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Foto histórica da reunião da Comissão de Sistematização que aprovou o projeto da Constituição. Sentados Adolfo de Oliveira, Bernardo Cabral e Aluizio Campos. Afonso Arinos se encaminha para a mesa 
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C
onheça o primeiro projeto da 
nova Constituição a fundo e com 
o espírito crítico aguçado. Este 
exemplar é para ser estudado, 
anotado, discutido, criticado e 

até elogiado, se for o caso. 
Dele, depende o futuro do País. Ninguém 
deve ficar parado, assistindo os deputados 
e senadores decidirem o nosso futuro. Nos 
próximos 30 dias, esse projeto está aberto 
às emendas de plenário e à discussão pelos 
constituintes. E a sociedade deve participar 
dessa discussão, propor emendas e modificar 
o que achar que não está bem. No processo 
de elaboração de uma Constituição, quanto 
mais emendas, melhor. É a forma de chamar a 
atenção dos políticos para as suas falhas. 
Se a nova Constituição sair com a cara do 
Brasil e atender às nossas aspirações, ela 
durará mais: 20, 30 ou, quem sabe, até 200 
anos, como a dos Estados Unidos. Se este 
projeto nao e o que o f ais precisa, vamos 
mudá-lo. Depois que ele for aprovado em 
definitivo (lá para novembro ou dezembro) 
não adiantará chorar o leite derramado. 
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EIS 0 PROJETO, NA INTEGRA 
PREAMCULO 

os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, 

em Assembléia Nacional Constituinte, afirmam, no preâmbulo desta Constituição, o 

seu propósito de construir uma grande Nacao baseada na liberdade, na 

fraternidade, na Igualdade, sem distinção de raça, cor, procedência, religião ou 

qualquer outra, certos de que a grandeza da Pátria está na saúde e felicidade do 

povo, na sua cultura, na observância dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

na equitatlva distribuição dos bens materiais e culturais, de que todos devem 

participar- Afirmam, também, que isso só pode ser obtido com o modo democrático 

de convivência e de organização estatal, com repulsa a toda forma autoritária de 

governo e a toda exclusão ao povo do processo político, econômico e social. 

A soberania reside no povo, que e a fonte c/e todo o poder; os poderes 

inerentes a soberania são exercidos por representantes eleitos, ou por consulta. 

O voto é secreto, direto e obriyatório, e as minorias terão representação 

proporcional no exercício do poder político. 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. l 2 - O Erasil é uma nação fundada na comunhão aos brasileiros, ir

manados num povo independente que visa construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, segundo sua ínaole e a determinação de sua vontade-

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e com ele é exercido, nos 

termos desta Constituição. 

Art. 2 2 - A República Federativa ao Brasil é constituída, soD regime 

representativo, pela unlào indissolúvel dos Estados, e tem como fundamentos: 

I - a soberania do povo; 

II - a nacionalidade; 

III - a cidadania; 

IV - a dignidade da pessoa humana, assegurada pela impossibilidade 

constitucional de restrições ao pleno exercício dos direitas e liberdades funda

mentais, ressalvado o estado de sitio e o estado de defesa; 

V - a representação, como condição sem a qual governar e legislar 

configuram sedição e usurpação de poder, crimes insuscetíveis de anistia, de 

prescrição e retroatividade de lei mais benéfica; 

VI - o pluralismo poiíti co como garantia da plena liberdade de assun

ção de ideologias e formação de partidos, exceção feita aos ideários que, negan

do os fundamentos constitucionais da Nação, procuram legitimar minorias no exer

cício dos podc-res do Estado. 

Art. 3 2 - O Estado é o instrumento da soberania do Povo, que a exerce 

precípuamente através do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, coma órgãos 

narinônicos e independentes entre si. 

$ l2 - É vedado a qualquer órgão da soberania delegar competência a ou

tro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. 

5 2 5 - o cidaüáo investido na função de um órgão da soberania não 

poderá exercer a de outro, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição. 

Art. M2 ~ o Estado brasileiro exercerá soberania política e econômica 

permanente sobre todos os recursos naturais que se encontram no seu território e 

sobre os bens criados pelo empr?nno e pelo trabalho de seu povo. 

Art. 5E - o Estado orasíleíro está submetido aos desígnios do povo e 

suas finalidades internas fundamentais são: 

I - construir uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais 

da vida humana seja igual para todos; 

II - consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos nos 

processos ans decisões nacionais, das policicas de procedimentos e dos projetos 

e ações para o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade não pode 

ser abstraída; 

III - empreender, por etapas planejadas e consti tucionalmente compulsó

rias, a erradicação da pobreza e a interpenetração dos estratos sociais, de modo 

que todos tennam iguais oportunidades de viver saudável e dignamente; 

IV favorecer sentido social da lioerdade, pela ação equalizadora 

do Estado; 

V - promover a justiça social pela implementação das condições 

necessárias para que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém 

mas contribua para a felicidade de todos. 

Art. 62 sâo tarefas fundamentais do Estado: 

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições 

políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam re

jeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução 

de seus objetivos internos; 

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das deci

sões nacionais, defender a democracia política e econômica e fazer respeitar a 

Constituição e as Leis; 

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da ri

queza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de 

opressão e exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

Art. 7 2 - o Brasi1 participa da sociedade internacional por melo de 

tratados e compromissos com os Estados soberanos, com os organismos internacio

nais e outras entidades dotadas de personalidade internacional, desde que não 

afetem a soberania de seu povo. 

Art. 8S - o Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que 

não é parte atinjam seu território e nele se transformem em fatores de desagre

gação de sua gente. 

Art. 92 - A inviolabilidade desta Constituição rege as relações inter

nacionais do Brasil, a luz dos princípios constantes de Declarações Internacio

nais de Direitos de que seja signatário, com ênfase nos seguintes: 

I - o da independência nacional; 

II - o da intocabilidade dos direitos humanos; ( 

III - o do direito dos povos ã soberania e ã autodeterminação; 

IV - o da i guaidade entre os Estados; 

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados; 

vi _ o da solução pacífica dos conflitos internacionais; 

vil _ o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o 

progresso da humanidade. 

Art. 10 - Na ordem internacional o Brasil preconiza: 

I - a codificação progressiva do Direito internacional e a formação 

de um Tribunal internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão vincula-

tória; 

II - a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa, com a 

abolição de todas as formas de dominação de um Estado por outro; 

III - a união de todos os Estados soberanos contra a competição arma-

mentista e o terrorismo; 

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado; 

v - a dissolução de todos os blocos politico-militares; 

vi - o estabelecimento de um sistema universal de segurança, coin vis

tas à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça 

nas relações entre os povos; 

vil - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio cienti

fico e cultural da humanidade, sem prejuizo do direito à reserva de mercado sem

pre que o controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar dominação 

política e perigo para a autodeterminação nacional; 

VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem remunera-' 

cão, das descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e ã 

alimentação dos seres humanos; 

XX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado da 

Suprema Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titular da conta, en

coberto ou não pela personalidade jurídica, tenha domicílio. 

Art. 11 - Os tratados e compromissos internacionais dependem da aprova

ção do Congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a executar, a- . 

perfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados pré-existentes e os de natureza 

meramente administrativa que serão levados, dentro de trinta dias, ao conheci

mento do congresso Nacional. 

Parágrafo Único - O conteúdo normativo dos tratados e compromissos in

ternacionais se incorpora a ordem interna, revoga a lei anterior e está sujei to 

á revogação por lei nova ou Emenda Constitucional. 

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

Art. 12 - São direitos e liberdades individuais invioláveis: 

I - A VIDA, A EXISTÊNCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL. 

a > Adquire-se a condição de sujei to de direitos pelo nascimento com vl-

t>> a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o 

saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação con

substanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito ã existência dig

na , e garanti-los é o primeiro dever do Estado; 

c > os orçamentos públicos consignarão a dotação necessária e suficiente 

ao cumprimento dos deveres previstos na alínea anterior; 

d) na impossibilidade comprovada de exercer. Imediata e eficazmente, a 

garantia prevista na alínea "b", o Estado tem o dever de estabelecer programas e 

organizar planos para a erradicação da pobreza absoluta, hipótese em que a exi

gibilidade do direito ã existência digna se circunscreve à execução tempestiva 

das etapas previstas nos aludidos planos e programas; 

e> o excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras será de

finido por lei e obri gatoriainente aplicado no programa nacional de erradicação 

da pobreza; 

f> é assegurado ás crianças pobres o regime de semi-internato no erssino 

de primeiro grau, na rede oficial; 

g) por absoluta incapacidade de pagamento, ninguém poderá ser privado 

dos serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica; 

h) até a erradicação definitiva da pobreza absoluta, suas vi timas tem 

direito ao amparo e assistência do Estado e da sociedade; 

i > a mais grave ofensa à vida, a existência digna e à integridade físi

ca e mental é a tortura, crime de lesa-humanidade a qualquer título, insuscetí

vel de fiança, prescrição e anistia, respondendo por ele os mandantes, os execu

tores, os que, podendo evitá-lo, se omi tirem, e os que, tomando connecimento de

le, não o comunicarem na forma da lei. 
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II - A NACIONALIDADE, PELA QUAL SE PERTENCE AO POVO BRASILEIRO E 8E 

ADQUIRE A CONDIÇÃO N E C E S O A R I A PARA INTEGRAR A SUA SOBERANIA. 

III - A CIDADANIA. 

a> Todos são Iguais perante a Constituição, a lei e o Estado; 

D) todos tem direito a participação no exercício popular da soberania; 

O todos têm direito de exigir a prestação tutelar e jurisdiclonal do 

Estado, como garantia da plena eficácia dos direitos assegurados pela Constitui

ção e as leis; 

d> a lei punirá como crime inafiançável qualquer discriminação atenta

tória aos direitos e liberdades fundamentais, sendo formas de discriminação, en

tre outras, subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos, raciais ou de 

cor ou pessoas a eles pertencentes, por palavras, imagens ou representações, eir 

qualquer meio de comunicação; 

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, inclusive 

os de natureza doméstica e familiar, com a única exceção dos que tem a sua ori-

9em na gestação, no parto e no aleitamento; 

f > ressalvada a compensação para Igualar as oportunidades de acesso aos 

valores da vida e para reparar injustiças produzidas por discriminações não evi

tadas, ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de nascimento, etnia, 

raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, natureza do trabalho, 

religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, ou 

qualquer outra condição social ou individual; 

g> serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cidada

nia, inclusive os de natureza processual e os de registro civil; 

d > a lei protegerá e estimulará a adoção e o acolhimento de menor, com 

a assistência do poder Público. 

VI - A HONRA, A DIGNIDADE E A REPUTAÇÃO. 

a > É assegurado a todos o direito de resposta a ofensas ou a informa

ções incorretas; 
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b> a resposta far-se-á nas mesmas condições do agravo sofrido, acompa

nhada de retratação. 
VII - A PRIVACIDADE: 

a) da vida particular e familiar; 

b> da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou permanecer senão com o 

consentimento do morador ou por determinação judicial, salvo em caso de flagran

te delito, ou para acuair vitima de crime ou desastre; 

c) do sigilo da correspondência e das comunicações em geral, salvo au

torização judicial. 

d) A imagem pessoal, bem como a vida intima e familiar, não podem ser 

divulgadas, publicadas ou invadidas sem a autorização do interessado; 

e> nenhuma atividade de investigação e serviços de informações sobre a 

vida intima e familiar das pessoas poderá ser exercida pelo Estado ou por pesso

as físicas ou jurídicas; 

f> na esfera policial e militar o Estado poderá operar serviços de In

formações que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinqüência e 

às atividades que visem a subverter, pela violência, os fundamentos constitucio

nais da Nação• 

VIII - ACESSO A REFERÊNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓPRIA PESSOA. 

a> É assegurado a todos o acesso as referências e informações que a 

cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins a que se destinam, sejam essas 

registradas por entidades particulares ou públicas, inclusive as policiais e m i 

litares, sendo exlgivel a correção e atualização dos ciados, através d e processo 

judicial ou administrativo sigilosoj 

b> é proibido o registro Informático sobre convicções pessoais, ativi

dades políticas ou vida privada, salvo quando se tratar de processamento de da

dos não identificados individualmente, para fins de pesquisa e estatística; 

c > o dano provocado pelo lançamento ou uso de registros falsos gera 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

h> lei complementar garantirá amparo especial à maternidade, a infância 

e à velhice; 

15 o Poder Público implementará politicas destinadas a prevenir a defl-

cifencia; 
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IV - A LIBERDADE. 

a > Ninguém será, individual ou coletivamente, obrigado a fazer ou dei -

xar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

b) são liure*s a locomoção no território nacional e, em tempo de paz, a 

entrada, a permanência ou a saída do pais, respeitada a lei; 

c ) é garantido o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

ressalvados as quali ficações profissionais que a lei estabelecer; 

d) é assegurada a livre manifestação individual de pensamento, de prin

cípios éticos, de convicções religiosas, de idéias filosóficas, .políticas e de 

ideologias, vedado o anonimato e excluídas as que incitem à violência e defendam 

discriminações de qualquer natureza; 

e) é livre a escolha individual de espetáculo público e de programas de 

rádio e televisão. 

1 - As diversões e os espetáculos públicos, incluídos os programas 

de televisão e rádio, ficam sujeitos as leis de proteção da so

ciedade, que não terão caráter de censura; 

2 - para a orientação de todos, especialmente em relação ao menor, 

haverá serviço público de classificação e recomendação; 

3 - é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo ou pro

grama, ressalvados os de incitamento à violência e defesa de 

discriminações de qualquer natureza. 

V - A CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA, PELO CASAMENTO OU POR UNIÃO ESTÁVEL, 

BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER. 

a> A função social da maternidade, da paternidade e da família é valor 

fundamental; 

K>> é plena a liberdade na educação dos filhos; 

c) não haverá distinção entre filhos naturais, legítimos ou não, e ado

tivos ; 

d) é permitido o acesso às referências e informações relativas a ausen

tes e a mortos, a requerimento de qualquer interessado, de acordo com os casos 

previstos em lei; 

e> o Sras li não adotará o sistema de numeração única para os seus 

cidadãos. 

IX - A INFORMAÇÃO. 

a> Todos têm direito a receber informações verdadeiras de interesse 

particular, coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos órgãos privados com 

função social oe relevância pública; 

bí as pessoas responsáveis por informação falsa serão punidas pela lei. 

X - O LAZER E A UTILIZAÇÃO CRIADORA DO TEMPO DISPONÍVEL NO TRABALHO. 

XI - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E 

TÉCNICA, CONFORME A LEI. 

a? Os abusos que se cometerem pela imprensa e demais meios de comunica

ção serào punidos; „ 

b> aos autores pertence o direito exclusivo a utilização, publicação e 

reprodução comerciais ou não de suas obras, transmissível .aos herdeiros; 

ei é assegurada a proteção, conforme a lei, às participações individu

ais em obras coletivas, e à reprodução da imagem humana, inclusive nas ativida

des esportivas; 

d> ê garantido ao inventor o privilégio temporário da utilização do in-

e> as patentes e marcas de interesse nacional são objeto de considera 

cão prioritária para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do Pais; 

f> são asseguradas a propriedade de marca de indústria e comércí 

exclusividade do nome comercial; 

g> o registro de patentes e marcas estrangeiras subordina-se ao uso 

fetivo da criação; "• 

h) o Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo quando o objeto da 

criação se referir à vida, à alimentação e à saúde; 

1> os produtos e processos resultantes de pesquisa que tenha por base 

organismos vivos não serão patenteados; 
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j > por necessidade social, a autoridade pública poderá determinar a 1-

mediata utilização de obras científicas, assegurada justa indenização. 

XII - O AETLO E A NÃO EXTRADIÇÃO. 

a) Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão de raça, na

cionalidade e convicções políticas, filosóficas ou religiosas, ou e.Ti razão de 

defesa dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana; 

b> nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, se a natu

ralização for posterior ao crime que houver motivado o pedido," 

c) o Erasil não faltará à condição de país oe primeiro asilo, c- só com 

a presença do refugiado em território nacional poderá ser considerado pedido de 

extradição; 

d> a negativa de asilo e a expulsão de reiuyiado subordinar-se-ao a am

plo controle jurisdicional, vedüda a rtpatriacâo a país onde a vida e a liberda

de do refugiado estejam smeacad^is; 

e) as representações diplomáticas e cofistilar^ü do Brasil são obrigadas 

d, pre3 tar assistência e proteção aos brasileiros erti exílio e EI os seus faroi lia-

res, vedada qualquer diferença de tratamento n^o definida em lei ou tratado de 

que o País seja signatário. 

XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO ESTADO. 

a) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade 

pública ou por interesse social, mediante prévia o justa indenização em dinhei

ro, ressalvados os«casos previstos nesta Constituição; 

b? o exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da 

sociedade, a conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; 

c > as desapropriações urbanas serão sempre pagas à vista e em dinheiro; 

d> os bens de produção sao susceptíveis de desapropriação por necessi

dade ou útil idade pública ou por interesse social , desde que necessária a exe

cução de planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico, se

jam eles da União, dos Estadas ou dos Municípios, mediante justa indenização e:n 

dinheiro. 

XIV - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA. 

A transmissão, por morte, de bens ou valores está sujeita a emolumentos, custas 

e tributos proporcionais ao valor do quinhão, atendido o princípio social da 

distribuição da renda e oa riqueza. 

XV - A SEGURANÇA JURÍDICA. 

a> A lei e o Estado garantirão a todos o acesso à justiça e, respeita

das as condições legais, o pleno exercício dos direitos de ação, vedada qualquer 

restrição ao controle jurisdícional da constitucionalidade; 

b) a lei não poderá excluir da apreciação do Judiciário nenhuma lesão 

de direito; j 

c> a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada, só terá vigência após a publicação e, se for restritiva de 

direitos e liberdades, não comportará exceções e não poderá ter efeito retroati

vo ; 

d) não naverá prisão civil ; 

e> não naverá foro privilegiado nem juízo ou tribunal de exceção. Nin-

gt ém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

í> não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia co-

minação legal; 

g> presume-se a inocência do acusado até o trânsito em julgado da sen

tença condenatória; 

h) nos processos contenciosos, a instrução será contraditória, e em to

dos os casos o julgamento será fundamentado, sob pena de nulidade; 

1> a lei assegura ampla defesa em qualquer processo, com todos os mei

os e recursos a ela inerentes; 

j> ninguém seríx preso senão em flagrante delito, ou por decisão e or

dem, escritas e fundamentadas, de autoridade judiciária competente; 

JO o preso será informado de seus direitos e das razões cie sua prisão, 

tendo direito a assistência da família e de advogado oa sua eseolna, e a com ele 

entrevis tar-stó antes de ser ouvido peiw a u ^ r idade competente; 

1 > a prisão de qualquer pessoa s«?rã comunicada, dentro de vinte e qua

tro noras, ao juiz competente e á família o u pessoa indicada pelo preso e, quan

do for ilegal, o juiz a relaxará, promovendo a responsabilidade da autoridade 

coatora; 

m> ninguém será obrigado a dar testemunho contra sua própria pessoa; o 

silêncio do indiciado ou acusado não será incrlininatório. É vedada a realização 

de inquirições ou de interrogatório 5 sem a presença de advogado e, na ausência 

deste, de representante da Defensori» Pública; 

n> nenhuma declaração obtida sob coação terá valor probatório, exceto 

contra o coator; 

oJ o clvlimente identificado não será submetido à Identificação crimi-

P> é mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der a 

lei, assegurado o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a sobera

nia dos vereditos, com os recursos previstos em lei, e a competência exclusiva 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

q> os presos têm direito ao respeito de sua dignidade e integridade fí

sica e mental, à assistência espiritual, educacional, jurídica, sanitária, à so-

ciabilidaae, a comunícabilldade, ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da 

lei; 

r) é dever do Estado manter condições apropriadas, nos estabelecimentos 

penais, para que as presidiárias possam permanecer cora seus filhos durante o pe

ríodo de amamentação e para permitir o relacionamento adequado das pessoas ali 

detidas com seus cônjuges, companneiros, filhos e demais visitantes; 

s5 nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a obrigação de repa

rar o dano e o perdimento de bens poderão ser decretados e executados contra os 

sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido e de seus frutos; 

t3 o Estado Indenizará o sentenciado que ficar preso além do tempo da 

sentença, sem prejuízo da ação penal contra a autoridade responsável; 

u> a lei assegurará a individualização da pena e não adotará outras 

além das que seguem: privação de liberdade; perda de bens em caso de enriqueci

mento ilícito no exercício de função pública, em desempenho direto ou delegado, 

ou na condição de administrador de empresa concessionária d e serviço público, 

entidade de representação profissional, entidades da administração indireta, 

fundações mantidas ou subvencionadas pelo poder público e instituições financei

ras; multa, que será proporcional ao bem jurídico atingido nos crimes que envol

vam lesão patrimonial; prestação social alternativa, e suspensão ou interdição 

de direitos; 

v) o processo judicial que versar a vida Íntima e familiar será res

guardado pelo segredo de justiça; 

xj é dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que 

não podem ter acesso à Justiça sem sacrifício do mínimo indispensável ã existên

cia digna, nos termos da alínea " D " do Item I, deste artigo. 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS ' 

Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem a melhoria de sua condição social: 

I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego 

estável, ressalvados: 

a> ocorrência de falta grave comprovada judicialmente; 

b) contrato a termo, não superior a dois anos, nos casos de transito-

riedade dos serviços ou da atividade da empresa; 

c> prazos definidos em contratos de experiência, não superiores a no

venta d i a s , atendidas as peculiaridades do trabalho a ser executado; 

d> superveniêncIa de fato econômico intransponível, técnico ou de in

fortúnio da empresa, sujeito a comprovação judiciai, sob pena de re

integração ou indenização, a critério cio empregado; 

II - seguro-deseraprego, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do patrimônio individual; 

IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender ás suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên

cia social; 

V - reaj us te de salários, remunerações , venc imen tos . pro ven tos c- pen

sões , de modo a l.her: preservar permanentemente o podei aquisitivo, sem prrjuizo 

de suí» ei o VÍI ção real mediante acordo ou sentença normativa ; ; 

vi - irredutibilidiíde de salário ou vencimen to; 

VII - garantia de salário fixo, nunca Inferior ao salário mínimo, além 

da remuneração variável, quando esta ocorrer; 

VIII - piso salarial proporcional à extensão e h complexidade do traba-

íno realizado; , 

i 

IX - gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezem- , 

bro de cada ano; 

X - o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno em pelo 

menos cinqüenta por cento, independente de revezamento, sendo a hora noturna de 

quarenta e cinco minutos. 

XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de cri térios de 

admissão, dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III. f; 

XII - salário-família aos dependentes dos trabalhadores que percebam 

até quatro salários mínimos na base de percentual variável de vinte por cento a 

cinco por cento do salário mínimo, a partir do menor ao maior salário aqui com

preendido, respectivamente. 

XIII - participação nos lucros ou nas ações, desvinculada da remunera - = 

cão, conforme definido em lei ou em negociação coletiva; 

XIV - proporção mínima dç nove décimos de empregados brasileiros, em 

todas as empresas e em seus estabelecimentos, salvo as mícroempresas e as de cu

nho estritamente familiar; 

XV - duração de -trabalho não superior a quarenta horas semanais, e não 

excedente a oito horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação; 

XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos , 

feriados civis e religiosos de acordo com a tradição locai; 

XVII - proibição de serviço extraordinário, salvo os casos de emergèn- . 

cia ou de força maior, com remuneração em dobro; 

XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais, com remuneração em dobro; 1 

XIX - licença remunerada á gestante, antes e depois do parto, por pe

ríodo não inferior a cento e vinte dias; 

XX - saúde e segurança do trabalho; j 

XXI - proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas, sal

vo lei ou convenção coletiva que, além dos controles tecnológicos visando ã eli 

minação do risco, promova a redução da jornada e um adicional de remuneração in

cidente sobre o salário contratual; 

XXXI - recusa ao trabalho em ambientes sem controle adequado de riscos, • 

com garantia de permanência no emprego; 

XXIII - proibição de trabalho noturno e Insalubre aos menores de dezoi

to anos, e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos dez anos, por período nunca superior a três horas 

diárias; 

XXIV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigato

riedade da negociação coletiva; 

XXV - proibição das atividades de intermediação remunerada da mv.o-de-

obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que mediante locação; 

XXVI ~ aposentadoria; no caso do trabainador rural, nas condições de 

redução previstas no art. 3 56; 

XXVII - garantia de assistência, pelo empregador, aos f i m o s e depen

dentes dos empregados, pelo menos até seis anos de idade. r-m creches e pró-

escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos; 

XXVIII _ jornada de seis horas para o trabalho reaiizado em turnos 1 -

nihterruptos de revezamento; 

XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados 

no trabalho ou portadores de doenças profissionais. nos casos definidos em lei, 

sem prejuízo da remuneração antes percebida; 

xxx - seguro con.tra acidentes ao trabalho; 

xxxi - participação nas v . » * ^ . » , M w i n a n , ü a — « . r n â « . « « t e c n 0 l 6 9 l c a 
e da automação, que nao Prejudicarão seus oi^í-tos aaquir idos . 

Art. 1U _ São assegurados ã categoria dos trabalhadores domésticos, 

além de outros que visem ã melhoria de sua condição social, os direitos previs

tos nos itens iv, vi, ix, x, x n , xvi, X V I I I , X X I I I , xxvi e xxix do art. 13, bem 

como a integração tx previdência social e aviso prévio de despedida, ou equiva

lente em dinheiro. 

Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos 

a família em regime de gratuidade. 

Art. 15 - A lei protegerá o salário e punirá como crime a retenção de

finitiva ou temporária de qualquer forma de remuneração do trabalho já 

realizado. 

Art. 16 - A indenização acidentaria, devida nos casos a que se refere o 

item XXX do artigo 13, não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa 

do empregador. 

5 1* - Ê presumida a culpa do patrão ou comi tente pelo ato culposo do 

seu preposto. 

S 22 _ A culpa se revela por meio de falta inescusável no tocante á se

gurança do empregado, ou ã sua exposição a perigo no desempenho do serviço. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS COLETIVOS 

Art. 17 - são direitos e liberdades coletivos invioláveis: 

I - A REUNIÃO. 

a> Todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao público, 

sem necessidade de autorização nem de prévio aviso à autoridade, salvo, no últi

mo caso, quando a reunião interferir no fluxo normal de pessoas e veículos; 

b ) é livre a formação de grupos para reuniões periódicas. 

II - A ASSOCIAÇÃO. 

a> É plena a liberdade de associação, inadmitidas as de caráter parami-

litar; 

b> não será exigida autorização estatal para a fundação de associações; 

c> é vedada a interferência do Estado no funcionamento cias associações; 

d> as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suspensas as suas atividades, exceto em conseqüência de decisão judicial transi

tada em julgado; 

e> ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associa-

f> sem autorização por escrito do interessado, é vedado descontar con

tribuições na folha de remuneração do trabalho do associado; 

g> a inviolabilidade do domicílio é extensiva ás sedes das entidades 

associativas e ás de ensino, obedecidas as exceções previstas em lei; 

hí as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, possueir 

legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele; 

í > se mais de uma associação pretender representar o mesmo segmento so

cial ou a mesma comunidade oe interesses, somente uma terá direito a representa

ção perante o Poder público, conforme a lei; 

j> as entidades assistenclais e filantrópicas, quando mantidas ou sub

vencionadas pelo Estado, terão sua administração renovada a cada dois anos, ve

dada a reeleição para o período seguinte; 

1> as associações religiosas e filantrópicas poderão, na forma da lei, 

manter cemitérios e crematórlos próprios. ©s cemitérios terão caráter secular 

e, com exceção do disposto nesta alínea, serão administrados pela autoridade mu
nicipal, sendo livre a todas as confissões religiosas praticar neles os seus 

ritos. 

III - A PROFISSÃO DE CULTO. 

a) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos na liberdade 

de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimoniais públicos é livre; 

b> respeitada a liberdade individual de par tieipar, é livre a assisTén-

cia religiosa nas entidades civis e militares e nos estabelecimentos de ínterns-
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C.-.o coletiva. 

IV - A CJHDICAUIZAÇÃO. 

a ) £ livre a asse" iação profissional ou sindical; as condições para seu 

registro pernnti? o Poder P ú W i c o e para sua reprecc-n tação nas convenções coleti

vas cie traDfiirio s^rno definidas em lei ; 

b> n lei não poderá exigi r autor í üncrto do i:s taüo pari» a fundação de 

c) é vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sin-

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de- tra

balhadores no seio das empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda que sem 

filiacÈio sindical, garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal dispen

sada aos dirigentes sindicais; 

e) a entidade sindical Incumbe a defesa dos direitos o interesses da 

categoria, individuais ou coletivos, inclusive como substltuto processual em 

questões judiciarias ou administrativas; 

f> ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício 

de sua atividade, inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base territo

rial de atuação; 

gD a assembléia geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindi

cal , competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, organização, dissolução, 

eleições para os órgãos diretivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e 

fixar a contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha, para cus

teio das atividades da entidade; 

h) as or gani zacões sindicais de qualquer grau podem estabelecer rela

ções com organizações sindicais internacionais; 

, *. 
1) os aposentados téjkão direito de votar e ser votados nas organizações 

sindicais; ', 

j > a lei na o obrigará ã fi iiácão a sindi ca tos e ninguém será obrigado a 

num ter a filiação; 

l> os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme 

m> se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento cate

goria! ou a mesma comunidade de interesses profissionais, somente um terá direi

to à representação perante o Poder Público, conforme a lei; 

n> é assegurada a par ticipaçíio dos trabalhadores, em igualdade de re

presentação com os empregadores, em todos os órgãos da administração pública, 

direta e indireta, bem como em empresas concessionárias de serviços públicos, 

onde seus Interesses profissionais, sociais e prevídenciarjLos sejan objeto de 

discussão e deliberação. A escolha da representação será feita diretamente pelos 

trabalhadores e empregadores ; ' 

o > nas entidades de orientação, de formação profissional, cultural, re

creativa e de assistência social dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a 

participação tripartlte de Governo, trabalhadores e empregadores; 

p> a Justiça do Trabalho poderá es tabelecer normas e as entidades sin

dicais poderão celebrar acordos sobre tudo que não contravenha as disposições e 

normas de proteção ao trabalho; 

q> é assegurada a participação das organizações de trabalhadores nos 

processos decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos progra

mas de reciclagem, prestados pela empresa, sempre que importar em redução ou e-

liminação de postos de trabalho ou oficio. 

V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA. 

a5 É livre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais, as

sociativos e sindicais; 

b> é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a opor

tunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a 

iniciativa de empregadores, não podendo a lei estabelecer outras exceções; 

c) na hipótese de greve, as organizações de cií-sse adotarão as provi

dências que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade; 

dí os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei; 

e> a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta o suspensão 

t r a b a l h o 

ai níio p o 

Ia r e l a ç ã o cie e m p r e g o p ú b l i c o : 

restriníitr ou condicionar o exercício dessa liber

dade ao cumprimento de deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas " c " e "d" 

dr-ste item ; 

g> em caso algum a paralisação coletiva do trabalho será considerada, 

em si mesma, um crime -

VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOE PODERES. 

a > Aos sinciitatos e as associações em geral é reconhecida, mediante re-

tjuer-im^n to, a íarulUddt- de exigir do Es tado a informação clara, atual e precisa 

do que fez. do que faz e do que programou fazei, bem como a exibição dos docu

mentos correiatos, não podendo a resposta exceder de noventa dias; 

b> o dever de informar de que trata este 1 tem abrange a reali zacão da 

receita e as despesas de i nvestimento e custeio dos fundos públicos, abriga a 

todos os órgãos federais, estaduais e municipais, da administração direta ou in

direta, e se estende as empresas que exercem atividade social de relevância pú

blica, ressalvados quanto a estas as que digam respeito a custos e investimentos 

sem repercussão na balança comercial do País; ; 

c) o requerimento de informações não será indeferido sob alegação de 

sigilo de Estado, salvo nas questões que digam respei to às relações diplomáticas 

ou militares com outros Estados, e, nas questões econômicas e financeiras, pelo 

tempo necessário à preparação das medidas quando o prévio conhecimento delas 

pode torná-las ineficazes ou favorecer o enriquecimento 1liei to; 

d J os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de prestar e 

socializar a informação; 

e> os documentos que relatam as ações dos poderes estatais serão vaza

dos em 1inguagem simples e acessível ao povo em geral; 

f ) haverá, em todos os níveis do Poder, a sistematização dos documentos 

e dos dados, de modo a facilitar o acesso e o conhecimento do processo das deci

sões e sua revogações; 

g) não haverá documentos sigilosos a respeito de fatos econômicos, po

li ticos , sociais, históricos e científicos, passados vinte anos de sua produção. 

VII - A PARTICIPAÇÃO DIRETA. 

ai O Estado estimulara a participação popular em todos os níveis da ad

ministração pública; 

b> é garantida a participação dos movimentos sociais organizados na ad

ministração pública no âmbito de bairro, distrito. Município, Estado e Federa

ção, visando à defesa dos interesses da população, a desburocratizaçáo e o bom 

atendimento ao público; 

c) as entidades e associações representativas de interesses social*s e 

coletivos, vinculadas ou não a órgãos públicos, serão parte legítima para reque

rer informações ao Poder Público e promover as ações que visem à defesa dos in

teresses que representam, na forma da lei; 

d) a lei regulamentará o acompanhamento, o controle e a participação 

dos representantes da comunidade no planejamento das ações de governo, nas eta

pas de elaboração e execução, garantido o amplo acesso à informação sobre atos e 

gastos cio governo e das entidades controladas pelo Poder Público, relativos à 

gestão dos interesses coletivos; 

e) nos serviços públicos e atividades essenciais executados diretamente 

pelo Estado ou administrados sob o regime de permissão ou concessão, haverá o-

pr1 gatorlamente uma comissão da qual participarão representantes do órgão permi -

tente nu concedente, da empresa permissionaria ou concessionária, de seus empre

gados s- dos usuários, para efeito de fiscalização e planejamento, na forma da 

lei. 

VIZI - O MEIO AMBIENTE, A NATUREZA E A IDENTIDADE HISTÓRICA E CULTURAL. 

«3 Todos têm direito ao meio ambiente sadio e ein equilíbrio ecológico, 

a nielnoria da qualidade de vid» e à preservação da natureza e da identidade his

tórica e cultural da coletividade; 

b> a ampliaco" ou instalação de Indústrias poluentes e de outras obras 

de grande porte, suscetíveis de causar danos à vida e ao melo ambiente, dependem 

da concordância das comunidades diretamente interessadas, manifestada por con

sulta popular, 

IX - O CONSUMO 

• > Ê da responsabilidade do Estado controlar o mercado de bens e servi

ços essenciais a população, sem acesso nos quais a coexistência digna é impossí

vel; 

D ) O estado provera o mínimo indispensável ao consumo essencial dos 

brasileiros sem capacidade aquisitiva, atendendo para esse efeito o disposto no 

art. 12, item I, alínea* "b", " c " e "d"; 

c> os associações, sindicatos e grupos da população são legitimados 

para exercer, com o Estado, o controle e a fiscalização de suprimentos, estoca-

gens, preços e qualidade dos bens e serviços de consumo; 

d ) O Congresso Nacional instituirá, por lei complementar, Código de De

fesa do Consumidor. 

CAPÍTULO IV 

DA NACIONALIDADE 

Art. 18 - o povo brasileiro é o sujeito da vida Política e da História 

Nacional. 

Art. 19 - Pertencem ao povo do Brasil: 

i - os brasileiros natos: 

a> os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros, desde que estes 

não estejam a serviço de seu pais; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 

desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 

desde que registrados em repartição brasileira competente, ou desde que venham a 

residir no Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela nacionalida

de brasileira em qualquer tempo; 

II - os brasileiros naturalizados: os que, na forma da lei, adquirirem 

nacionalidade brasileira, exigidas aos originários dos países de língua portu

guesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

Art. 20 - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros na

tos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta constituição. 

