

§ 2°. Denunciados 11elos prejudicados ou por qualquer
cidadão, á autoridade judiciaria competente, com ou sem re
quisição do ministerio publico, mas com audiencia deste, é
obrigado a fazer efiectiva a responsabilidade dos funccionarios
culpados.

§ 3°. Além da pena criminal, ficam eUes pelo damno
causado sujeitos á indmnisação pecuniaria, nrbitrada pelo juiz
com o limite marcado por lei, e resoluvel em prisão.

Art. 115. Quando em algum municipio se perpetrarem
crimes que por sua gravidadB, numero de culpados, ou patro
cinio de pessoas poderosas, tolham a acção regular das auto
,ridades locaes e exijam investigação mais accurada e prompta,
o presidente determinará que para ali se passe tamporaria-
mente algum dos magistrados do Estado e proceda a rigoro
so inquerito, formação da culpa e pronuncia dos criminosos,
com recurso necessario para o superior tribunal.

§ Dnico. O magistrado n'esse caso perceberá uma ajuda
de custo arbitrada pelo presidente, e contará tambem o dobr.o
de tempo da antiguidade emquanto est.iver exerceudo essa deli
gencia. A's suas ordens 'ficará a força local e a do Estado, ar
qual deverá acompanhaI-o durante a deligencia.

TITULO V
DA REFORMA CONSTITUOION AL

Art. 116. A lJresente Constituição será 'reformada quan
do as im o requerer a maioria das municipalidades do Estado,
ou da Gamara dos deputados.
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§ 1°. Proposta a reforma na Camara será lida tras ve·
zes guardando-se entre uma e outra leitura o intervallo de
cinco dias, e sub+nettida depois á discussão, não se conside
rando approvada se não passar por dous terços de votos dos
membros da Camara, em cada uma das tres discussões.

§ 2°. Concluida a votação da reforma, o presidente da
Camara promu.lgal~a-á e fará publicar como addição constitu
cional.

TITULO VI
DISPOSIÇÕES' TRANSITORIAS

Art. 1°, O municipio que até 31 de Dezembro de 1896
não se houver organi.'lado será annexado a outro por delibe
ração da Camara.

Art. 2°. A' proporção que os municipios se forem orga
nisando, o governo do Estado entregar·lhes-á a administração
dos serviços que, por esta Constituição lhes competirem, liqui
dando 1l. responsabilidade da administração do Estado no to·
cante a esses serviços e o pagamento do pessoal respectivo.

Art. 3°. Os conselhos municipaes compôr-se-ão, em sua
primeir. ol'ganisação, de dose membros no municipio da ca
pital, de oito nos que tiverem por sMe uma cidade e de seis
n'aql1elles cuja sMe fór uma villa, podendo nas respectivas
leis organicas alterar este numero.

Art. 4°. Na organisação que se fizer dos divel'sos ser
viços do Estado, o presidente preferirà os funccionarios mais
antigos e de mais merecimento, mandando que se conservem
como addidos os que excederem dos quadros do pessoal das
repartições.

Art. 5°. E' garantida a divida publica.
Art. 6°. Nas primeiras nomeações para a magistratura

de Ia. e 290 instancia do Estado, o presidente contemplará de
prefereneia, quanto lhe permitta o interesse da melhor com
posição d'eUa, os actuaes juizes de direito e desembargadores
de melhor nota.

Art. 7°. Os serventuarios dos officiBes de justiça que por
e:ifeito da nova organisação ficarem em disponibilidade terão
di~eito ás vagas que se abrirem dos ofticios em que tiverem
servido.
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Art. 8°. As leis provinciaes do antigo regimen não con
trarias a esta Constituição continuam em vigor emquanto não
forem revogadas pelo poder legislativo do Estado.

Art. 9°. Estabelecido o imperio da lei neste Estado com
o reconhecimento e respeito ás deliberações da Camara Cons
tituinte, o presidente, e na sua falta ou impedimento o vice
presidente deIla, assumirá o governo, prestando desde já o
respectivo compromi~so e mandará incontinenti, proceder a
eleição do presidente e vice-presidentes do Estado, observan
do-se n'essa eleição o processo eleitoral da lei de 9 de Janei
ro de 1881, no tocante á organisação das mezas.

Art. 10. A Camara dos deputados será convocada extra
ordinariamente na mesma data em que se deterninar a elei
ção para proceder a apuração dos votos, dar põsse ao presi
dente e vice-presidentes eleitos e votar as leis complementa
res da Constituição e os orçamentos.

Art. 11. Approvada esta Constituição será promulgada e
publicada pela Camara Constituinte.

. Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução desta CJonstituição pertencerem que
a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente
como n'ella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.

Sala das sessões da Camara Constituinte na cidade de
Goyaz, IOde Junho de 1881.

O presidente. - Joaquim Fernandas de Carvalho
O 1° secretario. -Berna'l'do Antonio de Faria Albernaz
O 2° secretario. - Antonio Cupertino Xavier de Barros
O 3° secretario. - Ricardo da Silva Paranhos
O 4° secretario. - José Jacintho de Almeida
Antonio Luiz da Costa Brandão
Carlos Gomes Leitão
José Ma'}-'ia Monteiro de Barros
AY1'es Feliciano de Mendonça
Francisco de Paula Gonzaga
Manoel Alves de Gast1'O
Antonio A ug~tsto Vieira de Castro
Emesto Ferreira da Silva
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Miguel Jose Vieira
Jose Francisco de Campos
Jose Leopoldo de Bulhões J ardJim
Antonio José Caiado
Joaquim Ayres da Silva
Francisco Vaz da Costa
Gustavo Baldoino de Souza
Joaquim Xavier Guimarães Natal
J eronymo Rodrigues de Souza Moraes
Paulo Francisco Póvoa
Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim.





