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INTRODUÇÃO 

Con sa gra dos ao cons ti tu ci o na lis mo do Impé rio e da Re pú bli ca, os
dois vo lu mes fi na is dos Tex tos po lí ti cos da His tó ria do Bra sil
pro cu ram ser o mais com ple to acer vo de do cu men tos le gis la ti vos

fun da men ta is de nos sa His tó ria, tes te mu nhan do as di li gên ci as que a na ção fez
para er guer, po lí ti ca e ju ri di ca men te e, por cer to, com as pi ra ções mais ju rí -
di cas do que po lí ti cas, ou cul tu ra is, ou so ci a is –, um Esta do re gi do por va lo -
res, os qua is, ape sar de po lê mi cos, fi gu ram em gran de par te como ex pres são
de von ta de so ci al e ins ti tu ci o nal.

Mas sem pre e de for ma que não sa be mos se e quan do re cu pe rável,
um Esta do cuja ori gem não re sul ta da von ta de de sua ci vi li za ção, mas da
de ci são ju rí di co-política de ou tro Esta do, em cuja for ma e alma é obri ga do a
re co lher seu pa ra dig ma.

A gran de uti li da de des ta com pi la ção é que re ú ne pa péis, des -
conhe ci dos uns, es que ci dos ou tros e ig no ra dos mu i tos, e ao mes mo pas so
re pre sen ta uma ex po si ção sis te ma ti za da que se nos afi gu ra de ex tre ma va lia
en quan to ins tru men to au xi li ar de con sul ta so bre fa tos cul mi nan tes de nos sa 
His tó ria.

Com efe i to, a obra mi nis tra ao le i tor o co nhe ci men to das fon tes
ori gi na is onde fi cou es tam pa da a face de me mo rá ve is lu tas his tó ri cas e o
fami li a ri za igual men te com as Cons ti tu i ções e me i os ins ti tu ci o na is, Espe lha 
essa do cu men ta ção o ca rá ter da soci e da de, do Esta do e dos ho mens e gui as
em cu jas mãos es te ve a condução de nos sos des ti nos. Mos tra que fo mos uma
or ga ni za ção po lí ti ca fre qüen te mente apar ta da do povo, co man da da por po lí ti -
cos cos tu me i ra men te abra çados com in te res ses oli gár qui cos.

A com pre en são de pe río dos es pe cí fi cos da vida pú bli ca bra sileira,
tanto nas di ver sas fa ses da mo nar quia como nas dis tin tas oca siões da caminha da
re pu bli ca na, fica con si de ra vel men te fa ci li ta da se li gar mos os fa tos e acon te -
cimen tos mais re le van tes de cada épo ca às re gras e va lo res gra va dos na



documen ta ção ins ti tu ci o nal, onde com mais fre qüên cia se de po si ta ram as
espe ran ças de efi cá cia e con ti nu i da de dos in te res ses e das mo ti va ções que o
povo cu i da va lhe per ten cer, mas que em ver da de eram ain da os in te res ses e
mo ti va ções das eli tes do mi nan tes.

Tan to quan to nos de ma is do cu men tos cons tan tes dos vo lu mes
an te ce den tes, flui des tes úl ti mos o mes mo sen ti do re ve la dor de uma vocação
insepa rá vel de nos so povo para a li ber da de, sem em bar go de obs tá cu los,
defec ções e in con fi dên ci as de li de ran ças re fra tá ri as ao cum pri men to das
ta re fas para as qua is a so ci e da de via tais li de ran ças apa ren te men te de ter -
minadas ou com pro me ti das. Em ver da de, um nexo de len ta mas re ni ten te
deso pres são acom pa nha his to ri ca men te a so ci e da de bra si le i ra, des de os
tempos co lo ni a is. Ele per cor re todo o Impé rio e toda a Re pú bli ca como afir -
mação de que ja ma is o sen ti men to na ci o nal dos le gí ti mos in te res ses de nosso
povo de sam pa rou a ca u sa pro gres sis ta em fa vor de uma so ci e da de mais justa,
me nos de si gual ou me nos de pen den te. O de sam pa ro é fal ta cí vi ca, pela qual
res pon dem as su ces si vas eli tes po lí ti cas.