Art. 21 - A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira não 

implicará em perda da nacionalidade brasileira, a não ser nos seguintes casos: 

I - quando Houver expressa manifestação de renúncia do interessado à 

nacionalidade brasileira de origem; 

II - quando a renúncia à nacionalidade de origem for requisito prévio 

à obtenção de nacionalidade estrangeira. 

Art. 22 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são símbolos na

cionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República adotados na data da 

promulgação da constituição. 

CAPÍTULO V 

DA SOBERANIA POPULAR 

Art. 23 - A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de 

manifestação da vontade dele, previstas nesta Constituição, ê lícito assumir, 

organizar e exercer os Poderes do Estado. 

Art. 24 - O caráter necessariamente coletivo e majoritário das decisões 

nacionais e as formas necessariamente.constitucionais dos procedimentos pelos 

quais elas são tomadas garantem ao povo o exercício da soberania. 

Art. 25 - o povo exerce a sobefania: 

I - pela consulta plebiscitaria na elaboração da Constituição e de 

suas emendas; 

II - pelo sufrágio universal/ secreto e igual, no provimento das fun

ções de governo e legislação; 

III - pelo direito a e iniciativa na elaboração da Constituição e das 

IV _ pela participação da sociedade organizada na designação dos can

didatos a membros da Defensoria do Povo; 

V - pela obrigatoriedade de concurso público de provas nas funções de 

jurisdição e administração, ressalvadas, n o último caso, as em que lei comple

mentar definir a confiança ao superior hierárquico como mais importante para o 

serviço que a própria n a b i l i t a c ã Q p r o f i s s i o n a l ; 

VI - pela livre ação corregedora sobre as funções públicas e as soci

ais d e relevância pública. 

parágrafo único - A ifci r eguiará
 a *orma e os critérios a serem adota

dos nos plebiscitos visando à a f e r i c ã o da vontade popular a respeito de assuntos 

de grande relevância social. 

Art. 26 - A cidadania « a 0xpressSo individual da soberania do povo. 

BECAO I 

DOS DIREITOS POLÍTICOB 

Art. 27 - Bfio direitos políticos invioláveis: 

I - O ALISTAMENTO E O VOTO. 

a) O sufrágio é universal, e o voto, igual, direto e secreto; 

b> são obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores de dezoito anos, 

salvo para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos; 

c) não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprlmlr-se na lín

gua oficiai e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus 

direi tos poli ticos; 

d) os militares são ailstâveis, exceto os conscritos, durante o período 

de serviço militar obrigatório. 

II - A ELEGI8ILXOADE. 

a ) São condições de eleglbllidade: a nacionalidade, a cidadania, a ida

d e , o alistamento, a filiação partidária e o domicilio eleitoral, na circuncri-

efio, por prazo mínimo de seis meses; 

b> s*ão inelegíveis os Inalistáveis e os menores de dezoito anos; 

c> sfio inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente da República, os 

Governadores e Vice-Governadores de Estado, os prefeitos e vlce-Prefeitos, e 

quem os houver sucedido, durante o mandato; 

tí> para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Go

vernadores e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e os Vlce-Prefeitos 

devem renunciar 6 (seis> meses antes do pleito; 

e) lei complementar estabelecerá outros casos de ineglbllidade e os 

prazos de sua cessação, tomando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim 

de proteger ' 

1 - o regime democrático; 

2 - a probidade administrativa; 

3 - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a Influência 

do poder econômico ou o aDuso do exercício de função, cargo ou 

emprego públicos da administração direta ou indireta; 

u _ a moralidade para o exercício do mandato. 

f) são elegíveis os militares alistôvels de mais de dez anos d e serviço 

ativo, os quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidatarem-

Nesse caso, se eleitos, passam automaticamente para a lnatlvidade quando 

diplomados. os d e menos de dez anos só são elegíveis caso se afastem expontânea-

mente da atividade; 

gj são Inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e 

os parentes por consangüinidade, afinidade ou adoção, conforme a lei; 

hO são inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou endivida

mento irresponsável da união, dos Estados e dos Municípios, salvo os reabilita

dos conforme a lei'. - " 

III - A CANDIDATURA. 

» ) são condições da candidatura para cargos providos por eleição: a e-

leglbilldade e a escolha em convenção partidária; 

to) são privativas de brasileiros natos as candidaturas para os cargos 

de Presidente da República, da cornara Federal e do Senado da República. 

IV - O MANDATO. 

a) Os detentores de mandatos eletivos têm o dever de prestar contos de 

suas atividades aos eleitores; 

b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a justiça Eleitoral 

no praT-o de até seis meses após a dlplomacão, instruída a ação com provas con

clusivas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões elei

torais; 

c) a ação de impuwnncão de mandato tramita em segredo de justiça; 

d> convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de inani festa má fé, o 

lmpugnante repontíerá por denunciacão caluniosa. 

Art. 2e - Ê vedada a cassação de direitos políticos, salvo em virtude 

de cancelamento da naturalização, por sentença judicial, e de incapacidade civil 

absoluta. 

$ 1* - NSo haverá sanção penal «ue importe a perda definitiva dos d l - 1 

reitos políticos. 

S 2 8 - A aplicação da sanção penal de suspensão dos direi tos políticos 

depende de sentença transitada em julgado, que a ela se refira e x p ü c i tamente. 

SECAO ii 

DOS PARTIDOS POLÍTICOB 

Art. 29 - É livre a criação de partidos políticos. Na sua organização e 

funcionamento, serão resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados ainda 

os seguintes princípios: 

I - filiação partidária assegurada a todo cidadão no pleno gozo dos 

seus direitos políticos; 

II - proibição aos partidos políticos de utilizarem organização para-

mllitar, ben^ assim de se subordinarem a entidades ou Governos estrangeiros; 

III - aquisição de personalidade jurídica de direito público, mediante 

o registro dos estatutos no Tribunal Cuperior Eleitoral, dos quais constem nor

mas de fidelidade e disciplina partidárias; 

IV _ exigência de que os partidos sejam de âmbito nacional, sem pre

juízo das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais, e tenham a-

tuação permanente, baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção; 

V - Garantia a todos os partidos político do direito de iniciativa em 

matéria constitucional e legislativa, 

4 1- - somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e mu

nicipais os partidos políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filia

dos em relação ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou do Dis

trito , respectivamente. proibida a filiação em mais de um partido. 

$ 2 S - São considerados partidos de âmbito nacional, e como tal gozando 

do privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo 

partidário, os que tiveram obtido, nas últimas eleições para a Câmara Federal, 

um por cento dos votos apurados ou um por cento dos cadeiras na câmara Federal 

5 3 2 - Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito às condições 

dos parágrafos anteriores não perderão o mandato. 

Í u ô - Na forma que a lei estabelecer, a União ressarcirá os partidos 

pelas despesas com suas campanhas eleitorais e atividades permanentes. 

i 5 2 - Os partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação so

cial conforme a lei. 

Art. 30 - A criação, fusSo, incorporação e extinção dos partidos serão 

disciplinadas em lei, assegurada a autonomia dos estatutos para disparem quanto 

a regras próprias de organizaç-ão, funcionamento e consulta prévia aos filiados 

sobre decisões partidárias. 

TlTULO III 

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 31 - os direitos, liberdades e prerrogativas previstos nesta cons

tituição não excluem outros inerentes aos princípios fundamentais da Nação, ou 

constantes de Declarações Internacionais assinadas pelo Pais. 

5 lo _ A S normas que definem esses direi tos, liberdades e prerrogativas 

têm eficácia imediata. 

5 25 . Na falta de leis, decretos ou atos compiementares necessários à 

aplicação dessas normas, o juiz ou o Tribunal competente para o julgamento 

suprirá a lacuna, a luz dos princípios fundamentais da constituição e das Decla

rações internacionais de Direitos de que o Pais seja signatário, recorrendo de 

ofício , seni efei to suspenslvo, ao supremo Tribunal Federal. 

§ 3 e - Os suprimentos normativos deduzidos em última instância, na for

ma do parágrafo anterior, terão vigência de lei até que o órgão competente os 

revogue por substituição. 

Art. 32 - A inviolabilidade absoluta dos direitos e liberdades da pes

soa e das prerrogaTi vas inei-entes a nacionalidade, a soberania do povo a à ciefa-

dania, é garantida: 

I - pelo "habeas corpus"; 

II - pelo "habeas data"; 

III - pelo mandado de segurança; 

IV _ pelo mandado de injunção; 

v _ pela ação popular; 

vi - pela ação penal privada subsidiária; 

vil - pela ação requisltória de informações e exibição de documentos; 

v i u - pela ação de declaração de inconsti tucionalidade. 

Parágrafo único - Qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras da 

lei processual, é competente para conhecer, processar e julgar as garantias 

constitucionais. 

Art. 33 - Conceder-se-ã "habeas corpus": 

I - sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 

ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

II - nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da a-

puração ou da punição. 

Ar t . 34 - Conceder-se-á "habeas data": 

I - para assegurar o conhecimento de informações e referências pesso

ais, e dos fins a que se destinam, sejam elas registradas por entidades parti

culares ou públicas, inclusive as policiais e as militares; 

II - para a retificação de dados, se nSo se preferir fazê-lo através 

de processo judicial ou administrativo sigiloso. 

Art. 35 - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito lí

quido e certo, individual ou coletivo, não amparado por "habeas corpus" ou 

"fiabeas data", seja o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder pessoa fí

sica ou jurídica, de direito público ou privado. 

Parágrafo único - O mandado de segurança coletivo, para proteger direi

to liquido e certo não amparado por "habeas corpus", pode ser impetrado por Par-=-

tidos Políticos, organizações sindicais, associações de classe e associações le

galmente constituídas em funcionamento bá pelo menos, um ano, na defesa dos in

teresses de seus membros ou associados. 

Ar t . 36 - Conceder-se-á mandado de Injunção, observado o rito proces

sual do mandado de segurança, sempre que a falta de norma reguiamentadora torne 

Inviável o e x e r c i d o dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogati

vas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e ã cidadania. 

Art. 37 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 

parte legítima para propor ação popular que vise a -^nular ato ilegal ou lesivo 

ao patrimônio público, à moralidade administrativa,"* a comunidade, a sociedade em 

geral, ao melo ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e ao consumidor. 

Parágrafo único - isentam-se os autores, em tais processos, das eus tas 

judiciais e do Ônus da sucumbência, exceção feita a litigantes de má fé. 

Ar t . 3E - Cabe ação penal privada subsidiária na ausência de iniciativa 

do Ministério Público, seja qual for o crime, desde que sua persecução proces

sual não esteja condicionada a queixa ou a representação. 

% Ia - Nos crimes de tortura, ocorrendo omissão do Ministério Público, 

a vítima, seus parentes ou representantes legais poderão ajuizar ação penal 

subsidiária. 

% 2° - Com o consentimento da vítima, ou de seus parentes mais próxi

m o s , se morta ou mentalmente Incapacitada, qualquer pessoa individual ou coleti

va poderá promover a ação. 

Ar t . 39 - cabe ação requlsitória de Informação e exibição de documen

tos, inclusive os encobertos por sigilo bancário e os relativos a declarações de 

renda, quando necessários ao pleno exercício dos direitos e liberdades individu

ais, coletivos e políticos constitucionalizaaos. 

Ar t . ua - Cabe ação direta de declaração de lnconstitucionalldade nos 

casos de: 

1 - normas de qualquer grau e origem, ou atos jurisdicionais ou admi

nistrativos de qualquer natureza e hierarquia, que inviabilizem o pleno exercí

cio dos direitos e das liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes ã 

nacionalidade, a soberania do povo e a cidadania; 

XI - inexistência ou omissão de normas de qualquer grau e origem, ou 

de atos administrativos ou jurisdicionais, sem os quais seja inviável o pleno 

exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas ine

rentes a nacionalidade, í» soberania do povo e a cidadania. 

Art. Ut - As ações previstas no art. 32 são gratuitas, respondendo o 

Estado pelos honorários atívocatícios quando o autor for entidade beneficente ou 

associativa de âmbito comunitário, ou pessoa física de renda familiar inferior a 

dez salários mínimos. 

Art. 42 - A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares 

e os bombeiros militares do exercício de qualquer direito político. 
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CAPÍTULO II 

DA 0EFENSORIA DO POVO 

nuas, explosivos e substâncias tópicas; 

Vi i - eiiti t i r moccla; 

Art, t,3 _ incumbe a Defensor ia do Povo zelar pela eletiva submissão dos 

podiTcs cio E?;tado e CJOS poOeres sociais de relevância pública a Constituição e 

àx lei.-;, 

Art. itk - o Defensor do Povo será eleito pelo Congresso nacional, den

tre cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos e de reputação 

i l ititída e terá mandato dp dois anos, permitiria a reeleição por uma só vez. 

S l9 - o Defensor do Povo poderá ser substituído por outro, a qualquer 

tempo, por deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara rederal, me

diante representação popular que lei regulamentará. 

% Z°- - O Regimento Comum do Congresso Nacional disporá sobre o processo 

da elexçSo referida neste artigo • 

Art. 45 - Lei complementar disporá sobre" competência, organização, re-

çrutamen co, composição e funcionamento da Defensoria do Povo. 

í 

parágrafo único - são atribuídas ao Defensor do Povo a inviolabilidade, 

os impedimentos, as prerrogativas processuais dos membros do Congresso Nacional 

e os vencimentos dos Juizes do Supremo Tribunal Federal, proibido o exercício de 

qualquer outro cargo ou função pública. 

Art. M6 - cão atribuições do Defensor do povo: 

I - veiar pelo cumprimento da constituição, das leis e demais normas 

regulamentares por parte da administração pública federai, estadual e municipal; 

II - promover os meios visando à defesa do cidadão contra ações ou o-

missões lesivas ao seus interesses, praticadas por titular de cargo ou função 

pública, recebendo e apurando as respectivas queixas e denúncias; 

III - criticar e censurar atos da administração pública, zelar pela sua 

celeridade e pela racionalização dos processos administrativos e recomendar cor

reções e melhorias dos serviços públicos; 
, «. 
í\ 

IV - promover a defesa da ecologia e dos direitos dos consumidores, 

Art. M7 - As Constituições estaduais instituirão a Defensoria do Povo, 

de conformidade com os princípios constantes deste artigo e para atendimento de 

todos os Municípios, 

Art. 48 - Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado presta 

serviço de interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça. 

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que come

ter, o advogado é inviolável no exercício da profissão e por suas manifestações 

escritas e orais. 

TÍTULO IV 

PA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO POLITICO-ADKINISTRATIVA 

Art. ug - A organização politico-aaministrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito rederal e os Municípios, 

todos eles autònomos em sua respectiva esfera de competência, 

5 Ia - O pistrito rederal é a capital da União. 

§ 2 a ~ Os Territórios in tegrsm a União. 

s 3 2 - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante a-

provação das respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente 

interessadas, por plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

5 u9 - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municí

pios, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão 

de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, 

da aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por 

lei estadual. 

S 5C - Lei complementar federai disporá sobre a criação de Território, 

sua transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem. 

"• 5 SB - Os estados, o Distrito reoeraJ e os Municípios poaerflo ter sím

bolos próprios. 

Art. 5C3 - Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí

pios cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, ps Constituições dos Esta

dos federados e as leis, zelar pelas insti tuições democráticas, bem como legis

lar e editar normas sobre toaos os assuntos de suas respectivas esferas de 

competência. 

Art. 51 - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município?: é 

vedado: 

I - estabelecer cultos reiiglosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público, na forma 

e nos limites da lei federal; e 

II - recusar fé aos documentos públicos. 

CAPÍTULO II 

DA UNIÃO 

Art. 52 - Incluem-se entre os bens da Uni3o: 

I - a porção de terras devolutas indispensável á defesa das frontei

ras, as fortificações e construções militares, bem assim as vias de comunicação 

e à preservação ambiental; 

II - os lagos e quaisquer correntes cie água em terrenos de seu domí

nio, ou que bannein mais de um Estado, constituam limites com outros países ou se 

es tenefam a território estrangeiro; 

III - as ilhas fluviais e laçus três nas zonas limítrofes com outros 

países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já 

ocupadas pelos Estados na data da promulgação desta constituição; 

IV - o espaço aéreo; 

V - a plataforma continental; 

* VI - o mar territorial; 

VII - os terrenos de marinha; 

viu - os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia 

hidráulica; 

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios arqueo

lógicos, pré-nistórlcos e os espeieoiõgicos do subsolo; 

x - as terras ocupadas pelos índios; ' 

os bens que atualmente lhe pertencem que lhe vierem a ser 

trlbuídos; 

$ is - É assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação 

no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territo

rial e patrimonial, na forma previs ta em lei. 

$ Zs - É assegurada aos Estados, -ao Distrito Federal e aos Municípios, 

nos termos da lei, participação no resultado da exploração econômica e do apro-

veilamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem as

sim dos recursos minerais do subsolo em seu território. 

5 32 - A faixa interna de ate cem quilômetros de largura, paralela a 

linha divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável a 

defesa das fronteiras e será desí jnada como Faixa de Fronteira, conforme dispu

ser lc-i complementar . 

Art. 53 - A união promoverá, prloritarimente, o aproveitamento econômi

co «os bens de seu domínio locali zados em regiões menos desenvolvidas do País. 

Art. 51* - Compete a üniáo r 

I - manter relações internacionais e participar de organizações in

ternacionais, bem como assinar convênios e convenções; 

II - declarar a guerra e celebrar a paz; 

III - organi zar e manter a defesa nacional; 

iv - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forcas es

trangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamen

te; 

v _ decretar o estado de si tio, o estado de defesa e a intervenção 

VI - autor i zar e fiscalizar a produção e o comércio de material béli-

VIII - administrar as reservas cambiais do País; 

IX - fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as 

de crédito, câmbio, de capitalização, bem como as de seguros; 

X - estabeler políticas gerais e setoriais, bem como elaborar e exe

cutar planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social; 

XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional; 

Xli _ explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão: 

a) os serviços nacionais. Interestaduais e internacionais de telecomu

nicações ; 

b> os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito interesta

dual e o aproveitamento energético dos cursos d*ãgua pertencentes ã 

União; 

c> a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 

d> o transporte aquaviárlo entre portos brasileiros e, fronteiras nacio

nais ou que transponham os limites de Estado ou do Território. 

XIII - organizar e manter o judiciário, o Ministério público e a Defen

soria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

XIV - organizar e manter a Polícia Federal bem como a Policia Civil, a 

Polícia Militar e o corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Terri

tórios ; 

XV _ organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia 

e cartografia de âmbito nacional; 

XVI _ disciplinar o acesso ao mercado interno de modo a viabilizar o 

desenvolvimento sócio-econômico, o bem estar do povo e a realização da autonomia 

tecnológica e cultural do Pais; 

XVII - exercer a classificação de diversões públicas; 

XVIII - conceder anistia; 

XIX - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades pú

blicas, especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Estados, 

Regiões e Municípios; 

XX - instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídri

cos, tendo como unidade básica a bacia Hidrográfica integrando sistemas especí

ficos de cada uma das unidades da Federação; 

xxi - definir critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hí-

XXII _ estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de 

transportes e viacão; 

XXIII - legislar sobre: 

a> direito civil, comercial, penai, agrário, eleitoral, marítimo, 

aeronáutico, espacial, processual e do trabalho e normas gerais de 

direito financeiro, tributário, urbanístico e das execuções penais; 

bi desapropriação; 

c) requisição de bens e serviços civis, em caso cie perigo iminente, e 

militares, em tempo de guerra; 

d> águas, telecomunicações, informática, serviço postal e energia; 

e> sistema monetário e de medidas, título e garantia dos metais; 

f> política de crédito, câmbio e transferência de valores; comércio ex

terior e interestadual; 

g> navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, bem as

sim o regime dos portos; 

n> trânsito e tráfego interestadual e rodovias e ferrovias federais; 

1> jazidas, min os minerais e metalurgia; 

j í nacionalidade, cidadania e naturalização; 

l> populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos; 

m> emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangei

ros ; 

n> condições de capacidade para o exercício das profissões; 

o> organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Públi

ca do Distrito Federai e dos Territórios; organização administrativa 

dos Territórios: 

p> sistemas estatístico e cartográfico nacionais; 

q> sistemas de poupança, consórcios e sorteios. 

r> estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização das 

Policias Militares e corpos de Bombeiros. 

s) normas gerais sobre produção e consumo; 

t> seguridade social; 

u> diretrizes e bases da educação nacional; 

v> florestas, caça, pesca e conservação da natureza, proteção ao melo 

ambiente e controle da poluição e atividades nucleares; 

x> normas gerais sobre saúde; e 

z) pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza, inclusive 

garantindo seus direi tos. 

XXIV _ explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer nature

za e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a 

industrialização e o comércio cie minérios nucleares e seus derivados, atendidos 

os seguintes requisitos: 

a 5 toda a ri vicia de nuclear em território nacional somente será admitida 

para fins pacíficos, mediante aprovação do Congresso Nacional; 

E>> sob regime de concessão ou permissão é autorizada a utilização de 

radioisõtipos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e ativi

dades análogas: 

c> a responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear inde

pende da existência de culpa, vedanao-se qualquer limitação relativa aos valores 

indenizatórios; 

d> a instalação ou ampliação de centrais termonucleares e de depõsitos 

de dejetos dependem de prévia autorização ao congresso Nacional. 

CAPÍTULO III 

DOS ESTADOS FEDERADOS 

Art. 55 - ©s Estados se organizam e se regem pelas constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição. ' 

S 1* - As Constituições dos Estados assegurarão a autonomia dos 

Municípios. 

$ 2 B - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e 

do Distrito rederal competem privativamente aos seus procuradores/ organizados 

em carreira com ingresso mediante concurso público de provas e títulos. 

$ 3 2 - Após dois anos de exercício, o procurador do Estado não poderá 

ser demitido, se não por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse 

ao serviço» sendo-lfte assegurada paridade de remuneração com Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

Art. 56 - Incluem-se entre os bens aos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou 

emergentes; 

II - as Unas oceânicas e marítimas Já ocupadas pelos Estados e Muni-

Iix - as ilhas fluviais e lacustres; e 

iv - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas nao compre

endidas dentre as da União; 

Parágrafo único - são indisponíveis para outros fins as terras devolu

tas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias to pro

teção aos ecossistemas naturais. 

Art. 57 - compete aos Estados: 

I - legislar sobre as matérias de sua competência e suplementar a le

gislação federal em assuntos de seu interesse; 

II - organizar a sua justiça, o seu Ministério Público e a sua Defen

soria Pública,"-observados os princípios desta Constituição; 

III - estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, ob

jetivando coordenar o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente 

os recursos naturais e preservar o ambiente; e 

iv - organizar policias civil e militar e corpos de bombeiros milita

res; 

V - explorar, nas áreas metropolitanas, diretamente ou mediante conces

são, os serviços públicos locais de gás combustível canalizado. 

Art. 52 - A Constituição Estadual disporá sobre a iniciativa legislati

va popular e o referendo âs leis no Estado e no Município. 

Art. 59 - O número de Deputados ã Assembléia Legislativa corresponderá 

ao triplo da representação do Estado federado na câmara Federal e, atingindo o 

número de tninta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Fe

derais acima de doze. 

S le - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas 

as regras desta constituição sobre sistema eleitoral, lmunidades, prerrogativas 

processuais, subsídios, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação 

ãs Forcas Armadas. 

i 2 C - A remuneração dos Deputados Estaduais será flxaaa observado o 

limite de dois terços do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais. 

Art. 6 0 - 0 Governador de Estado será eleito até cem dias antes do ter

mo do mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos l2 e 2 e do artigo 153, 

para mandato de quatro anos, e tomará posse no dia lfi de janeiro do ano 

subseqUente. 

Parágrafo único - conslderar-se-á eleito o candidato a Vlce-Governador, 

em virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado. 

Art. 61 - perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem 

outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. 

CAPÍTULO IV 

DOS MUNICÍPIOS 

Art. 6 2 - 0 Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois tur

nos e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 

promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta constituição e na Cons

tituição do respectivo Estado, em especial os seguintes: 

I - eletlvídaoe do Prefeito, do vice-prefeito e dos Vereadores, me

diante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; 

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, na cir-

cunscriçâo do Município, por suas opiniões, palavras e votos; 

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, 

aplicando-se no que couber, o disposto nesta Constituição para os membros do 

Congresso Nacional e na constituição do respectivo Estado para os membros da As

sembléia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscaiizadoras da Câmara 

Municipal; e 

V - instituição de mecanismos que assegurem a efetiva participação 

das organizações comunitárias no planejamento e no processo oecisório municipal. 

$ l e - Os prefeitos e os vereadores serão submetidos a julgamento pe

rante o Tribunal de Justiça. 

5 2 e - são condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar 

no exercício dos direitos poli ticos e ter idade mínima de dezoito anos. 

Art. 63 - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, 

conforme dispuser a constituição do Estado, respeitadas as condições locais, 

proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder de vinte e um 

Vereadores nos Municípios de até uin «ijinSo de habitantes e de trinta e três nos 

Art. eu - O prefeito será eleito até noventa dias antes ao termo ao 

mandato de seu antecessor, aplicadas as regras aos parágrafos l c e 2 B do artigo 

1 53 . 

Parágrafo único - Considerar-se-á eleito o candidato a vice-Prefei to, 

em decorrência da eleição do candidato a Prefei to com ele registrado. 

Art. 6 5 - os subsídios do prefeito, do vice-Prefei to e dos Vereadores 

serão fixados pela câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legisla

tura seguinte. 

Parágrafo único - O limite da remuneração dos Vereadores será fixado na 

Constituição de cada Estado federado. 

Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse municipal predominante e su

plementar as legislações federal e estadual no que couber; 

li - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como a-

pllcar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e pu

blicar Balancetes nos prazos fixados em lei; 

III - criar, organizar e suprimir Distritos; 

iv - organizar e prestar os serviços públicos de predominante interes

se locai. 

5 10 _ Compete, ainda, ao Município: 

I - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento ur-

II _ Implantar programas de construção de moradias, bem como promover 

a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população; 

III - manter, com a cooperação do Estado, os programas de alfabetizaçfio 

e o ensino de primeiro grau; 

IV - prestart com a cooperação da união e do Estado, os serviços de 

atenção primária a saúde da população; 

V - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e rural; e 

VI _ explorar diretamente ou mediante concessão os serviços públicos 

locais de gas combustível canalizado. 

•\ 
S 2a - Os Municípios poderão prestar outroí-serviços e desempenhar ou

tras atividades, mediante delegacSo do Estado ou da União, sempre que lhes forem 

atribuídos os recursos necessários. 

BEÇÃO ÚNICA 

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA MUNICIPAL 

Art. 67 - A fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios será 

exercida pela câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle Interno do Executivo Municipal, na forma da lei. 

5 lí , O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxi

lio do Tribunal de Contas do Estado ou de outro órgão estadual a que for atri

buída essa competência, 

$ 2 a - O parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deve prestar a-

nualmente, emitido pelo Tribunal de contas ou órgão estadual conpetente, somente 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal. 

5 3 8 - O Município com população superior a três milhões de nabitantes 

poderá Instituir Tribunal de contas Municipal. 

Art. 68 - Como órgão subsidiário de controle da atividade municipal, a 

Lei orgânica poderá criar um conselho de Ouvidores e regulará as suas 

atribuições. 

§ lfi - Ao conselho de Ouvidores, constituído de representantes da comu

nidade, em especial de entidades econômicas, profissionais e culturais, 

competirá: 

z - manifestar-se, perante a câmara de Vereadores, sobre o orçamento 

municipal a ser votado; 

II - fiscalizar o desempenho da administração municipal, no curso da 

execução orçamentária, manifestando-se perante a Câmara de vereadores, sempre 

que julgue necessário; 
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III - receber tiueixas da comunidade a respeito ao funcionamento da ad

ministração municipal e encaminha-Ias aos órgãos competentes, providenciando , 

quando foi o caso, medidar: de apuração da responsabilidade de servidores 

municipais. 

S Z' - Os membros do Conselho de Ouvidores serão eleitos, por voto di

reto e secreto, ein sufrágio universal, e exercerão suas atribuições 

grarui tamente-. 

i 3 o - 0era conferida legitimidade processual ao presidente do Conselfio 

de Ouvidores para representar, perante o Judiciário, sobre qualquer abuso de au

toridade, desvio de poder ou má aplicação de recursos públicos. 

CAPÍTULO V 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Art. 69 - O Distrito Federal, dotado de autonomia política, legislati

va, administrativa e financeira, será administrado por Governador Distrital e 

disporá de Câmara Legisla Civa . 

S I a - A eleição do Governador Distrital, do Vice-Governador Distrital 

e dos Deputados Distritais coincidira com a do Presidente da República, para 

mandato de igual duração, na forma cia lei. 

s 2 a - o número de Deputados Distritais correspondera ao triplo da re

presentação do Distri to Federal na câmara Federal, aplicando-se-lhe, no que cou

ber , o artigo 155 e seus parágrafos, 

5 3 a - Lei organien, respei tada a competência da União, aprovada por 

dois terços da Câmara Legislativa, disporá sobre a organização do Legislativo e 

do Executivo do Distrito Federal, vedada a divisão deste em Municípios. 

Art. 70 - Lei federal disporá sobre a organização administrativa e 

judiciária dos Territórios. 

S l 2 - A função executiva no Território será exercida por Governador 

Territorial, nomeado e exonerado pelo Presidente da República. 

S 2 a - A nomeação do Governador Territorial dependerá de aprovação do 

indicado pelo senado da República. 

5 3fl - Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se 

aplicará, no que couber, o disposto neste Capítulo. 

' S M 2 - As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso 

Nacional, nos termos, condições e prazos previstos nesta constituição. 

CAPITULO VI 

DAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO, DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS E DAS MICRORREGIOES 

Art. 71 - Para efeitos administrativos, os Estados federados e o Dis

trito Federai poderão associar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os 

Municípios em Áreas Metropolitanas ou MicrorregiOes. 

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios 

básicos para o estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áre

as Metropolitanas e MicrorregiOes. 

Art. 72 - As Regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, 

pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extin

tas por lei federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas dos respectivos 

Estados. 

% i a - Cada Região terá um Conselho Regional, do qual participarão, 

Como membros natos os Governadores e os Presidentes das Assembléias Legislativas 

dos Estados componentes. 

5 2 a - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos levarão em 

oonta as peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento Econômico, tanto em rela

ção às despesas correntes quanto ás de capital, observando-se rigorosamente a 

integração das ações setoriais face aos objetivos territoriais do 

desenvolvimento. 

5 3° - Lei complementar federal disporá sobre a criação, organização e 

gestão de fundos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a participação da 

União e dos Estados integrantes da Região em sua composição. 

> Art. 73 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar Áreas 

Metropolitanas e MicrorregiOes, constituídas por agrupamentos de Municípios li-

«ittofes Para Integrar a o r g a n i z o , o p l a n ^ a m e n t o , a programação e a execução 

de funções pút-iicas oe interesse metropolitano ou microrregional, atendendo aos 

princípios de integração espacial e setorial. 

S l e - Cada Área Metropolitana ou Microrregião terá um conselho Metro

politano ou Microrreglonal, do qual participarão, como membros natos, os prefei

tos e os Presidentes das câmaras dos Municípios componentes. 

S 2° - A União, os Estados e os Municípios estabelecerão mecanismos de 

cooperação de recurso*!; e de atividades para assegurar a realização das funções 

públicas de interesse metropolitano ou microrreglonal. 

5 3 C - o disposto neste ar ti go aplica-se ao Distrito Federal, no que 

couber. 

CAPÍTULO VII 

DA INTERVENÇÃO 

Art. 7ii - A União não In ter virá nos Estados, salvo para: 

I - manter a integridade nacional; 

II - repelir invasão de um Estado Federado em outro; 

III - garantir o livre exercício de quaisquer dos Poderes estaduais; 

IV - reorganizar as finanças do Estado federado que suspender o paga

mento de sua dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo por motivo 

de forca maior; 

V _ assegurar a entrega aos Municípios das quotas que lhes forem de

vidas a título de transferência de receitas públicas de qualquer natureza ou de 

participação na renda tributária, nos prazos previstos nesta constituição ou em 

lei; 

vi - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

vil _ assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a > forma republicana, democrática, representativa e federativa; 

D) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública direta e indireta. 

Art. 75 - o Estado só intervirá em Município localizado em seu territó

rio, e a União, no Distrito Federal ou em Município localizado em Território ne-

derai, quando: 

I - deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, 

salvo por motivo de força maior; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino; 

IV - o Tribunal de Justiça do Estado der provimento a representação 

para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição do Estado, 

bem como para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, 

Art. 76 - A intervenção federal é decretada pelo Presidente da Repúbli

ca e a estadual pelo Governador do Estado. 

i l9 - o decreto de intervenção, que/ conforme o caso, será submetido à 

apreciação ao Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no pra

zo de vinte e quatro noras, especificará a sua amplitude, prazo e condições de 

execução e, se couber, nomeará o interventor. 

% Zs - Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia 

Legislativa do Estado, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 

vinte e ciuatro horas, para apreciar a Mensagem do Presidente da República ou do 

Governador do Estado. 

5 3 2 - cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de 

seus cargos a eles voltarao, salvo impedimento legal. 

$ u s - Nos casos dos itens VI e Vil do artigo 74, ou do item IV do ar

tigo 75, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia Le

gislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se 

essa medida bastar ao restapelecimento da normalidade. 

CAPÍTULO VIII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Art. 77 - A administração pública organizar-se-á com obediência aos 

princípios da legalidade e da moralidade, respeitados os direitos dos cidadãos e 

exigindo-se: 

I - motivação suficiente como condição de validade dos atos; e 

ti - razoabilidade como requisito de legitimidade dos atos praticados 

no exercício de discrição administrativa. 

Parágrafo Único - A lei instituirá o processo de atendimento, pelas au

toridades, das reclamações da comunidade sobre a prestação do serviço público, e 

as cominações cabíveis. 

Art. 78 - o administrado tem direito a publicidade e transparência dos 

atos da administração, que estão sujeitos aos deveres de neutralidade, imparcia

lidade, lealdade e boa-fé. 

Art. 73 - Nenhum ato da administração lmporá limitações, restrições ou 

constrangimentos mais intensos ou mais extensos que os indispensáveis para aten

der á finalidade legai a que deva servir. 

Art. 60 - A outorga de concessões, autorizações, permissões, licenças 

ou privilégios econômicos de qualquer natureza a entidade privada, por parte do 

Poder Público, será sempre Instruída em processo público, com a audiência de to

das as partes direta ou indiretamente interessadas. 

Art. ei - os atos de corrupção administrativa importarão na suspensão 

dos direitos políticos de cinco a dez anos, na perda da função pública, na in-

disponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação pe

nal correspondente. 

i ifi - o ato será declarado pelo supremo Tribunal Federal, mediante re

presentação do Procurador Geral da República ou de qualquer cidadão, conferindo-

se ao acusado o direito de ampla defesa. 

§ 2 S - são Imprescritíveis os ilícitos praticados por qualquer agente, 

servidor público ou não, que causem prejuízo ao erário, bam como as respectivas 

ações de ressarcimento. 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 62 - O reajuste periódico da remuneração dos servidoras públicos, 

civis e o dos militares fer-se-fco sempre na mesma época a com os mesmos índices. 

Art> 63 - A admmistraç»o pública estimulará o aperfeiçoamento e a pro

fissionalização dos servidores públicos do pais, por meio de cursos ou escolas 

especiais. 