CONSTITUIÇÃO
DO

ESTADO DE MATTO-GROSSO



Nôs os representantes do povo matto-grossense, reunidos em
Camara. Constitninte para organisar este Estado, segundo °
regimen estabelecido pela Constituição Federal, estabelece
mos, decretamos e promulga!ll0s ~ seguinte

CONSTITUICÃO
DO

ESTADO DE MATTO,GROSSO
TITULO I

Do·Estado

SECÇÃO I

ORGAIUSAÇlo

Art. 10
• A antiga provincia de Matto-Grosso, adop.tando

como fôrma de seu governo, sob o regimen representativo, a
Republica Federativa proclàmada a 15 de Novembro de 1889.
constitue-se em Estado, iazendo parte da Republica dos Es
tados Unidos do Brazil.

Art. 2°. Os limites de seu territorio são os mesmos da
antiga província, e sô poderão ser alterados por deliberação
de sua assembléa legislativa, tomada em duas sessões annnaes
snecessivas, com approvação definitiva do Congresso Nacona!.

Art. 3°. O governo da União nenhuma intervenção terá
nos seus negocios internos, salvo:

1°. Para repellir invasão estrangeira ou de outro Esta
do j
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~o. Para manter a fôrma republicana tetleJ;'ltiva ;
3°, Para restabelecer à ordem e tranquillidade publica,

mediante requisição; .
4°. Para assegurar a execução das leis e sentenças fe-

deraes. . _
Art. 4°. A sua soberania tem por orgãos tres poderes

distinctos e harmonicos: - o poder legislativo, o poder exe
cutivo e o poder judicial.

SECÇÃO II

. Do Poder Legislativo

CAPITULO I

OBGANISAÇlo

Art. 5°. O poder legislativo é exercido por uma 8Ô Ca
mara, denominada - assembléa legislativa -, com a sancção
'do presidente do Estado..

Art. 6°, A assembléa legislativa se comporà de dezoito
deputados, 'nomeados simultaneamente em todo o Estado por
eleição directa, podendo esse numero ser alterado por lei or
dinaria.

§ 1f
'. Cada legislatura durarA dois annos e em cada ses

são annual funccionará a assemblêa durante dois mezes sem
interrupção, ou por mais tempo em virtude de prorogação ;

§ 2°. A assembléa reunir·se·á na capital do Estado, no
dia 13 de Maio de cada anno, independentemente de convoca
ção, que só terá logar para a.s s~ssões extraordinarias ;

§ 3°. As suas sessões diarias serão publicas, salvo deli
beração em contrario, e para que ellas sejam abertas e possa
a assembléa deliberar será indispensavel a presen~a da maio
ria absoluta de seus membros, excepto nas s~sões prepara
torias, que poderão fazer-se com um terço d'elles ;

§ 4°. As suas deliberações serão tomadas por maioria de
votos presentes, á excepção dos casos expressos D'esta Consti
tnição.
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Art. 70• São condições de elegibilidade para o cargo de
deputado:

1&. Estar no goso dos direitos de eleitor;
2&. Ter pelo menos tres annos de residencia no Estado;
3". Ter mais de cinco annos de cidadão brasileiro, se fôr

naturalis\\do ;
48.. Nâo el'tar comprehendide em algum caso de incompa"

tibilidade eleitoral que a lei fixar.
Art. 80• O deputado não pôde, sob pena de perda do,

mandato, celebrar contracto com o governo para serviços ou
emprezas pagas ou subv~ncionadas pelos cofres do Estado,
nem acceitar nomeação para emprego ou commissão remunera
da, á excepepção de accesso legal no cargo que já exercia
antes da eleição.

§ Unico. O mandato legislativo é incompatível com o
exercicio de outra funcção durante as sessões.

Art. 90
• No fim 4e cada legislatura a lei determinará para

a l~gislatura seguinte o subsidio pacuniario a que tem direito
o deputado pelas sessões diarias a que comparecer, arbitrando
ao mesmo tempo a ajuda de custo para viagem aos que resi
direm fóra da capital.

Art. 10. O deputado ê inviolavel por suas opiniões, pa
lavras e votos no exercicio do mandato.

§ 1°. Desde que tiver recebido diploma até nova eleição,
se antes não houver perdido ou renunciado o mandato, o de
putado não poderá ser preso nem processado criminalmente
sem prévia licença da assembléa, salvo caso de f1.agrancia em
crime inafiançavel.

E neste caso, lflvado o processo até pronuncia exclusi
ve, a autoridade processante remetterá os autos a assembléa
para deliberar sobre a procedencia d:J. accusação, se o accusa
do não optar pelo julgamento immediato.

§ 2°. Se a assembléa negar licença parlt o pro ~esso, 011
declarar improcedente a accusação, cessará a acção criminal,
que em tempo algum poderá ser intentada ou renovada.

§ 30. A recnsa da licença ou declaração da improceden
cia da a~cusação, só se terá por provada se obtiver dous ter
ços de votos dos membros de que se compõe a assembléa.
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CAPITULO II

ATTBIBUlÇÕES

Art. 11. Compete ao poder legislativo:
§ 1°. Orçar annualmente a receita e despeza do Estl\do i
§ 2°. Annullar as resoluções e posturas munieipaes que

fOJ;,em contrarias ás leis federaes e do Estado, ou que offende
rem direitos de outros municipios i

§ 3°. Autorisar emprestimos e outras operações de cre
dito i

§ 4°. Fixar annualmente a força publica i
§ 5°. Decretar as leis organicas para completa execu-

ção d"esta Constituição;
§ 6°. Legislar:
1°. Sobre impostos i
2°. Sobre a divisão politica, judiciaria e administrativa

do Estado e sobre a mudança de sua capital;
3°. Sobre a crea~ão, suppressão e vencimentos dos em-

pregos publicos; ,
4°. Sobre obras publicas, estradas, navegação interior e

communicações postaes e telegraphicas que não pertençam á
administração federal i

5°. Sobre a desapropriação por necessidade ·ou utilidade
publica do Estado e do municipio i

6°. Sobre a cathechese e civilisação dos indios;
7°. Sobre os limites 00 territorio do Estado;
8°. Sobre as minas, terras publicas e bens que perten

çam ao Estado i
9°. Sobre o regimen eleitoral applicavel á eleição dos

funccionarios do Estado;
10. Sobre a organisação judiciaria;
11. Sobre o processo civil e criminal i
12. Sobre os crimes de responsabilidade 'do presidente

do Estado, e a fórma de processo para seu julgamento;
13. Sobre o ensino publico, que será livre e leigo em

todos os seus grãos. A instrucção primaria será gratuita, e
obrigatoria nas condições estabelecidas por lei i

14. Sobre o subsidio dos membros da assembléa legisla
tiva e vencimentos do presidente do Estado j
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15. Sobre os ajustes e ~onvenções sem caracter politico
com outros Estados; .