Ain da que não seja o pu nho que es cre ve a cada pas so as leis, as
Cons ti tu i ções e os pro je tos ins ti tu ci o na is, a na ção nem por isso se acha, de
neces si da de, au sen te das vi cis si tu des que mar ca ram nos so pas sa do. Os
efeitos de seu si lên cio pe sa ram em mu i tas oca siões tan to quan to a pre sen ça
de sua voz nos ra ros en se jos em que se fez ou vir para for çar um rei a abdicar,
um ga bi ne te con ser va dor a con so li dar a li ber ta ção dos es cra vos e di ta do res
su ces si vos a de vol ve rem o po der usur pa do da so be ra nia po pu lar. Fo ram inu -
me rá ve is os mo men tos em que se bus cou fre ar a so ci e da de bra si le i ra. Com -
pa ra esta co le tâ nea a ve ra ci da de de tal en ten di men to com a co pi o sa do cu -
men ta ção nor ma ti va de nos sa for ma ção po lí ti ca, já no Impé rio, já na Re pú -
bli ca, con for me su po mos ha ver de mons tra do.

Duas for ças, fun da men tal men te, se di gla di a vam, pois, ao lon go
da His tó ria do Bra sil: uma, que se vol ta va para pro mo ver o pro gres so e
ace le rar as trans for ma ções so ci a is; ou tra, que se lhe opu nha, em pe nha da em
re tar dar a mu dan ça e em fa zer pre va le cer a con ser va ção do sis te ma po lí ti -
co-social-econômico vi gen te des de a In de pen dên cia. Todo o nos so pas sa do
insti tu ci o nal re fle te essa luta, for te men te do cu men ta da pe los tex tos ju rídicos
que ora apon tam para o tri un fo oca si o nal dos con ser va do res, ex tre mis tas,
re a ci o ná ri os e uni ta ris tas – aque les que on tem viam no tro no a ins ti tu i ção
na qual po di am me lhor es co rar seus in te res ses e pri vi lé gi os –, ora para a ascen -
são libe ral, na que le en se jo pro gres sis ta e que tra zia no topo de seus es tan -
dartes o lema das re for mas e das mu dan ças, lema qua se sem pre atra i ço a do
quan do o po der lhes sor ria.
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Mas essa luta per ma nen te en tre o on tem que as pi ra pela so bre vi -
vên cia no pre sen te e o fu tu ro que não con se gue che gar; en tre con ser va do res
e li be ra is, ou re a ci o ná ri os e pro gres sis tas, re fle tia não raro a es tre i te za de
limi tes de uma vida pú bli ca, onde o povo fôra sem pre o gran de exi la do de
nos sa His tó ria.

A su pre ma ver da de que se ex trai des se pro ces so di a lé ti co, so bre -
tu do di nâ mi co, é to da via a in con tras tá vel con clu são de que hou ve com o
tem po um grau po si ti vo de as cen são qua li ta ti va das ins ti tu i ções, mor men te
se as me dir mos pelo cri té rio da de mo cra ti za ção e da li be ra li za ção do po der
em ter mos par ti ci pa ti vos, par ti cu lar men te nos ter mos da de mo cra cia re pre -
sen ta ti va for mal. Se lon ge es ta mos da real ex pres são da so be ra nia po pu lar,
mais dis tan tes já es ta mos seja da con tra fa ção par la men tar do Se gun do
Reinado, seja da de mo cra cia dos fa zen de i ros da Re pú bli ca Ve lha, em sua
con tra di tó ria so bre vi da, du ran te a qual se im pu se ram po li ti ca men te ao país, 
após a de ca dên cia do agra ris mo.