Art, 64 . Nenhum parente ate secundo grau, em linha direta ou colate

ral, consanguineo ou afim, de qualquer autoridade, pode ocupar cargo ou função 

de confiança/ inclusive sob contrato, em organismos a ela subordinados, na admi

nistração direta ou Indireta. 

SECÁO II 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

Art. 85 - O servidor público desempenha função social relevante, deven

do, no exercício dos seus misteres, observar conduta de probidade e de respeito 

e zelo dos direitos Individuais e coletivos. 

Art. es - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis, além das 

disposições constantes do art. m , as seguintes normas específicas: 

I - os cargos e empregos públicos são acessíveis a toaos os brasilei

ros que preencham os requisitos estabelecidos em lei; 

II - o ingresso no serviço público, sob qualquer regime, dependerá 

sempre de aprovação prévia em concurso público de provas, será assegurada a as

censão funcional na carreira mediante promoção ou provas internas e de títulos, 

com igual peso; 

sentença judicial, 

rada ampla defesa. 

mediante processo administrativo no qual lhe sejfl 

III - vencimento não inferior ao salário mínimo vigen gente para o setor 

privado; 

IV - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui

rão regime jurídico único para seus servidores da administração direta e 

autárquica, bem como planos de classificação de cargos e de carreiras; 

v - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos 

privativamente por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou profissio

nal , ixceto os da confiança direta da nutorlflaoe máxima ae cada órgão ou entida

de; 

VI - é vedada qualquer diferença de remuneração entre cargos e empre

gos iguais ou assemelhados dos servidores do Legislativo, do Executivo e do 

Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à na

tureza ou ao local de trabalho; 

vil - a cada cinco anos de efetivo exercício, o sejrvicor público assí

duo, que não nouver sido punido, ter* direito a licença especial de três meses 

com todos os direitos e vantagens do seu cargo ou emprego, facultada sua conver

são em indenização pecuniária, se não gozada ou contada em dobro quando da apo

sentadoria do servidor. 

v i u - é assegurado, ao servidor publico, adicional por tempo de servi

ço, a cada ano de efetivo exercício, vedada a incidência de cada adicional sobre 

a soma dos anteriores; 

IX - a lei fixará a relação de valor entre a maior e a menor remunera

ção no serviço público; 

x - estabilidade, dois anos após o ingresso, respeitado o disposto nc 

item li deste artigo. 

Art. 87 - É vedada a acumulação remunerada de cargos, funções públicas, 

empregos e proventos, exceto: 

I - a de dois cargos de professor; 

II - a de um cargo de professor com um técnico ou científico. 

III - a de juiz cora o cargo de magistério. 

$ lfi - Em qualquer dos casos a acumulação somente é permitida quando 

houver compatibilidade de horário e correlação de matéria. 

S 2 C - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados 

quanto ao exercício de mandato eletivo, de magistério ou de cargo em comissão. 

Art. ee - o servidor será aposentado: 

a > por invalidez; 

b) compulsorlamente, aos setenta anos de idade para o homem e aos ses

senta e cinco para a mulher; 

c > voluntariamente, após trinta e cinco anos de serviço para o homem e 

trinta anos para a mulher. 

d> voluntariamente, a partir dos dez anos de trabalho, a qualquer mo

mento, desde que requerida pelo servidor, com proveu Cos proporcio

nais ao tempo de serviço. 

§ 1 2 - Não haverá aposentadoria em cargos, funções ou empregos 

temporários. 

5 2 C - São equivalentes os critérios e valores para a aposentadoria e 

reforma no serviço público civil e militar. 

Ar t . 89 - Os proventos da aposentadoria serão: 

I - integrais, quando o servidor: 

a> contar com o tempo de serviço exigiao nesta Constituição; 

b> sofrer invalidez permanente, por acidente em serviço, por moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou Incurável, especificada 

em lei; 

II - proporcionais ao tempo de serviço, nos demais casos. 

Art. 90 - Os proventos da inatlvidade serão revistos, na mesma propor

ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, bem como sempre que for transformado ou reclassifiçado o cargo ou 

função em que se deu a aposentadoria ou a reforma. 

Art. 91 - O benefício de pensão por morte corresponderá á totalidade da 

remuneração, gratificações e vantagens pessoais do servidor falecido. 

Art. 92 - É assegurado ao servidor público civil o direito à livre as

sociação sindical e o de greve. 

Art. 93 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-

se as disposições seguintes: 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual nu municipal, 

ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, facultada a opção pela remune

ração de um deles; 

II - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do man

dato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 

Art. 9M - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 

SECA O III 

DOS SERVIDORES MILITARES 

Art. 95 - As patentes, com as prerrogativas, direi tos e deveres a elas 

Inerentes, são asseguradas em toda ÍI plenitude aos oficiais da ativa, da reserva 

ou reformados, das forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros dos 

Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os ti tu-

los, postos e uniformes militares. Os uniformes serão usados na forma que n lei 

dispuser. 

5 1 s - o militar em atividade que aceitar cargo público civil permanen

te será transferido para a reserva. 

$ 2 S - o mi li tar da ativa que aceitar cargo ou função pública 

temporária, não eletiva, assim como emprego em empresa pública, em sociedade de 

economia mista, em fundação ou sociedade direta ou indiretamente controlada pelo 

Poder público, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promo

vido por antigüidade, enquanto permanecer nessa situação, contando-se-lhe o tem

po de serviço apenas para aquela promoção, transferência para a reserva ou 

reforma. Depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido 

para a reserva ou reformado. 

- S 3 S - No exercício temporário de cargo, emprego ou função, na adminis

tração pública e autarquias, bem como de emprego em sociedade de economia mista, 

empresa pública, fundação, ou em sociedade controlada direta ou indiretamente 

pelo Poder Público, o militar da ativa poderá optar pelos vencimentos e vanta

gens de seu posto. 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DD GOVERNO 

CAPÍTULO I 

' DO LEGISLATIVO 

DO CONGRESSO NACIONAL 

Art. 96 - O Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se com

põe da câmara Federal e do senado da República. 

Art. 97 - A câmara Federal compõe-se de até quatrocentos e oi tenta e 

sete representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos mEiiores de dezoito anos e 

no exercício dos direitos políticos, pelo sistema distrital misto, voto 

majoritário, direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no 

Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer. 

5 1 2 - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, salvo dissolução 

da câmara Federal, hipótese em que, com a posse dos Deputados após as eleições 

extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal. 

$ 2 C - © número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, serã 

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente á população, com os ajus

tes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos de oito 

ou mais de sessenta Deputados. 

5 3° - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá qua

tro Deputados. 

Art. 98 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados 

e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o principio 

majorltário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos 

direitos políticos. 

S i 2 - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com 

mandato de oito anos. 

S 2 a - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será reno

vada de quatro em quatro anos, aiternadamente, por um e dois terços. 

S 3 a - cada senador será eleito com dois suplentes. 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

A r i , 93 - Cabe ao congresso Nacional,- com a sanção ao Presidenta Ga Re-

púraiica, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente; 

I - sistema tributário,* arrecadação e distribuição de rendas; 

II - orçamento anual e plano piurianual de investimentos; diretrizes. 

orçamentárias; abertura e operações de crédito; dívida pública; emissões de cur

so forçado; 

III - fixação do efetivo das Forças Armadas; 

iv - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvol-

v i mento; 

V - limites do território nacional; espaço aéreo e marítimo; bens do, 

domínio da União; 

VI - transferência temporária da sede do Governo Feder?» l; 

vil - concessão de anistia, inclusive para os crimes políticos; 

VIII - organização administrativa e judiciária'da União e dos Territó

rios e a organização judiciária do Distrito Federal; 

IX - definição dos objetivos nacionais relativamente a açáo do Pooer 

Público, em todas as matérias; 

X - critérios para classificação de documentos e informações oficiais 

sigilosos e prazos para a sua desclasíf1cação; 

XI - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 

públicas e fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos arts. 

107, item V, e 108, item IX; 

XII - autorização para celebração de convênios e acordos para execução 

de leis, serviços e obras federais; 

XIII - sistema nacional de radiodifusão, telecomunicação e comunicação 

de massa; 

XIV - matéria financeira, cambial e monetária, Insti tuicões financeiras 

e suas operações; 

XV - normas gerais de direito financeiro; 

XVI - captação e segurança da poupança popular; 

X V I I - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária 

federal; 

xviii - limites globais e condições para as operações de crédito exter-

no e interno da União, de suas autarquias e demais efiTidades controladas pelo 

poder público federal; 

XIX - limites e condições, para a concessão de garantia da União em o-

perações de crédito externo e Interno. 

XX - estabelecimento, na forma de lei complementar, de: 

a> limites globais e condições para o montante da divida mobiliária aos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

b> limites e condições para as operações de crédito externo e interno 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarqui

as e demais entidades por eles controladas. 

Ar t . 100 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, convenções e acordos In

ternacionais celebrados pelo Presidente da República; 

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar 

a paz, a permitir que forcas estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente; 

III - conceder autorização prévia para o presidente 6a República e o 

Prlmeiro-Mlnistro se ausentarem do Pais; 

zv - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sitio e a 

intervenção federal; 

v - «provar a incorporação, subdivisão ou desmembramento de Áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as Assembléias Legislativas; 

vi - mudar temporariamente a sua sede; 

vzz - fixar, no primeiro semestre da última sessão legislativa de cada 

legislatura, a remuneração dos membros do congresso Nacional, do Presidente da 

República, do Prlmeiro-Mlnistro e dos Ministros de Estado; 
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VIII - julgar anualmente as contas do primeiro-Hlnlstro, bem como apre

ciar os relatórios sobre a execução Oos pianos de governo; 

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, 

os atos do Executivo, inclusive os da administração indireta; 

X - determinar a realização de referendo; 

XI - regulamentar as leis, em caso de omissão do Executivo; 

XII - sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder re

gulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

XIXI - dispor sobre a supervisão, pelo Senado da RepúDlica, dos siste

mas de processamento automático oe dados mantidos ou utilizados pela união, in

clusive a administração indireta; 

XIV - referendar a concessão e renovação de concessão de emissoras de 

radio e televisão; 

XV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo em matéria de po

lítica monetária, financeira e cambial; 

XVJ - aprovar previamente: 

a > a Implantação de obras federais de grande porte, conforme determinar 

a lei ; 

t»> a concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, flu

vial e de transporte interestadual de passageiros em rodovias e fer

rovias federais, vedado o monopólio. 

XVII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da U-

XVIII - legislar sobre as garantias dos direitos dos índios. 

Art. 101 - O Congresso Nacional, por maioria absoluta de seus membros, 

após sentença condenatória transitada em julgado, pode decretar o confisco de 

bens de quem tenha enriquecido ilicitamente á custa do patrimônio público ou no 

exercício de cargo ou de funcSo pública. 

Art- 102 - Somente o Congresso Nacional, por lei aprovada por dois ter

ços dos membros de cada Casa, pode conceder anistia a autores de atentados vio

lentos a constituição. 

Art. 103 - TerSo forca de lei as preceituacOes regimentais ou constan

tes de resoluções do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas, que, re

gulamentando dispositivos desta Constituição, objetivem assegurar o efetivo e-

xercício de suas competências constitucionais. 

Art. 10M - A Câmara Federal e o Senado da República poderão convocar o 

Primeiro-Ministro e os Ministros dè Estado para prestarem, pessoalmente, infor

mações acerca de assunto previamente determinado. 

parágrafo único - A falta de comparecimento, sem justificação adequada, 

importa em crime de responsabilidade. 

Art. 105 - A caoa uma das casas compete elaborar o seu regimento Inter

no e dispor sobre o funcionamento, a organização, a polícia e o provimento de 

seus cargos e serviços, observando-se as seguintes normas: 

I - na constituição das Mesas e de cada Comissão, será assegurada, 

tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participem 

da respectiva casa; 

II - os pedidos de informações encaminhados pelas Mesas da câmara Fe

deral e do senado da República, limitados a fatos relacionados a matéria legis

lativa em trãmlte ou sujeita a fiscalização do Congresso Nacional, ou atinentes 

a assuntos relevantes, deverão, sob pena de responsabilidade, ser respondidos 

pelas autoridades a que forem solicitados, dentro de prazo estipulado, que não 

será superior a trinta dias. 

Art- 106 - salvo disposição constitucional em contrário, as delibera

ções de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos pre

sentes , desde que esta maioria não seja inferior a um quinto do total dos 

membros. 

SÊÇAO III 

DA CÂMARA FEDERAL 

Art. 107 - compete privativamente a câmara Federal: 

I - declarar, por dois terços de seus membros, a procedência de acu

sação contra o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de 

Estado; 

II - proceder a tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não a-

presentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa; 

III - aprovar, por maioria absoluta: 

a > a Indicação do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta Consti

tuição ; 

to noção cie censura ou roprobatória ao concelho de Ministros; 

c? vo Co de confiança solicitado pelo Primeiro-Ministro; 

d) a indicação cio Procurador-Geral da República. 

IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-Ministro, o afastamento cie 

de-tentar de cargo ou i-.mcao cie confiança no Co ver no Fnrjtra] , inclusive- na atirai -

nistração indireta; 

v - dispor sobre a criação, transforir.acSo ou extinção de cargos, ein-

Píewos e funcóe«; de seus seruícoí e fixação da respectiva remuneração . 

GEÇAO IV 

DO SENADO DA REPÚELXCA 

Ar r. lOí - compete priva ti vãmente eenado da República: 

I - julgar o 'Presidente üa República e r> Primeiro-Ministro nos crimes 

de responsabilidade e os Hinistzos de Estado nos crimes da mesma natureza, cone

xos com aqueles; 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o 

Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após argÜição em sessão 

pública, a eseolna dos titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei 

determinar: * 

a 5 de magistrados, nos casos determinados pela Constituição; 

b) um terço dos Ministros cio Tribunal de Contas da união, Indicados 

pelo Presidente da República. 

c > dos membros do Conseino Monetário Nacional; 

d > dos Governadores de Territórios; 

e) do presidente e dos diretores do Banco central do Brasil e do Presi

dente do Banco do Brasil, e deliberar sobre a sua exoneração. 

iv - aprovar previamente, por voto secreto, após argtliçSo em sessão 

secreta, a escolha dos cnefes de Missão Diplomática d« caráter permanente; 

v - autorizar previamente operações externas de natureza financeira, 

de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou sociedade de que participem, e de

cidir sobre o texto definitivo da convenção; 

vi - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o 

montante- da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios; 

Vil _ suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada in-

constituclonal por decisão defini tiva do Supremo Tribunal Federal; 

viu - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, 

cie oficio, do Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato; 

IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empregos e funções 

de se,us serviços c- fixação da respectiva remuneração; 

Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e II, funcionará como 

Pi esiücn te o do Suprrino Tribunal Federal, 1imi tando-se a condenação , que somen te 

será proferida por dois terços dos votos do Senado da República, ã perda do car

go, com inabilí taça o, por oi to aiio*;, para o exercício de função pública, sem 

prejuízo das demais sanções judiciais cabívei:;. 

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES 

LIENSE CONSTITUINTE 

Art. 109 

e votos. 

Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniõe 

S i 4 - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional 

não poderão ser presos• salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processa

dos criminalmente, sem prévia licença de sua casa. 

5 2 a - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de delibera

ção suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 

5 3- - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão reme

tidos , dentro de vinte e quatro noras, à Casa respectiva, para que, pelo voto 

secreto aa maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, 

a formação da culpa. 

S ue - Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

* S 5 a - As prerrogativas processuais dos Deputados e Senadores arrolados 

como testemunhas não subsistirão se dei xarern de atender, sem justa causa, no 

prazo do trinta dias, ao convite judicial. 

$•6a - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

Informações recebidas ou prestadas durante o exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

i 7 a - A incorporação ás Forças Armadas o*e Deputados e Senadores, embo

ra militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa 

respectiva. ' 

5 8f - Os Deputados e Senadores estão, em suas opiniões, palavras e vo

tos , vinculados exclusivamente á sua consciência. 

Art. lia - Os Deputados e senadores não poderão, desde a posse: 

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autar

quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato e o respectivo processo de seleção obe

decerem a cláusulas uniformes, ou forem relativos ao exercício de funções defi

nidas pela Constituição; 

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive 

os de que sejam demissíveis "ad nutum" , nas entidades constantes do item ante

rior ; 

III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a 

que se refere o item i; 

IV - ser diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato 

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

V - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, res

salvadas as exceções previstas nesta Constituição. 

Art. lll - Perderá o mandato o Deputado ou o Senador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo an

il - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parla

mentar ; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça 

parte das sessões ordinárias das comissões e da casa a que pertencer, salvo li

cença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

v - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos em 

sofrer condenação criminal em sentença definitiva e 

irrecorrível. 

5 le - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos defini

dos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Con

gresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

5 Z 2 - Nos casos dos itens I e II deste ar ti go, a perda do mandato será 

decidida pela câmara Federal ou pelo Senado da República, por voto secreto, me

diante provocação de qualquer de seus membros, da respectiva Mesa ou de partido 

político . 

S 3 2 - NO caso do item III, ou dí /ecisao do Supremo Tribunal Federal, 

em ação popular, a perda oo mandato será declarada pela Mesa da câmara respecti

va , de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, de partido po

lítico ou do primeiro suplente, assegurada plena defesa. 

S Ue - Nos casos previstos nos itens IV, v e vi, a perda ou suspensão 

será declarada pela respectiva Mesa. 

Art. 112 - Nâo perde o mandato o Deputado ou o Senador: 

I - investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, 

Chefe de Missão Diplomática permanente. Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Territórios e Prefeitos das capitais, ou even

tualmente Prefeito, Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista 

federais; 

II - que exerça cargo público de magistério superior, com ingresso an

terior à diplomacão; 

III - licenciado pela respectiva casa, por motivo de doença, ou para 

tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afas

tamento não ultrapasse a cento e vinte dias. 

$ 1 s - O suplente é convocado nos casos de vaga, de invéstidura em fun

ções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 

£ 2 B - Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far-se-á eleição 

para preenchê-la se faltarem mais ae quinze meses para o término do mandato. 

Art. 113 - Deputados e Senadores perceberão valores idênticos de subsí

dios, representação e ajuda de custo, fixados ao final da legislatura anterior, 

sujeitos aos impostos gerais, inclusive o de renda é os extraordinários. 

sccAo vz 

DAS REUNIÕES 

Art. i m - o congresso Nacional reunlr-se-á, anualmente, na capital da 

República, de Ia de Março a 30 de junno e de Ia de agosto a S de dezembro. 

5 1a - AS reuniões marcadas para as datas fixadas neste artigo serão 

transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando corresponderem a 

sábados, domingos e feriados; 

$ 2 a - A sessão legislativa nâo será encerrada sem a aprovação dos or

çamentos da união. 

5 3 4 - O regimento disporá sobre o funciona 

senta dias anteriores às eleições. 

rito do Congresso nos ses-

i Ua - Além de reunião para outros fins previstos nesta Constituição, a 

câmara Federal e o Senado da República, sob a presidência da Mesa deste, reunir -

se-âo em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legislativa; 

II - elaborar o regimento interno e regular a criação de serviços co

muns ás duas casas; 

III - receber o compromisso do Presidente da República; 

IV - receber o relatório da Comissão Representativa, sobre ele 

deliberando. 

i 5a - Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a par

tir de 1 s de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus 

membros e eleição das respectivas Mesas, para as quais é vedada a reeleição na 

mesma legislatura. 

i 6a ~ A câmara Federal não poderá ser dissolvida no primeiro ano e no 

último semestre da legislatura ou antes do terceiro voto de desconfiança. 

5 7a - A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: 

I - pelo Presidente do Senado da República, em caso de decretação de 

estado de defesa ou de intervenção federal e de pedido de decretação de estado 

de sítio; 

II - pelo presidente da República, pelos Presidentes da câmara Federal 

e do senado da República ou por requer intento da maioria dos memoros de ambas as 
Casas, em caso de urgência ou Interesse público relevante. 

$ s^ - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional so

mente deliberará sobre a matéria para a qual for convocado. 

CECAO VII 

DAS COMieSOE3 

Art. 115 - O congresso Hacíonal e suas Casas Legislativas tem Comissoe 

Permanentes e temporárias , constituídas na forma c- com as atribuições pr«-vi s fa 

no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. 

i 1-' - As comissões , em razÊ.o da matér ia de- sua competência, cabe : 

I - discutir e votar projetos de lei que dispensem, na forma que dis 

puser o regimento, a competência do plenário, salvo recurso de um dt-cimo do 

membros da Casa; 

realizar iênciaa públicas com entidades da ociedade civil; 

III - convocar Ministro de Estado para prestar informações sobre assun

tos inerentes às suas atribuições; 

IV - acompanhar, junto ao Governo, os atos de regulamentação, velando 

por sua completa adequação; 

V - receber petições, reclamações, representações ou queixas de cjuai -

quer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 

VI - solicitar ao procurador-Geral da República que adote as medidas 

cabíveis junto ao Judiciário com o objetivo de evitar ou reparar lesões a di

reitos individuais ou coletivos, inclusive de interesses difusos de grupos soci

ais , ou comunidades; 

i Vil - fiscalizar os atos do Executivo e solicitar ao Tribunal de Contas 

da União que proceda, no âmbito de suas atribuições, ás investigações sobre a 

atividade ou matéria que indicar, adotando as providências necessárias ao cum

primento da lei; 

VIII - converter-se, no todo ou em parte, em comissão parlamentar de 

inquérito, ou reunir-se, para a mesma finalidade, quando ocorrer identidade de 

matéria, com outras Comissões do congresso Nacional ou da outra Casa Legislati

va, mediante deliberação da maioria de dois terços de seus membros; 

IX _ acompanhar, junto ao Govern 

orçamentária, bem como a sua posterior execução; 

a elaboração da proposta 

x - encaminhar requerimento de informação, de acordo com o disposto 

no item II do art. 1(55; 

XI - solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

xll - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto

riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

í Z B - As comissões Parlamentares de inquérito, que gozam de poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além das que se constituírem na 

forma do item VIII do parágrafo anterior, serSo criadas pela Câmara Federal e 

pelo Senado da República, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus mem

bros , sendo suas conclusões encaminnadas ao Ministério Público para o fim de 

promover a responsabilidade civil ou criminal aos Infratores, se for o caso. 

Art. 116 - Durante o recesso, haverá uma Comissão Representativa do 

Congresso Nacional, cuja composição reproduzirá a proporcionalidade da represen

tação partidária, eleita por suas respectivas Casas na penúltima sessão 

ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento. 

CECÂO VIII 

DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Art. 117 - O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas ã Cons tituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - decretos legislativos; 

VI - resoluções. 

parágrafo único - Lei c mplementar disporá sobre a técnica de elabora

ção , redação e alteração das leis. 

SUBSEÇÃO I 

DA EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

Art. lie - A constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federai ou do sena

do da República; 

II - do Presidente da República. 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da 

Federação, manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros. 

IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição. 

S lc - A constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de 

sítio, de estado de defesa ou de intervenção federal. 

$ 2 a - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta oo Con

gresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, 

considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos 

votos dos membros de cada uma das Casas. 

5 3 a - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara 

Federal e do Senado da República, com o respectivo número de ordem. 

$ *+e - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

( 

t a) a forma federativa de Estado; 

b> a forma republicana de governo; 

c> o voto direto, secreto, universal e periódico; 

d) a separação dos poderes; e 

e> direitos e garantias individuais. 

Art, 119 - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havi

da por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

SUBSEÇÃO II 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da câmara Federal ou do Senado da República, ao Pre

sidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores. 

Parágrafo único - Cabe privativamente ao Presidente do ReptiMic ;i, ouvi

do o Primeiro-Ministro, ou por sua solicitação, ressalvadas as e-̂ cc-cõE-s previs

tas pesta Constituição, a iniciativa das leis que: 

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentra a sua re

muneração ; 

II - disponham sobre organização administrativa e judiciaria, matéria 

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Ter -

ritórios; 

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

IV - disponham sobre servidores públicos da União, r,z-u regime jurídi

co , provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a 1na tividade; 

Art. 121 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos ci

dadãos nos termos previstos nesta Constituição. 

Parágrafo único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresen

tação, ã Câmara Federal, de projeto de lei ou proposta de Emenda ã Constituição 

devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, trétí décimos por cento do e-

leitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 

um décimo por cento dos eleitores de cada um deles. 

Art. 122 - O Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Mac ional, 

edi tar decreto que tenha valor de lei. 

5 I a - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por 

solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força 

de lei, devendo submetê-las, de Imediato, ao congresso Nacional, para a conver

são, o qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se 

reunir no prazo de cinco dias. 



CONSTITUINTE 
$ 2 a - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem 

convertidos em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo 

o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes. 

Art. 123 - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista: 

I - nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do 

Presidente da República ou do primeiro-Ministro, ressalvado o disposto nos 55 2 a 

e 3 a do art. 134. 

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da 

câmara Federal, do Senado da República e dos Tribunais Federais. 

Art. 124 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do 

Presidente da República, do Prlmeiro-Ministro e dos Tribunais superiores terão 

inicio na câmara Federa], salvo o disposto no item II oo S Ia deste artigo. 

5 Ia - O Presidente da República e o Primelro-Minlstro poderão solici

tar que projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados: 

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas; 

II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional. 

$ 2 a - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o pro

jeto será incluído na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subseqüentes; 

se ao final dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições 

até a votação final do projeto, ressalvadas as referidas no art. 122, $ 2 a. 

$ 3a - A apreciação das emendas do Senado da República, pela Câmara Fe

deral, far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de 

rejeição. 

§ 4a - os prazos do 5 l2 não correm nos períodos de recesso do Congres

so Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação. 

Art. 125 - o projeto.de lei sobre matéria financeira será aprovado por 

maioria absoluta, devendo,% sempre conter a indicação dos recursos 

correspondentes. \ 

Art. 126 - O projeto de lei aprovado por uma câmara será revisto pela 

outra, em um só turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promul

gação, se a câmara revlsora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

5 Ia - Sendo o projeto emendado, voltará a Casa lniciadora. 

5 2 2 - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos 

de idêntico teor forem aprovados nas duas casas, em tramitação paralela. 

$ 3a - © regimento comum poderá prever trâmite especial para a compati-

Dilizacâo de projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 

Art. 127 - O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao 

mérito, na Comissão competente será tido por rejeitado. 

Art. 128 _ Fica instituída Comissão Mista do senado da República e da 

Câmara Federal para dirimir divergências entre as duas casas do congresso Nacio

nal na aprovação de projetos, eliminada a prevalência da Casa de origem. 

Art. 129 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o pro

jeto de lei ao Presidente da República, que, aqulescendo, o sancionará. 

I ifi - se o Presidente da Hepübiica Julgar o projeto, no todo ou em 

parte, inconstitucional ou contrário ao Interesse público, veta-io-á total ou 

parcialmente ou solicitará ao congresso Nacional a sua reconsideracáo no prazo 

de quinze dias úteis, contados da data do recebimento. 

| 2 H - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 

parágrafo, de item, de número ou de alínea. 

5 3a - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da 

República importará saneio. 

$ 4 a - o presidente da República comunicará as razões do veto ou do pe

dido de reconsideração ao Presidente do Senado da República, o qual será apre

ciado dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, considerando-se mantido 

o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congres

so, reunidas em sessão conjunta. 

5 5a - se o veto não for mantido, serã o projeto enviado, para promul

gação, ao Presidente da República. 

$ 6a - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 5 4 a, o veto ou 

o pedido de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, *o-

breítadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias 

de que trata o 5 12 do art. 122. 

Art. 130 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não san

cionado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legis

lativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. 

Art. 131 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Minis

tros , devendo a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional. 

j jS . Hão serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva 

do congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara Federal ou do sena

do da República, a matéria reservada a lei complementar, nem a legislação 

sobre: 

I - organização do Judiciário e do Ministério público, a carreira • a 

garantia de seus membros; 

ii - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e •-

leitorais; 

III - o orçamento; 

5 22 - A delegação ao conselho de Ministros terá a forma de resolução 

do congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e o» termos do «eu 

exercício. 

( 3" - Be a resolução determinar a apreciação do projeto pelo congresso 

Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

Art. 132 - A» leis complementarei serão aprovadas por maioria absoluta. 

•UaSEÇAO 221 

DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA 

Art. 133 - A elaboração das propostas de orçamento obedecerá a priori

dades, quantitativos e condições estabelecidas em lei de diretrizes 

orçamentárias de iniciativa do primeiro-Minlstro. 

5 Ia - o projeto da lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo Prlmeiro-Ministro, até oito meses e meio antes do exer

cício financeiro. 

§ 2B _ o projeto da' lei de diretrizes orçamentárias será devolvido para 

sanção até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa. 

5 3 a - Se o projeto da lei de diretrizes orçamentárias não for devolvi

do para sanção no prazo estabelecido neste artigo, fica o presidente da Repúbli

ca autorizado a promulgá-lo como lei. » 

Art. 13M - 05 projetos de lei relativos ao plano plurianual de Investi

mentos e ao orçamento anual serão enviados pelo Primelro-Mlnlstro, ao Congresso 

Nacional, para votação conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do início 

do exercício financeiro seguinte. 

5 Ia - Organlzar-se-á comissão Mista Permanente de Senadores e Deputa

dos para examinar e emitir Parecer sobre os. projetos de lei relativos ao Plano 

Plurianual de Investimentos, às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual. 

5 2 a - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas. 

5 3a - Emenda de que decorra aumento de despesa global só será objeto 

de deliberação quando: . 

i - compatível com o plano plurianual de investimentos, com a lei de 

diretrizes orçamentárias, ou com ar..bos, conforme o caso; e 

II - indique os recursos necessários, desde que provenientes do produ

to de operações de crédito ou de alterações na legislação tributária. 

$ 4 a - É vedado a emenda indicar, como fonte de recursos, o excesso de 

arrecadação. 

5 5a - o pronunciamento da comissão sobre as emendas será conclusivo e 

final, salvo se um terço dos membros da Câmara Federal ou do Senado da República 

requerer a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na Comissão. 

5 6a - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem 

o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

$ 7» - o Prlmeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor modificações nos projetos a «ue se refere este artigo, enquanto não 

estiver concluída a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é 

proposta. 

\ ea - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o início do e-

xercicio correspondente, poderá ser iniciada a execução do projeto como norma 

provisória, até a sua aprovação definitiva pelo Congresso Nacional. 
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Art. 13b - o Presidente da República terá cinco dias, a contar do rece

bimento dos projetos, para sancioná-los ou vetá-los, comunicando ao Presidente 

do congresso Nacional, em quarenta e oito horas, em caso de veto, as razões que 

o motivaram. Decorridos os cinco dias, o silêncio do Presidente da República 

importará a sanção. 

i Ia - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, deliberará sobre as 

partes vetadas dos projetos. 

S 2 a - Os recursos orçamentários que, em virtude de emenda ou de veto, 

restarem sem despesa correspondente poderão ser utilizados mediante autorização 

legislativa, para abertura de crédito especial ou suplementar. 

BEÇAO IX 

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 

OPERACIONAL E PATRIMONIAL 

Art. 136 - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que uti

lize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer forma, administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou que estejam sob a responsabilidade do Estado, ou, 

ainda, que em nome deste assuma obrigações. 

Art. 137 - A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e pa

trimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle ex

terno, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos 

de eficácia, eficiência, economiciaade, legalidade e legitimidade, na forma da 

Art. 138 - O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual compete: 

I - a apreciação das contas prestadas anualmente pelo Governo da U-

nião; 

II - o Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, in

clusive as fundações e as sociedades civis, instituídas ou mantidas pelo poder 

público federal, e das contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou ou

tra irregularidade de que resulte prejuízo ã Fazenda Nacional; 

III - a realização de fiscalização, investigações, inspeções e audito

ria orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades 

da administração direta ou indireta do Legislativo, Executivo e Judiciário, in

clusive autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações 

públicas; 

IV - a fiscalização das empresas supranacionais de cujo capital o po

der público participe, de forma direta ou indireta; 

V - a fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados, me

diante convênio, pela União a Estados, Distrito Federal e Municípios; 

vi - a apreciação, para fins de registro, da legalidade das admissões 

de pessoal, a qualquer titulo, na administração direta e indireta, inclusive nas 

fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações 

para cargo de natureza especial ou provimento em comissão. 

VII - a apreciação da eficiência e dos resultados das atividades dos 

órgãos e entidades públicas; 

VIII - a apreciação, para fins de registro, da legalidade da acumulação 

de cargos e das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, res

salvadas as melhorias posteriores; 

IX - o acompanhamento das licitações públicas do Governo Federal e da 

administração indireta, impugnando-as, em qualquer fase, quando detectar 

irregularidades. 

X - representar, conforme o caso, à câmara Federal, ao senado da Re

pública, ao Presidente da República ou Judiciário sobre as irregularidades ou 

abuso apurados. 

5 Ia - O Tribunal de Contas prestará à câmara Federal, ao Senado da Re

pública e as suas Comissões as informações que forem solicitadas sobre a fisca

lização financeira, orçamentária e patrimonial e sobre os resultados das audito

rias, inspeções e decisões, aiêm de comparecer, por seus membros, a qualquer cias 

Casas, mediante convocação. 

* 2 " ° Prlmeiro-Ministro poderá ordenar a execução ou registro dos 

atos a que se refere o item VIII "»ei referendum" do Congresso Nacional. 

5 32 _ A regularidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

será acompanhada mediante relatórios e demonstrativos do controle interno, sem 

prejuízo de inspeções julgadas necessárias pelo controle externo. 

Art. 139 - o Tribunal de Contas, de oficio ou por determinação de qual

quer das Casas do Congresso Nacional, de suas comissões ou por solicitação do 

Ministério Público ou das auditorias financeiras, orçamentárias, operacionais e 

patrimoniais, verificada a ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscetível de 

gerar despesa ou variação patrimonial, deverá: 

I - proteger o ativo patrimonial do órgSo ou entidade; 

II - estabelecer prazo para que o órgão ou entidade adote as providên

cias necessárias para o exato cumprimento da lei; 

III - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 

a decisão a Câmara Federal e ao senado da República; 

XV - aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei; 

$ Ia - Na hipótese de contrato, a parte que se considerar prejudicada 

poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, ao congresso Nacional. 

% 2 a - Se o Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, por sua maio

ria absoluta, nfio se pronunciar sobre o recurso previsto no parágrafo anterior, 

prevalecerá a decisão do Trlbunal.de contas da união. 

Art- 140 - A Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, diante de 

Indícios de despesas não autorizadas, inclusive sob forma de investimentos nfio 

programados ou de subsídios não aprovados, poderá, pela maioria absoluta de seus 

membros, solicitar a autoridade governamental responsável, que, no prazo de cin

co dias, preste os esclarecimentos necessários. 

$ Ia - Nfio prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes 

por dol» terços dos membros da Comissão, esta solicitará ao Tribunal de Contas 

pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

J 2 a - Entendendo o Tribunal de contas Irregular a despesa, » Comissão, 

se Julgar que o gasto possa causar dano Irreparável ou grave lesão á economia 

pública, proporá ao congresso Nacional a sustacáo da despesa. 

Art. 141 - A comissão Mista Permanente do congresso Nacional, por pro

posta de qualquer Congressista, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da união 

m realização de auditoria especifica, em matéria de fiscalização financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial. 

Parágrafo único. o Tribunal de contas poderá escusar-se de realizar a 

auditoria solicitada se, por outros meios, estiver em condições de atender ã so

licitação da Comissão. Nessa hipótese a comissão poderá, pelo voto de dois ter

ços de seus membros, renovar o pedido de auditoria. 

Art. 142 - verificada a existência de irregularidades ou abusos, o Tri

bunal de Contas da União aplicará aos responsáveis as sanções previstas em lei, 

que es tabeleeerá, dentre outras cominações, muita proporcional ao vulto do dano 

causado ao patrimônio público. 