1~. Sobre a divida publica activa e passiva;
17. Sobre todos os assumptos que não foram expressa ou

implicitamente vedados aos Estados pela Constituição Federal.
Art. 12. E' tambem da attribuição da assemblêalegisla-

ti~a, sem dependencia de sancção do presidente:
§ l°. Organisar o seu regimento interno;
§ 2°. Verificar os poderes de seus membros;
§ 3°. Organisar a sua secret&ria;
§ 4° ~ Proceder a apuração da eleição do presidente e

vice·presidentes do Estado, aceitar a renuncia d'elles, dar-lhes
pósse de seuB cargos, conceder-lhes ou negar-1h6$ licença. para
sahirem do Estado ; ,

§ 5°. Requisitar a intervenção do governo federal;
§ 6°. Solicitar a reforma da Constituição Federal;
§ 7°. Promulgar as leis e resoluções _nos casos do art.

14 § § 1 e a; ·
§ 8°. Processar e julgar o presidente do Estado'nos cri

mes communs e de responsabilidade, segundo a fôrma de pro
cesso anteriormente estabelecida j'

§ 9°, Perdoar e commutar as penas dos:empregados pu
blicos, em crime de. responsabilidade;

§ 10. Conceder ou negar licença. para o processo de seus
membros perante a justiça. ordinaria;

§ 11. Deliberar sobre a procedencia da accusação por
crime inll.fiançavel contra o deputado preso em 1la.grante delicto ;

§ 12. Resolver definitivamente sobre os ajustes e con
venções feitas pelo presidente do Estado;

§ 13. Adiar e prorogar as suas sessões.

CAPITULO m
DA.S LEIS E RESOLUÇÕES

Art 13. A. proposição das leis e resoluções compete aos
membros da assemblêa legislativa, e ao presidente do Estado
por meio de mensagem.

§ l°. Os projectos terão tres discussões, se forem oifere
cidos por qualquer depntadó; e sômente duas, se partirem do
presidente do Estado;
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§ 2°. Entre uma e outra discussão haverá o intervallo
de 48 horas pelo menos j .

§ 30. Nenhum projecto será posto em discussão sem o
parecer da commissão a que pertença a sua materia e sem es
tar comprehendido na ordem do dia da sessão.

Art. 14. Adoptado o projecto, será eUe envia.do ao po
der executivo, que lhe dará sua sancção e o promulgará. Se,
porém, o presidente o julgar inconstitucional ou contrario aos
interesses do Estado, oppor-Ihe-ha O seu veto dentro de dez
dias uteis d'aquelle em que o recebeu e o devolverà dentro
d'esse praso á assembléa, com a exposição fundamentada dos
motivos da recusa.

S 1°. O silencio do poder executivo no decendio impor
ta a sancção, e n'esse caso a promulgação se fará pelo presi
dente da assemblêa, em nome d'eUa.

§ 2°. Si, porém, antes de findar o decendio, estiver en
cerrada a sessão da assembléa, o presidente do Estado, no
caso de recusa da sancção, publicará pela impren~a as razões
de sua opposição, dentro d'aquelle praso.

§ 3°. Devolvido o projecto, será eUe sujeito a uma uni
ca dis~ussão e á votação nominal, considerando-se approvado
se obtiver dous terços, pelo menos, dos votos presentes, e
n'esse caso voltará ao poder executivo para a solemnidade de
sua promulgação, que se effe~tuará dentro de 48 horas; fazen
do··a, si este praso fôr excedido, o presidente da assembléa,
em nome d'eUa.

§ 4°. A saneção e promulgação terão a seguinte fórmu
la:

1°. " A assembléá leg'islativa do Estado decreta, e ea
sancciono a seguinte lei (ou resolução): "

2°, .• A assembléa legislativa do Estado decreta, e eu
promulgo a seguinte lei (ou resolução): "

§ 5°, Se a prümulgação fôr feita pelo presidente da as
sembJéa, em nome d'ella usar-se·ha da seguinte formula:

" F.. " presidente da ussembléa legislativa do Estado de
Mattto-Gro~so, faço saber aos que a presente virem que a
me ma assemblé decreta e promulga. a seguinte lei (ou reso-
lução) : " .

Art. 15. Os projectos rejeitados não poderão ser renova
dos na mesma sessão annual.
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"'"SECÇAÜ III
o Poder executivo

CAPITULO I

DO PRESIDÉNTE, SUA SUBSTITUIÇÃO E ELEIÇÃO

Art. 1fi, O poder executivo será exercido por um cida
dão com o titulo de - Presidente do Estado - eleito dil'ecta
mente pelo corpo eleitoral para servir durante quatro annos.

Art. 17. Para substituir o Presidente na sua falta e im
pedimentofl serão eleitos simultaneamente e pela mesma fór-
ma de S'· Ião tres vice-pl'e~identes, com a designação de
1°, 2°' e quaes servirão durante o mesmo periodo go·
vernamE"

§ 1u. 1~0 impeuimento dos vice-presidentes, serão succes
sivamente chamados ao governo do Estado o presidente da
assembléa legislativa e o presidente da camara municipal da
capital;

§ iO. Se ficarem vagos durante o .quatriennio os lugares
de Presidente e vice-presidentes proceder-se-ha á eleição para
preenchimento dos quatro cargos, começando-se novo periodo
governamental ;

§ 3°. O Presidente deixará o exercicio de soas funcções
improrogavelmente no mesJDo dia em que terminar o seu pe·
riodo governamental, succedendo-lhe logo o recem-eleito ou 'Js
substitutos deste, segundo as regras deste artigo.