Em mais de 150 anos de con cre ti za ção do mo de lo na ci o nal, alar -
ga mos con si de ra vel men te os efe ti vos hu ma nos da ci da da nia in cor po ra dos à
for mação da von ta de po lí ti ca; os avan ços, em bo ra se jam em toda a sua
exten são ques ti o ná ve is de um pon to de vis ta ma te ri al, re fe ren te a re sul tados
colhi dos na es fe ra da re a li da de, não po dem, to da via, ser de todo in va lidados
ou con tes ta dos do pon to de vis ta for mal. O pen sa men to pro gres sis ta,
reiteramos, sem medo de er rar, deu lar gos pas sos na sen da de am pli a ção
da assi du i da de do bra si le i ro na vida pú bli ca de seu país. Essa con quis ta,
con si de ra vel men te au men ta da du ran te a úl ti ma dé ca da, cul mi nou com a
Consti tu i ção de 5 de ou tu bro de 1988, mar co ex pres si vo que com pen diou em
ma té ria de di re i tos fun da men ta is e de par ti ci pa ção po lí ti ca o sen ti do novo da 
ci da da nia. Aqui, o so ci al já se cris ta li za numa cla ra de fi ni ção teó ri ca de ru -
mos, per fe i ta men te le gí vel no tex to cons ti tu ci o nal, e per fe i ta men te com pro -
vá vel nas re a ções que de sen ca de ou, ame a çan do-lhe o im pé rio da vigência já
an tes mes mo de sua pro cla ma ção so le ne.

A pri me i ra onda li be ral do Impé rio bus cou ela bo rar uma es tru tura 
aber ta de po der em har mo nia com os va lo res po lí ti cos ra ci o na is pro du zidos
pela ide o lo gia re vo lu ci o ná ria da épo ca. É aque la que nas ce com as ba ses do
Gover no Pro vi só rio da Re pú bli ca de Per nam bu co, pos to que ape nas pro je tado,
e obra dos re vo lu ci o ná ri os de 1817. Re pri mi do o mo vi men to e des ba ra ta da 
sua base mi li tar, nem por isso ele de i xou de sub sis tir numa di men são li be ral 
e po lí ti ca, que re a pa re ce ria com toda a in ten si da de em 1824.

Com efe i to, a Con fe de ra ção do Equa dor es cre veu pela mão do Frei 
Ca ne ca um do cu men to de re fle xões de na tu re za cons ti tu ci o nal da maior im por -
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tância. O fra de, cri ti can do a dis so lu ção da Cons ti tu in te, re to mou, com certeza,
a li nha de 1817, ape nas in ter rom pi da mas nun ca aban do na da.

Fora, con tu do, do pólo re vo lu ci o ná rio, na or dem ins ti tu ci o nal
cons ti tu í da que trans cor re já nos qua dros do re gi me, uma se gun da onda libe ral 
se ar re mes sou so bre as ins ti tu i ções. A luta das duas cor ren tes de idéi as não
foi en tão me nos agu da, nem me nos de ci si va, so bre tu do em ter mos de por fia
do po der li vre com o po der ab so lu to. Os do cu men tos do cons ti tu ci o na lis mo
im pe ri al são de todo o pon to elo qüen te a esse pro pó si to. Co te je-se, por exemplo, 
o Pro je to de Antô nio Car los, sub me ti do à Cons ti tu in te de 1823, dis sol vi da
no mes mo ano, com aque le Pro je to de Cons ti tu i ção para o Impé rio do Bra sil, 
or ga ni za do no Con se lho de Esta do, e que aca bou se con ver ten do na Cons ti -
tu i ção ou tor ga da de 25 de mar ço de 1824. As di fe ren ças são al ta men te re le -
van tes, em bo ra não se pos sa a esta derradeira re cu sar uma dimen são li be -
ral, que con vi ve com um prin cí pio de ins pi ra ção ab so lu tis ta, en xer ta do no
cor po da Cons ti tu i ção: o Po der Mo de ra dor, em nada com pa rá vel, po rém,
àque le que ma te ri al men te alo ja va o pen sa men to li be ral do pu bli cis ta Ben ja -
mim Cons tant.

A ter ce i ra onda veio fi nal men te com o Ato Adi ci o nal, mas logo
ne u tra li za da em gran de par te pelo di que con ser va dor er gui do com a Lei de
Inter pre ta ção de 12 de maio de 1840. Pôs fim a lei re pres si va às es pe ran ças
pro gres sis tas mais ra di ca is nas ci das do tri un fo po pu lar da Abdi ca ção. Aliás, 
é de res sal tar que, an tes da pro mul ga ção da que la lei e do Ato Adi ci o nal, o
libe ra lis mo de 7 de abril qua se se ins ti tu ci o na li zou à mar gem da Carta Impe -
ri al ou de sua su pos ta re for ma, con so an te se in ti tu la va o tex to pre pa ra do
por Fe i jó, ou, com mais pro pri e da de, pe los três pa dres da cons pi ra ção mineira
da Chá ca ra da Flo res ta. Só não vin gou com a ou tor ga par la men tar da
chamada Cons ti tu i ção de Pou so Ale gre, por obra de uma re vi ra vol ta de
Her me to Car ne i ro Leão, aque le a quem Na bu co amar ga men te in cri mi nou de 
ha ver ope ra do uma ‘de fec ção no cam po da ba ta lha’.