Art. 143 - As decisões do Tribunal de Contai da) União de que resulte 

imputação de débito ou multa terão eficácia de sentença e constituir-se-ão em 

titulo executivo. 

Art. 144 - o Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal 

e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País. 

5 Ia - Cabe ao Tribunal de Contas: 

a > eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção; 

b> organizar seus serviços auxiilares, provendo-lhe os cargos, na forma 

da lei; 

c> propor ao Legislativo a extinção e a criação de cargos e a fixação 

dos respectivos vencimentos; 

d> elaborar seu Regimento Interno e nele definir sua competência e as 

normas para o exercício de suas atribuições; 

e> conceder licença e férias aos seus membros e servidores que lhe fo

rem diretamente subordinados. 

5 2 a - O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacional, em cada 

ano, na forma e para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades re

ferentes ao exercício anterior. 

Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 

dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de repu

tação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de 

administração pública, obedecidas as seguintes condições: 

I - um terço indicado pelo Presidente da República, com aprovação do 

Senado da República; 

II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, com mandato de 

seis anos, não renovável, sendo: 

aí um terço dentre profissionais indicados por entidades representati

vas da sociedade civil, na forma que a lei estabelecer; e 

b> um terço dentre Auditores, substitutos legais de Ministros, ou mem

bros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este in

dicado, em lista tríplice, alternadamente, segundo os critérios de 

antigüidade e de merecimento. 

i Ia - Os Ministros, ressalvada a não-vltailcledade na hipótese do e-

xercíclo de mandato, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e im

pedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício. 

i 2S - Além de outras atribuições definidas em lei, os Auditores, quan

do em substituição aos "Ministros, em suas faltas ou impedimentos, têm as mesmas 

garantias1, prerrogativas e impedimentos dos titulares. 

Art. 146 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - acompanhar a execução dos programas de governo e dos orçamentos 

da união, para avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual de 

investimentos; 

II - controlar e fiscalizar a gestão orçamentária, financeira e patri

monial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado, visando comprovar a legali

dade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem assim dos direitos e haveres da União; e 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

Parágrafo único - os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem co

nhecimento de qualquer irregularidade ou abuso, darão ciência ao Tribunal de 

contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 147 - o Tribunal de contas dará parecer prévio, em sessenta dias, 

sobre as contas que o Prlmeiro-Ministro deverá encaminhar anualmente, até 31 de 

março do exercício subseqíiente. 

Parágrafo único - Não sendo observado o prazo a que se refere este ar

tigo, o Tribunal de contas dará ciência ao Congresso Nacional. 

Art. lue - O exercício do controle externo a cargo do Tribunal de Con

tas da União será disciplinado em lei. 

Art. l49 - AS normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que cou

ber , â organização e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Dis

trito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá as condições para cria

ção de Tribunais e Conselhos de Contas Municipais 

Art. 1S0 - A fiscalização pelo Congresso Nacional dos atos do Executi

vo, inclusive os da administração indireta, serã ainda regulada no regimento co

mum e nos regimentos internos de cada Casa, que poderão dispor sobre: 

I - competência de seus órgãos, inclusive no que se refere ã fiscali

zação nos períodos de recesso do Congresso Nacional; 

II - poderes de convocação de testemunhas, de requisição de documentos 

e informações, de realização ou determinação de diligências; 

III - penalidades a que está sujeito quem deixar de atender a exigên

cias do órgão fiscalizador; 

IV - outras medidas necessárias ao cumprimento de suas atribuições 

constitucionais. 

CAPÍTULO II 

DO EXECUTIVO 

SECAO I 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 1 si - o Presidente da República é o Chefe de Estado e o Comandante 

supremo das Forcas Armadas, garantindo a unidade, a independência e o livre e-

xercício das Instituições nacionais. 

Art. 152 - É elegivei para Presidente da República o brasileiro nato, 

maior de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos político». 

Art. t-93 - A eleição para Presidente da República far-se-á por sufráflio 

universal, direto a secreto, noventa dias antes do termino do mandato 

presidencial. 

$ 18 - será proclamado eleito o candidato que obtiver a maioria absolu

ta dos votos, nfio computados os em bronco e os nulos. 

$ 2 a - fle nenhum candidato alcançar essa maioria, renovar-se-á a elei

ção, dentro de quarenta e cinco dias depois de proclamado o resultado da 

primeira. Ao segundo escrutínio somente concorrerão os dois candidatos mais vo

tados no primeiro, sendo eleito o que reunir a maioria dos votos válidos. 

S 3a - Ocorrendo desls cência de um dos dois candidatos mais votados, 

sua substituição caberá ao terceiro mais votado, e assim sucessivanjente. 

Art. 154 _. o mandato do Presidente da República é de cinco anos, vedada 

a reeleição. 

$ lí _ o início do mandato do Presidente da República coincidirá com o 

início do exercício financeiro. 

$ 22 _ o presidente deixará o exercício de suas funções, lmprorrogavel-

mente, no mesmo dia em que terminar o seu período constitucional, sucedendo-lhe, 

fin imediato, o recém-elei to . 

Art. 155 - o Presidente da República tomará posse perante o Congresso 

Nacional que, se não estiver reunido, será convocado para tal fim, prestando o 

seguinte compromisso: "Prometo manter, defender e cumprir a constituição, ob

servar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, zelar pela união, inte

gridade e independência da República.". 

Parágrafo único - Se o Presidente, salvo motivo de força maior, decor

ridos dez dias, não tiver tomado posse, o cargo será declarado vago pelo Tribu

nal superior Eleitoral. 

Art. l56 - O Presidente da Republica não poderá ausentar-se do País sem 

prévia autorização do Congresso Nacional, sob pena dje, perda do carga. 

v 

Art. 157 - Em caso de impedimento do Presidente da República, ausência 

do país ou de vacância, serão chamados ao exercício do cargo, sucessivamente, o 

Presidente da câmara Federal, o Presidente do Senado da República e o Presidente 

do 0upremo Tribunal Federal. 

5 l2 - A renúncia do presidente da República tornar-se-á efetiva com o 

conhecimento da respectiva mensagem pelo Congresso Nacional. 

5 2 a - Ocorrendo a vacância, far-se-á eleição, no prazo de quarenta e 

cinco dias, iniciando o eleito um novo mandato de cinco anos. 

SECAO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Art. 158 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos limites 

desta Constituição: 

I - nomear e exonerar o Prlmeiro-Ministro e, por proposta deste, os 

Ministros de Estado; f 

II - supervisionar os planos de governo e a proposta oe orçamento, e-

laborados pelo Conselho de Ministros; 

III - nomear, após aprovação pelo Senado da República, os Ministros do 

supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Euperio- ' 

res, os Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os Governadores -de ( 

Territórios, os membros do Conselho Monetário Nacional, o Presidente do Banco do * 

Brasil e o Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil; 

IV - nomear, após aprovação pela Câmara Federal, o Procurador Geral da 

República; 

v - nomear os Juizes dos Tribunais Federais, o Cônsultor-Geral da Re

pública e -o Procurador-Geral da União; 

VI - convocar, extraordinariamente, o congresso Nacional; 
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vil- dissolvt-r, ouvido o Conselho da República, e nos casos previstos 

•>ta cons ti tuicao a Ccimara Federal e convoenr eleições extraordinárias; 

iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta Constl-

sanclonar, promulgar e fazer publicar as leis; 

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a sua 

econsideração ao Congresso Nacional; 

e presidir o Conseino da República e indicar dois de 

X U - manter relações com os Estados estrangeiros e acreditar seus re

presentantes diplomático-: ; 

Xixi - celebrai" tratados, convenções e atos internacionais, firmar a-

corclos , empréstimos e obrigações externas, "acl referendum" do Congresso Nacio

nal ; 

xiv - declarar guerra, autorizado, ou "ad referendum" do congresso Na

cional, no caso da agressão estrangeira, ocorrida no intervalo das sessões le

gislativas; 

xv - celebrar a paz, autorizado ou "ad referenflum" do Congrasso Nacio-

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas, prover os seus pos

tos de oficiais-generals e nomear seus comandantes; 

X V I I - decretar, com prévia autorlzaçôo cio congresso Nacional, total ou 

parcialmente, a mobilização nacional; 

X V I I I - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de 

governo estrangeiro; 

XIX - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por ocasião da a-

bertura da Bessâo Legislativa, expondo a situação do País e solicitando as pro

videncias que julgar necessárias, devendo na mensagem avaliar a realização, pelo 

V, 
Governo, das metas previstas no plano Plur,lanual de investimentos e nos orçamen
tos da União; 

XX - dirigir mensagem ao congresso Nacional; 

xxi - decretar, por solicitação do Prímeiro-Kinistro e ouvido o Conse

lho da República, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sitio, 

submetendo-os ao Congresso Nacional; 

XXII - determinar a realização de referendo, ouvido o Conseino da Repú

blica, sobre proposta de emendas constitucionais e projetos de lei que visem a 

alterar a estrutura ou afetar o equilíbrio dos poderes; 

xxili - determinar a realização de referendo nos casos previstos nesta 

Cons-çituiçSo ou que o Congresso Nacional vier a determinar; 

xxiv - conferir condecorações e distinções honoríficas; 

XXV - conceder indulto ou graça; 

XXVI - permitir, com autorização do Congresso Nacional, que forcas es

trangeiras aliadas transitem pelo território nacional, ou, por motivo de guerra, 

nele permaneçam temporariamente, sempre sob o comando de autoridade brasileira; 

xxvii _ presidir o Conselho de Ministros, quando presente as suas reu-

xxviii - exercer outras atribuições previstas nesta constituição. 

Parágrafo único - o Presidente da Repúsiico poda delegar ao Primeiro-

Ministro as atribuições da nomear Governadoras da Territórios a concadar indulto 

ou graça. 

areAo X I I 

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Art. 159 - São crime» da responsabilidade os atos do presidente que a-

tentarem contra a Constituição rederal e, especialmente! 

z - B existência da União; 

II - o livra exercício do Ltglsliktivo, cio judiciário, do Ministério 

publico e dos Poderes constitucionais dos Estados; 

Jireitos politi sociais; 

a segurança do Pais; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 

vil- o cumprimento das leis e das decisões judiciais; 

vi12 - A formação ou o funcionamento normal do Governo. 

Parágrafo único - Os crimes de responsabilidade serão tipificadas em 

lei , que estabelecerá as normas de processo e julgamento-

Art. 160 - Declarada procedente a acusação, pelo voto de dois terços 

dos membros da câmara Federal, o Presidente será submetido a julgamento, perante 

o supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, ou, perante o senado da Repúbli

ca, nos de responsabilidade, ficando suspenso de suas funções: 

I - nos crimes comuns, s e recebida a denúncia ou queixa-crlme pelo 

Supremo Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo pelo 

Senado da República. 

* 
S i * - s e , decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não 

estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 

prosseguimento do processo. 

5 2 2 - Enquanto não sobrevier sentença condenatórla nos crimes comuns o 

presidente da República não estará sujeito a prisão. 

Art, 5 61 - Constituem crimes de responsabilidade, punívels com perda do 

mandato eletivo ou da função pública, os praticados pelo Presidente da Repúbli

ca, Ministros de Estado e dirigentes de órgãos públicos e entidades da Admlnls-

tração Indireta, <[tie impliquem inobservância de normas constitucionais. 

DO CONSELHO DA REPÚBLICA 

Art. 162 - O Conselho «a República é o órgão superior de consulta do 

PI es iaente da República, reunindo-se sob sua presidência. 

5 l 2 - compòem o Conseino da República: 

I - o Presidente da República; 

II - o Presidente da Câmara Federal; * 

III - o Presidente do Senado da República; 

iv - o Primeiro-Ministro; 

v - os Lideres da maioria e da minoria da câmara federai; 

vi _ os Lideres da maioria e da minoria do Senado da República; 

vil Ministro da Justiça; 

v i u - um Ministro representante das Forças Armadas, em rodízio anual. 

ix - seis cidadãos brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos, 

sendo dois indicados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo senado da 

República, dois eleitos pela câmara Federal, todos com mandatos de três anos, 

vedada a recondução, devendo a nomeação, se o escolhido for militar, recair' em 

Oficial-General no último posto das Forcas Armadas. 

Art. i63 - compete ao conselho da República pronunclar-se sobre: 

l - dissolução da câmara Federal; 

I I - nomeação e exoneração do Primeiro-Ministro, nos casos previstos 

no arts. 169 e 179, desta constituição; 

III - realização de referendo; 

iv _ declaração de guerra e celebração de p a z ; 

v _ intervenção federal nos Estados; 

vi _ decretação do estado de defesa e do estado de sitio. -

VII 

reinei 

anifestar-se, por iniciativa do Presidente da República, nos as-

dor: com a seouranca nacional. 

5 2 S - O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado não participarão 

as reuniões cio Conseino da República quando houver deliberações a seu respeito. 

CAPÍTULO III 

•O GOVERNO 

OEÇAO I 

DA FORMAÇÃO DO GOVERNO 

Art. 1 eu - O Governo é constituído pelo Primeiro-Ministro e pelos inte

grantes do Conselho de Ministros. 

Art. 165 - Compete ao presidente oa República nomear o Primeiro-

Ministro e, por indicação deste, aprovar e nomear os demais integrantes do Con

seino de Ministros, tendo cm conta, através dos partidos políticos, consulta aos 

Deputados Federais que compõem a bancada ou bancadas majoritárias. 

S l c - Em dez dias, contados da nomeação, o Primeiro-Ministro e todos 

os integrantes do Conselho de Ministros devem apresentar, em sessão conjunta do 

Congresso Nacional, seu Programa de Governo. 

$ 2 e - Por Iniciativa de um quinto e pelo voto da maioria de seus mem

bros, poderá a Câmara Federal aprovar moção reprobatória, até dez dias após a 

apresentação do Programa de Governo. 

S 3 S - Be 

parágrafo anterior, 

meses. 

a* moção reprobatória não for aprovada no prazo exigido pelo 

este direi to só poderá ser exercido após um período de seis 

Art. 166 - Decorridos os seis meses da apresentação do Programa de Go

verno, poderá a Câmara Federal, por iniciativa de, no mínimo, um terço e pelo 

voto da maioria dos seus membros, aprovar moção de censura. 

5 1° - A aprovação da moção raprobatória ou da censura implica a exone

ração do Primeiro-Ministro a demais integrantes do conselho de Ministros. 

S 2 a - A moção reprobatória ou da censura dava ter n apreciação inicia

do quarenta a oito noras após sua apresentação, não podendo a discussão ultra

passar três dias, 

Art. 167 - O Sanado da República podara, dentro de quarenta a oito no

ras, por iniciativa da um terço a paio voto da maioria da «eus membro», recomen

dar st revisão da moção reprobatória ou da moção de censura, suspendendo os seus 

efeitos ate que a câmara se pronuncia. 

Parágrafo único - A Câmara Federal, dentro da cinco dias do recebimento 

da recomendação de que trata o "caput" deste artigo, poderá, pelo voto da maio

ria de seus membros, manter a moção reprobatóriü ou a de censura. 

Art. 168 - No caso de aprovação de moção reprobatória ou cie censura 

deverá o Presidenta da República, dentro de dez dias, proceder conforme o dis

posto no art. 165. 

Art. 169 - Ê vedada a iniciativa de mais de três moções que determinem 

a destituição io Governo dentro da mesma sessão legislativa. 

Parágrafo único - se a moção de censura não for aprovada, não será per

mitida, antes de seis meses, a apresentação de outra que tenha mais da metade 

dos seus signatários da anterior. 

Art. l70 - A moção de censura e a moção reprobatória não produzirão e-

feitos até a posse do novo Primeiro-Ministro. 

Art. 171 - Compete 

Primeiro-Ministro: 

câmara rederal, por maioria absoluta, eleger o 

i l 2 - o Presid&nte da República poderá convocar Ministro de Estado 

par tic ipi.- da reunião do consflho, quando constar da pauta questão rela-

•'••:, o respectivo Kinisteiio. 

I - caso este não tenha sido nomeado pelo Presidente da República, 

dentro do prazo estabelecido pelo art. 168, desta Constituiçôo; 

II - após duas moções reprobatória», adotadas sucessivamente. 

$ lff - Se a eleição do Primeiro-Ministro resultar da hipótese do item l 

deste artigo, deverá o Presidente da República nomeá-lo, em quarenta e oito no

ras; se ocorrer a hipótese do item li, a CâmaíS Federai escolherá, separadamente 

e pela maioria absoluta de seus membros, dois nomes, um dos quais deverá ser no

meado pelo presidente da República, em prazo não superior a quarenta e oito 

horas. 

S 2S - Na hipitese de o Pr Uneiro-Miní5tro ter sido nomeado a partir de 

eleição da câmara Federal, este e os demais integrantes do Conseino de Ministros 

apenas comparecerão perante o Congresso Nacion a l <• n o prazo estabelecido por esta 

Constituição, para dar noticia do Programa de Governo. 

Art. 172 - o Presidente da República, ouvido o Conselho da República, 

poderá dissolver a câmara Federai e convocar eleições extraordinárias, caso es

ta, em dez dias, não tenha logrado alegar a lista dúplice de que trata o % l° do 

artigo anterior. 

$ l e - A pedido de um ou mais partidos com assento no Congresso Nacio

nal, o prazo referido no."caput" deste artigo poderá ser prorrogado pelo Presi

dente da República em, no náximo, dez dias. 

§ 2fi - A Câmara rederal não será passível de dissolução quando se con

figurar a hipótese prevista no item l ao artigo anterior. 

í 3fi - A obtenção de maioria absoluta para eleger a lista de dois no

mes , em qualquer momento, faz expirar o direito à dissolução da câmara Federal, 

mesmo que já tenha havido pronunciamento do conselho da República favorável a 

dissolução. 

$ u 2 - A competência para dissolver a câmara Federal não poderá ser u-

tiiizada pelo Presidente da República nos últimos seis meses de seu mandato, no 

primeiro ano e no último semestre da legislatura, durante a vigência de estado 

de defesa ou de sitio, e, em nenhuma hipótese, antes do terceiro voto de 

desconfiança. 

Art.,173 - Optando pela não dissolução da Câmara Federal, o Presidente 

da República deverá nomear novo Primeiro-Ministro, ouvido o conselho da Repúbli

ca, não cabendo moção reprobatória ou de censura no prazo de seis meses. 

Parágrafo único - Os procedimentos constantes do "caput" deste artigo 

aplicam-se também quando, configurada a hipótese do item I do art. 171, desta 

Constituição, a câmara Federal não haja obtido maioria absoluta para eleger o 

Primeiro-Ministro, vedada a dissolução. 

Art. 17U - o Presidente da República, no caso de dissolução da câmara 

Federal, fixará a data da eleição e da posse dos novos Deputados Federais, ob

servando o prazo máximo de sessenta dias e deferindo ao Tribunal Superior Elei

toral a execução das medidas necessárias. 

Parágrafo único - Dissolvida a Câmara Federal, os mandatos dos Deputa

dos Federais subsistirão até o dia anterior a posse dos novos eleitos. 

Art. 175 - O presidente da República somente poderá exonerar, por sua 

iniciativa, o Primeiro-Ministro, autorizado pelo Conselho da República e quando 

tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições 

democráticas, comunicando as razões de sua decisão em Mensagem ao Congresso Na

cional , enviada no prazo máximo de quarenta e oito horas. 

$ l 2 - Os Ministros de Estado somente serão exonerados pelo Presidente 

da República a pedido do Primeiro-Ministro. 

$ 2 C - A exoneração do Primeiro-Ministro, por iniciativa do Presidente 

da República, implicará a exoneração dos demais integrantes do conselho de 

Ministros. 

$ 3 2 - se eleito, o Primeiro-Ministro somente .poderá ser exonerado após 

decorridos seis meses de sua posse. 

$ u e - A faculdade prevista no "caput" deste artigo não poderá ser e-

xercitada por mais de duas vezes dentro do mesmo mandato presidencial. 

DO PRIMEIRO-MINISTRO 

Art. 176 - O Primeiro-Ministro sarii nomeado dentre os membros do Con

gresso Nacional. 

Parágrafo Único - serão requisitos para ser nomeado Primeiro-Ministro a 

onoição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de idade. 

Art. 177 - o Primeiro-Ministro goza da confiança do presidente da Repú

blica e da câmara Federal. 

4 l B - o Primeiro-Ministro poderá pedir voto de confiança â câmara 

Federal. 

5 2S - A recusa do voto de confiança implicará a destituição do Gove 

no, procedendo o Presidente da República nos termos do art. IfiS. 

Art. 17S ~ No Inicio da legislatura, proceder-se-ã ae acordo com o art. 

165 e seus parágrafos-

Art. 179 - compete ao primeiro-Ministro: 

I - exercer a direção superior da administração federal; 

II - elaborar, sob supervisão do Presidente da República, o Programa 

de Governo, e apresentá-lo perante o Congresso Nacional; 

III — i n d i c a r , para a nomeação pelo Presidente da República, os Minis

tros de Estado e solicitar exoneração deles; 

IV - promover a unidade da ação governamental, elaborar planos e pro-

qr iutu.s nr.c ionuiü c: regioiuii:. de desenvolvimento , submetendo-os ao Congr fi.-.o Na

cional , com a supervisão do Presidente da República; 

v _ expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis; 

VI - enviar, com supervisão do Presidente da República, o projeto da 

Lei d e Diretrizes Orçamentárias e a propôs ta de orçamento ao Congresso Nacional; 

Vil - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as contas relativas 

ao exercício anterior, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legis

lativa; 

t VIIi - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 

federal, na forma da lei; 

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 

nesta constituição; 

X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacio

nal , com a colaboração dos Ministros de Estado; 

XI - prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei; 

XII- convocar e presidir o Conselho de Ministros; 

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional, ou as 

suas* comissões, quando convocado, ou requerer data para seu comparecimento; 

XIV - acumular, eventualmente, qualquer Ministério; 

XV _ Integrar o Conselho da República; 

XVI - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas ca-

xvii - solicitar ao presidente da República a decretação de intervenção 

federal, do estado de defesa e do estado de sitio; 

xvill - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição ou que 

lhe forem delegadas pelo Presidente da República. 

$ lfi - o Primeiro-Ministro, sob pena de perda do cargo, não poderá 

ausentar-se do País sem prévia autorização do Congresso Nacional. 

5 2fl - o Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao congresso 

Nacional para apresentar relatórios sobre a execução do Programa de Governo ou 

expor assunto de relevância para o Pais. 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE MINISTROS 

Art. 1E0 - O Conselho de Ministros é convocado e presidido pelo 

Primeiro-Ministro, integrando-o todos os Ministros de Estado. 

Parágrafo único - o Conseino de Ministros decide por maioria absoluta 

de votos e , em caso de empate, terá prevalência o voto do Presidente. 

Art. lei - O Presidente da República presidirá o Conseino de Ministros, 

quando presente ás suas reuniões. 

Art. ie2 - Compete ao Conselho de Ministros: 

I - opinar sobre as questões encaminhadas pelo presidente da Repúbli

ca; 

II - aprovar os decretos, as propostas de lei e examinar as questões 

suscitadas pelo Primeiro-Ministro ou pelos Ministros de Estado; 

III - elaborar Programas de Governo e apreciar a matéria referente a 

iv _ elaborar proposta ae orçamenta da União; 

v - oeaioerar sobre as questões que nfvtem a competência de mala da 

um Ministério. 

Parágrafo único - o Conselho de Ministros indicará ao Presidente da Re

pública os Secretários e Subsecretários da Estado, que responderão pelo expe

diente do Ministério durante os impedimentos Cos Ministros de Estado 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. ica - Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros 

natos maiores de vinte e um anos a no exercício dos direitos políticos. 

Art. leu - A lei disporá sobre a criação, estruturação a atribuições 

dos Ministérios. 

Art. lês - os Ministros da Estado são obrigados a atender a convocação 

da Câmara rederal a do senado da República ou de qualquer de suas Comissões, 

Parágrafo único - os Ministros d& Estado têm acesso £ss sfessões ag ambas 

as casas do congresso Nacional e ás reuniões de suas Comissões, com direito a 

palavra. 

DA PROCURADORIA-GERAL DA UNlAo 

Art. 1E6 - A Procuradorla-Geral da União é órgão competente para promo

ver a defesa judicial e extrajudicial da união. 

£ 1 2 - A procuradorla-Qeral da União tem por chefe o Procurador-Geral 

da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, aentre cidadãos maio

res de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

$ 2 2 - Os procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais de car

reira, mediante concurso público de provas e títulos. 

§ 3 2 - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, 

estabelecerá a organização da procurador ia-Gerai da União. 

$ ua - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada 

aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados. \ 
• * ' 

CAPITULO IV 

DO JUDICIÁRIO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 127 - São órgãos do Judiciário: 

I - Supremo Tribunal Federal; 

II - Superior Tribunal de Justiça; 

III - Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais; 

IV - Tribunais e J U Í Z O S do Trabalho; 

V - Tribunais e Juízos Eleitorais; 

VI - Tribunais e Juízos Militares 

VII - Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territó-

VIII - Tr ibunais e Juízos Agrários. 

parágrafo único - Os Tribunais Superiores tem sede na Capital da Repú-

jurisdição em todo o Território nacional. 

diante 

pr incíp-

da orfleu 

Art. 132 - A União e os Estados terão estatutos da magis tratura, me

leis complementarei. federal e es tadual . observados os seguintes 

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a participaçuo 

dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se, nas r\v -
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e l a ^ s i f í c a ç ã o ; 

I I - promoção de t i u r í m c i a psra e n t r f t n c i a , ai ternadaine, 

E- r ipreci f f lünto , observado o s e g u i n t e : 

>te, por antl-

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecu

tivas, ou cinco alternadas, em lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na res

pectiva entráncia, salvo a inexistência de juiz que atenda ao in

terstício e a não aceitação pelo candidato; 

c ) a aferição do merecimento pela freqüência, presteza, segurança e a-

perfeiçoamento profissional; 

d ) nFl apuração da antigüidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz 

mais an ti go p..-lo voto de dois terços de seus membros, conforme pro

cedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-n por antigüidade e 

merecimento, ai ternadamente, apurados na última entráncia ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, ob

servadas as alíneas do Item II e a classe de origem; 

IV _ os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não 

excedente de dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, 

atribuindo-se aos integrantes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justi

ça dos Estados não menos do que perceberem os secretários de Estado. nem menos 

de noventa por cento do que perceberem, a qualquer título, os Ministros do Su

premo Tribunal Federal, nfio podendo ultrapassar os destes. 

V - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por In

valides, ou aos setenta anos de idade e facultativa, aos trinta anos de serviço, 

após dez anos de exercício efetivo na Judicatura; 

vi - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado , 

por interesse público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços ao res

pectivo Tribunal, assegurada ampla defesa; 

vil - no caso de mudança do Juízo, ao magistrado será facultado 

remover-se para a nova sede,Y para outra Comarca de igual entráncia, ou obter 

disponibilidade com vencimentos integrais,' 

VIII - Nennum órgão do Judiciário pode realizar sessões 

secretos. Se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a 

determinados atos as próprias partes e seus advogados. 

u julgamentos 

presença em 

IX - As decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas. Iden

tificados os votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros. 

Ait. i ey - Um quinto dou lugares dos Tribunais Estadual:, t do Tribunal 

do Distrito Federal será composto, aiternaoamente, de membros do Ministério Pú-

bllco e de advogados, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 

dez anos cie carreira ou de experiência profissional, indicados em lista sêxtupla 

pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único - Recebida a indicação, o Tribunal formará a lista trí

plice, enviando-a ao Legislativo, que escolherá um dos integrantes para 

nomeação. 

re garantias e estão sujeitos ãs vedações Art. 190 - Os juizes gozam de g 

seguintes: 

I - s ã o garantias: 

a> vltallcleoade, não podendo perder o cargo senão por sentença judi

cial , com eficácia de coisa julgada; 

b? inamovíbiildade, salvo por motivo de interesse p 

item vi, do art. ISE; 

'úbllco, na forma do 

c"> irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, en tretanto, aos impostos 

gerais, inclusive o de renda e os extraordinários; 

II _ são vedações: 

aí exercer, ainda Cjue em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 

o magistério; 

bJ receber, a qualquer titulo ou pretexto, percentagem de custas em 

qualquer processo; 

> dedicar-se a mil1tância poli tico-partldária, c> d 

Parágrafo único - N O primeiro grau, a vitallciedade será adquirida após 

dois anos de exercício, não podendo o Juiz, nesse período, perder o cargo senão 

por proposta ao Tribunal a que estiver subordinado. 

Art. 191 - Compete privativamente aos Tribunais: 

I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, 

Observado o disposto na lei quanto ã competência e o funcionamento dos respecti

vos órgãos jurísdicionais e administrativos; 

II - organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos Juízos 

que lhes forem subordinados, provendo -lhes os cargos e velando pelo exercício da 

atividade correcional respec tiva; 

III - conceder licença, férias e outros afastamentos t, Í 

aos juizes e servidores que ines forer; Imediatamente subordinados; 

membros e 

IV _ prover, por concurso público cie provas, ou provas e títulos, os 

cargos necessários à administração da Justiça. 

Art. 192 - Compete privativamente aos Tribunais Superiores e aos Tribu

nais de Justiça: 

I - o julgamento aos Juizes estaduais e do Distrito Federal e Terri

tórios, dos memoro, do Ministério Público, que inos são adstritos, e dos Conse

lheiros dos T r i m m a l s B e contas, nos crimes comuns e de responsabilidade, res-

salvada a competência da Justiça Eleitoral; 

II - dispor, pela maioria de seus membros, soore divisão e organização 

judiciárias, provendo os respectivos cargos da magistratura e dos serviços auxi-

1lares correspondentes; 

III - propor ao Legislativo: 

a) a alteração do núi imero de seus membros e dos Tribunais inferiores; 

bí a criação e 
«tincão de cargos e a fixação de vencimentos de seus 

membros, dos juizes, inclusive dos Tribunais inferior 

ver, e dos serviços auxiliares; 
onde hou-

O a criação ou extinção de Tribunais Inferiores. 

Art. 133 - A Justiça dos Estados instalará juizados especiais, providos 

por juizes togados e leigos para o julgamento e a execução de causas cíveis e 

criminais. 

S l s - As providências oe instalação dos juizados especiais e de cria

ção da Justiça de Paz, no Distrito Federal e Territórios, cabem ã União. 

í 2 2 - os Estados criarão a Justiça de Paz, remunerada, composta de ci

dadãos eleitos, pelo voto direto e secreto, com mandato de quatro anos, com com

petência para a habilitação e celebração ae casamento, além de atribuições con

ciliatórias, e outras previstas em lei federal. 

í 3^ _ Os processos judiciais serão Iniciados por audiência preliminar 

em que as partes, segundo princípio da oraildade, levarão ao juiz as suas razões 

e este, no prazo de quarenta e oito noras, dará a sentença que uma vez impugnada 

por qualquer daquelas dará ao processo o rito 

Código. 
rito comum previsto no respectivo 

Art. %3U - os dissídios de natureza coletiva serão regulados por lei, 

garantida a legitimidade para agir às pessoas ou grupos de pessoas, ligadas por 

vínculo jurídico ou de fato. 

Art. 195 - A prestação jurisdlclonal é gratuita, desde que a pa/te a-

flrme a Impossibilidade de pagar custas e taxas. 

Art. 196 - Ao Judiciário são asseguradas autonomias administrativa e 

financeira. 

S l 2 - Os Tribunais elaborarão propostas orçamentárias próprias, 

sendo-lnes repassado, em duodécimos, até o dia dez de cada mês, sob pena oe cri

me de responsabilidade, o numerário correspondente á sua dotação. 

i 2B - compete o encaminhamento da proposta, ouvidos os demais Tribu

nais interessados: 

I - no âmbito federal, nele incluída a Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, ao Presidente do supremo Tribunal Federal, com a aprovação do Tri

bunal; 

II - no âmbito estadual, ao Presidente do Tribunal de Justiça, com a 

aprovação do Tribunal. 

* 3« _ o Legislativo fará o controle e a fiscalização da aplicação dos 

recursos destinados ao Judiciário e ao Ministério Público. 

S uS _ A união e os Estados reservarão ao Judiciário, no mínimo e res

pectivamente, três por cento e cinco por cento da arrecadação do Tesouro, ex

cluídos os precatórios. 

S 5* 

orçamentária 

judiciários. 

Os Tribunais aplicarão no mínimo tiint.i por ce 

o aparei hamento, manutenção e modr-rnizat a 

to de SU dotação 

serviço*. 

Art. 197 - Os pagamentos: devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Mu

nicipal , em virtude de sentença judiciar ia, far-se-ão na ordem de apresentação 

dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de ca

sos de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extraorçamentárlos a-

bertos para esse fim. 

í 1 s - £ obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito 

público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de preca

tórios judiciários, apresentados até l 2 de julho, data em que terão titualizados 

os seus valores, o pagamento far-se-á obrigatoriamente até o final do exerejeio 

seyulnte. 

5 2 2 - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consigna

dos ao Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas ã repartição 

competente. Caberá ao presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda 

determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a 

requerimento do credor preterido no seu direito de precedência, ouvido o Chefe 

do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária ã satisfação do débito. 

Art. 19£ - As serventias de justiça são prestadas pelo Estado. 

parágrafo único - Os auxiliares da justiça serão organizados em carrei

ra, assegurando-lhes a lei remuneração igual em todo o território nacional. 

Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. 

5 í» . Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a respon

sabilidade civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por 

erros ou excessos cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo 

Judiciário. 

5 2 e - O ingresso na atividade notarial e registrai dependerá, obriga

toriamente, de concurso público de provas e títulos. 

$ 3fi - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos 

atos praticados pelos serviços notariais e registrais. 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

5 l c - Após audiência pública e aprovação pelo Senado da República, por 

voto de dois terços de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente 

da República, sendo: 

I _ cinco, indicados pelo Presidente da República; 

II - seis, indicados pela câmara Federal, pelo voto secreto da maioria 

absoluta dos seus membros; 

III - cinco. Indicados pelo Presidente da República, dentre os inte

grantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

$ 2 2 - o provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchi

mento inicial. 

Art. 201 - compete ao supremo Tribunal Federal: 

l - processar e julgar, orlginariamente: 

a ) nos crimes comuns, o presidente da República, o Prlmelro-Minlstro e 

os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros, os Deputados e Senadores e o 

Procurador Geral da República ; 

b> nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros do superior Tri

bunal de Justiça, aos Tribunais superiores e os do Tribunal de contas da União, 

os desembargadores dos T r i b U n a i s de justiça dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, e os Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente; 

c> os litígios entre os Estados estrangeiros, ou organismos internacio

nais, e a união, os Estados o Distrito Federal e os Territórios; 

d> as causas « conflitos entre a União e os Estados, a UniSo e o Dis

trito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da ad

ministração indireta; 

e> os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal de justiça e os 

Tribunais Superiores da UniSo, ou entre estes e qualquer outro Tribunal; 

f) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e 

judiciárias da Unia 

nistrativa 

ou entre autoridades judiciárias de um Estado 

de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União; 

g> a extradição requisitada por Estado estrangeiro, a homologação das 

sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas rogatórias, que 

;eu Presidente, pelo Regimento Interno; podem ser conferidas ao 

h> o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for Tribunal, auto

ridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 

supremo Tribunal Federai, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição ein ü-

nxca instância, e ainda quando houver perigo de se consumar a violência, antes 

que outro juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido; 

i) os mandados de segurança e o "habeas data" contra atos do Presidente 

da República, ao Prímeiro-Ministro, dos Ministros de Estado, das Mesas da Câmara 

e do senado da República, do supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da 

União, ou de seus Presidentes, ao Procurador Geral da República, bem como os 

impetrados pela União contra atos de governos estaduais ou do Distrito Federai; 

j? as reclamações para preservação de sua competência e garantia da au

toridade de suas decisões; 

l> a representação por inconstituclonalldade, nos casos estabelecidos 

nesta constituição; 

m> julgar representação do Procurador Geral da República, nos casos de

finidos em lei complementar, para interpretação de lei ou ato normativo federal; 

n> as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

o) a execução de sentença, nas c a u s a s de sua competência originária, 

facultada a delegação de atos processuais; 

p) as ações em que todos os membros da magistratura sejam, direta ou 

indiretamente, interessados e nas em que mais de cinqüenta por cento dos membros 

do Tribunal estejam impedidos; 

II - Julgar em Recurso Ordinário: 

a ) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelo Supe

rior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores da União, se denegatória a 

tO os mandados de segurança e o "habeas data" decididos em Única ins

tância pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores da União, 

quando denegatória a decisão; 

c) os crimes políticos; 

III - julgar, mediante recurso extraordinário as causas decididas em 

única ou última instância por outros Tribunais, quando a decisão recorrida: 

a> contrariar dispositivo desta Constituição;-

b> declarar a Inconstituclonalldade de tratado ou lei federal; 

c ) julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da 

Constituição 

IV - Julgar recurso extraordinário contra aeclsóes definitivas do su

perior Tribunal de Justiça * dos Tribunais Superiores da União, nos mesmos casos 

de cabimento do recurao «special, qunndo considerar relevante a questão federal 

resolvida. 