Art. 18. São condições de elegibilidade para os cargos
de presidente e vice-presidentes:

10. Ser cidadão brasileiro ;
2°. Estar no exercicio dos direitos politicos ;
3°. Ser maior de 30 annos de idade;
4°, Ser domiciliado no Estado durante os cinco annos

que precel1erem a eleição, s~ fôr brasileiro nato, e dez annos
se fór naturalisado.

Art. 19. O Presidente não póde ser 'reeleito para o qua
triennio seguinte e nem eleito vice-presidente.
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§ 1°. O vice-presidente não pMe ser reeleito e nem elei
to Presidente, se dentro de um anno antes 'do dia da eleição
houver exercido o governo por algum tempo.

§ 2°. O presidente da assembléa legislativa ou da cama
ra municipal da capital, que se achar nas condições do para
grapho anterior, não pMe ser eleito Presidente ou vice presi·
dente do Estado.

§ 3°. São tambem inelegiveis os parentes consanguineos
e affins, no primeiro e segundo gráos, do Presidente ou do
substituto legal d'est~ q!.!.e se achar em exercicio no momento
da eleição, ou que o tenha deixado até 6 mezes antes.

Art. 20. A eleição do Presidente e vice-presidentes far
se-ha no dia IOde Março do ultimo anno do quatriennio.

§ 1·. Cada eleitor votará em duas cedulas distinctas, em
uma para dresidente e em outra para os tres vice-presidentes.

§ 2°. O resultarlo de cada mesa eleitoral será immedia
tamente publicado por edital e pela imprensa, onde a houver,
e de tudo será la.vrada uma acta circumstaneiada, de igna ndo
os nomes dos votados e o numero de votos obtidos por cada um.

§ 3°. Da acta ~erão extrahidas duas cópias aSl;ignadas
por toda a mesa, para serem remettidas - uma ao Presiden
te do Estado e outra á secretaria da assembléa legislativa.

Art. 21. A assembléa legislativa, na sessão ordinaria que
se. seguir á eleição, fará, com qualquer numero de membros
presentes, a apuração das authentieas recebidas, proclamando
Presidente e vice-presidentes os cidadãos que houverem reu
nido a maioria absoluta dos suffragios.

§ 1°. Se nenhum dos votados tiver alcançado a maioria
absoluta, a assembléa etegerá por escrutinio secreto e maio
ria de votos o Presidente ou vice-presidentes d'entre os dous
cidadãos mais votados para cada um dos cargos na elei ção
directa, considerando-se eleito o mais velho no caso de empate.

§ 2°. A apuração se fará em uma só sessão diaria,
lavranlio-se uma acta circumstanciada de todos os trabalhos,
que será assignada pela mesa e por todos os deputados pre
sentes.

§ 3°, O resultado da apuração será immediatamente publi·
c ado por edital pela imprp.nsa, e da respectiva acta serão extrahi·
d as cinco cópias authenticadas pela mesa, que as remetterá ao
P residente e vice-presidentes eleitos e á secretaria do governo.
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Art. 22. O presidente em exercicio terá os vencimentos
que lhe forem marcados em lei, que não poderão ser altera-
dos durante o qUlLtriennio. ,

Art. 23. O presidente e vice-presidentes tomarão pósse
de seus cargos perante a assembléa legislativa, se estiver
funccionando, ou perante a camara municipal, fazendo a se·
guinte declaração de compromisso:

" Prometto cumprir fielmente os deveres de presidente
(ou vice-presidente) do Estado, observando e fazendo obser
var a Constituição e as leis, e promovendo quanto em mim
couber a felicidade geral. "

Art. 24. O prbsidente e vice-presidentes perdem o CE.r·
go, retirando-se para fóra do Estado sem prévia licençll. da
assembléa legislativa.

CAPITULO II

ATTRIBUI QÔES

Art. 25. Compete ao poder executivo:
§ 1°. Cumprir e fazer cl\mprir as leis do Estado ';
§ 2°. Sanccíonar, promulgar e fazer publicar as leis e

resoluções da asssembléa 'legislativa;
§ 3°. Expedir os decretos, regulamentos e instrucções

necessarias para a execução das leis;
§ 4°. Convocar extraordinllriamente a assembléll. legis·

lativa e prorogar as suas sessões;
§ 5°. Dar conta annualmente ao poder legislativo da si

tuação do Estado, em mensagem que lhe d4rigirá no primeiro
dia da sessão annual ;

§ 6°. Fazer arrecadR.r os impostos e rendas do Estado,
e dar-lhes a applicação determinada por lei;

§ 7°. Prover os cargos civis e miHtares, nomeando, sus
pendendo e demittindo, na fórma da lei;

§ 8°. Distribuir a força publica e mobilisal-a, segundo
as exigencias dllt segnrança e tranquillidade do Estll.do;
, § 9°. Perdoar e commutar as penas impostas 8003 crimes

communs pelos tribunaes do Estado;
§ 10. Contrahir emprestimos e fazer outras operações de

credito, com prévia aut?risação legislativa i
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§ 11. Fazer com outros Estados ajustes e convenções
sem caracter politico, ad referendum da assembléa legisla
tiva;

§ 12. Apresentar á assembléa legislativa as propostas de
orçamento, de fixação de força publica e quaesquer outras que
julgar convenientes.

§ 13. Tomar as providencias necessarias para que as
eleições se raalisem na f6rma da lei;

§ 14, Representar o Estado perante os poderes federaes
e dos outros Estados;

§ 15. Decidir os conflictos de jurisdicção entre autori·
dades administrativas;

§ 16. Suspender, não estando reunida a assembléa legis
lativa, a execução das resoluções e posturas das camaras mu
nicipaes que forem contrarias ás leis federaes e do Estado, ou
o:ffenderem direitos de outros municipios, dando conta circums
tanciada de seu acto á mesml~ assembléa na subsequente re
união;

§ 17. Requisitar a intervenção do governo da União;
§ 18. Reclamar contra as invasões da autoridade fede

ral nos negocios do Estado.

CAPITULO III

DA RESPONSAllILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 26. Nos crimes communs de responsabilidade, o pre
sidente será proctjssado e julgado pela assembléa legislativa,
e deixará o exercicio de seu cargo logo que lhe seja intima
do o decreto de pronuncia.

Art. 27. Constituem crime de responsabilidade os actos
do presidente que attentarem contra :

1°. A Constituição e as leis da União e do Estado;
2°. O livre exercicio dos poderes politicos;
3°. O gOBo ou exercicio dos direitos politicos e indivi-

duaes;
4:0. A segura.nça iriterna do Estado-;
5°. A probidade da administração;
iO. A gn a e applicação legal dos dinheiros p'ablicos.
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§ 10. Em lei especial serão definidos estes delictos e re·
guIada a fôrma da accusação, proceSElO e julgamento d'elles
igualmente applicavel aos crimes communs;

§ 2°. A sentença condemnatoria s6 poderá ser proferi
da, reunindo dous terços de votos dos deputados presentes á
senão de julgamento;

§ 3°. As penas para os delíctos de responsabilidade se
rão s6mente as de suspensão ou demissão, com incapacidade
para outro emprego, ou sem elIa. Em caso algum desappare
cerá a obrigação de indemnisar o damno causado, que será
pedido pela' competente acção civil.

SECÇÃO IV
(l) • Q~3r judicia

OAPITULO I

ORGANISAQÃO

Art. 28. O poder judicial será e~ercido :
1°. Por um tribunal superior del:ominado - Relação do

Estado -, composto de cinco membros com o titulo de - des
embargador -, tendo sua séde na capital;

2°. Pur juizes de direito, um em cada comarca.;
3°. Por supplentes dos juizes de direito, tres em cada

município;
4°. Pelo tribunal do jury, com a organisação actual j

5°. Por juizes de paz, quatro em cada parochia.
Art. 29. A judicatura do Estado constituirá duas instan

ciRs: li. primeira formada. pelos juizes de direito, seus supplen
tes, pelo jury e pelos juizes de paz, e a segunda pela Relação.

Art. 3u. Os deôembargadores e juizes de direito serão
vitalício e 'ó por sentença perderão os seus cargos.

., Unico. O juizes de direito 6 poderão ser removidos
de urna pa.ra outra comarca, se o requererem.

Art. 31. A lei fixará os vencimentos dos magistrados.
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Ârt. 32. Nos crimes communs e de responsabilidade, os
desembargadores s juizes de direito responderão perante o tri
bunal da Relação.

§ 1°. Quando a ação criminal fôr intentada contra to
dos os membros <10 tribunal da Relação ou a maioria d'elles
o processo e julgamento terá logar perante a assembléa le
gislativa, que se conver:terá em tribunal de justiça, proceden
do em conformidade das leis vigentes;

§ 2°. Fica salvo aos réos, no caso ue condemnação, o direi
to de requerer a revisão de seu processo pelo snpremo tribunal
federal, na fórma do art. 81 da Constituição da Republica.

Art. 33. Os desembargadores serào nomeados pelo presi
dente do Estado d'entre os juizes de direito, por ordem de

. antiguidarle absoluta,
Art. 34. Os juizes de direito serão nomeados pelo pre

sidente d'entre os bachareis formados que tiverem, pAlo menos,
quatro annos ele pratica do fõro e que em concurso lJerante a
Relação forem classificados nos dous primeiros logare~ da lis
ta de habilitação.

§ Unico. Quando só houver nm candidato, poderá o pre·
sidente manual', por uma vez sómente, que se proceda 8. novo
concurso.

Art. 35. Os desembargadores erão substituidos nos seus
impedimentos pelos juizes de direito, regulada a precedencia
pela proximidade das comarcas da séde da Relação.

Art. 36. Os supplentes Jos juize de direito serão no
meados pelo presidente, por quatro annos, durante os quaes
não poderão ser removidos nem perder o cargo senão a re
querimento seu ou por sentença. Â precedencia d'enes na
substitni~ã.o dos juizes de direito será regulada pela ordem de
proximidade dos municipios da séde da comarca.

Ârt. 37. Os juizes de paz serão electivos e servirão por
quatro annos.

Art. 38. O ministerio publico compor-se-ba do procura
dor geral do Estado juuto ao tribunal da Relação, de promo
tores da justiça nos municipios que forem sédes de comarca,
e de adjuntos nos ontros municipios.

Art 39. O procurador geral será nomeado pelo presiden
te do Estado d'entl'e os .t1lembroô (la Relação e servirá por
tres annos, podendo ser l'econcluzido.
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Art. 40. Os promotures da justiça e seus adjuntos serão
tambem nomeados pelo presidente, d'entre as pessoas legal·
mente habilitadas, com preferencia os bachareis formados, e
serão conservados emqu:mto bem servirem.

Ârt. 41. Nas causas civeis dar-se-ha o arbitramento,
sempre que as partes o preferirem e forem capazes de tran
sigir. O compromisso e a sentença arbitral só se tornarão
exequíveis pela homologação do juiz territorial.

CAPITULO II

ATTRIBUlÇÔES

Art. 42. E' da competencia do poder judicíal o 'julga
mento de todas as causas civeis e criminaes que por esta e
pela Constituição Federal não tiverem sido expressamente COII\

mettidas á outra jurisdicção especial.
Art. 43. A lei determinará as attribui-iões de cada or

gão do poder judicial, sob as seguintes bases:
§ lo. Ao tribunal da Relação competirá;
1°. Eleger annalmente d'entre os seus membros o seu

presidente;
2°. Julgar os recursos interpostos das sentenças dos jui-

zes de oireito e das decisões do jury ; .
3° Decidir os conflictos de jurisdicção entre autoridades

judiciarias ou entre estas e as administrativas;
4°. Processar e julgar os juizes vitalícios, nos crimes

communs e de responsabilidade, de accôrdo com o disposto no
art. 32;

5°, Conceder habeas-cO?'pus;
6°, Organisar a lista dos juizes de direito, por ordem de

antiguidade, e resolver as reclamações que apparecerem a
respeito;

7°. Remetter ao presidente do Estado, logo que se der
algum~: vaga na Relação, a, lista dos juizes de direito por or
dem de antiguida 'e;

8°. Enviar o pre.idente do Estado a lista dos cidadãos
habi1itt\dos em concurso para o carg'l} de juiz de direito.