Art. 202 _ Todo julgamento será público e fundamentado. 

Art. 203 - são partes legitimas pura propor ação de 

inconstituclonalldade: 

I - o presidente da República; 

II - o Prlineiro-Ministro; 

III - a Mesa do Senado da República; 

IV - a Mesa da Câmara Federai; 

V - a Mesa das Assembléias Estaduais; 

vi - os Governadores de Estado; 

u m 
VII - o conselho Federal da ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII- os partidos Políticos com representação no congresso nacional; 

IX - o Procurador Geral da República; 

X - as confederações sindicais. 

c j ! . o Procurador Geral da República deverá ser previamente oy.-i 

nas representações por inconstituclonalidade em todos os processos ae compete 

cia do supremo Tribunal Federal-

j Zfl . Declarada a inconstituclonalidade por omissão, de medi rir* pn 

tornar efetiva norma constitucional, será assinado prazo ao óryào do poder to 

petente, para a adoção das providências necessárias, sob pena de responsab; i in 

de e suprimento pelo Supremo Tribunal Federal. 

$ 3 a - Decorrido o prazo aludido no parágrafo anterior sem que seja s 

nada a omissão, poderá o supremo Tribunal Federal editar resolução, a qual, c 

forca de lei, vigerá suplet1 vãmente. 

S 4^ - Nos casos de inconstituclonalidade por inexistência ou OVIÍEE 

de atos tíe ndministração, se o Estado demonstrar cotnprovaüamonte a ímpossitii 

dade da prestação por falta ou insuficiência de recursos, o Jultro ou Tribunal 

declarará para o efeito de exigir, em pzszo que consignar, u:n programa d*.' <.-1 1 

tíicacão ' da impossibilidade, ou, existindo o programa, para o efeito ae fin1-

prioridade e fixar os prazos limites das etapas de execução, 

SEÇÃO III 

DO S U P E R I O R T.RXOUMAL DE J U S T I Ç A 

Art. 20M - O Superior Tribunal 

trinta e seis Ministros, 

Jus tica 

5 1 2 _ os Ministros do Superior Tribunal di* Justiça serão nomeajos pelo 

pr es ia ente da Repúbl ica, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco ..íius, ttr 

notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a esroinn p»-i o 

senado da República, sendo; 

a) um terço, dentre juizes da justiça federal; 

£>> um terço, dentre juizes da Justiça estadual ou do Dis Ff-deral : 

c> um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério 

público Federal ou Estadual e do Distrito Federal. 

$ ZQ - O Superior Tribunal de Justiça funcionará em Plenário ou dividi

do em Seções e Turmas especializadas. 

Art. 205 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar originar lamente: 

a> os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho e os do Ministério Público da União que o-

ficiem perante Tribunais; 

b5 os mandados de segurança e o "habeas data" contra ato do próprio 

Tribunal ou de seu Presidente; 

c) os "habeas corpus", quando 

Lonadas na alínea 

coator ou o paci 

a" deste 1 tem: 

d) os conflitos de jurisdição entre juizes e os Tribunais Regionais Fe

derais; entre juizes Federais e os Tribunais dos Estados ou do Dis

trito Federal e Territórios; entre juizes federais subordinados a 

Tribunais diferentes; entre juizes ou tribunais de Estados diversos. 

Inclusive os do Distrito Federal e Territórios; 

ei as revisões criminais e as açóes rescisórias de seus julgados. 

£) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer 

juizes e Tribunais, cuja evocação deferir, a pedido do Procurador 

Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à 

ordem, ã saúde, â segurança, ou ás finanças públicas, para que sus

pendam os efeitos da decisão proferida e para que o conhecimento in 

tegral da lide lhe seja devolvido; 

g) reclamação para a preservação de sua competência e garantia da auto

ridade das suas decisões. 

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tri

bunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estaaos, do Distri

to Federai e Terri tórios, quando a decisão for denegatória; 

bí os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribu

nais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 

c ? as causas em que forem partes Es tados estrangeiros, ou organismo in

ternacional, de um lado, e, do outro. Município ou pessoa residente 

ou domiciliada no País. 

III _ julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou úl

tima Instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Esta

dos , do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b > julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face ae lei 

federal; 

c ? der â lei federal Interpretação divergente da que lhe haja atribuído 

outro Tribunal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo 

Tribunal Federal. 

5 l B - O julgamento do recurso extraordinário, interposto juntamente 

com recurso especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, 

sempre que a decisão puder prejudicar a ao Supremo TriDunal recíeral. 

S 2fa - Funcionará junto ao Cuperior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Jus tica Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão adminis tra-

tíva e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

SEÇÃO IV 

DOC TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍ2E3 FEDERAIS 

Art. 206 - são órgãos da Justiça Federal: 

I - Tribunais Regionais Federais; 

II - juizes Federais. 

Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no minimo, 

quinze juizes, recrutados na respectiva* região e nomeados peio Presidente da Re-

púb ica dentre brasileiros maiores ae trinta anos, ^endo r 

I - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de pràticu fo

rense^, e membros do Ministério Público Federal, com mais de üez anos de exerci-

II - os demais, mediante promoção dos Juizes Federais, com mais de 

cinco anos de exercício, senoo metade por antigüidade e metade por merecimento. 

$ 1 s - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaborarão de 

lista tríplice pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtuplas 

organizadas pelos órgãos competentes da Ordem dos Aüvogaaos do Brasil e do Mi

nistério Público Federal. 

•5 2 e - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juizes dos Tribu

nais Regionais Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

Art. 202 - Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar orlginariamente: 

a) os juizes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justi

ça Militar e a do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros 

do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b? as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou 

dos juizes federais da região; 

c> os mandados de segurança e "habeas data" contra ato do Presidente do 

próprio Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federai; 

a> os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federai; 

ei os conflitos de jurisdição 

Tribunal ou entre suas seções e Turmas: 

juizes federais subordinado 

II - julgar, em g-au de recurso, as causas decididas pelos juizes fe-

ais e pelo-; juizes estaduais no exercício da competência federal cia área ae 

jurisdicao. 
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Art. ZCtr3 - Aos Juizes federais compete processar e julgar: 

I - ns cnusas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

erai iorem int^ressari-as na condição de autoras, rés, assistentes ou oponen-

exceto as cie falência e as sujeitas a Justiça Eleitoral e à Justiça ao 

II - ÍIS causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 

Municípios ou pessoa dom t ei i íada ou residente no Brasil; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado e s -

Tranfjpirü ou organismo internacional; 

IV - os crimes políticos, os contra a integridade territorial e a so

berania do Estado e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, servi

ços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 

excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 

Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional em que, 

iniciada a execução no Pais, seu resultado ocorreu õu deveria ter ocorrido no 

estrangeiro, ou reciprocamente; 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determi

nados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 

VII - os "nabeas corpus", em matéria criminal de sua competência ou 

quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamen

te sujeitos a outra jurisdição; 

v i u - os mandados de segurança e o "nábeas data" contra ato de autori

dade federal, excetuados os casos de competência dos Tribunais Federais; 

ix _ os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 

competência da Justiça Hilitar; 

x - os crimes de ingresso ou permanência Irregular de estrangeiro, a 

execução de carta rogatória, apôs o "exequatur", e de sentença estrangeira, após 

a homologação; as causas referentes à nacionalidade. Inclusive a respectiva op

ção, e a naturalização; f 

XI - disputa sobre os direitos indígenas. 

5 i ! - As causas em que a unlao for autora serão aforadas na BecSo 

Judiciaria onde tiver domicílio a outra parte; as intentadas contra a União po

derão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor; e na Se

ção Judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu ori gera á demanda ou 

oncir-' esteja si tuada a coisa ou ainda no Distrito P e d e m 1. 

5 2- - Serão processadas e julgadas na Justiça estadual, no foro ao do

ma cj lio dos segurados ou beneficiários, as causas em nue for parte instituição 

de previdência social e senuradn, sempre que a comarca não seja sede du vara do 

J U Í Z O federal; o recurso, que no caso couber, deverá ser interposto para o Tri

bunal Regional Federal competente. 

9 3 S - A lei poderá permi tlr que a ação fiscal e outras sejam promovi

das , nas comarcas do interior, onde tiver domicílio a outra parte, perante a 

Justiça cio Estado ou Território, e com recurso para o Tribunal Regional Federal. 

Art. 210 - Cada 

Seção Judiciária efue ter 

guncio o estahfleciílo eu: 

Estddo, bem como o Distrito Federal, constituirá um 

por sede n respectiva Capital, e varas localizadas se 

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribui

ções cometidas aos juí zes federais caberão aos juizes da justiça local, na forma 

que a lei dispuser, estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na 

Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. 

' DA JUSTIÇA AGRÁRIA 

Art, 211 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o proces

so da Justiça Agrária e atuação do Ministério público, observados os princípios 

desta Constituição e os seguintes: 

Tipete à Justiça Agrária processar e julgar: 

a ' causas originadas de discriminação e titulação de terras, Incluindo 

as devolutas do Município, do Estado e da União; 

b> questões funcllài 

c > questões relatlu 

robalhiEtas, salvo cj u a n 

ecor rentes de? apropriação por in 

indígenas, ficando e x c 1 u 

d) questões relativas ao desapossamen 

e necessidade púijlicas em zona rural, para imóv 

desapropriação por utilidade 

de até três modulos rurais. 

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo 

os princípios de conciliação, localização, proníi.un. simplicidade e rapidez; 

SEÇÃO VI 

Art. 21? -

DO3 TRIBUNAIS E JUÍZOS DO TRABALHO 

órgãos da Justiça do Trabalho 

- Tribunal Superior do Trabalho; 

II - Tr is Regionais do Trabalho; 

III - Juntas de Conciliaçao e Jul gamento . 

5 ]5 - o Tribunal superior do Trabalho compor-se-á de dezessete Minis

tro^. , sendo: 

a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, 

sendo sete dentre Juizes da carreira da magistratura do Trabalho, dois dentre 

advogados, com pelo menos dez anos de experiência profissional, e dois dentre 

membros do Ministério Público; 

b> seis classlstas e temporários, em representação paritária dos empre

gados e empregadores, nomeados pelo Presidente da República. 

% 2* - Para a nomeação, o Tribunal encaminhará ao Presidente da Repú

blica listas triplices resultantes de eleições a serem realizadas; 

a? para as vagas destinadas à magistratura do Trabalho, pelos membros 

do próprio Tribunal; 

b> para as de advogado e de membro do Ministério público, pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral constituído 

por Procuradores da Justiça do Trabalho, respectivamente. 

c> para as de classlstas, por colégio eleitoral integrado pelas direto

rias das confederações nacionais de trabalhadores ou das patronais, conforme o 

'-aso . 

Art. 213 - Haverá, em cada Estado, pelo menos, um Tribunal Regional do 

Trabalho, que serã instalado na forma da lei. 

i 1- - A lei disporá sobre a constituição, invéstidura, jurisdição, 

competência, garantias e condições de exercício dos órgãos e membros das Juntas 

de conciliação e Julgamento, a::; 

dor; e r.-mpr egndor es . 

ada a paridade de representação fie 

í 2- - A lei, nas comarcas onde não houver criado Juntas de conciliação 

e jul g;.i!!f:ii to . poderá atribuir à nua competência aos Juizes de Direito. 

Art. 2iu - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de Jui

zes, nomeado:; pelo Presidente da República, sendo dois terços cie juizes togados 

vitaiirios e um ttteo cie juizes clâysistas temporários. Dentre os juizes togados 

cftisfervar-se-á a proporcionalidade estabelecida na alínea "a", do $ l s , do 'art, 

Parágrafo 

os mapi&t 

antiyuidade 

embros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão: 

encolhidos por promoção de juizes do Trabalho, por 

pc iraento , ai ternadamente ; 

advogados, eleitos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogado-, 

Erar.il da respectiva região; 

z~) os membros cio Hinis 

trabalho da respeçtí 

rio Público, eleitos dentre os procuradores do 

região; 

d) os elassistas, eleitos por um colégio eleitoral constituído pelas 

diretorias das federações e dos sindicatos respectivos, com base 

territorial na rt-yiuo. 

Art. 215 - As juntas de conciliação e Julgamento serão compostas por um 

trabalho, que as presidirá, o por dois juizes classistas temporários, 

i tantes dos empregador: e dos empregadores, respectivamente. 

Parágrafo único - Os juizes classlstas das Juntas de Conciliação e Jul-

t- ro V Ü to nii 

.is Juntas r 

Ti i i-iunal Re 

em sua tompetencin 

I>1 do Trabalho, 

i-ficato, com sedí 

•rritor ial , sei ãc 

tes e maneja 

lad.i em lei 

? 1 ü - O;: 

de três 

i lnssis ta m todas os instâncias, ter ão suplen 

recondu-. o es , e apnsentador ia n?'ni 

Art. 217 - O Ttibunal Cuper ior do Trabalho expedirá Instrução Norma civu 

di!iC iplinaiKlo o processo eleitoral para todos os casos em que os Juizes da Jus

tiça rjn Trabalho for em ei ei tos . 

Art. 7 1H - Convpe te à J u s t U a d O Trabalho conciliar e julgar os dissí -

clios i nct.i vidu.i i:; e coletivos entre ( -::IPÍ C Ç M dos e empí e yndor es , tis ações de aci • 

dentes do trr.fml no e as que:: ròe:: entre tr riba 1 ha dor es avulsos e as empresas toma-

doras de seus serviços e as causas decorrentes das relações trabalhistas dos 

servidores com os Municípios, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e a 

uniSo, inclusive as autarquias municipais, estaduais e federais. 

S i 2 - Havendo impasse nos dissídios coletivos, as partes poderão ele

ger a Justiça do Trabalho como árbitro. 

$ 2 S - Recusando-se o empregador á negociação ou ã arbitragem, é facul

tado ao Sindicato de trabalhadores ajuizar processo de dissídio coletivo, poden

do a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposi

ções convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. 

5 3 9 - A lei especificará as hipóteses 'em que os dissídios coletivos, 

esgotadas as possibilidades de sua solução por negociação, serão submetidos à 

apreciação da Justiça 'do Trabalho, ficando de logo estabelecido que as decisões 

aesta poderão estabelecer novas normas e condições de trabalho e que delas só 

caoejrò recurso de embargos para o mesmo órgão prolator da sentença. 

SECA© vil 

DOE TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 

Art. 219 - A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos: 

I - Tribunal Superior Eleitoral; 

II - Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - juizes Eleitorais; 

iv - Juntas Eleitorais. 

Parágrafo único - Os juizes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo jus

tificado, servirão obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca por mais 

de dois biênios consecutivos; os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e 

pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

Art. 220 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 

(sete) membros: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de três juizes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

b> de dois juizes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça; 

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis ad

vogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de 

experiência profissional, indicados pelo supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente 

e Vi ce-Presidente dentre os Hinlstros do supremo Tribunal Federal. 

Art. 221 - Haverá um Tr ibunal Regional Eleitoral na Capi tal de cada Es

tado e no Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição pelo voto secreto: 

aí de üois -juí zes , dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; 

b> le dois juizes, dentre juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal 

de Jus tica. 

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do 

Estado, ou, não navenüo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tri

bunal Regional Federal respectivo. 

I I I - P O ^ ° 9°. f * r e s i r t f W%9 d a R e p ú b l i c a , cie o o i s ç j e n t x - e s o i s a a - . 

u r í d i c o e r e p u t a ç ã o i i - e y ç j a , i n d i c a d o s p e l o T r i b u n a l 

t i c a 

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um 

dos dois desembargadores üo Tribunal de justiça, cabendo ao outro a Vice-

presidência . 

Art. 22 2 - Os juizes de direito exercerão as funções de juizes eleito

rais , podendo a lei conferir a outros juizes competência para funções não 

decisórlas. 

Art. 223 - Lei complementar disporá sobre a organização e competência 

dos Tribunais, dos juizes e das Juntas eleitorais. 

Art. 22 M - os membros dos Tribunais, os juizes e os integrantes das 

Juntas eleitorais, no exercício de- suas funções, e no que lhes for aplicável, 

gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. 

Art. 225 - Das decisões dos T r i b u n a i s Regionais Eleitorais somente 

caberá recurso, quando: 

l - forem proferidas contra expressa disposição de lei; 

li - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais 

Tribunais Eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas elei

ções federais ou estaduais: 

.liarem dipi ornas decretarem perda de mandatos eletivos fe-

o s T r i b i 

V - d e n e y . . i e m ' - n a b e a s c o r p u s " o u m a n d a d o de- s e g u r a n ç a . 

p a r á c r t a f o ú n i c o - o T e r r i t ó r i o F e d e r a l cie F e r n a n d o d e N o r o n h a f i c a s o 

i ç ã o tí.i T i i b u n a l R e g i o n a l d e P e r n a m b u c o . 

CECÂO VIII 

DOS TRIBUNAIS E JUÍZOS MILITARES 

Art.- 225 ~ cão órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Hilitar 

nais e Juízos mili tares instituídos por lei. 

Art, 227 - o superior Tribunal Hilitar compor-se-á de onze Ministros 

vitalicios,•riame-ados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indica

ção pelo senado dn República, em audiência pública, senão dois dentre oficiais-

generais da ativa da Harinna, três dentre oficiaas-generais da ativa do Exérci-

T O , oois dentre ofleiais-generais da ativa da Aeronáutica, e quatro dentre 

civis. 

$ l s - Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República 

dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 

a> dois, advogados de notório saber jurídico e conduta Ilibada, com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 

D ) dois, em escolha paritária, dentre auditores e membros do Ministério 

Público da Justiça Hilitar. , 

5 2 & - Os Ministros do Superior Tribunal Militar têm vencimentos iguais 

aos dos Ministros dos Tribunais Superiores da união. 

Art. 228 - A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes mili

tares definidos em lei. 

Parágrafo Único - A lei disporá sobre a competência, a organização e 

funcionamento do superior Tribunal Ml1itar. 

CECÃO IX 

DOS TRIBUNAIS E JUÍZEC DOS EGTADOO E DO DISTRITO FEDERAL. E TERRITÓRIOS 

Art. 229 - Os Es tados organizarão 

estabelecidos nesta Constituição. 

ítica, observados os princi-

z 1- - A competência dos Tribunais e juizes estaduais será definida eu 

, de iniciativa dos Tribunais de justiça, que nao poderá sofrei' emendas es-

nhas ao seu objeto, e regulamentada noç respectivos regimentos internos. 

• Z* - A lei fede 

rederal e dos Territórios. 

d i s p o r á s o b r e a o r g a n i z n c fio j u d i c i á r i a D i s t r i t o 

í 3 - ' - A l e i p o d . - r a c r i a r , m e d i a n t e ' p r o p ô s t a ü o T r i D t n i P l >te J u s t i ç a , a 

j u s t i ç a Mi 1 1 t a r C s t a t l u a i , c o n s t i t u í d a , em p r i m e i r a i n s t â n c i a , p e l o s c o n s e l h o s cie 

J u s t i ç a e , e-m s e g u n d a . p t l c p r ó p r i o T r i b u n a l d e J u s t i ç a o u p o r T r i b u n a l e s p e 

c i a l - n o s E s t a d o s em q u e r, e f e t i v o d a r e s p e c t i v a P o l í c i a M i l i t a r - for s u n e r ^ r a 

CONSTITUINTE 

vinte mil integrante 

Ltl processar e juiçiar os poli 

i 1 í tares dr-f i nidos em lei , 

perda do posto e da patente 

t u- - Compete h Justiça Militar Estad 

ais militares e bombeiros mi ü tar es nos crimes 

bendo ao Tribunal competente decidir sobre 

oficiais. 

„ CAPÍTULO V 

DO M I N I S T É R I O PLJELICO 

Art. 21D - O Ministério Público é instituição permanc-n 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regim 

da ordem jurídica e dos interesses sociais e indi viduais indi spon 

ssencial ã 

tnocrá tico . 

S ifi 

indivlsibilida 

São princípios institucionais do Ministéri 

e a independência funcional. 

§ 2- - Ao Ministério Público fica assegurada o autonomia funcional, aO-

minlstrativa e financeira, com dotação orçamentária própria e global, 

competindo-lhe dispor sobre sua organização e funcionamento, prover seus cargos, 

funções e serviços a u x ü i a r e s , obriga torlamente por concurso de provas e de pro

vas e 'títulos. 

5 3 C - O Ministério público proporá ao Legislativo a fixação de venci» 

mentos_ e vantagens de seus membros e servidores, a criação e extinção de seus 

cargos e serviços a u x ü i a r e s , bem como seu orçainen to, aplicando-se o disposto 

nos 5$ i& e 5* do art. 196. 

Art . 231 -• o Ministério Público compreende: 

I - O Ministério Público Federal, que oficiará perante o Supremo T 

bunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União 

os Tribunais e Juizes federais comuns; 

II - O Ministério Publico Federal Eleitoral; 

III - o Ministéri »úbiico Militar 

IV - O Ministério Público do Distrito Fed e r a 1 e de-, Ter 

- O Mini Público dos Es t 

t i * - Cada Minisrér: 

da lei, dentre integrantes da 

uma recondução. 

ico elegerá o seu Procura 

ia, para manda to de três 

í 2 & - Leis complementarei distintas, Ue inic 

Procuradores-oerais, organiznráo cada Ministério T*úbli 

forma 

ndo-se 

respec ti vos 

Art. 232 - Incumbe ao Proc dor-Geral da República: 

I - exercer a direção superior do Ministério Público Federai, Eleito-

ral. Militar e do Trabalho; 

chefiar o Ministério PúD11co Federal e o Ministério público Ele 

III - representar para a declaração de constituc ionulidade ou 

tucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual; 

nconsti-

.IV - representar, nos casos definidos em lei complementar, para a in

terpretação de lei ou ato normativo federal; 

V - representar, para fins de intervenção federal nos Estados, nos 

termos desta Constituição. 

Art. 233 - são funções institucionais do Ministério Público, na área de 

atuação de cada um dos seus órgãos: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública; 

II - promover ação civil para a proteção do patrimônio público e so

cial, dos interesses difusos e coletivos, notadan.ente os relacionados com o meio 

ambiente inclusive o do trabaino e os direitos do consumidor, dos ai rei tos in

disponíveis e das situações jurídicas cie interesse geral ou pai a coibir abuso da 

au toriclade ou do poder econômico ; 

ato normativo 
ato normativo 

III - representar por inconstitucionaiidade de lei 

taüua] ou muiucippi quanto a constituição ao EStnao, ae lei 

nicipal em face desta constituição e para fins de Intervenção do Estado no Muni 

ei pio; 

iv - defender, judicial e extrajudieialmente 

populações indígenas, quanto ãs terras que ocupam, 

teriai, e promover a responsabilidade dos ofensores 

direitos 

patrimõnl 

Interesse 

material 

ecjuisiTar atos investigatórios e exercer a supervisão da invés-

igaçào criminal; 

VI - intervi 

entender exis ti 

reieren 

em qualquer processo, nos casos previstos em lei, ou 

interesse público ou social relevante; 

acordos extrajudiciais ciue terão força de título 

v i u - expedir notificações e requisitar informações e documentos; 

IX - requisitar atos investigatóritrs criminais, podendo acompanhá-los 

e efetuar correíçSo na Policia Judiciária, sem prejuízo da permanente correição 

judiciai; 

X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei, desde • 

que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e 

a consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito público. 

% l e - Qualquer cidadão poderá interpor recurso, em trinta dias, para o 

Conselho Superior do Ministério Público, do ato do Procurador-Geral que arquivar 

ou mantiver arquivado qualquer procedimento invéstigatório criminal ou peças de 

informação. 

$ 2 e - A instauração de procedimento invéstigatório criminal serã comu

nicada ao Ministério Público, na forma da lei. 

$ 3* - Para o desempenho de suas funções, pode o Ministério público 

promover ou requisitar ã autoridade competente a instauração de inquéritos 

necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los para suprir 

omissões, ou quando destinadas ã apuração dr- abuso de autoridade, além de outros 

casos que a lei especificar. 

$ u.B - A< legitimação do Ministério Público para as ações civis previs

tas neste artigo não Impede a de terceiros, nas mesmas nipóteses, segundo dispu

serem esta ConstituicSo e a lei. 

5 5 C '- As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por in

tegrantes da carreira. 

Art. 23t* - Os membros do Ministério Público, aos quais se assegura In-
•» • 

dependência funcional terão as mesmas vedações e gozarão das mesmas garantias, 

vencimentos e vantagens conferidas aos magistrados, bem como paridade de regimes 

de provimento Inicial de carreira, com a participação do Judiciário e da ordem 

dos Advogados do Eras11, promoção, remoção, disponibilidade e aposentadoria com 

a dos órgãos judieiarios correspondentes. 

CAPÍTULO VI 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para 

instâncias, dos juridicamente necessitados. 

defesa, em todas as 

5 l 2 - Ao Defensor público são asseguradas garantias, direitos, venci

mentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros 

ao Ministério Público. 

% 2 C - Lei complementar organizará a Defensoria Públlca da união, do 

Distrito Federal e dos Territórios e estaoelecerá normas gerais para a Organiza

ção da Defensoria Pública dos Estados. 

TÍTULO VI 

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 

CAPÍTULO I 

DO ESTADO DE DEFESA 

Art. 235 - O Presidente da República poderá decretar, por solicitação 

do Primeiro-Ministro e ouvido o conselbo da República, o Estado ae Defesa, 

submetendo-o ao Congresso Nacional, quando for necessário preservar, ou pronta

mente restabelecer, em locais determinados e restritos, a ordem pública ou a paz 

social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas 

por calamidades naturais de grandes proporções. 
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$ 1 c _ o decreto que instituir o Estado de Dtfesa de terminará o tempo 

de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará as medidas 

coercitivas a vigorar, dentre as discriminadas no S 3 C cio presente artigo. 

$ 2 e - O tempo ae duração cio Estado de Defesa não ser à superior a trin

ta dias, podendo &er prorrogado uma vez. e por i gual período, se persistirem as 

razões que misti ficaram a ciccrc tncâo . 

$ 3 C - O Estado de Defesa autoriza, nos termos e limites da lei, a res

trição ao direito de reunião e associação; do sigilo de correspondência, de co

municação telegráfica e telefônica,* e, na hipótese de calamidade pública, a ocu~ 

pacao e uso temporário de bens e serviços públicos e privados, respondendo a u-

niao pelos danos e custos decorrentes. 

$ u» - Ma vigência do Estado de Defesa, a prisão por crime contra o Es

tado , determinada pelo executor da medida, será .comunicada imediatamente ao Juiz 

competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerei exame 

de corpo de deli to á au toridade policial. A comunicação será acompanhada cie de

claração , pela autoridade, do ey tado físico e mental do detido no momento de sua 

autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 1e 

Cüez> dias, salvo Quando autorizado pelo poder judiciário- É vedada a incomuni-

cabílidade do preso. 

$ 5 & - Decretado o Estado de Defesa ou a sua prorrogação, o Presidente 

da República, dentro de vinte e quatro noras, com a respectiva justificação, 

submeterá o ato ao Conuresso Nacional que decidirá por maior ia absoluta. 

\ 6 Ô - o congresso Nacional, dentro de dez dias contados do recebimento 

do texto do ato, o apreciará, devendo permanecer em funcionamento enquanto vigo

rar o Estado de Defesa, 

| 7 5 - Não aprovado pelo Congresso Nacional, cessa imediatamente o Es

tado de Defesa, sem prejuízo da validade dos atos lícitos praticados durante sua 

vigência. 

S 3 S - rindo o Es tado de Defesa, o presidente da República prestará ao 

Congresso Nacional, informações detalhadas das medidas tomadas durante a sua vi

gência, indicando nominalmente osfatingiüos e as restrições aplicadas. 

5 9 2 - Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado ex

traordinariamente num prazo de cinco dias. 

5 10 - Durante a vigência do Estado de Defesa a constltuicao náo poderá 

ser alterada. 

CAPÍTULO II 

DO E3TADO DE SÍTIO 

Art. 23 7. _ o Presidente da República pode, ouvido o Conselho da Repú

blica, solicitar ao congresso Nacional a decretação do Estaoo de sítio nos casos 

I _ comoção grave de repercussão nacional ou fatos que comprovem a 

ineficácia da medida tomada de Estado de Deíc^a. 

II _ declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 

estrangeira. 

Parágrafo único - o presidente da República, ao solicitar a decretação 

do Estado de Sítio relatará os motivos determinantes do pedido, devendo decidir 

por maioria absoluta e quando necessário autorizar a prorrogação da medida. 

Art. 238 - O decreto do Estado de Sitio indicará sua duração, as normas 

necessárias à sua execução e as garantias constitucionais cujo exercício ficará 

suspenso; após sua publicação, o Presidente da República designará o executor 

das medidas específicas e as áreas abrangidas. 

Art. 23 9 - A decretação do Estado de Sítio pelo Presidente da Repúbli

ca, no Intervalo das sessões legislativas, obedecerá às normas deste capítulo. 

parágrafo único - Na hipótese do "caput" deste artigo, o Presidente do 

senado da República, de imediato e extraordinariamente, convocará o Congresso 

Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o Ato do Presi

dente da República, permanecendo o congresso Nacional em funcionamento até o 

término das medidas coercitivas. 

Art. 2UB - Decretado o Estado de Sítio, com fundamento no item i, do 

art. 2 3 7 , só se poderão tomar contra as pessoas as seguintes medidas: 

I - obrigação de permanência em localidade determinada; 

ediíicic não d es -.ir. a d réus e detentos 

de crimes comuns; 

I I I - restrições objetivas ã inviolabilidade de correspondência, ao si

gilo das comunicações, à prestação de informações e a liberdade de imprensa, ra

diodifusão e televisão, na forma da lei; 

IV - suspensão da garantia de liberdade de reunião; 

V - pusca e„ apreensão em domicílio; 

VI _ intervenção nas Empresas de serviços públicos; 

vil - requisicSo de bens. 

Parágrafo único - Não se inclui nas restrições do Item lii deste artigo 

a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas respectivas Casas 

Legislativas, desde que liberados por suas Mesas. 

Art. 2M1 - o Estado de sitio, nos casos do art. 2 3 7 , item i, não poderá 

ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo 

superior. Nos casos do item II do mesmo artigo, poderá ser decretado por todo o 

tempo em que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. 

Art. 2u2 - As itnunidades dos membros do congresso Nacional subsistirão 

durante o Estado de Sítio; todavia, poderão ser suspensas mediante o voto de 

dois terços dos respectivos membros da câmara Federal ou do Senado da República, 

as do Deputado ou Senador cujos atos, fora do recinto do Congresso, sejam mani

festamente incompatíveis com a execução do Estado de Sítio, após sua aprovação. 

Art. 2M3 - o Congresso Nacional, através de sua Mesa, ouvidos os lide

res partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acom

panhar e fiscalizar a execução das medidas previstas nos Capítulos referentes ao 

Estado de Defesa e ao Estado de Sitio. 

Art. 2 M U - Todos os atos praticados com inobservância deste capitulo e 

das normas dele conseqüentes estarão sob a jurisdição permanente do Judiciário, 

inclusive em relação aos que vennam a atingir o direito à vida, & integridade e 

iden tidade pessoais, a liberdade de consciência e religião. 

Art. 2U5 - Expirado o Estado de Sítio, cessarão os seus efeitos, sem 

prejuízo das responsabilidades pelos ilícitos cometidos por seus executores ou 

agentes . 

Parágrafo único - As medidas apliçadas na vigência do Estado de Sítio 

serão, logo que o mesmo termine, relatadas pelo Presidente da República, em men

sagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências 

adotadas, indicando nominalmente os atingidos e as restrições aplicadas. 

CAPÍTULO III 

DAS TORÇAS ARMADAS 

Art. 2U6 - As Torças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército 

e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organi

zadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presi

dente da República. 

Parágrafo único - Lei complementar estabelecera as normas gerais a se

rem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Art. 247 - As Forcas Armadas destinam-se à defesa da Pátria e a garan

tia dos poüeres constitucionais, da lei e da ordem. 

Parágrafo único - Cabe ao presidente da República a direção da política 

de guerra e a escolna aos comandantes-cnefes. 

Art. 2ue - © serviço militar e obrigatório nos termos cia lei. 

h l e - As Forcas Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço al

ternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de cons

ciência para eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar. 

5 2°- - A S mulheres e os eclesiásticos ficam Isentos do serviço militar 

obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 

atribuir -

Art. 2ug - Não caberá "habeas corpus*' em relação a punições disciplina-

res mili tares. 

Art. 2S0 - Os militares, enquanto ein efetivo serviço, não poderão estar 

filiados a Partidos Políticos. 

Art. 251 - o oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a patente 

p-ji sentença conüenatória a pena restritiva da liberdade individual que ultra-

Prtzsf ao-ts anos, passada em julgado, ou se for declarado Indigno do oficlalato, 

ou com ele incompatível, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, 

em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. 

CAPÍTULO IV 

DA SEGURANÇA P0ELICA 

Ar t . ZS2 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona ã 

Socieda.de para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - Polícia Federal; 

II - polícias Militares; 

III - Corpos de Bombeiros; 

IV - policias civis; 

V - Guardas Municipais. 

Art. Z53 - A Policia Federal, instituída por lei como órgão permanente, 

é destinada a: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da união ou de suas entidades 

autárquicas e empresas púDlicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo 

se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins; 

III - exercer a policia marítima, aérea, de fronteira e de minas; 

IV ercez a policia Judiciária da União. 

Parágrafo único - As normas gerais relativas h organização, funciona

mento, disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão 

reguladas através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, 

denominada Lei Orgânica da Policia Federal. 

Art. 25i. _ A S Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são institui

ções permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com 

base na hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de poli

cia de manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, 

sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Fe

deral; são forcas auxiliares do Exército e reserva deste para iins de 

mobilização. 

S l s - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclu

sividade pelas Policias Militares. 

J Z» . A O S corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segu

rança contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios. 

S 3 2 - os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a 

incêndios sob supervisão e organização dos corpos de Eombeiros, na forma que a 

lei estabelecer. 

Art. 2 55 - As polícias Civis são instituições permanentes, organizadas 

por lei, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada 

a competência da União, a proceder à apuração de Ilícitos penais, á repressão 

criminal e auxiliar a função jurlsdicional na aplicação do Direito Penal comum, 

exercendo os poderes de Policia Judiciária, nos limites de suas clrcunscrições, 

sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito 

Federal. 

Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de 

Policia, aberta aos baenaréis em Direito por meio de concurso público de provas 

e títulos. 

Art. 256 - Aplicam-se ã Policia civil do Distrito Federal as normas ge

rais relativos à disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Policia 

*"ederal. 