§ 2°. Ao presidente do tribunal competirá:
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l°. Nomear, suspender a demittir, na. fôrma da lei, os
empregados da secretària do tribunal, bem como os respecti
vos serventuarios de officios de justiça;

2°. Decidir da suspeição opposta ao juiz de direito da
capital;

3°. Abrir concurso, no praso da lei, para o logar de juiz
de, direito, logo que vague qualquer comarca.

§ 3°, Ao juiz de direito competirá:
1°. Processar e julgar em primeira instancia todas as

causas criminaes e as de natureza civel, que excederem da al
çada do juiz de paz;

2°. Conhecer~ por via de appellação, das sentenças dos
juizes de paz;

3°. Conhecer das causas matrimoniaes;
4°. Proferjr todos os d'espachos susceptiveis de recurso

nas causas processadas perante os supplentes;
5°, Processar e julgar os crimes de responsabilidade dos

empregados publicos do Estado e municipaes que não tiverem
fÓro privativo; .

6°. Decidir, fôra da capital, da suspeição do juiz de
direito da comarca visinha;

7°, Decidir da suspeição dos supplentes e dos juizes de
paz;

8°, Presidir ás sessões do jury em todos os municipios
da Icomarca;

9°, Conceder habeas-corpus ;
. 10. Nomear, na fôrma da lei, os serventuarioB dos offi

cios de justiça da comarca.
§ 4°, Ao supplente do juiz de direito competirá, além

da substituição d'elle nos seus impedimentos, exceptuada a
presidencia do tribunal do jury, o preparo de todos os feitos
civeis e criminaes, fóra da. séde da comarca, com exclusão dos
despachos susceptiveis de recurso.

§ 5°. Ao juiz de paz competirã:
10. Presidir o acto do casamento civil;
2°, Decidir, Mm appellação para o juiz de direito, as

cau.sas de valor não ercedente de quinhentos mil réis (5006);
3°, Processar e julgar, com aPllellação para o juiz de

direito, os llequeno~ crimes e contravenções, conforme fôr es
tabelecido em lei ordinaria.

J
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§ 6°. A competencia do jury continúa a ser a mesma
que tinha este tribunal no regimen anterior.

§ 7°. O procurador geral do Estado será o orgão do
ministerio publico junto ao tribunal da Relação.

§ 8°, Os promotores da justiça e adjuntos exercitarão as
funcções dos actuaes promotores publicos, ficando annexadas
aos respectivos cargos as attribuições dos actuaes curadores
geraes de orphãos, promotores de residuos e procuradores dos
feitos da fazenda do Estado, nos termos que a rei estabelecer.

TITULO' I

DO MUNICIPIO

Art. 44. Os municipios actuaes continuam com os mes
mos limites territoriaes, que poderão ser alterados quando
convier aos interesses da administração. .

Art. 45. O municipio será autonomo e iudependente na
gestão de seus negocios.

Art. 46. O governo do municipio será commettido, na
parte deliberativa, á uma camara cujos membros denominar-se
hão - vereadores, e, na parte executiva, a um cidadão com o
titulo de intendente geral.

Art. 47. O numero de vereadores será de nove na ca
pital, de sete nas cidades ou villa,s que forem séd,es de comar·
ca, e de cinco nos outros municipios; podendo este numero
ser alterado por lei quando convier.

Art. 48. Os vereadons serão substituidos, nas suas fal
tas ou impedimentos, pelos seus immediatos em votos, na or
dem da votação.

§ 1°. Para substituir O intendente haverá dous vice-in
tendentes, com a designação de 1° e 2°.

§ 2°, Na falta ou impedimento do intendente e seus subs
titutos, a cama,ra municipal nomeará quem exerça interina
mente as funcções de intendente.

Art. 49. Os vereadores, o intendente e os vice-intenden
tes serão eleitos na mesma occasião, por suftragio directo e por
pluralidade de votos, e servirão durante quatro annos, não
podendo ser reeleitos para o quatriennio seguinte o intendeu
te e seus substitutos.
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Art. 50. O cargo de vereador é gratuito e o de inten
dente pôde ser remunerado pela camara.

Art. 51. Os vereadores e intendentes responderão perante
o juiz de direito da respectiva comarca pelos abusos que pra
ticarem no exercicio de suas funcções.

Art. 52. Em lei ordinaria especial será determinada a
competencia das camaras municipaes e dos intendentes, de har
monia com as seguintes bases :

§ 1°. A' camara municipal competirá:
1. Verificar os poderes de seus membros e do inten

d?nte, apurando a respectiva eleição e julgando da validade
deIla; .

2. Eleger- d'entre seus membros, annualmente, o seu
presidente e vice-presidente;

3. Exercer em sua plenitude o direito de petição e re
presentar contra os attentados praticados contra as leis fede
raes e do Estado;

4. Celebrar .com outras camaras convenção sobre mate·
ria de interesse commum á seus municipios;

5. Conceder ou negar a sua approvação á nomeação on
demissão do secretario da camara ou do engenheiro municipal,
feita pelo intendente;

6. Reclamar do intendente todos os dados e informa
ções que julgar necessarios ;

7. Autorisa:r o presidente a contrahir emprestimos;
8. Reconsiderar as resoluções e _posturas contra as

quaes representar o intendente;
9. Autorisar, por dous terços de votos dos vereadoreE

de que se compuzer a camara, a alienação dos bens munici
paes;

10. Decretar as obras que julgar uteis ;
. 11. Estabelecer, augmentar, supprimir ou diminuir os
Impostos municipaes;

12. Dar posse de seus cargos ao presidente e vice-pre
sident~s do Estado;

13. Decretar posturas sobre a policia municipal, sobre
hygiene, sobe todos os objectos proprios de sua instituição e
estabelecer penas contra os infractores ; -

14. Orçar annualmente a receita e fixar a despeza do
municipio;
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16. Organísar a força de policia municipal como enten
der conveniente;

16. Crear, manter e subvencionar escolas de instrucção
primaria;

17. Promover e zelar, como entender conveniente, tudo
quanto se refere ávida economica e administrativa do muni
cipio, uma vez que não, infrinja as leis federaes e do Estado,
nem ofenda direito de ontros municipios.

IS&. Decidir em grào de recurso das penas impostas pelo
intendente. .

§ 20
• Ao intendente competirá;

1. Executar as resoluções e posturas da camara muni
cipal ;

~. Dirigir e superintender todos os serviços municipaes;
3. Administrar os bens e arrecadar as rendas do muni

cípio;
4. Representar em juizo o municipio;
5. Nomear e demittir todos os empregados municipaes,

com approvação da camara quando se tratar dos cargos de
secretario e engenheiro municipal;

6. Representar contra as resoluções e posturas que fo
rem inconvenientes ou inconstitucionaes;

7. Tomar parte nas sessões da camara quando fór con
vidado ou lhe parecer conv~niente, sem voto nas deliberações j

s. Apresentar os dados e informações que a camars
exigir ;

9. Informar á camara em relatorio anuual, que será pu
blicado pe}a imprensa, sobra o estado dos diversos ramos ds
administração j

10. Expedir as providencias necessarias para as elei·
ções;

11. Apresentar no fim de cada anno o projecto de or-
çamento para o anno seguinte; .

12. Processar e julgar as infracções de posturas, com
recurso para acamara.

§ 30. Nenhum contracto para serviçol ou obras munici
paes poderá ser autorisado sem prévia concurrencia publi~,

§ .4,0. O intendente remetterá semestralmente ao presI
dente do E8tado, e no principio de cada sessão annual á as
sembléa legislativa, um relatorio circumstanciado de todàs as
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occorrencias que interessem ao municipio, acompanhando·o de
cõpia de todas as resoluções e posturas decretadas pela cama.
ra, afim de ter logar o procedimento a. que se referem os
artigos 11 § 2° e 25 § 16.

TITULO III

BEGn!EN ELEITOBÂL

Art. 53. Em lei especial, que consagrarà o voto livre
ou cumulativo como garantia da representação proporcional
das minorias; será regulado o processo da eleição no Estado
e nos municipios, de accôrdo cem as seguintes preseripções:

1". Será eleitor todo o cidadão alistado para as eleições
federaes;

2&. Os estrangeiros com residencia de tres annos no
municipio e que 'forem contribuintes do cofre municipal, serão
alistados em qualificação eS!Jecial feita pelll camna municipal,
desde que o requei~am, contanto que sejam maiores de 21 ano
nos e saibam lêr e escrever. Os que forem assim, qualifica
dos poderão votar e ser votados na eleição para vereadores e
intendentes;

3&. A votação em qualquer eleição se fará por districto
de paz ou por seccão de districto, de modo que não votem
perante cada mesa eleitoraI mais de 150 eleitores;

4&. A eleição começará e terminará no mesmo dia, e
constará de um sõ escrutinio, que será sempre secreto;

5·. O eleitur terà em ~ada eleição' tantos votos quantos
forem os, logares a preencher, podendo concentraI-os todos
n'um sõ nome, repetido outras tantas vezes, ou distribuil-os
como entender;

6&. A todo cidadão, alistado ou não, será garantido o
direito de fiscal1sar o processo eleitoral e de apresentar pro
testos e reclamações contra as irregularidades que n'elle se
derem;

7&. Serão decretadas todas as providencias necessarias
para evitar e, reiJriruir toda a. int.ervenção official , directa ou
indirecta, na eleição; não podendo o eleitor ser preso 80b ne·
nhum pretexto um mez antes e dépois da eleição, salTO caso
üe flagrancia em crime inafiançavel; .
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8". Serão declarados os casos de incompati~ilidade elei·
torai;

911.. As mesas eleitoraes serão compostas dos juizes de
paz e sens immeo.iatos em votos na la. secção do districto, e
nas outras - de eleitores nomeados por elies} pela fôrma que
n lei determinar.

TITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 54. As qualidades de cidadão brazileiro, definidas
no art. 69 da Constituição Federal, e os direitos concernentes
á liberdade, á segurança individual, e á propriedade, garanti
dos pelo art. 72 da mesma Constituição á brasiléiros ~ estran·
geiros residentes no paiz, são considerados expressa e c:umpri
damente consag-rados na presente Constituição, em relação aos
habitantes do Estado, como parte integrante d'ella.

Art. 55. Os cargos publicos são accessiveis á todos os
cidadãos brasileiros, mediante as condições de capacidade que
a lei exigir.

§ 1°. Os funccionarios administrativos do Estado que
completarem tres annos de serviço no respectivo emprego, e
houverem sido nomeados por meio de concurso, que a lei deter
minará. para o provime:::lto dos empregos em geral} serão vitalí
cios e só por sentença perderão os seus logares. Exceptuam·se
desta regra os chefes das repartições publicas e aquelles que
exercerem simples commissões.

§ 2°. O Estado não reconhece direito â aposentadoria.
Para todos os funccionarios do Estado haverá montepio obri
gatorio.

§ 3°. O cidadão em exercicio de funcções de qualquer
dos tres poderes não poderá exercer as de outro.

Art. 56. Os cargos electivos pôdem ser renunciados em
qualquer tempo e é facultativa a sua l\ceitação, excepto os de
vereador e juiz de paz.

Art. 57. Todos os funccionarios publicos, ao entrar na
p6sse de seus cargos, contrahirão formal compromisso de bem
cumprir os seus devGres, e serão civil e criminalmente re pon
saveis pelos abusos ou omissões em que incorrerem, e pur não
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fazer effectiva, por indulgencia ou negligencia, 8. responsabi
Jidade de seus subalternos.