TÍTULO VII 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

CECÃO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 257 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po

derão .instituir os seguintes tributos: 

I - Impostos previstos nes ta Constituição; 

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição; e 

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente 

de obras públicas• 

5 l s - Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito 

Feíerai e os Municípios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a 

seu cargo, e terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos: 

I - justiça social; e 

II - desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País. 

5 2a - por princípio, os impostos terão caráter pessoal e serão gradua

dos segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi

mentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

$ 3 B - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

5 4fi - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de 

imóveis beneficiados, tendo por limite total a despesa realizada. 

$ 5° ~ Mediante convênio, a união, os Estados, o Distrito Federal • os 

Municípios poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração 

tributária, bem como coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecada

ção de tributos. 

Art. 25S - compete, ainda, aos Municípios instituir, como tributo, con

tribuição de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano, e-

xigível de quem promover atos que impliquem aumento de equipamento urbano em 

área determinada, a ser graduada em função do custo desse acréscimo; 

Parágrafo único ~ A contribuição prevista neste artigo têm por limite 

global o custo das obras ou serviços. 

Art. 2 59 - Cabe a lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, en

tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e 

III - estabelecer normas gerais em matéria de leglslaçã.} e administra

ção tributárias, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 

impostos discriminados nesta Constituição, dos respectivos fatos ge

radores , bases de cálculo e contribuintes; e 

b> obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. 

Art. 260 - Competem à União em Território Federal, os impostos estadu

ais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os im

postos municipais e, ao Distrito Federal os impostos municipais. 

Art. 261 - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão Instituir, 

além dos que lhes são nominalmente atribuídos, outros impostos, desde que não 

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados nesta 

Constituição. 

S I a - Imposto instituído com base neste artigo não poderá ter natureza 

cumulativa e dependera de lei aprovada por maioria absoluta dos membros do Con

gresso Nacional ou da respectiva Assembléia Legislativa. 

% 2* - Imposto da União excluirá imposto idêntico Instituído pelo Esta

do ou pelo Distrito Federal. 

Art. 262 - A União, os Estados • o Distrito Federal poderão instituir 

empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias provocadas por 

calamidade pública, mediante lei aprovada por maioria absoluta dos membros de 

Congresso Nacional ou da respectiva Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único, os empréstimos compulsórios somente poderão tomar por 

base fatos geradores compreendidos na competência tributária da pessoa jurídica 

de direito público que os instituir, aplicando-se-liies o disposto na alínea " a " 

do item lll do art. 2 S M . 

Art. 263 - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio eco

nômico e as de interesse de categorias profissionais, cuja criação seja autori

zada por esta Constituição, ficarão sujeitas ás garantias estabelecidas no item 

I e nas alíneas " a " e " c " do item III, do art. 2&u. 

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 26U - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuin

te, é vedado á união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar trltwto sem lei que o estabeleça; 

II - conceder tratamento tributário desigual a fatos econômicos equi

valentes, inclusive em razão da categoria profissional a que pertença o contri

buinte ou da função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica 

dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a> em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 

da lei que os houver instituído ou aumentado;. 

b) sobre patrimônio, renda ou proventos, se a lei corresponden te não 

houver sido publicada antes do inicio do período em que ocorrerem os 

elementos de fato nela indicados como componentes do fato gerador e 

determinantes da base de cálculo; 

c> não alcançados pelo disposto na alínea " b " , no mesmo exercício fi

nanceiro em que hajam sido instituídos ou aumentados; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; e 

V - estabelecer privilégio de natureza processual para a Fazenda Pú

blica em detrimento de contribuinte. 

Parágrafo único. o prazo estabelecido na alínea " c " do Item U i náo é 

obrigatório para os impostos de que tratam os itens I, n , IV e v, ao art. 27Q e 

& art. 271. 

Art. 265 - E vedado ã UnlSo, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

I _ estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 

tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de taxas pela 

utilização de vias conservadas pelo poder público; 

II - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c> patrimônio, r m M ou serviço, aos parttóos políticos. Inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais de trat.alm.dore* e das institui

ções de educação e d. assistência social sem fins lucrativos, oBser-

vados os requisitos da lei; e 

o, livros, jornais e periódicos, Dem como o papel destinado a sua 

impressão. 

=,i<nea " a " do item II é extensiva às au-
S i' - í vedação expressa na alínea 

, , T „ I d . s ou mantidos pelo poder púBlico, no que se 
tarquías e às fundações instituídas 

i. renda e aos serviços, vinculados as suas finalidades es-
refere ao patrimônio, a rena» 

delas decorrentes. 
senclais 

S Z= - O disposto na alinea " a " do item II e no par 
ãsrafo anterior 

a - » renda e os serviços, relacionados 
deste artigo não compreende o patrimônio, a * .* > 

A^-tr-as regidas pelas normas aplicáveis a empre-
com exploração de atividades econômica* 

endlmentos privados, nem exonera 

imposto r . i . " » " » " ™ "° I m 6 v e l -

promltente comprador da obrigação de pagar 

Art. 266 - É vedado à união: 

I _ instituir tributo que não seja uniforme em todo o território na

cional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito 

Federal ou Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de ancenxii..r 

fiscais destinados a promover o equilíbrio sócio-econômico entre as diferentes 

regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da divida pública dos Catados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração • os proventos dos 

respectivos agentes públicos, em nivela superiores aos que fixar para suas obri

gações e para seus agentes. 

III - instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do 

Distr1 to Federal ou dos Municípios. 

Art. 267 - Lei complementar estabelecerá forma especial e favorecida de 

cobrança de impostos federais e estaduais, ou sua não-incidêncía, para microem-

presa, como tal definida em lei, pela União, pelos Estados e pelo Distrito 

Federal. 

Art. 268 - É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 

razão de sua procedência ou destino. 

Art. 269 - Disposição legai que conceda isenção ou outro benefício fis

cal terá seus efeitos avaliados pelo Legislativo competente, nos termos do dis

posto em lei complementar. 

SECAo I I I 

DOS IMPOSTOS DA UHIÃO 

Art. 270 - Compete ã União instituir Impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o Exterior, de produtos nacionais ou nacionali

zados; . 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV _ produtos industrializados; e 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários. 

$ Ia - É facultado ao Executivo, observadas as condições e limites es

tabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos itens I, 

II, IV e V deste artigo. -\ 

$ 2° - O imposto de que trata o item XV: 

I - nmr& seletivo em função da essencialiefade dos produtos, e não cu

mulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobra

do nas anteriores; 

ZZ - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao 

Exterior. 

S 3« - o imposto de que trata o item v não incidirá sobre operações de 

crédito, quando relativas ã circulação d* mercadorias, realizada para consumidor 

final, referente ao disposto no item I do S 1 0 S ao art. 272. 

S "•' - Ha cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à ma

téria fiscal, a União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Mi

nistério' da Fazenda-

Art. 271 - A União, na iminência ou no caso cie guerra externa, poderá 

instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência 

tributária, os -qui-is serão suprimidos grada ti vãmente, cessadas as causas de sua 

criação. 

SEÇÃO IV 

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

I „ propriedade territorial rural; 

transmissão "causa mor tis" e doação, de quaisquer bens ou direi -

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por 

produtores, industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços; e 

IV - propriedade de veículos automotores. 
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S 1* - Os Ectacios e o Distrito Federal potíerão lnrrtitulr um adicional 

ao importo sobre a rendn e proventos Ü P gualquer natureza até o limite- cJe cinco 

por rrnto, ao valor ao imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas 

rps itií-ntr-j ou doinicí 1 i soas nos respectivos territórios. 

i 2 E - o imposto de que trata o i tem I não incidirá sobre pequenas gle

bas rurais, nos termos definidos em lei estadual. 

i 3 £ - O imposto de que trata o item II não incidira sobro a transmis

são, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a 

herdeiros . 

S ut - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto 

oe que-.- trata o item II compete ao Estado da situação do bem; relativamente a 

bens móveis, títulos e crédi tos, o impôs to compete ao Estado onde se processar o 

inventário ou ar rol ainento, ou tiver doinjcí l io o doador; se o eu- proprietário era 

r ei, iden te ou doraie il lado no Exterior, se ali possuía bens ou teve o seu 

inventário processado, a incidência do tr ibuto observará o disposto em lei 

coii>t'lemr-ntnr . 

5 5 a - As alíquotas do Imposto do que trata o item II serão progressi

vas e nflo excederão os limites estabelecidos em resolução do senado da 

República. 

i fi« - o imposto de que trata o item n i ser* não cumulativo, admitida 

sua seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de mer

cadorias ou prestacSo de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, pelo 

mesmo ou outro Estado. A isenção ou nao-lncidêncla, salvo determinação em 

contrario oa legislação, nao implicara crédito de imposto para compensação da

quele devido nas operações ou prestações seguintes. 

5 7 a - Em relação ao imposto oe que trata o Item III, resolução do Se

nado da República, aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá: 

I - as alíquotas aplicáveis ás operações relativas à circuiacSo cie 

mercadorias e às prestações de serviços. Interestaduais e de exportação; 

II - as alíquotas aplicáveis às operações Internas realizadas com e-

n»?igia elétrica e com petróle-e,, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados. 

5 8 C - t facultado ao senado da República, também por resolução aprova

da por dois terços ae seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, não compreendidas no ltem II do parágrafo anterior. 

% 9 e - Calvo deliperação em contrário dos Estados e do Distrito Fede

ral, nos termos do disposto no item vil do $ 12, as alíquotas internas, nas o-

perações relativas a circulação de mercadorias c nas prestações de serviços, não 

poderão ser inferiores às alíquotas interestaduais, reputando-se operações e 

prestações internas também as interestaduais realizadas para consumidor final de 

mercadorias e serviços. 

$ 10 - A base de cálculo do imposto de que trata o 1 tem II1: 

I - compreende o montante pago pelo adqulrente, inclusive acréscimos 

financeiros; 

II - não compreende o montante do imposto sobre produtos industriali

zados, quando a operação configure hipótese de incidência dos dois impostos. 

S 11 - O imposto de que trata o item III: 

I - Incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de 

mercadoria importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de 

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como soore serviço 

prestado no Exterior, quando destinado o estabelecimento situado no país; 

II - nfio incidirá: 

a> «o»rt operações que destinem ao Exterior produtos industrializados; 

to> soore operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. 

S 12 - Cabe à lei complementar, quanto 10 imposto de que trata o item 

- Indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele 

Ènclonaflas; 

II - dispor sobre os casos de substituição tributária; 

III _ disciplinar o regime de compensação do imposto; 

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exte

rior, serviços e outros produtos além dos mencionados na alínea " a " do item II 

do 5 li deste arti go; 

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente a exporta

ções, para outro EstaTío e para o Exterior, de serviços e de mercadorias; 

vil - regular a forma como, mediante deliberação dos Estadas e da Dis

trito rederal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados. 

BECAO V 

DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS 

Art. 273 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II _ transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imó

veis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e 

III - vendas a io cie mercadorias. 

$ lC _ o imposto de que trata o item I será progressivo no tempo quando 

incidir sobre área urbana não edificacla e não utilizada, de forma que se asEFPu-

re o cumprimento da funcao social da propriedade. 

$ 2 2 - o imposto oe que trata o item IX nfio incide soore n transmissão 

de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa Jurídica em realização 

de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão. In

corporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a ati

vidade preponderante tio adqulrente for o comércio desses bens ou direitos, loca

ção d"e bens imóveis ou arrendamento mercantil. 

S 3° - O imposto de que trata o item II compete ao Município da situa

ção do bem, 

\ Mfi - A competência municipal para instituir e- cobrar o imposto men

cionado no item III não exclui a dos Estados para instituir e cobrar, na mesma 

operação, o imposto de que trata o item III do art. 2 72 . 

de que tratam 

Cabe a lei complementar fixar 

S itens II e III Cestfi artigo. 

alíquotas máximas dos impostos 

SEÇÃO VI 

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIEUTÂRIAS 

Ar t. 2 71* - As receitas tributárias pertencem. Incondicionalmente, à 

pessoa de direito público dotada de competência para instituir o correspondente 

tributo, salvo determinação em contrário desta constituição. 

Art. 27 5 - Per tence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da ar

recadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza. In

cidente na fonte cobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, sups au

tarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver. 

Art. 2 76 - Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação 00 imposto da união sobre renda e pro

ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual-

quer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou manti

ver ; 

II - cinqtienta por cento do produto da arrecadação dos impostos do E s 

tado sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles si

tuados, e sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus terri -

tórios; 

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 

Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços. 

% \9 - o disposto no item III não se aplica às prestações de serviços a 

consumidor final, pertencendo, nesses casos, ao Município onde ocorrer o respec

tivo fato gerador, cinqüenta por cento do valor pago. 

\ ?e _ A s parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no item III deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

peraçõF-s relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 

alizacias em seus territórios; 

«té um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

277 - A União entregará: 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e seis por cento, 

na forma seguinte: 

aJ vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa

ção dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici

pação dos Municípios; 

c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através 

de suas instituições oficiais de fomento regional. 

II - do produto oa arrecadação do Imposto sobre produtos industriali

zados, dez por cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

5 I a - para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o 

previsto no item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e 

proventos de qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Muni

cípios, nos termos do disposto no art. 275 e no item I do art. 27G. 

$ ZB - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior 

a vinte por cento do montante a ser entregue, nos termos do item II deste arti

go, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes. 

$ 3 2 - os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco 

por cento dos recursos que receberem nos termos do item 11 deste artigo, obser

vados os critérios estabelecidos nos Itens I e II do % Z- 00 art. 276. 

Art. 27e - se a União, com base no art. 261, criar Imposto excluindo o 

estadual anteriormente instituído, cinqüenta por cento do seu produto será en

tregue aos Estados e ao Distrito Federal, onde for arrecadado. 

Art. 279 - É vedada qualquer condição ou restrição à entrega e ao em

prego dos recursos atribuídos, nesta seção, a Estados, Distrito Federal e Muni

cípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 

Art. 280 - Cabe a lei complementar: 

CONSTITUINTE 

definir valor adicionado para fins do disposto no item I do $ ?-

do art. 2 7 5 ; 

_ três quarto inimo, na proporção do valor adicionado nas o-

II - estabelecer normas em relação a entrega dos recursos de que trata 

o art. 277, especialmente, sobre os critérios de rateio dos Fundos previstos no 

seu item I, que serão distribuídos com o objetivo de promover o equilíbrio 

sócio-economico entre Estados e entre Municípios; 

III - regular a criação do conselho de Representantes dos Estados e cio 

Distrito Federal, ao qual caberá acompantiar o cálculo e a liberação das partici

pações previstas no art. 277, de seu interesse; e 

IV - regular a criação do Conselno de Representantes jts Municípios, 

ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no 

art. 277, de seu interesse. 

parágrafo único. o Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o 

Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito Federal e o conselho de Re

presentantes dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos res

pectivos Fundos de Participação. 

Art. 2B1 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios di

vulgarão, pelo órgão de imprensa oficial, até o último dia do mês subsequente ao 

da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, neles englo

bando os respectivos adicionais e acréscimos, bem como os recursos recebidos, os 

valores entregues «? a entregar, de origem tributária, e a expressão numérica dos 

critérios de rateio• 

$ l c - os d^dos divulgados pela união serão discriminados por Estados e 

por Municípios; os aos Estados, por Municípios. 

$ 2 e - Os Municípios que não possuírem órgão dt imprensa oficial farão 

a divulgação por edital. 

CAPITULO II 

DAS FINANÇAS» PÔSí-sSCAB 

SEÇAo X 

NORMA* OERAIff 

Art. 232 - Lei complementar aprovará Código de Finanças Públicas, dis

pondo especialmente sobre: 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, inclusive das autarquias, fun

dações e demais entidades controladas pelo poder público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

« 
iv - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira; 

VI - operações de cambio realizadas por órgãos e entidades da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - disposições penais, 

VIII - compatlbilização das funções das Insitulções oficiais de crédito 

da união. 

Art. 2B3 - A competência da união para emitir moeda será exercida ex

clusivamente pelo Banco Central do Brasil. 

5 ifi - É vedado ao Banco Central do Brasil conceder, direta ou indire

tamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não 

seja instituição financeira. 

S Z» . O Banco central do Brasil poderá comprar e vender títulos de e-

mlssão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a 

taxa de juros. 

Art. 2SM - A execução financeira do orçamento da União será efetuada 

pelo Tesouro Nacional, tendo como agente pagador exclusivo o Banco do Brasil 

S.A. . 

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa da União serão deposita

das no Eanco Central do Brasil. As dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni

cípios, bem como dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele 

controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados, em ambos os ca

sos, os impedimentos de natureza operacional ou geográfica, previstos no código 

de Finanças públicas. 

Art. 285 - A união não se responsabilizará pelos depósitos ou pelas a-

pllcações nas instituições financeiras. 

DOS ORÇAMENTOS 

Art. 2S6 - os investimentos do setor público serâb autorizados em Plano 

Plurlanual aprovado em lei de iniciativa do Executivo» que explicitará diretri

zes, objetivos e metas, tendo em vista promover o desenvolvimento, a justiça so

cial e a progressiva redução das desigualdades no País. 

$ I a - Lei complementar regulará o conteúdo, a apresentação, a execução 

e o acompanhamento oo plano Plurlanual de investimentos de que trata este arti

go, devendo observar: 

I - o estabelecimento de critérios para a distribuição dos investi

mentos Incluídos no plano; 

II - a vigência do plano, a partir 00 segundo exercício financeiro do 

mandato presidencial, até o término do primeiro exercício do mandato 

subsequente; e 

XIX - a regionalização do plano, qu! nao couber, levando em conta as ne

cessidades e peculiaridades das diferentes regiSes do País. 

i 2= - Nennum. investimento, cuja execução ultrapasse um exercício fi

nanceiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurlanual de inves

timentos, mediante lei que o autorize, sob pena de crime de responsabilidade. 

Art. Ze7 - A lei orçamentária anual oa união, de forma discriminada, 

compreendera: 

I - o orçamento fiscal, abrangendo a estimativa das receitas e a fi

xação das despesas da união, inclusive as referentes ao universo de órgãos e 

fundos da administração direta, acompanhado dos orçamentos de suas en tidades 

vinculadas, salvo as empresas estatais e as entidades integrantes do sistema de 

previdência e assistência social; 

II - o orçamento dos investimentos das empresas estatais, a b m n g e n d o a 

programação desses e a previsão das fontes dos recursos, relativamente a cada 

uma das empresas em que a união, direta ou indiretamente, detenha a participação 

o-, maioria do -capital s a n a i com direito a voto! e-

III - o orçamento das entidades e fundos vinculados ao sistema de pre

vidência e assistência social, abrangendo a estimativa das receitas e a fixação 

das despesas de cada uma delas. 

$ 1 a - Os orçamentos referidos no "caput" deverão adequar-se ao plane 

plurlanual de investimentos, cabendo à lei orçamentária anual explicitar os ob

jetivos e as metas que permitam avaliar o cumprimento deste. 

§ 2 a - o orçamento fiscal será acompanhado de demonstrativo do reflexc 

produzido, sobre as receitas e despesas da união, por isenções, anistias, subsí

dios, incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícla. 

Ainbos serão elaborados de forma a evidenciar a distribuição territorial das re

ceitas e das despesas pelas diferentes macrorreçiões do Pais. 

5 3 2 - o orc.amento fiscal e o orçamento dos Investimentos das empresas 

estatais, compatibilizados com o plano plurlanual de investimentos, terão, entre 

suas funções, a de reduzir desigualdades ínterregionais, segundo o critério 

populacional. 

Art. 288 - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita, à fixação da despesa bem como os limites para emissão de 

títulos da dívida pública. 

S 1 s - Não se incluem na proibição: 

I - autorização de operações de crédito por antecipação da receita 

que não poderão exceder a quarta parte da receita total estimada para o exercí

cio financeiro e que devarão ser liquidadas no próprio exercício; 

II - autorização para abertura fle crédito suplementar; 

III - normas sobre a aplicação dos saldos orçamentários e financeiros 

verificáveis ao final do exercício; e 

IV _ alteração da legislação tributária indispensável para • obt«ncao 

das receitas públicas. 

5 2 a - As categorias de programação nfto computadas na lei de orçamento 

poderfio ser incluídas mediania autorização legislativa de créditos tipecials. 

Art. 289 - É vedada, sem prévia autorização legislativa: 

I - abertura de crédito especial ou suplementar, observado, ainda, o 

disposto no irt. 292, item XIX; 

XX - transpôsicSo de recursos de uma categoria de programação para ou

tra; 

III - utilização de recursos do orçamento fiscal para suprir necessida

de ou cobrir "déficit" nas empresas estatais. 

S 1 a » Independe de autorização legislativa a abertura de crédito su

plementar destinado a reforço das dotações orçamentárias, desde que não seja ex

cedido, em cada uma das categorias de programação, o percentual da variação ve

rificada entre a receita prevista e a receita realizada. Na variação de que tra

ta este parágrafo não serão consideradas as receitas decorrentes de operações de 

crédito. 

$ 2 a - Excluem-se da proibição contida no * 3- deste artigo as despesas 

e as operações de crédito decorrentes do cumprimento de garantias prestadas pelo 

Tesouro Nacional e da execução de políticas de garantia de preços mínimos de 

produtos da agricultura, desde que observados os limites e as condições fixadas 

pelo congresso Nacional. 

§ 3 a - Nenhuma despesa poderá ser realizada ou obrigação ass^uioa pplo 

Poder Público sem que naja sido previamente Incluída no orçamento anual ou em 

créditos adicionais. 

Art. 290 - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida 

para atender despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de guerra, comoção 

interna ou calamidade públíca, e deverá ser submetida a homologação do congresso 

Nacional. 

Art. 291 - Os créditos especiais e extraordinários não poderão ter vi

gência além do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da 

que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger até o término do exer

cício financeiro subseqlieiiTE. 

Art. 2 92 - É vedado: 

I - vincular receita de natureza tributária a órgão, fundo ou despe

sa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos mencionados 

no capítulo do sistema Tributário Nacional; 

II - realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas 

de capital, acrescido dos encargos da divida pública; e 

III - conceder créditos ilimitados e abrir créditos adicionais sem in

dicação dos recursos correspondentes. 

IV - realizar despesas ou assumir obrigações que excedam o# créditos 

orçamentários ou adicionais; 

Art. 293 - Lei complementar disporá sobre o exercício financeiro, a e-

laboraçao, execução, apresentação e vigência do piano plurlanual de investimen

tos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais bem como os limites 

para contratação de operações de crédito e a emissão e o resgate de títulos da 

dívida pública. 

Art. 29U - É veoada a criação de fundos de qualquer natureza, salvo em 

lei complementar que o autorize, respeitado o disposto no art. M6^-

Art. 235 - o numerário correspondente às dotações destinadas ã Câmara 

Federal, ao Senado da República e ao Tribunal de contas da União será entregue 

em quotas, até o décimo quinto dia de cada trimestre, representando a quarta 

parto da respectiva despesa total fixada no orçamento fiscal de cada ano, inclu

sive créditos suplementares e especiais. 

Art. 296 - Todos os órgãos e entidades da administração direta ou indi

reta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, serão 

obrigados a divulgar, semestralmente, no órgão de imprensa oficial, demonstrati

vo evidenciando, por faixas de remuneração, a quantidade de servidores existen

tes, os admitidos o os desligados no período, bem como a respectiva lotação. 

Art. 29? - A concessão de qualquer vantayem ou aumento de remuneração, 

a criação ou alteração de estrutura de cargos e de c a r r e i r a s bem como a contra

tação de pessoal pelos órgãos o entidades da administração direta ou indireta, 

inclusive fundações instituídas «:• mantidas pelo poder público, só poderão ser 

feitas: 

I - se houver, previamente, dotação orçamentária suficiente para a-

tender ás projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e 

II - se houver autorização especifica na lei de diretrizes 

\ 
orçamentarias . ,*, 

Art. 298 - A despesa com pessoal, ativo e inativo, da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder a sessenta e cinco 

por ' cento do valor das respectivas receitas correntes, respeitado o disposto no 

art. UB5. 

parágrafo único - Para os efeitos de que trata o "caput" deste aivigo, 

agregam-se as receitas correntes, deduzidas das transferências lntragovernamen-

tais, bem como o dispéndio com pessoal de autarquias e fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, que recebam recursos do orçamento fiscal. 

Art. 299 - É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza 

para o efeito de remuneração co pessoal do serviço público. 

TÍTULO VIII 

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

CAPITULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, 

DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 3 0 0 - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valori

zação do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, con

forme os ditames da justiça social e os seguintes princípios: 

I - Eoberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 
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Ar t. 3 oi - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica consti-

rui o» e com sede D O País, cujo controle decisório e de capital esteja, em 

e u .itor pci mincntc, exclusivo e incondicional , sou a ti tu lar i cia cie direta ou in-

Ujier.i dr- pess-oas físicas dowíei lindas no Pais, ou por entidades de direito pú-

jlico interno. 

§ 1 £ - As atividades das empresas nacionais., que a lei considerar er.-

tt a tèçricas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento -tecnológico, poderio 

ter pt o tecao t&mporária. 

4 2- - As empresas nacionais terão preferencia no acesso a créditos pú-

bl icos subvencionados e, em i yuaidade c/c. condições, no fornecimento de bens e 

serviços ao poder público. 

Ai t . 3í)2 

çiwlados na forma dí> l e i . 

cie c a p l t a l e s t r a n g e i r o s e r ã o ao.iii t i d o s no 

d i t a r do d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o , e r e -

direi to 

T3S e tr 

Art. 303 - A intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio 

permitidos quando necessários para atender aos imperativos da sonuranca 

eu a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

\ 1 - - A intervenção ou monopó1io cessarão assim que desaparecerem as 

Lie os determinaram. 

í ?.ç' - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fun-

úijiic^s somente serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas, ao 

próprio das empresas privadas inclusive quanto àü ODrigacões trabalhis-

í r-u tárias . salvo o dir; posto no art. 26 5, s 1 - . 

•S 3£l - As empresas publicas, as sociedades de economl a mis ta e as fun-

ciacoes, públicas não poderão gozar de benefícios» privilégios ou subvenções não 

extens iveis, pari tarlamente., às do setor privado. 

í u£ - A admissão de empregados nas empresas públicas, sociedades de 

economia mista e fundações públicas será feita mediante concurso público , veda

das quaisquer contratações ou admissões em desacordo com este preceito. 

Art. 3B4 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá funções de con trole, fiscalização, incentivo e planejamento, que 

será imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. 

S li - A lei reprimira a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e 

toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previs

tas nesta Consti tuição. 

§ Z- - A lei apoiara e estimulará» o cooperativlsmo e outras formas de 

assoclativismo, com Incentivos financeiros, fiscais e credi tlcios. 

Ar t . 30b - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão 

ou permissão, por prazo determinado e sempre através de concorrência pública, a 

prestação de serviços públicos. 

parágrafo único - A lei disporá sobre: 

J - o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato, e fixará as condições de cadu

cidade, rescisão e reversão de concessão; 

II _ os direitos do usuário; 

III - o regime de fiscalização das empresas concessionárias; 

iv - tarifas que permitam a justa remuneração do capitai; 

v _ a obrigatoriedade de manter o serviço adequado e acessível. 

Ar t . 306 - As Jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de e-

nergia nidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito d e ex

ploração ou aproveitamento industriai, e pertencem a unifio. 

$ l= - Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resulta

dos da lavra , na forma da lei. 

% 2 e - A título de Indenização da exaustão da jazida, parcela dos re

sultados da exploração dos recursos minerais, a ser definida em lei, será desti

nada à formação de um Fundo de Exaustão para apoio ao desenvolvimento sócio-

econômico do município onde se localiza a jazida-

Art. 307 - o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a 

lavra de jazidas minerais em faixas de fronteira somente poderão ser efetuados 

por empresas nacionais. 

Art. 336 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o apro

veitamento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de autorização ou con

cessão do Poder público, no interesse nacional, e não poderão ser transferidas 

s*--m prévia anuência do poder cone éden te. 

Parágrafo único - Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei

tamento ao po tenciai de energia renovável de capacidade reduzida. 

Art. 3O9 - Ho aproveitamento de seus recursos hídricos, a União, os Es

tados e Municípios deverão compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla 

utilização desses recursos. 

Art. 310 - Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas d e petróleo e outros hldrocarbo

né tos fluidos, gases raros e gás natural, existentes no territó

rio nacional; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - o transpor te marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 

derivados de petróleo produzidos no Pais, e bem assim o transpor

te, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, as

sim como de gases raros e gás natural, de qualquer origem; 

IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o co

mércio de minerais nucleares. 

Art. 351 - A lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros 

públicos, dos edifícios públicos e dos particulares de freqüência aberta ao pú

blico e sobre as normas de fabricação de veículos de transporte coletivo, bem 

como soore a adaptação dos já existentes, a fim de garantir que as pessoas por

tadoras de deficiência possam a eles ter acesso adequado. 

Art. 312 - Aquele que, nao sendo proprietário de imóvel urbano ou ru

ral, possuir como seu, por cinco anos ininterruptos, de boa fé e sem oposição, 

imóvel urbano oe até duzentos e cinqUenta metros quadrados de área, adquirir-

lhe-â o domínio, podendo requerer ao Juiz que assim o declare, por sentença, a 

qual lhe servirá de titulo para matrí cuia no registro de Imóveis. 

i l' - os bens públicos não .serão adquiridos por usucapião. 

5 2 2 - o usucapião urbano somente será concedido uma única vez ao 

requerente. 

Art. 313 - A ordenação do transporte marítimo internacional, respeita

das as disposições de acordos bilaterais firmados pela União, observaia a predo-

nomlnãncia dos armadores nacionais do Erasil e do pais exportador ou importador, 

em oartes iguais, observado o princípio da reciprocidade. 

Art. 3li+ „ os serviços de transporte terrestre, de pessoas, de bens e 

de carga aérea, dentro do território nacional, Inclusive as atividades de agen-

ciamento, somente serão explorados pelo Poder* público, por brasileiros, ou por 

empresas em que o capital com direi to dfe voto seja major!tariainente nacional, 

segundo se di spuser em lei. 

Art- 315 - A navegação de cabotagem, interior e pesqueira, é privativa 

de embarcações nacionais, salvo o caso de necessidade pública. 

Art. 316 - Os proprietários, armadores e comandantes de navios nacio

nais, assim como dois terços, no mínimo, de seus tripulantes, serão brasileiros. 

i 1 B - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu capltal 

deverá pertencer a brasileiros, em percentual definido em lei. 

S 2fi - A navegação de cabotagem para transporte de mercadorias é priva

tiva de navios nacionais, salvo em situações transi tórias de premente necessida

de pública reconhecida por ato do Executivo. 

S 3 C - A armação, a propriedade e a tripulação de embarcações de espor

te, turismo, recreio e apoio marítimo, serão reguladas por lei ordinária. 

CAPÍTULO IJ 

DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA 

Art. 317 do imóvel rural deve cumprir função social; 

Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel: 

• ) é, ou esta *m curso de ser, racionalmente aproveitado; 

b> conserva os recursos naturais » prs-serva o meio ambiente; 

c> observa relações justas de trabalho; 

d> propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que 

dele dependam. 

Art. 318 - compete à VniSo promover a reforma agrária, pela desapro

priação, por interesse social, da propriedade territorial rural improdutiva, em 

zonas prioritárias, mediante pagamento de prévia e justa indenização. 

$ 1 B - A indenização das terras nuas será paga em ti tulos da divida 

agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgatãvels em até vinte a-

nos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais. A in

denização das benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro. 

5 2 * - A desapropriação de que trata este artigo é de competência ex

clusiva do Primeiro-Ministro. 

5 3 a - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os 

parâmetros de coneeituação de propriedade improdutiva, bem como os módulos de 

exploração da terra. 

5 u C - A emissão de títulos da divida agrária para as finalidades pre

vistas neste artigo obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei 

Orçamentária. 

S 5 C - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se 

refere este artigo, como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu 

portador ou obrigações do desapropriado para com a União, bem como para qualquer 

outra finalidade estipulada em lei. 

$ 5 a - A transferencia da propriedade objeto de desapropriação, nos 

termos do presente artigo, não consti tul fato gerador de tributo de qualquer 

natureza. 

Art. 319 - A lei disporá, para efeito de reforma agrária, sobre os pro

cessos administrativo e judicial de desapropriação por interesse social, assegu

rando ao desapropriado ampla defesa. 

Parágrafo único - o processo judicial terá uma vistoria prévia, de rito 

sumarlssímo, onde se decidirá o cabimento da desapopriacão e o arbi tramento de 

depósito prévio. 

Art. 320 - A alienação ou concessão, a qualquer titulo, de terras pú

blicas federais, estaduais ou municipais, com área superior a três mil C3.000) 

hectares, a uma só pessoa física ou jurídica, dependerá de aprovação pelo senado 

da República. 

Art. 321 - A lei disporá sopre as condições de legitimação de posse e 

preferencia para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hecta

res de terras públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com 

seu trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por 

cinco anos ininterruptos. 

Art. 322 - Os beneficiários da distrlbuiçào de lotes pela Reforma 

Agrária receberão título de domínio, gravado com cláusula de inalienabiliejade 

pelo prazo de dez anos, permitida a transferência somente em caso de sucessão 

neredi tária. 

Ar t . 323 - Compete ao Executivo, quando oa concessão de incentivos fis

cais a projetos agropecuários de abertura de novas fronteiras agrícolas, exigir 

a destinação de até lO'A da área efetivamente u tilizada, para projetos de assen

tamento de pequenos a g n c u l tores , 

Ar t . 32u - Os assentamentos do plano nacional de reforma agrária de 

preferência terão um centro urbano dotado de comodidades comunitárias essenciais 

em forma de agrovlla. 

Art. 32 5 - O Estado, reconhecendo a importância fundamental da agricul

tura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação às demais ativi

dades produtivas. 

5 l e - A política agrícola estimulará o desenvolvimento do coopera ti-

vismo de produção e crédito. 

5 2 - A União, os E s t a a o S í 0 Distrito Federal e os Municípios, devida

mente articulados, promoverão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa 

agropecuária e crédito rural, Prioritariamente ao pequeno e médio produtor. 

Art. 326 - A lei estabtlacerá política habitacional para o trabalhador 

rural com o Objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixação 

no meio onde vive. 

CAPÍTULO III 

OO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Art. 3 2 7 - 0 Sistema Financeiro Nacional será estruturado em lei, de 

forma a promover o desenvolvimento equilibrado do pais e a servir aos interesses 

da coletividade. 

Art. 3Ze - A Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá, inclusive. 

I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, 

dos estabelecimentos de seguro, previdência e capltallzacão; 

II - condições paro a participação do capi tal estrangeiro nas insti

tuições a que se refere o item anterior, tendo em vista, especialmente: 

a) os interesses nacionais; 

b> os acordos internacionais; 

c ) critérios de reciprocidade; 

III - a organização, o funcionamento e as atribuições do Eanco Central 

do Brasil. 

IV - requisitos para a designação de membros da diretoria 

Cen trai do Brasil, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo; 

do Banco 

V - a criação de fundo, mantido com recursos das lntltuícões finan

ceiras , com o objetivo de proteger a economia popular e garantir depósitos e a-

plicações até determinado valor. 

Art. 329 - A autorização a que se refere o item I do artigo anterior 

serã inegociável e intransferível, permitida a transmissão do con trole da pessoa 

jurídica titular, e concedida sem Ônus, na forma da Lei do Sistema Financeiro 

Nacional, £1 pessoa jurídica, cujos dirigentes tenham capacidade técnica e repu

tação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o 

empreendimento. 

Art. 330 — Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de 

caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas insti

tuições regionais de crédito e por elas aplicados. 

Ar t . 331 - É vedada a transferência de poupança de regiões com renda 

inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento. 

TÍTULO IX 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL ' 

Art. 332- A Ordem Social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca 

da justiça social. 