Art. 58. São mantidos 0.3 direitos legitimamente adquiri
dos, e garantida a divida publica do Estado.

Art. 59. Continuam em vigor, emquanto não forem ex
pressamente revogadas, as leis do antigo regimen que não
forem contrarias ao systema de governo firmado nesta Cons
tituição, e os actos do governo do Estado, durante o regi
men provisorio.

Art. 60. Esta Constituição poderá ser reformada, no
todo ou em parte, quan.dr:> a experiencia o aconselhar.

§ 1°. Considerar-se-ha iniciada a reforma quando o pro
jecto, assignll.i1o por um terço pelo menos dos membros da AS

sembléa, fõr adoptado em tres discussões por dous terços dos
votos d'elle~.

§ 2°. Se, na seg-uinte legislatura, a mesma proposta, subo
rnettida de novo a tres discussões na primeira sessão annual,
fôr approvada em cada uma d'ellas por dous terços dos vo
tos da assembléa, encotporar·se-ha á Constituição como parte
integrante d'ella, sendo publicada com a assignatura da mesa
da assembléa e de todos os deputados presentes.

Art 61. Para os fins do art. precedente só é constitu
cional o que diz respeito á fôrma de governo, aos direitos po
liticas e individuaes do cidadão e á natureza, limites e attri
buições dos poderes politi~os.

Art. 52. Approvada esta .Constituição, será elIa promul
gada pela assernbléa e assignada por todos os deputados presen
tes.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 1°. Promulgada esta Constituição,~ a assembléa le
gislativa passará a eleger na mesma sessão, por maioria abso
luta de votos no primeiro escrutinio e, se nenhum candidato
a obtiver, por maioria relativa no segundo, o;;presidente e vi·
ce-presidentes do Estado, que têm de ervir no primeiro perio-
do governamental.· .

§ 1°. A eleição será feita em votações distinctas para
cada um um dos cargos, recebendo-se e apurando-se em pri-
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meiro logar os votos para presidente, e procedendo se em se
guida rio mesmo modo para os vice-presidentes.

§ 2°. A dita. eleição será feita em uma só sessão, não po
dendo os membros da assembléa abster-se de votar, nem reti·,
rar-se antes de concluida.

§.3°. Terminada a eleição lavrar-se-ha acta circumstan
ciada da sessão, da qual serão extrahidas cinco cópias authen
ticadas pela mesa da assembléa, que as remetterâ ao presi
dente e vice-presidentes eleitos e á secretaria do governo.

§ 4°. Para essa eleição não haverá incompatibilidades.
§ 50. No dia seguinte reunir~se-ha a assembléa, em

sessão so]emne, afim de dar pósse ao presidente e vice-pre
sidentes eleitos, contrahido eUes compromisso, segundo a fór
ma estabelecida na presente constituição.

Art, 2°. O primeiro periodo governamental terminará no
dia 15 de Agosto de 1895, e durante eUe o presidente em exer
cicio receberá vencimentos iguaes aos que percebe o governa
dor (12:0()O~OOO annualmente).

Art. 3°.. Na primeira legislatura ordinaria os membros
da assemblêa. terão direito ao mesmo subsidio pecuniario e
ajuda de custo marcados para a ultima legislatura da extincta·
assembléa provincial.

§ unico. Emquanto a assembléa exercer sua missão cons
tituinte, nenhum subsidio perceberão os respectivos membros.

Art. 4°. Não serão preenchidas as vagas de deputado
que se derem durante a primeira legislatura, salvo se com
ellss ficsr a assembléa reduzida a numero de membros inferior
ao taxado no art. 6° desta Con.stituição. E, neste caso, o pre
enchimento se fará sómente para completar aquelle numero.

Art. 5°. Para as primeiras nomeações àos magistrados
vitalícios não fica o poder executivo adstricto às formalidades
estatuidas n'esta Constituição. O presidente fará taes nomea
ções attendendo aos requisitos de idoneidade, e, tanto quanto
o permittir o interesse da melhor composição da magistratu
ra, preferirá os desembargadores e juizes de direito que ac
tualmente servem no Estado.

Art, 6°. Fica o presidente autorisado a org'anisar, de ac
córdo com ~s disposições da presente Constituição, todos os
serviços a cargo do Estado e as competentes repartições pu·
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blicas, expedindo para esse fim os decretos necessarios, que
entrarão logo em execução.

§ Unico. De todos os atos que praticar em virtude da
presente autorisação o presidente informará a assembléa le
gislativa na sua proxima sessão ordinaria, para serem defini
tivamente approvados.

A~t. 7°. A primeira sessão ordinaria da assembléa legis
lativa terá lugar na época mare·ada na presente Con tituição

Mandamos, portanto. a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execucão d'esta Constituicão pel,"tencerem, que
a cumpram e façam cumprir tão fiel e inteiramente como n'el
la se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
- Paço da Assembléa Constituinte de Matto-Grosso em Cuya
bá, 15 de Agosto de 1891,3° anno da Republica.

O presidente da assernbléa Dr. José Ma1'ia Mertello.
o vice-presidente Generoso Paes Leme de Souza Ponce, o 1°
secretario José Magno da Silva Pereira, o 2° secretario Ma
riano Ramos; João Maria de Souza, Dr. José Marques da
Silva Bastos, José Leite Perei1'a Gomes, Delfino Augusto de
Figueiredo, Manoel Juvenilío Barboza, Francisco Gonzaga
Cicero de Sá, Joaquim Caracciollo Peixoto de Azevedo, Se
veriano de Cerqueira Daltro, Flavio C"escencio de Mattofl,
Virgílio Alves Corrêa, João Antonio Nunes da Ctmha, Luiz
da Costa R'toeiro, Antonio Correa da Costa, Antonio da Síl
va Albuquerque, Antonio Alves Ribeiro, Manoel José Mur
tinho, Salomão Alves Ribeiro, José da Silva Rondon, Pedro
C. Corroo da Costa, João Baptista de Oliveira Sobrinho, Te
nente·coronel João de Maciel da Costa, Manoel Escolastico
Virgini~ e João Pedro Gardes.
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