CAPÍTULO II 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 333 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de a-

ções, voltado para assegurar os direitos sociais relativos à saúde, previdência 

e assistência social. 

Art. 33u _ incumbe ao Poder Público organizar a seguridade Social, com 

base nas seguintes diretrizes: 

I - universalidade da cobertura; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os se

gurados urbanos e rurais; 

III - equidade na forma de participação do custeio; 

IV - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; 

V - diversidade da base de financiamento; 

Irredutibllidade do valor real dos peneií ei 

Vil - caráter democrático e descentralidade da gestão iiiictriitiv 

Art. 335 - A Seguridade Social será financiada compulr;orianifiite por 

toda a sociedade, de forma direta e Indireta, mediante as contribuições sociais, 

bem como recursos provenientes da receita tributária da Un na forma da H 

S l e - AS contribuições sociais a que ae refere o "caput" deste- ar ti 90 

<;íio as seguintes: 

I - contribuição dos empregadores, incidente sobre a folha de 

salários, faturamento e sobre o lucro; 

II - contribuição dos trabalhadores; 

III - contribuição incidente sobre a renda da atividade agr icoia; 

IV - contribuição sobre o patrimônio líquido das pe:;soas íis icas; 

V - contribuição sobre a exploração de concursos de prognósti cgs: 

VI - adicional sobre os prêmios dos seguros privados. 

5 2 2 ~ A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a çia: .JII -

tir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. 

Art. 336 - A folha de salários é base exclusiva da si.-yuridade Eori,.! e 

sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição. 

Art. 33 7 - As contribuições sociais a que se refere o rfrt. 33b e os re

cursos provenientes do orçamento da União comporrio o Fundo Nacional de Segurida

de Social, na forma da lei. 

Parágrafo único - Toda contribuição social instituída pela Uni.in 

destina-se exclusiva e obrigatoriamente ao Fundo a que se refere este artiço, 

( Art. 33e - A programação do rundo Nacional de Seguridade Coci.il será 

feita de forma Integrada com a participação dos órgãos responsáveis pelas áreas 

de saúde, de previdência social e de assistência social, que terão assegurada 

sua autonomia na gestão dos recursos. 

$ l 2 - Integrarão o orçamento do Fundo, o Fundo de Garantia do soguro-

Desemprego e o de Garantia do Patrimônio Individual. 

i 2 B - O Fundo Nacional de Seguridade Social destinará á saúde, no mí

nimo, o equivalente a trinta por cento da sua receita, excluídas as do rundo de 

Garantia do seguro Desemprego e do Fundo de Garantia do patrimônio individual. 

$ 3 C - O seguro-desemprego será financiado por contriDuições da empre

sa, do empregado e da União, que constituirão o Fundo de Garantia do Seguro-

Desemprego, sob administração tripartite. 

5 Mfi - os recursos do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego serão a-

piiçados em programas de interesse social, com critérios de remuneração defini

dos em lei. 

5 5 a - A contribuição do empregador para o Fundo de Garantia do eenuro-

Desemprego será acrescida de adicional, definido em lei, quando o n ú w r o de em

pregados dispensados superar os índices médios de rotatividade da mão de obra no 

setor. 

S 6 e - Os recursos do Fundo oe Garantia do Patr lir.ôni o Inrj; vidual serão 

aplicados em programas de investimento com critérios de remuneração definidos etr 

lei ; 

5 7 2 - os trabalhadores poderão utilizar o patrimônio individual acumu

lado, em caso de aposentadoria, reforma, morte, m v a l i d e z , aquisição de moradia 

e estabelecimento de negócio próprio 

Art. 33 9 _ Os financiamentos de programas sociais com recursos do Fundo 

Nacional de Seguridade social serão centralizados em uma instituição financeira 

governamental que será responsável também pela administração de Fundo de Garan

tia do Patrimônio Individual a que se refere o Í 6 C do artigo anterior. 

Art. 3MO - Nenhuma prestação de benefício ou de serviço coraprecnciiJ,, na 

seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendida sem a correspondente 

fonte de custeio total -

Art. 3ui _ A iei instituirá o processo pelo qual a população poderá re

presentar contra o Poder Público nos casos de insuficiente ou inadequado atendi

mento pelos órgãos de Seguridade Soei ai. 

Art. 3U2 - A lei regulará a responsabilidade solidária doí; dirigentes 

e administradores pelo descumprimento das obrigações legais das empresas em re 

lacão à seguridade social. 

SEÇÃO I 

DA SAÚDE 

Art. 3^3 - A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Art. 3UU „ o Estado assegura o direito à saúde mediante; 

I - implementação de políticas econômicas e sociais que visem à eli

minação ou redução do risco de doenças e de outros agravos a saúde; 

II - acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, de acordo com as necessidades de cada 

um. 

Art. 3U5 - AS ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com as se

guintes diretrizes: 

I - comando administrativo único e exclusivo em cada nivel de gover-

II - atendimento integral e completo nas ações de saúde; 

III - descentralização politlco-adminlstrativa em nível de Estados e 

Municípios ; 

IV - participação da população, por meio de organizações representati

vas , na formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, e s 

tadual e municipal. 

Art. 3i»fi - o Sistema Onico de saúde será financiado com recursos do 

Fundo Nacional de Seguridade Social e com recursos de 1ecei tas dos Estados e 

Municípios. 

Art. 3U7 - Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde: 

I - formular políticas e elaborar planos de saúde; 

II - prestar assistência integral ã saúde Individual e coletiva; 

XIX - disciplinar, controlar e, estimular a pesquisa cobre medicamentos, 

equipamentos. produtos imunobiológicos e hemoderivacÜss e outros insumos de saú

de, bem como participar oe sua produção e distribuição, com vistas h preservação 

da soberania nacional; 

IV - fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de 

alimentos, medicamentos e outros produtos de uso humano utilizados no território 

nacional; 

v - controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos i-

nebrlantes pelo abuso, e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua 

utilização inadequada; 

vi - controlar o emprego d e técnicas e de métodos, nocivos à saúde pú

blica e ao meio ambiente, bem como a produção, comercialização e utilização de 

substâncias igualmente lesivas àqueles bens; 

Vil - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho; 

VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a expe

rimentos com seres humanos, a f-im de garantir o respeito aos valores éticos. 

parágrafo único - A lei vedará práticas científicas ou experimentais 

que atentem contra a vida, a Integridade física e a dignidade da pessoa. 

Art. 3US - As ações de saúde são de natureza pública 

sua regulação, execução e controle. 

cabendo ao Estnd 

Art. 343 - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício 

profissional e de organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo 

com os princípios da política nacional de saúde. 

5 l- - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em 

insti tuições pr ivadas de saúde com fins lucrativos. 

5 2 e - o setor privado de prestação de serviços de r-

par de forma complementar na assistência à saúde da população, 

estabelecidas em contrato d*- direito púnlico, tendo preferenci 

petial as entidades filantrópicas. 

$ 3 2 - O Poder Público pode intervir nos serviços di? 

de pa:ri 

COü.JiÇ 
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p r i v a d a n e c e s s á r i o s ao a l canc f : rios o f t j p t i v a s cia políXi. 

.orno d e s a p r o p r i a - l o s . 

3 ^- - F i c a p r o i b i d a a e x p l o r a ç ã o c i l i e t a ou inc t i r 

p r e s a s e c a p i t a i s de procDclf-ncl-i e s t i a n g e i m , dos s e r v i ç o s 

anal dn setor 

por parte de e:n -

ssistência a saú-

ne no Pais. 

Ar t. 3 50 - A saúde ocupacional é par te integrante rj0 Bis tema Único de 

Saúde, sendo assegurada aos trabalhadores mediante: 

I - medidas que visem á eliminação de riscos d** acidente e doenças do 

trabalho; 

II - informação a respeito de atividades que comportem riscos a saúde 

e dos métodos de controlá-los; 

III - participação na gestão dor; serviços internos e externos aos lo

cais de trabalho, relacionados à segurança e medicina do tratialno, acompanhando 

a ac^o fiscalizadora do ambiente. 

Art. 351 - As políticas relativas à formação e utilização de recursos 

humanos, a insuinos, a equipamentos, a pesquisas e ao desenvolvimento cientifico 

e tecnológico na área de saúde e de saneamento básico subordinam-se aos inter-es-

ses e diretri zes do Sistema Único de Saúde. 

Ar t . 352 - A lei disporá sobre a pesquisa, o ensino e aplicação de mé

todos alternativos de assistência a saúde. 

Art. 3 53 - É garantido a homens e mulheres o direito de determinar li

vremente o número de seus filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva por 

"arte do Poder Públ ico e de entidades privadas.' 

5 1* - O Estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos 

científicos de regulação da fecundidade que não atentem contra a saúde, respei

tado o direito de opção individual. 

5 2S - Os recursos internos ou externos, de entidades - públicas ou pri

vadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, destinados a financiamento de 

Programas de pesquisa ou assistência na área de planejamento familiar, só pode

rão ser utilizados após a u t o m a ç ã o do órgão máximo do Sistema único de eaúde. 

Art. 35u _ A Lei disporá sobro as condições e requisitos que facilitem 

a remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e de pesquisa. 

Parágrafo único - É vedado todo tipo de comercialização de órgãos e te-

ciaos humanos. 

SEÇÃO II 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

Art. 355 - Os planos de previdência social do Sistema de seguridade so

cial atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os 

casos de acidente do trabaino - velhice . reclusão, ofensa criminal e desapareci

mento ; 

II - ajuda a manutenção dos dependentes; 

III - proteção b maternidade e à paternidade, naturais e adotivas, no-

tadamente à gestante, assegurado descanso antes e após o parto; 

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, 

inclusive mediante programa de seguro ciue proporcione auxilio de valor compatí

vel com o último salário, por período correspondente à média de duração de de

semprego no País. 

Art. 3 56 - E assegurada aposentadoria com proventos de valor igual a 

maior remuneração dos últimos doze meses de serviço, verificada a regularidade 

dos reajustes salariais nos trinta e seis meses anteriores ao pedido, garantido 

o reajustamento para preservação de seu valor real, cujo resultado nunca será 

.inferior ao número de salários mínimos percebidos quando da concessão do 

beneficio: 

a) com trinta e cinco anos de trabalho, pa 

b> com trinta para a mulher; 

o homem; 

c ) com tempo inferior ao cias modalidades acima, pelo exercício de tra

balho noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso; 

d> por velhice aos sessenta e cinco anos de idade; 

por invalidez. 

Ar t. 356 ias, ressalvado o di 

Art. 359 - A previdência social manterá seguro coletivo de cará ter com

plementar, custeado par contribuições adicionais dos segurados e dos empregado

res a ele filiados. 

Parágrafo único - o seguro referido no "caput" é facultativo aos segu

rados cujos rendimentos da trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de 

contribuição fixado em lei. 

Ar t . 360 - A participação dos órgãos e empresas estatais no custeio de 

planos de previdência supletiva para seus servidores e empregados não poderá ex

ceder o montante de contribuição dos respec tivos beneficiários. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à previdência 

parlamentar. 

Art. 3 61 - £ vedada a subvenção ou incentivo fiscal ao Poder Público às 

entidades de previdência privada com fins lucrativos. 

Art. 3 62 - Na hipótese prevista no artigo 3 6, a Previdência social 

proporá a ação regressiva contra o empregador. 

DA A0SISTtNCIA SOCIAL, 

Art. 363 - A assistência social destina-se àquelas pessoas que não dis

põem de meios próprios para se sustentarem e de acesso aos demais direitos 

sociais -

Art. 3 6U - A assistência social compreende o conjunto de ações e servi

ços prestados de forma gratuita, obrigatória e independente de contribuição ã 

seguridade social , voltado para: 

I - proteção à família, infância, maternidade, velhice; 

II - amparo ás crianças e adolescentes, órfãos, abandonados ou autores 

de infração penal; 

III - promoção da integração ao mercado de trabalho e da habilitação 

IV - habilitação e reabilitação adequadas ãs pessoas portadoras de de

ficiência, bem como integração na vida econômica e social do País. 

Art. 365 - As ações governamentais na ãrea de assistência social serão 

organizadas com Dase nos princípios: 

I - descentrai idade político-admlnistrativa, definidas as competên

cias do nível federal e estadual nas funções normativas e a execução dos progra

mas a nivel municipal; 

II - participação da população, por meio de organizações representati

vas , na formulação das políticas e no controle oas ações nos níveis federal, es

tadual e municipal. „ 

Art. 366 - As ações governamentais na área de assiténcia so,cial serão 

financiadas com recursos do Fundo nacional de Oeguridade Social e * das receitas 

dos Estados e Municípios. 

Art. 3 67 - Todos os serviços asslstenciais privados que u tilizem recur

sos públicos submeter-se-So ás normas estabelecidas no art. 365. 

Art. 3 6Ê - A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo cidadão, 

independentemente de prova de recolhimento de contribuição para a Seguridade So

cial e desde que não possua outra fonte de renda, fará jus á percepção de pensão 

mensal equivalente a um salário mínimo. 

Art. 369 - Ficam isentas de recolhimento de contribuição para a Seguri

dade Social as instituições beneficentes de assistência social que atendam as 

exigências estabelecidas em lei. 

Art. 370 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrati

vos dedicadas ã pesquisa ou ao ensino, habilitação, reabilitação e tratamento de 

pessoas por tadoras de deficiência. 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Art. 371 - A educação, direito de cada um, é dever do Estado. 

Parágrafo único - A educação será promovida e incentivada por todos os 

meios, com a colaboração da família e da comunidade, visando ao pleno desenvol

vimento da pessoa e ao compromisso do Ensino com os princípios da liberdade, da 

democracia, do bem comum e do repúdio a todas as formas de preconceito e de 

discriminação. 

Art. :i72 _ para a execução do previsto no artigo anterior, obedecer-se-

ão os seguintes princípios: 

I - democratização do acesso, permanência e gestão do ensino em todos 

os níveis; 

II • - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamen

to, a ar te e o saber; 

III - pluralismo oe idéias e de instituições de ensino, públicas e pri-

IV - gratuidade do ensino público em todos os níveis; 

V - valorização dos profissionais de ensino em todos os níveis, 

garantlndo-lhes: estruturação de carreira nacional; provimento dos cargos inici

ais e finais da carreira, no ensino oficial, mediante concurso público de provas 

e títulos; condições condignas de trabalho; padrões adequados de remuneração; 

aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercício em função do magistério, com 

proventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, em qualquer época, venham 

a perceber os profissionais de educação, da mesma categoria, padrões, postos ou 

graduação; 

VI - superação das desigualdades e discriminações regionais, sociais, 

étnicas e religiosas. 

Art. 373 - o dever do Estado com o ensino público efetivar~se~á median

te a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,com duração mínima de 

oito anos, a partir dos sete anos de idade, permitida a matricula a partir dos 

seis anos, extensivo D O S que a este não tiveram acesso na idade própria; 

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente ao 

ensino médio: 

III - atendimento em creches e pré-escoias para crianças até seis anos 

de idade; 

IV - educação gratuita em todos os níveis de ensino as pessoas porta

doras de deficiência e aos superdotados, sempre que possível em classes regula-

res, garantida a assistência e o acompanhamento especializados; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa científica 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

vi - oferta de ensino noturno adequado ás condições dos discentes, ob

servada a qualidade do ensino e as situações sociais do educando; 

vil - auxilio suplementar ao ensino fundamental, através de programas 

de material tíidático-escolar, transporte, alimentação, assistência médico-

odontológica, farmacêutica e psicológica. 

5 l 2 - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público sub

jetivo, aclonâvel contra o Estado mediante mandado de injunção. 

5 22 ~ o Chefe do Executivo competente poderá ser responsabilizado por 

omissão, mediante ação civil pública, se não diligenciar para que todas as 

crianças em idade escolar, residentes no âmbito territorial de sua competência, 

tenham direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

Art. 374 - o ensino é livre á iniciativa privada, que o ministrará sem 

ingerência do Poder Público, salvo para fins de autorização, reconhecimento e 

credenciamento de cursos e supervisão da qualidade. 

Art. 375 - o ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma na

cional , assegurado às nações indígenas também o emprego de suas línguas e pro

cessos de aprendizagem. 

Art. 376 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental que 

assegurem a formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e 

suas especlficidades regionais. 

Parágrafo único - o ensino religioso, sem distinção de credo, 

constituirá disciplina facultativa. 

Art. 3 77 - As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia 

didático-clentífica, administrativa, (?conóniic*„p, financeira, obedecidos os se

guintes princípios: 

I _ indissoclabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 

II - padrão de qualidade, indispensável ao cumprimento do seu papel de 

agente da soberania cultural, cientifica, artística e tecnológica do Pais. 

Art. 37e - A wnlSo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios or

ganizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de ensino, com observância 

da legislação básica da educação nacional. 

s 1 c - Compete preferencialmente à Unlôo organizar e oferecer o ensino 

superior. 

S 2 2 - compete aos Estados e Municípios, através cie lei complementar 

estadual, organizar e oferecer o ensino básico e médio. 

5 3 2 - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Terri

tórios e prestará assistência técnica e financeiro aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento 

prioritário h escolaridade obrigatória. 

i ufi - os Municípios só passarão a atuar em outros nivels de ensino 

quancio as necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas-

Art. 379 - A união aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por 

cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cen

to, no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de 

transíerèncias, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

5 1- - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, 

serão considerados os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, ex

cluído o auxílio suplementar aos educandos. 

5 2 C - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no a-

tendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional 

de Educação. 

S 3 C - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em 

tooas as escolas públicas. 

Art. 3SO - O Poder Público assegurará recursos financeiros para a ma

nutenção e desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo como base padrões 

mínimos de qualidade e custos, definidos nos termos da lei. 

Parágrafo único - Sempre que as dotações do Município e do Estado forem 

insuficientes para atingir os padrões a que se refere o "caput" deste artigo, a 

diferença será coberta com recursos transferidos, através de fundos específi

cos, respectivamente, pelo Estado e pela União. 

Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas, po

dendo, nas condições da lei e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas 

confessionais, filantrópicas ou comunitárias, desde que: 

I _ provem finalidades não lucrativas e reapliqucm excedentes finan

ceiros em educação; 

II - prevêjain a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de en-

cerrramento de suas atividades; 

Art. 3E2 - A lei definirá o plano Nacional de Educação, de duração plu-

rianual, visando à articulação, ao desenvolvimento dos níveis de ensino e à in

tegração das üções do Poder Público que conduzam ã erradicação do analfabetismo, 

universalização do atendimento escolar e melhoria d* qualidade do ensino. 

Art. 323 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são 

responsáveis pelo ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos de 

seus empregados a partir dos sete anos de idade, devendo para isto contribuir 

com o salário-educação, na forma da lei. 

Art. 331+ _ As empresas comerciais e industriais são obrigadas a assegu

rar a capacitação profissional dos seus trabalhadores, inclusive a aprendizagem 

dos menores, em cooperação com o Poder público, com associações empresariais e 

trabalhistas e com sindicatos. 

Ar t. 32 5 - O Estado garantirá a cada um o pleno exercício cfos direito.': 

culturais, a participação igualitária no processo cultural e dará proteção, a-

poio e incentivo às ações de valorização, desenvolvimento e difusão da cultura. 

Parágrafo único - o disposto "caput" deste artigo será assegurado 
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III - reconhecimento e respeito ãs especificidades culturais dos múiti -

pios universos e modos de vida da sociedade Brasileira; 

IV - recuperação, registro e difusão da memór ia social e do saber das 

coletividades; 

V - garantia da integridade e da autonomia das culturas brasileiras; 

vi - adequação das políticas públicas e dos projetos governamentais c-

prlvados, ás referências culturais o à dinâmica social das populações; 

Vir _ preservação e desenvolvimento do idioma oficial, bem como das 

línguas indígenas e dos distintos faiares brasileiros; 

VIli- preservação e ampliação da função predominantemente cultural dos 

meios de comunicação social e seu uso democrático; 

IX- íntercâmbi o cultural, interno e externo. 

Art. 3S6 - A lei estabelecerá prioridades, incentivos e vantagens para 

3 produção e o conhecimento da arte e de outros bens e valores culturais brasi

leiros , especialmente quanto: ã formação e condições de trabalho de seus criado

res, intérpretes, estudiosos e pesquisadores; à produção, circulação e divulga

ção de pens e valores culturais; ao exercício dos direitos de invenção, do au

tor, do .intérprete e do tradutor. 

.* $ l e - o Estado estimulará a criação e o aprimoramento de tecnologias 

para fabricação nacional de equ ipamentos, instrumentos e insumos necessários á 

produção cultural no País. 

§ 2 e - são assegurados a ampliação e o aperfeiçoamento da regulamenta

ção das profissões do setor de arte e espetáculos de diversões. 

Art. 327 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dois por cento, 

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, três por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, em atividades de proteção, apoio, estímulo e 

promoção das culturas brasileiras. 

Art. 3es - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de nature

za material e lmaterlal, tomados indi vidualmente ou em conjunto, portadores de 

referência às identidades, à ação e à memória dos diferentes grupos e classes 

formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os mo

dos de fazer e de viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 

obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e si tios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. 

Parágrafo único - o Estado protegerá, em sua integridade e desenvolvi

mento, o patrimônio e as manifestações da cultura popular, das culturas indíge

nas, das de origem africana e dos vários grupos imigrantes que participam do 

processo civilizatório brasileiro. 

Art. 329 - Compete ao Poder público, respaldado por conselhos represen

tativos da sociedade civil, promover e apoiar o desenvolvimento e a proteção do 

patrimônio cultural brasileiro, através de inventário sistemático, registro, vi

gilância, tombamento, desapropriação, aquisição e de outras formas de acauteia-

mento e preservação, assim como de sua valorização e difusão. 

Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí

pios destinarão anualmente recursos orçamentários para a proteção e difusão do 

patrimônio cultural, assegurando prioritariamente: 

I - conservação e restauração dos bens tombados, de sua propriedade 

ou sob sua responsabilidade; 

II - criação, manutenção e apoio ao funcionamento de bibliotecas, ar

quivos, museus, .espaços cênicos, cinematográficos, audiográficos, videográficos 

e musicais, e outros espaços a que a coletividade atribua significado. 

Art. 3 90 - os danos e ameaças contra o patrimônio cultural e turístico 

serão punidos na forma da lei. 

S 1- - o direito de propriedade sobre bem do patrimônio cultural será 

exercido em consonância com a sua função social. 

5 2* - Cate a toda pessoa física ou jurídica a defesa do patrimônio 

cultural e turístico do Pais. 

$ 3 2 - Cabe ação popular nos casos de omissão do Es tado em relação à 

proteção do patrimônio cultural. 

Art. 391 - compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dis

pensando tratamento diferenciado para o desporto profissional e não 

profissional. 

Art- 3 92 s5o princípios aa legislação desportiva: 

i - respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes e a s 

sociações quanto à sua organização e funcionamento internos; 

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover priorita

riamente o desporto educacional, nSo profissional e, em casos específicos, o 

desporto de alto rendimento; 

III - incentivo e proteção às manifestações desportivas de criação na-

Art. 393 - A lei assegurará benefícios fiscais e outros específicos 

para fomentar práticas desportivas formais e nâo formais, como direito de cada 

Art. 394 - incumbe à unifio, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Ter

ritórios e aos Municípios promover e divulgar o turismo como fator de desenvol

vimento sócio-econômico. 

Parágrafo único - compete a união, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios criar normas para o turismo, inclusive para incentivos e benefí

cios fiscais pertinentes. 

CAPÍTULO IV 

DA CIÊNCIA JE TECNOLOGIA 

Art. 395 - o Estado promoverá o desenvolvimento cientifico, m autonomia 

e a capacitação tecnológica, para a garantia da soberania da Naçfto « a melhoria 

das condições de vida e oe trabalho da população e a preservação do meio 

ambiente. 

5 iâ . A pesquisa refletirá interesses nacionais, regionais, locais, 

sociais e culturais, assegurada a autonomia da pesquisa cientifica básica. 

I 2 * A lei garantirá propriedade intelectual. 

liberdade de crlaçSo, produção, prática e divulgação de valores e 

bens culturais; 

II - livre acesso à informação e aos meios necessários à criação, pro

dução e apropriação dos bens culturais; 

j 3 e - É assegurada pelo Estado, na forma da lei, aplicação das normas 

brasileiras, da metrologia legal e da certificação da qualidade, visando a pro

teção do consumidor e do meio ambiente e à exploração adequada dos recursos 

nacionais. 

5 L,ÍÍ _ o compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá as

segurar condições para a ampliação e a plena utilização da capacidade técnico-

científica instalada no Pais. '* 

Art. 396 - O mercado interno Íntegra patrimônio nacional, devendo ser 

ordenado de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem-estar da 

população e a realização da autonomia tecnológica e cultural da Nação. 

Parágrafo único - O Estado e as entidades da administração direta e in

direta privilegiarão a capacitação cientifica e tecnológica nacional como cri

térios para a concessão de incentivos, de compras e de acesso ao mercado brasi

leiro e utilizarão, preferencialmente, na forma da lei, bens e serviços oferta

dos por empresas nacionais. 

Ar t . 397 - Ei» setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de 

produção, serão consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos re

quisitos definidos no artigo 301, estiverem sujeitas ao controle tecnológico na

cional em caráter permanente, exclusivo e incondicional. 

Parágrafo único - É considerado controle tecnológico nacional o exercí

cio, de direito e de fato, do poder para desenvolver, gerar, adquirir, absorver, 

transferir e variar a tecnologia de produto e de processo de produção. 

Art. 39S - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pro

piciarão, na forma da lei, incentivos específicos a instituições de ensino e 

pesquisa, a universidades, empresas-nacionais e pessoas físicas que realizam a~ 

tivldades destinadas ã ampliação do conhecimento científico, à capacitação cien

tífica e ã autonomia tecnológica, de acordo com os objetivos e prioridades 

nacionais. 

5 l* - A lei fixará a parcela dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, das entidades da administração indireta e dos 

organismos públicos de desenvolvimento regional, a ser aplicada anualmente na 

capacitação cientifica e tecnológica, e os critérios mediante os quais 

incentivará a pós-graduação, as pesquisas e bolsas de estudo de nivel superior 

em instituições de comprovada capacidade técnica. 

$ 2 6 - A lei regulará a concessão de incentivos e outras vantagens a 

empresas e entidades da iniciativa privada ou pública que apliquem recursos em 

universidades, instituições de ensino e pesquisa^ visando ao desenvolvimento em 

todas as áreas da ciência, à autonomia tecnológica e à formação de recursos 

humanos. 
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CAPÍTULO V 

DA COKUNICACAO 

Art. 399 - É assc-guraao aos meios ae comunicação amplo exercício ia 11-

Derdade, a serviço Co aesenvolvimento integral da pessoa e da sociedade, da ver

dade, da eliminação das desigualdades e injustiças, da independência econômica, 

política e cultural Oo povo brasileiro e do pluralismo ideológico. 

parágrafo único - os meios de comunicação e serviços relacionados com a 

Herdade de expressão nâo podem, direta ou indiretamente, ser oDJeto de monopó

lio ou oligopólios, por parte de empresas pri 

tuado o disposto no art. U02. 

rivadas ou entidades do Estado, exce-

Art. UOH - t assegurada a lioerdade de imprensa em qualquer meio de 

comunicação. 

parágrafo único - A publicação de veiculo impresso de comunicação nSo 

depende de licença de autoridade. 

Art. U0i - A propr 

rivativa de brasileiros natos ou naturalizados 

iedade das empresas Jornalísticas m de radiodifusão é 

nà mais de dez anos, aos quais 

a sua administração e orientação caberá a responsabilidade principal pel 

intelectual. 

s ,1 . É vedada a participação acionaria de pessoas Jurídicas no capi

tal social de empresas Jornalísticas ou de radiodifusão, exceto a de partidos 

políticos e de sociedade de capital exclusivamente nacional. 

í 2 = - A participação referida no parágrafo anterior, que só se 

efetivará através de ocóes sem direito a voto e não conversíveis, não poderá ex

ceder a trinta por cento do capital social. 

Art. U02 - Compete ao Executivo, "ao referendum" do congresso Nacional, 

ouvido o conseino Nacional de comunicação, outorgar concessões, permissões, au

torizações cie serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. 

parágrafo único - A lei disporá sobre a criação, composição e competên

cia do conselho Nacional ae comunicação. 

Art. uo3 - A política nacional ae comunicação nas áreas ae radiodifusão 

e ae outros me'os eletrônicos, definida em lei, observará os seguintes 

princípios: 

I - complementaridade dos sistemas público, privado e estatal na con

cessão e exploração dos serviços de radiodifusão; 

II - prioridaoe a finalidades educativas, artísticas, culturais e in

formativas ; 

III - promoção da cultura nacional cm suas distintas manifestações, as

segurada a regionalização da produção cultural nos meios ae comunicação e na Pu-

blicidade; 

IV _ pluralidade e descentralização. 

Art. 404 - A lei criara mecanismos de defesa da pessoa contra a promo

ção, pelos meios de comunicação, da violência e outras formas de agressão à fa

mília, ao menor, à ética púoiica e ã saúde. 

parágrafo único - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, for-» 

mas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. 

Art. 405 - o Estado implementará medidas que levem a adaptação progres

siva dos meios de comunicação, a fim de permitir que as pessoas portadoras de 

deficiência sensorial e da fala tenham acesso à informação e à comunicação; 

Art. 406 - É assegurada aos partidos políticos a utilização gratuita do 

rádio e da televisão, segundo critérios definidos em lei. 

CAPITULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 407 - O melo ambiente ecologicamente equilibrado * bem de uso co

mum ao qual todos têm direito, devendo os poderes públicos e a coletividade 

protegê-lo para as presentes e futuras gerações. 

Art. U0S - incumbe ao Poder Público: 

I - manter os processos ecológicos essenciais e garantir o manejo e-

cológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

III - promover a ordenação ecológica do solo e assegurar a recuperação 

de áreas degradadas; 

IV - definir, mediante lei, em todas as unidades da Federação, espaços 

ter ri toriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedado qual

quer modo de utilizarão que comprometa a integridade dos atributos que Justifi

quem sua proteção; 

V _ instituir o gerenciamento costeiro, a fim de garantir o desenvol

vimento sustentado dos recursos naturais; 

VI - estabelecer a monitorização da qualidade ambiental, com priorida

de para as áreas cri ticas de poluição, mediante redes de vigilância ecotóxicoló

gica; 

vil - exigir, para a instalação de atividades potencialmente causadoras 

de degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja avalia

ção será feita em audiências públicas; 

Viu _ garantir acesso livre, pleno e gratuito as informações sobre a 

qualidade do melo ambiente; 

IX - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino; 

X - capacitar D comunidade para a proteçao do meio ambiente e a con

servação dos recursos naturais, assegurada a sua participação na gestSo e nas 

decisões das instituições públicas relacionadas a meio ambiente; 

xx _ tutelar a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas 

que as coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais á crueldade', 

Art. UOB - A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios po

dem estabelecer• concorr e-ntemente, restrições legais e administrativas visando a 

proteção ambien tal e à deiesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo 

mais severo, ressalvado o dispôs to no art. 54, XXIII, v. 

Art, i.in - Dependem de prévia autorização do Congresso Nacional: 

a) os pianos e programas relativos a utilização da Floresta Amazônica, 

da Mata Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira; 

b) a instalação ., ou ampliação de centrais hidroelétricas de grande por

te, termoelétricas e de indústrias de alto potencial poluidor. 

Art. m i - A exploração dos recursos minerais fica condicionada à con

servação ou recompoííi cão do meio ambiente afetado, as quais serão exigidas ex

pressamente nos atos aaministrativos relacionados a atividade. 

Parágrafo único - Os atos administrativos de que trata o "caput" depen

derão da aprovação do órgão estadual a que estiver afeta a política ambiental, 

ouvido o Município. 

Art. 412 - o Congresso Nacional estabelecerá normas para a convocação 

das Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, em caso 

de tnani festa necessidade . 

Art. 413 - A Lei criará um fundo de conservação e recuperação do meio 

ambiente, constituído, entre outros recursos, por contribuições que incidam so-

nre as atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos naturais. 

Art. m 4 - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrati

vos dedicadas à aeftvna dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art, 415 - As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente, 'bem como a 

omissão e desidla das autoridades competentes para sua proteção, serão conside

radas crime, na forma da Lei. 

S i 2 - As práticas de que trata este artigo serão equiparadas, pela lei 

penal, ao homicídio doloso, quando produzirem efeitos letais ou danos graves e 

irreversíveis à saúde de agrupamentos humanos. 

5 2S - o responsável é obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar integralmente os danos causados pela sua ação ou 

omissão. 

CAPÍTULO VII 

DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO 

Art, uifj - A íamilin, base da sociedade, tem direito à especial prote

ção social , «oncnica t- jurídica do Estado e demais instituições. 

í 1- - o casamento civil, no seu processo de habilitação e celebração, 

setíi gratuito. 

« 2 2 - o casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei. 

i 3 a - O Estado protegerá a família constituída pela união estável en

tre o noniM e a mulher, cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento. 

S 4a - Estende-se a proteção do Estado e demais instituições à entidade 

familiar formada por qualquer um dos pais ou responsável legai e seus dependen-

tes, consanguíneos ou não. 

j 5S . O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, des

de que haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada sepa

ração de fato por mais de quatro anos. 

$ 6a - A lei não limitará o número oe dissoluções da sociedade 

Art. ui7 _ os pais tem o direito e o dever de manter e educar os filhos 

menores, e de amparar os enfermos de qualquer Idade; e os filhos maiores tém o 

dever de auxiliar e amparar os pais e a obrigação de o fazer na velhice, carên

cia ou enfermidade destes. 

$ ifl - A lei regulará a Investigação da paternidade e da maternidade, 

mediante sçao civil, privada ou pública, sendo assegurada gratuidade dos meios 

necessários » sua comprovação, quando houver carência de recursos dos 

interessados. 

5 2 a - Agressões física* • psicológicas, na constância das relações fa

miliares, serão punidas na forma da lei penal, através de ação pública ou 

privada. 

Art. m e - os órgãos públicos • privados somente poderão implantar pro

gramas de planejamento familiar que tenham também «n vista a melhoria das condi

ções d» trabalho dos cônjuges, • d« habitação, saúde, educação, lazer • seguran

ça das famílias, 

Art, m s - É devor do Estado • da sociedade proteger o menor, 

assegurando-lha os seguintes direitos! 

I _ ã vida, ã saúde, á alimentação, à educação, ao lazer, á habita

ção, ã profissionalização e á convivência familiar e comunitária; 

II - a assistência social, sendo ou não seus pais ou responsáveis con

tribuintes do sistema previdenclário; 

III - a assistência especial, cas esteja em situação Irregular, 

ejuízo de responsabilidade civil ou pen il dos pais ou responsáveis. 

j ,í . fl iei regulará os casos de internamente do menor infrator, 

garantindo-lhe ampla defesa. 

5 22 - A lei determinará a competência da União, dos Estados, do Dis

trito Federal e dos Municípios na elaboração e execução de políticas e programas 

destinados a assistência devida à gestante, a nutriz e ao menor. 

Art. WZO - Berá estimulada, para os menores da faixa de dez a quatorze 

anos, a preparação para o trabalho, em instltuicóes especializadas, onde lhes 

serão assegurados a alimentação e os cuidados com a saúde. 

Art. u2l - A adoção e o acolhimento de menor serão assistidos pelo po

der público, na forma da lei. 

* 1* A adoção por estrangeiro será permitida nos casos e condições 

previstos em lei. 

S 2» - A lei estabelecerá o período de licença de trabalho, devido «o 

«dotante, para fins do adaptação ao adotado. 

$ 3« - O acolhimento de menor em situação irregular, sob a forma de 

guarda, será estimulado pelos Poderes Públicos, com assistência jurídica, incen

tivos fiscais a subsídios na forma da lei. 

Art. M22 - O Estado • » sociedade têm o dever de amparar as pessoas 1-

dosas, mediante políticas e programas que assegurem participação na comunidade; 

defendam sua saúde « bem-.star, preferencialmente em seus próprios lares; e Im

peçam discriminação do qualquer natureza. 

Art. 423 - São desobrigados do pagamento da tarifa de transporte cole

tivo de passageiros urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior a sessenta 

n cinco anos. 

CAPÍTULO VIII 

DOC ÍNDIOS 

Art. 424 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre 

as terras que ocupam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, 

crenças e tradições. . 

5 1c - compete ã União a proteção das terras, instituições, pessoas, 

Oens e saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação. 

% 2 a - A educação de que trata o parágrafo anterior será ministrada, no 

nível básico, na língua ma terna e na portuguesa, assegurada a preservação da i-

dentidaae étnica e cultural das populações indígenas. 

% 3S _ A política indigenista ficará a cargo de órgão próprio da admi

nistração federal, que executará as diretrizes e normas def1nidas por um Conse-

ino Deliberativo composto de forma paritária por representantes das populações 

indígenas, da união e da sociedade. 

Art. 42 5 - AS terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do 

subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o di

reito de navegação. 

5 Ia - Bão terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as uti

lizadas para suas atividades produtivas, e as áreas necessárias a sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as 

necessárias a preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural. 

5 2 a - As terras ocupadas pelos índios são bens da união, inalienáveis, 

imprescritíveis e indisponíveis a qualquer titulo, vedada outra destinação que 

não seja a posse e usufruto dos próprios índios, cabendo a união demarcá-las. 

S 3 a - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo 

nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando garan

tido seu retorno às terras fiuando o risco estiver eliminado. Fica proibida, sob 

qualquer pretexto, a destinação para qualquer outro fim das terras temporaria

mente desocupadas. 

Art. 42S - BSo nulos e extintos e não produzirão efeitos Jurídicos os 

atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o do

mínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos Índios 

ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes. 

5 Ia - A nulldade e a extinção de que trata este artigo não dão direito 

de ação ou indenização contra a União ou os Índios, salvo quanto aos pretenden

tes ou adquirentes de boa fé, em relação aos atos que tenham versado sobre ter

ras ainda nao demarcadas, caso em que o órgão do Poder Público que tenha autori

zado a pretensão, ou emitido o título, responderá clvllmente. 

S 2 a - © exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo ante

rior, não autoriza a manutenção do autor ou do seu litlsconsorte na posse da 

terra indígena, não Impede o direito de regresso do órgão do poder público, nem 

elide a responsabilização penal do agente. 

Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveita

mento dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas somente poderão 

ser desenvolvidas, como privilégio da União, no caso de o exigir o interesse na

cional e de inexlstirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo inter

no, e expioráveis, em outras partes do território brasileiro. 

5 1B - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento 

dos potenciais de energia hidráulica de que trata este artigo dependem da auto

rização das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso Nacio

nal, caso a caso. 

S 2 2 - A exploração de riquezas minerais em terras Indígenas obriga ã 

destinação de percentual não inferior a metade do valor dos resultados operacio

nais à execução da política Indigenista nacional e a programas de proteção do 

meio ambiente, cabendo ao congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da 

obrigação aqui estabelecida. 

S 3 a - Aos índios são permitidas a cata, a falscacão e a garimpagem em 

suas terras. 

Art. 42s - o Ministério público Federal, de oficio ou por determinação 

do congresso Nacional, os índios, suas comunidades e organizações são partes le

gitimas para ingressar em Juízo em defesa aos interesses e direitos indígenas, 

cabendo também ao Ministério Público Federal, de ofício ou mediante provocação, 

defendê-los extrajudicialmente. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. H2B ~ Bão suscetíveis de apreciação Judicial quaisquer atos prati

cados pelo comando revolucionário de 31 de marco de 1964, tais como: 

I - os atos do Governo Federal, com base nos Atos Institucionais e 

nos Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos Ministros Mi

litares e seus efeitos, quando no exercício temporário da Presidência da Repú

blica, com Dase no Ato Institucional No- 12, de 11 de março de 19bu; 

II - os atos de natureza legislativa com base nos Atos institucionais 

e complementares, indicados no item I. 

Art. 430 - os magistrados, professores da rede oficial e da red« parti

cular de ensino, que perderam o cargo em razão da Emenda constitucional No. 7, 

de 13 de abril de 1977, poderão averoar todas as vantagens do cargo de magisté

rio no cargo de Juiz, ou de Juiz no cargo de magistério. 

Parágrafo único - No caso de opção pela aposentadoria no cargo üt ma

gistério, esta será integral sobre o maior salário percebido nos últimos cinco 

anos antes da Emenda constitucional referida neste artigo, ou, onde nouver car

reira de magistério, no final da mesma, atualizados os valores. 

Art. M31 - Fica preservada a nacionalidade brasileira dos beneficiários 

da constituição de 24 de fevereiro de 1891, nos termos dos itens IV e v do art. 

Art. 432 - Fico extinto o pagamento de subsídios e de demais benefícios 

dos ex-presidentes da República, ex-Governadores de Estado e de ex-Prefeitos Mu

nicipais, obtidos em função do exercício do cargo. 

Art. 433 _ S5o mantidos os programas destinados a estimular a melhoria 

da produtividade do trabalhador, mediante legislação que promova a formação de 

recursos humanos, de alimentação do trabalhador, de tranportes e outros ampara

dos por lei federal. 

Art. 434 - incluem-se entre os bens do Distrito Federal os que ine fo

rem atribuídos Pela União, no prazo de cento e oitenta dias. 

Art. U35 - As Assembléias Legislativas, com poderes constituintes, te

rão prazo de seis meses, para adaptar as constituições dos Estados a esta cons

tituição, mediante aprovação por maioria absoluta, em dois turnos de discussão 

e votação. 

Parágrafo único - Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara 

Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois tur

nos de discussão e votação, respeitado o disposto nesta Constituição e na cons

tituição Estadual. 

Art. 436 - os Estados e Municípios deverão, no prazo de cinco anos, a 

contar da promulgação desta Constitulçáo, promover, mediante acordo ou arbitra

mento, a demarcação de suas linhas de fronteira, podendo, para isso, fazer alte

rações e compensações de área, que atendam aos acidentes naturais do terreno, ás 

conveniências administrativas e à comodidade das populações fronteiriças. 

parágrafo único - Mediante solicitação dos Estados ou Municípios inte

ressados, a União deverá encarregar-se dos trabalhos demarcatórios. 

Art. U37 - A transferência de serviços públicos aos Estados e aos Muni

cípios compreenderá a incorporação, ao patrimônio estadual ou municipal, dos 

bens e instalações respectivos e se dará no prazo máximo de cinco anos, durante 

o qual a União não poderá aliená-los, dar-lhes outra destinação, ou descurar de 

sua conservação. 

Parágrafo único - Aplica-se ás transferências dos Estados aos Municí

pios o disposto neste artigo. 

Art. 43e - Após resultado favorável de consulta popular, fica criado o 

Estado do Tocantins, com o desmembramento dos seguintes Municípios do Estado de 

Goiás: Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, A-

rapoema. Arraias, Augustinópolls, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulandia, 

BreJinho de Nazaré, colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, couto Maga

lhães, Cristalándia, Dianópolls, Dois irmãos de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirô-

polls, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatlns, Guarai, Gurupi, itacajâ, ita-

guatins, ItaporS de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, niranorte. Monte do Car

mo, Nativldade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolls, Paraíso do Nor

te de Goiás, Paraná, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Plum, Ponte Alta 

do Bom Jesus, Ponte Alta oo Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedv, Rio Sono, 

São Sebastião de Tocantins, Bilvanópolls, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, To-

cantinia, Tocantinópolis, Manderlândla e Xam&loá. 

S Ia - A superfície territorial do Estado do Tocantins ficará definida 

nos limites externos dos seus Municípios com os Estados contíguos. 

I 2 a - A consulta popular a que se refere o "caput" deste artigo será 

realizada, dentro de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Goiás, nos Municípios relacionados. 

5 3 a - o Governador do Estado do Tocantins mtirA nomeado pelo Presidente 

da República. 

$ M B - A partir da posse c até a instalação da Assembléia Legislativa, 

o Governador nomeado poderá legislar, por decreto, sobre todas as matérias de 

competência legislativa estadual. 

$ 5a - A eleição do Governador e do Vice-Governador será realizada na 

data das eleições gerais de l930 e a posso dar-se-á concomitantemente com os de

mais Governadores dos Estados. 

S 6a - A Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins será eleita na 

mesma data das dos demais Estados, instalar-se-á sob a presidência do Presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de de Goiás e elaborará, no prazo de 

seis meses, a Constituição do Estado. 

$ 7a - o Executivo Federal fixará um Município como sede provisória do 

Governo do Estado, até a aprovação da Capital pela Assembléia Legislativa do Es

tado do Tocantins. 

S Ba . A União antecipará receita até o valor equivalente a seiscentas 

e quarenta mil Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas preliminares, 

que o Estado do Tocantins ressarcirá em dez anos. 

5 B- - Aplicam-se ã criação e instalação do Estado do Tocantins, no que 

couber, as normas legais disciplinadores da divisão do Estado do Mato Grosso, 

exceto quanto ã abertura de crédito das despesas preliminares de instalação. 

Art. 439 - Ficam criados os seguintes Estados: SANTA CRUZ, TRIÂNGULO, 

MARANHÃO DO SUL e TAPAJÓS. 

I - oe SANTA CRUZ, com desmembramento da área do Estado da Bahia a-

branglda pelos Municípios de Abaira, Água Quente, Aiquara, Alcobaca, Almadina, 

Amargosa, Anagé, Andara!, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Bar

ra do cnoça. Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, 

Bonlnai, Boquira, Eotuporã, Brejões, Brumado, Buerarema, caatiba, caculé, caetl-

té, cairu, camacan, camamu, Canápolis, canavielras, candiba, cândido sales. Ca

ravelas, carinhanha, coaraci, cocos, condeuba, contendas do Sincorá, Cordeiros, 

coribi, correntina, Cravolândia, Dário Melra, Dom Basilio, Encruzilhada, Firmino 

Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Governador Lomanto júnior, Guanambi, Gua-

ratlnga, íbiassucê, íbicaraí, íbicoara, íbicui, íbipitanga, Ibirapltanga, iblra-

puS, Iblrataia, Ibitiara, igaporã. Igual, ilhéus, Ipiaú, iraJuba, Iramaia, ita-

buna, itacaré, Itaeté, Itagi, itaglbá, Itagimirim, itajú do colônia, itajulpe, 

Itamaraju, itamari, Itambé, xtanném, itapé, itapebl, Itapetinga, ipitanga, ita-

quara, Itarantim, iticuru, Itororó, ituacu, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, 

Jiquirlcá, Jitaúna, Jussari, jusslapé, Lafaiete coutinno. Laje, Lajedão, Lucínio 

de Almeida, Livramento do Brumado, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Ma

lhada de Pedras, Manoel Vltorino, Maracâs, Maraú, Marcionilio Souza, Mascote, 

Medeiros Neto, Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mutuipe, Nilo Peçanha, Nova 

CanaS, Nova itarana, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, paramirim, Paratinga, 

Pau Brasil, Piatã, Pindal, Plrlpá, Pianaltino. Planalto, Poções, Porto seguro, 

Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de contas, 

Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa cruz de Cabrôlia, santa Cruz da Vitória, 

santa mês. Santa Luzia, santa Maria 'da vitória, Santana, sfio Miguel da Matas, 

sebastião Laranjeiras, Serra Dourada, Teolàndia, Taníaçu, Tremedal, Teixeira de 

Freitas, Ubaira, Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da Con

quista e Hanceslau Guimarães, devendo o Executivo escolher para sua Capital a 

cidade de ITABUHA, ILHÉUS, JEQUIÉ, VITÓRIA DA CONQUISTA OU ITAPETINCA. 

II - Do TRIÂNGULO, com o desmembramento da área do Estado de Minas Ge

rais , abrangida pelos Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida, Ara<?ua-

ri, Arapua. Araxás. Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos Al

tos, Canápolis, Caplnópolis, Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico, Cedro do Abaetc-, 

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, cru

zeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do sul, Fronteira, Fru-

tal, Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, indianópolis, Ipiaçu, 

Irai de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa For

mosa, Matutina, Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pa-

racatu. Patos de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, 

Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranáíba. Romaria, São Francisco de 

Sales, São Goncaio do Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória, São Roque 

de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra 

do Salitre, Tapira, Taplrai, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, vargem Bo

nita, Vazante e Veríssimo, devendo o Executivo escolher para sua capitai a ci

dade de Araguari, Araxá, ituiutaba, patos de Minas, Patrocínio, Uberaba ou 

Uberlândia. 

III - Do MARANHÃO DO SUL, com o desmembramento da área ao Estado do Ma

ranhão abrangida pelos Municípios de Açaílàndia, Alto Paranaíba, Amarante, Bal

sas, Carollna, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú, imperatriz, João Lis

boa, Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riacnão, sambaíba, são Félix de Balsas, 

São Raimundo das Mangabeiras. Sitio Novo e Tarso Fragoso, tendo a cidade de im

peratriz como capital. 

IV - Do TAPAJÓS, com o desmembramento da área do Estado do Pará abran

gida pelos Municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro. Faro, Itaituba, Juruti, 

Monte Alegre, Óbidos, orixltniná, Prainha e Santarém, tendo a cidade de Santarém 

como capital. 

$ Ia - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado desmembrado convocará 

plebiscito na área emancipanda dentro de trezentos e sessenta dias desta data. 
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S 2 2 - o Executivo adotará todas as providências necessárias para a 

lnstalaçSo dos Estados do Tocantins, do Triângulo, de ©anta Cruz, do Maranhão do 

Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias após a realização da consulta 

plebiscitaria, se favorável a sua criação. 

5 3 S - APlicam-se a criação e Instalação cios Estados, previstas neste 

artigo, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, 

ficando os dlspêndios financeiros a cargo da União, que usará recursos prove

nientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, em valores atualizados pro

porcionais à população, área e ao número de Municípios de cada Estado. 

S 4 2 - As superfícies territoriais dos Estados, enumerados nestas dis-

posicees. são definidas pelos limites externos dos respectivos Municipios, con-

frontantes com os Estados ou países contíguos, que constam dos itens deste 

artigo. 

Art. 440 - t criada a comissão de Redivlsão Territorial do Pais, com 

cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco membros do Executivo, 

com a finalidade de apresentar estudos e anteprojetos de redivlsão territorial 

do pais e .apreciar as propostas de criação de Estados e outras pertinentes que 

m e sejam apresentadas até 10 (dez> dias após sua instalação. 

S 1 B - O Presidente da República deverá, no prazo máximo de trinta"dias 

da promulgação desta Constituição, nomear os integrantes da Comissão, a qual se 

instalará até quarenta e oito horas após a nomeação dos respectivos membros. 

S 2 B - A Comissão de Redivlsão Territorial do Pais terá um ano, a par

tir de sua instalação, para apreciar as propostas a que se refere o "caput" des

te artigo e apresentar anteprojetos de redivlsão territorial do Pais. 

$ 3 a - o Congresso Nacional deverá apreciar, no prazo máximo de um ano, 

os pareceres e anteprojetos apresentados pela Comissão de Redivlsão Territorial 

do Pais, obedecidas as disposições dos parágrafos 3 2 e 5= do art. 49 desta 

Constituição. 

5 4fi _ A ComlssSo de Redivlsão Territorial extingue-se com a apresenta

ção aos anteprojetos ao Congresso Nacional. 

Art. 441 - Os Territórios Federais de Roraima e Amapá, são transforma

dos em Estados Federados, mantidos os seus atuais limites geográficos. 

$ 1 ° Lei complementar disporá sobre a organização e a instalação dos 

Estados ora criados, inclusive sobre as eleições para Governador, vice-

Governador, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

§ 2 B A União estabelecerá programas especiais de desenvolvimento, pelo 

prazo que » lei estabelecer, destinados a promover e consolidar o desenvolvimen

to dos Estados mencionados no "caput" deste Artigo. 

i 3B os Tribunais Regionais Eleitorais, respectivamente dos Estados do 

Amazonas • do Para, terão jurisdição nos Territórios Federais referidos no 

"caput" até a instalação dos respectivos Estados. 

Art. 442 - As leis complementarei, previstas nesta Constltu.lçSo e as 

leis que a ela deverão se adaptar, serão elaboradas até o finai da atual 

legislatura. 

Art. 443 - O presidente da República e o Presidente do supremo Tribunal 

Federal prestarão, em sessão soiente do congresso Nacional, na data de sua pro

mulgação, compromisso de manter, defender e cumprir esta constituição. 

Art. 444 - o Sistema de Governo instituído nesta constituição entrará 

em vigor no dia Quinze de marco de igee, não sendo passível de emenda, no prazo 
de cinco anos, a partir de sua instalação, devendo neste mesmo dia, ser nomeado 

o Primelro-Ministro • os demais integrantes ao conselho de Ministros. 

Parágrafo único - Neste caso, o Primeiro-Kinistro » os demais integran

tes do conselho de Ministros comparecerão perante o congresso Nacional para dar 

noticia de seu programa de ooverno, vedada moção reprobatôria. 

Art. 445 - £ criada uma comissão de Transição cora a finalidade de pro

por ao Congresso Nacional * ao Presidente aa República as medidas legislativas e 

administrativas necessárias ã organização institucional estabelecida nesta Cons

tituição, sem prejuízo das iniciativas de representantes dos três Poderes> na 

esfera de sua competência. 

$ lfi - A comissão de Transição compor-se-A de nove membros, sendo três 

indicados pelo Presidente da República, três pelo Presidente da Câmara Federal e 

três pelo presidente do Senado da República, todos com respectivos suplentes. 

S 2 2 - A comissão de Transição, que será Instalada no dia em que for 

promulgada esta Constituição, extinguir-se-á seis meses após. 

Art. 446 - Ficam revogadas, a partir cie cento e oi tenra dias, a contar 

da da-ca da promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais que a-

triDuam ou deleguem a órgãos do Executivo, competência assinaladas por esta 

Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 

I - ação normativa; 

li - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

Parágrafo único - o prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado 

por lei em casos específicos -

Art. 447 - A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-

pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Federal de Recur-

II - pela nomeação dos Ministros que sejam necessários para completar 

o número estabelecido na lei complementar, na forma determinada nesta 

constituição. 

S i 2 - Para os efeitos do disposto nesta Constituição, os atuais Minis

tros do Tribunal Federal de Recursos serSo considerados pertencentes à classe de 

que provieram, quando de sua nomeação. 

5 2 2 - O superior Tribunal de Justiça será instalado sob a Presidência 

do Supremo Tribunal Federal. 

$ 3 2 - Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o supremo 

Tribunal rederal exercerá as atribuições e competência definidas na ordem cons

titucional precedente. 

Art. uue - Dos cinco cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal 

criados, por esta Constituição, dois serão indicados pelo Presidente da Repúbli

ca e três pela Câmara Federal, sendo nomeados após aprovação do nome pelo Senado 

da República. 

Art. 449 - BSo criados, devendo ser Instalados no prazo de seis meses, 

a contar da promulgação desta Constituição, Tribunais Regionais Federais com 

sede nas capitais dos Estados a serem definidos em lei complementar. 

§ l2 - Até que se instalem os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal 

Federal de Recursos exercerá a competência a eles atribuída em todo o Território 

Nacional, competindo-lhe, ainda, promover-lhes a instalação e elaborar as lis tas 

tríplices dos candidatos à composição inicial. 

5 2 2 - Fica vedado, a partir da promulgação desta Constituição, o pro

vimento de vagas de Ministros do Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 450 - Enquanto não Instalada a Justiça Agrária em seus diversos 

graus de jurisdição os processos correrão perante os Tribunais e Juizes t Fede

rais, com Câmaras e Juizes com função itinerante. 

Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério 

Público da União e da Procuradoria Geral da união, o Ministério Público Federai 

exercera as atribuições de ambos. 

$ Ia - o procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 

encaminhará, por intermédio da Presidência da República, os projetos das leis 

complementares previstas no "caput" deste artigo. 

5 2 a - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção en

tre as carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria da uniffo. 

$ 3fl - O provimento de ambas as carreiras dependerá de concurso especí

fico de provas e títulos. 

Art. 452 - * superior Tribunal Militar conservará sua composição atual 

até que se extinguam, na vacância, os cargos excedentes na composição prevista 

no art. 227. 

Art. US3 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios 

Públicos do Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas fun

ções, serão aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 

Art. 454 - Na legislação que criar a justiça de Paz, na forma prevista 

no 5 2 S do art. 193 desta constituição, os Estados e o Distrito Federai dlsporão 

sobre a situação dos atuais Juizes de paz, conferindo-ines direitos e atribui

ções equivalentes aos novos titulares. 

Art- 455 - Serão estatlzadas as serventias do foro judicial, assim de

finidas por lei, respeitados os direitos de seus atuais titulares. 

Art. 456 - os mandatos dos atuais Prefeitos, vice-Prúícltos e Vereado

res, eleitos em 15 de Novembro de 1992, e dos Prefeitos, vice-Prefeixos e Verea

dores eleitos em 15 de novembro de 19R5, terminarão no dia l2 de Janeiro de 

1 9S9, com a posse dos eleitos. 

Art- 4 57 - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, elei

tos em 15 de Novembro de l986, terminarão no dia quinze de março de l 991 . 

Art- 45S - O mandato üo atual Presidente da República terminará em 

quinze de marco de 1990. 

Art. 459 - os atuais mandatos eletivos fecJeraih, estaduais e municipais 

não poderão ser prorrogados. 

Art. 460 - Até que sejam fixadas em lei complementar as alíquotas 

máximas do imposto sobre vendas a varejo, a que se refere o 5 59 do art. 2 73, 

não excederão dois por cento. 

Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata esta constituição entrará 

em vigor em Ia de janeiro de a989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 

de dezembro de l9SS, inclusive. 

$ l 2 - o disposto neste artigo nSo se aplica: 

I - aos arts, 262 e 263 e aos Itens I, II, IV e V, do art. 264, que 

entrarão em vigor a partir da promulgação desta constituição; 

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as 

seguintes determinações; 

a> a partir aa promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respecti

vamente, os percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, 

calculados sobre o produto da arrecadação dos Impostos referidos nos 

Itens III e IV do art. 270, mantidos os atuais critérios de rateio 

até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 

280, item li; 

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis

trito Federal serã elevado de um ponto percentual no exercício fi

nanceiro de 19S9 e, a partir de 3990, Inclusive, à razão de melo 

ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, atingindo o 

percentual estabelecido na alínea "a" do Item I do art. 277, em 

1993; 

O o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a 

partir de 1969, inclusive, serã elevado à razão de meio ponto per

centual por exercício financeiro, até que seja atingido o percentual 

estabelecida na alínea "b" do 1 tem I, do art. 2 77. 

5 2 2 - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias ã apli

cação do Sistema Tributário Nacional. 

5 3a - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de 

dezembro de ígee, entrarão em vigor no dia Ia de janeiro de 1989, com efeito 

Imediato. 

Art. 462 - A Mesa da Câmara Federal adotará as providências necessárias 

a apresentação, para apreciação do congresso Nacional, em regime de urgência, do 

projeto da lei complementar a que se refere o art. 2£B, item II. 

Art. 463 - O cumprimento do disposto no £ 3 2 do art. 237 será feito de 

forma progressiva no prazo de dez anos, com base no crescimento real da despesa 

de custeio e de investimentos, distribulndo-se entre as regiões macroeconômicas 

de forma proporcional a população, a partir da situação verificada no biênio de 

1986 a 1967. 

Parágrafo único. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo 

excluem-se, das despesas totais, as relativas: 

I - aos projetos considerados prioritários no plano piurianual de In

vestimentos; 

II - ã segurança e defesa nacional; 

III - á manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federai; 

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao 

Judiciário; e 

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, 

Inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal. 

Art. 464 - Os fundos existentes na data da promulgação desta 

Consti tuição: 

I - integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da União; 

II - extinguir-se-ão, automaticamente, se n*o forem ratificados polo 

Congresso Nacional no prazo de dois anos. 

Art. 465 - A UniSo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

cuja despesa de pessoal exceda ao limite previsto no art. 298, deverão, no prazo 

de cinco anos, contados da data da promulgação da Constituição* atingir o limite 

previsto, reduzindo o percentual excedente à base ae um quinto a cada ano. 

Art. 466 - Os recursos públicos destinados a operações de crédito de 

fomento serão transferidos pelo Banco central do Brasil para o Tesouro Nacional, 

no prazo de 90 dias. 

$ lfi. - A aplicação dos recursos de que trata este artigo serã efetuada 

através do Banco do Brasil a.A. e dar. demais Instituições financeiras oficiais. 

5 2 2. - Em igual período, o Banco central do Brasil transferirá para o 

Tesouro Nacional as atividades que a este são afetas. 

Art. 467 - Até que sejam fixadas as condições a que se refere o art. 

32s, item II, são vedados: 

I - a instalação, no país, de novas agências ae instituições finan

ceiras domicilidas no exterior; 

II - o aumento do percentual de participação, no capital de institui

ções financeiras com sede no Pais, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas no exterior. 

Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica as 

autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou de In

teresse do Governo brasileiro. 

Art. 46E - Até o inicio da vigência do código de Finanças Públicas, o 

Executivo Federal regulará a matéria previs ta no parágrafo único do art. 284. 

Art. 469 - Até a regulamentação da autorização a que se referem o item 

I do art. 32e e o art. 329, o Banco Central do Brasil providenciará no sentido 

de serem atribuídas às cooperativas de crédito, que venham a ser consideradas 

capacitadas, condições semelhantes as das instituições bancarias. 

Art. 470 - No prazo de um ano, contado da data da promulgação desta 

Constituição, o Tribunal de Contas da União promoverá auditoria das operações 

financeiras realizadas em moeda estrangeira, pela administração pública direta e 

indireta. 

Parágrafo único. Havendo Irregularidades, o Tribunal de Contas aa União 

encaminhará o processo ao Ministério Público Federal que proporá, perante o Su

premo Tribunal Federal, no prazo de sessenta dias, a ação cabível, com pedido, 

inclusive, de declaração de nulidade dos atos praticados. 

Art. 471 - Fica extinto o Instituto da enflteuse, bem como os direitos 

e obrigações dela decorrentes em imóveis urbanos públicos e de pessoas físicas e 

jurídicas de direito privado, adquirindo o enflteuta, sem Ônus, pleno domínio da 

propriedade. 

Art. 472 - Durante o período de dez anos, contados da promulgação desta 

Constituição, os salários e vencimentos serão aumentados progressivamente de a-

cordo com o crescimento da economia nacional, de modo que lhes fique restaurado 

o valor perdido nos dois últimos decênios. , 

Art. 4 73 - A lei disporá sobre a extinção das acumulações não permiti

das pelo art. 67, ocorrentes na data da promulgação desta Constituição, respei

tados os direitos adquiridos dos seus titulares. 

Parágrafo único - Fica assegurado como direito adquirito o exercício de 

dois cargos privativos de médico que vinnam sendo exercidos por médico civil ou 

médico militar na administração pública direta ou indireta. 

Art. 474 - Ficam extintos o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

criado pela Lei n 2 5.107 de 13 de setembro de 1966, o Programa de integração so

cial, instituído pela Lei Complementar nfi 7 de 07 de setembro de 1970 e o Pro

grama de Formação do Patrimônio do Servidor público, criado pela Lei complemen

tar na e de 03 de dezembro de 1970. 

5 l2 - As atuais contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de 

serviço passam a constituir contribuição do empregador para o Furtdo de Garantia 

do Patrimônio Individual. 

5 2 2 - As atuais contribuições para o Programa de integração social e o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, passam a constituir con

tribuição do empregador para o Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego. 

S 3a - Os patrimônios anteriormente acumulados do rundo de Garantia do 

Tempo de Serviço m do Programa de Integração Social e Programa de Formação do 

Patrimônio do servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de sa

que nas situações previstas nas lei» que os criaram, com exceção do saque por 

demissão m do pagamento do abono salarial. 

Art. 475 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os 

que, no período de 1S de- setembro de 1945, até a data da promulgação desta Cons

tituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente politica, 

por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares ou administra

tivos, e aos que foram aürangiüos pelo Decreto Legislativo n- is, cie 15 cie de

zembro de 1 961 , bem como os atingi et os pelo Decreto nc 664, de \Z de spttnmro de 

1969, assegurada a reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao 

efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e 

estatutárias da carreira civil ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações 

de prescrição, decadência ou renúncia de direito. 

parágrafo único - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pe

los atos institucionais, no exercício ae mandatos eletivos, contarão, para efei

to de pensão, junto aos Institutos de pensões das Casas Legislativas a que per

tenciam ou junto aos insti tutos de pensões dos Estados onde exerciam mandatos 

executivos, o período compreendido entre a data de suspensão de direitos políti

cos e cassação do mandato e a data de 2 2 de agosto de 1979, dia em que a Lei ne 

6683 extinguiu os efeitos da inelegibilidade provocada pelos atos 

institucionais. 

Art. 476 - Ao ex-combatente, civil ou militar, da Segunda Guerra Mun

dial , que tenha participado efetivamente em operações bélicas da Força 

Expedicionária Brasileira, da Marinha de Guerra, da Força Aérea Brasileira, da 

Marinna Mercante ou de Força ao Exército que tenha prestado serviço de segurança 

ou vigilância do litoral ou ilhas oceânicas, são assegurados os seguintes 

direitos: 

I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência ae concurso, 

com estabilidade; 

II - aposentadoria integral aos vinte e cinco anos de serviço público 

ou privado, além de importância adicional correspondente ao vencimento de Segun

do Tenente das Forcas Armadas; 

III - pensão, aos dependentes, compreendendo os valores do item ante-

IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva 

aos dependentes; 

» V - prioridade na aquisição de casa própria para os que não a possuam 

ou para suas viúvas; 

Art. 477 - Os seringueiros, chamados "soldados da Borracha", trabalha

dores recrutados nos termos do Decreto-lei n2 5.ei3, de 14 de setembro de 1943, 

e amparados pelo Decreto-lei n2 9.282, de 16 de setembro de 1346, receberão pen

são mensal vitalícia no valor de três salários mínimos. 

Parágrafo único - A concessão do presente beneficio se fará conforme 

lei complementar de, iniciativa do Executivo no prazo de cento e cinqllenta dias 

após a promulgação desta Constituição. 

Art. 47S - os funcionários públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967 

poderão aposentar-se com os direitos e vantagens previstos na legislação vigente 

aquela data. 

Parágrafo único - Os funcionários públleos aposentados com a restrição 

do parágrafo 3 2 do artigo 101 da Constituição de 2 4 de janeiro de 1967 ou a do 

parágrafo 2 a do 1 tem II do artigo 102 da Emenda Constitucional n2 l, de 17 de 

outubro de 19 69, ter5o revistas suas aposentadorias para que sejam adequadas á 

legislação vi.gente em 23 de janeiro de 1967, desde que tenham Ingressado no ser

viço público até a referida data. 

Art. 479 - os atuais Professores Adjuntos IV, do quadro das institui

ções de Ensino Superior do Eistema Federal de Ensino Púollco, ficam classifica

dos no nível de professor Titular e passam a constituir quadros suplementares 

com todos os direi tos e vantagens da carreira, senão extintos estes cargos à me

dida que vagarem. 

Art. 4SCJ - As vantagens e os adicionais, que estejam pendo percebidos 

em desacordo com esta Constituição,, ficam congelados, a par ti r da data de sua 

promulgação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

Ar t. 421 - Ficam garantidas a*í regulamentações cie profissões jã 

existentes. 

Art. 4S2 - serão unificado:.' progressivamente os regimes públicos de 

previdência existentes na datr> ae promulgação aesta Consti tuição. 

Art. 4S3 - O segurado da Previdência Social urnana poderá computar, 

para efeito de percepção dos benefícios previstos na Lei n & 3.60 7, de 26 de a-

gosto de 1960, e legislação subseqüente, o tempo de serviço prestado na condição 

de trabalhador rural. 

Art. 464 - o segurado da Previdência Eoclal rural poderá computar, para 

fins cie percepção CIOE Betieficios previstos na Lei Complementar n5 11, de 2 $ de 

maio de 1971, com as alterações contidas na Lei Complementar n2 16, de 30 de ou

tubro de 1973, o tempo de serviço prestado na condicSo de trabalhador urbano. 

Art. 485 - A seguridade Social organizará, no prazo de dois anos a con

tar da data de promulgaçSo desta constituição, um Cadastro Geral d« 

Beneficiários, contendo todas as Informações necessárias ã habilitação, conces

são e manutenção dos benefícios. 

Parágrafo único - uma vez implantado o Cadastro, por meio dele se fará 

a comprovação dos requis!tos necessários a habilitação aos direitos assegurados 

pela Seguridade. 

Art. 426 - caberá a Caixa Econômica Federal assumir as funções a que se 

refere o art. 337, nas condições e prazos fixados em lei complementar. 

Art. 4S7 - Todas as contribuições sociais existentes até a data da pro

mulgação desta constituição passarão a integrar o Fundo Nacional de Seguridade 

Social. 

Art. 4S2 - os programas sociais não vinculados à seguridade Social e 

atualmente custeados por contribuições sociais deverão ter revistas as suas fon

tes de financiamento, adequando-se ao disposto no parágrafo único do art. 337. 

Art. 4E9 - O Poder Público reformulará, em todos os níveis, o ensino da 

história do Brasil, com o objetivo de contemplar com igualdade a contribuição 

das diferentes etnias para a formação multicultural e pluriétnica do povo 

brasileiro. 

Parágrafo único - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 

de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Art. 49a - Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas 

pelas comunidades negras remanescentes dos quilombos, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos. Ficam tombadas essas terras bem como todos os docu

mentos referentes à história dos quilombos no Brasil. 

Art. 491 - A União demarcará as terras ocupadas pelos Índios, ainda não 

demarcadas, devendo o processo estar concluído no prazo de 5 Ccinco) anos, con

tados da promulgação desta Constituição. 

Art. 492 - O Poder Público implantará as unidades de conservação já de

finidas e criará Reservas Extrativistas na Amazônia, como propriedade da União, 

para garantir a sobrevivência das populações locais que exerçam atividades eco

nômicas tradicionais associadas a preservação do meio ambiente. 

Art. 493 ~ Dentro de doze meses, a contar da data de promulgação desta 

Constituição, o Congresso Nacional aprovará leis que fixem as diretrizes das po- " 

líticas agrícola, agrária, tecnológica, industrial, urbana, de transporte e do 

comércio interno e externo - '« 

Art. 494 - serão mantidas as atuais corffcessOes, cujos direitos de lavra 

prescreverão decorridos cinco anos sem exploração em escala comercial, contados 

a partir da promulgação desta Constituição. 

Art. 495 - Ficam excluídas do monopólio de que trata «ste artigo, as 

refinarias em funcionamento no Pais, amparadas pelo art. 43, da Lei nB 2.004, de 

3 de outubro de 1953. 

Art. 496 - Lei Agrícola, m ser promulgada no prazo de uma ano, criara 

órgão planejador permanente d* política agrícola • dispor* «obre o» objetivos • 

instrumentos da política agrícola aplicados a regularização das safras, sua co

mercialização • sua dsstinacfio ao abastecimento • marcado externo, a sabert 

a)preços de garantia; 

b>crédlto rural e agrolndustriai; 

c 3 seguro rural; 

dltrlbutaçao; 

eíestociues reguladores ; 

f>armazenagein e transporte; 

g>regulação cio mercado e comércio exterior; 

h 5 apoio ao cooper ati vismo e associa ti vi sino ; 

i>pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural; 

^eletrificação rural; 

kíestlmulo e regulamentação do setor pesqueiro através ao códiao Espe

cifico; 

l )conservací.o ao solo ; 

nOestlmulo e apoio ã irrigação. 