É do ma i or sig ni fi ca do a in ser ção do Pro je to de Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca Rio-Grandense. Os cons ti tu in tes re pu bli ca nos e far rou pi lhas de
Ale gre te nada mais fi ze ram do que um en sa io re vo lu ci o ná rio, se guin do a
mesma li nha já co nhe ci da de 1817 e 1824. Re du zia-se as sim o ma lo gra do
es for ço da dis si dên cia per nam bu ca na e nor des ti na do Pri me i ro Re i na do e da 
fase de pré-independência. Mas um es for ço que teve ape nas êxi to mo mentâneo
e que foi, em úl ti ma aná li se, en sa io va li o so para mos trar que na cons ciên cia
do país não se ha vi am apa ga do os ide a is li ber tá ri os ex clu den tes de todo com -
pro mis so com as ba ses e os prin cí pi os do ab so lu tis mo.
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Ain da to can te à par te do cu men tal, re fe ren te ao Impé rio, é de
assi na lar a in clu são das Ba ses para a Cons ti tu i ção do Esta do de São Pa u lo,
for mu la das pela Co mis são Per ma nen te do Con gres so Re pu bli ca no e
submeti das ao es tu do e apro va ção des te; um tex to an te ci pa tó rio, de cu nho intei -
ramente re pu bli ca no, com ges ta ção sin gu lar, à som bra da to le rân cia do sistema 
mo nár qui co, sem em bar go de ser de es sên cia de ve ras con tes ta do ra e sub ver siva
dos prin cí pi os da or ga ni za ção im pe ri al.

Me re ce tam bém men ção es pe ci al o pro je to pro pos to por Na bu co
para a im plan ta ção de uma Re pú bli ca Fe de ra ti va, pro je to con si de ra do de
extremo ra di ca lis mo pe los con ser va do res, que re pu ta vam a for ma fe de rativa
in com pa tí vel com o exer cí cio do po der mo nár qui co.

Tanto no Pri me i ro Re i na do como na Re gên cia e de po is no Se gundo
Re i na do, há do cu men tos nor ma ti vos de suma im por tân cia. Haja vis ta a esse 
respe i to a lei que ex tin guiu o Con se lho de Pro cu ra do res-Gerais das Pro víncias, 
insti tu í do an tes da In de pen dên cia, bem como o de cre to do pri me i ro im perador
dissol ven do a Assem bléia Cons ti tu in te e ou tro cri an do o Con se lho de Estado,
para a pre pa ra ção de novo pro je to cons ti tu ci o nal, ou ain da a lei pre pa ra tó ria 
da re for ma da Cons ti tu i ção do Impé rio. Não se deve tam pou co omi tir a lei
de cri a ção do Con se lho de Esta do de Pe dro II e o de cre to que vir tu al men te
insti tu iu o par la men ta ris mo, com a cri a ção do car go de pre si den te do
Conse lho de Mi nis tros.

Qu an do se in gres sa na fase re pu bli ca na, no ta-se, des de já, a rique za 
da pro du ção de de cre tos e pro je tos so bre ma té ria cons ti tu ci o nal, o que, aliás, 
es ta va bem ao com pas so das ne ces si da des de ins ti tu ci o na li zar o mais rá pi do
pos sí vel a nova or ga ni za ção do po der, re for ma da des de as ba ses, com a in -
trodução do novo sis te ma, o ad ven to im pre vis to do pre si den ci a lis mo, e a
mudança da for ma uni tá ria de Esta do, subs ti tu í da pela mo da li da de fede -
ra ti va, na ver da de o úni co ple i to teó ri co-político da que la qua dra, e ainda hoje à
mín gua de con so li da ção.

O po der cons ti tu in te da di ta du ra re pu bli ca na se exer ci tou com
toda a for ça me di an te o De cre to nº 1, do Go ver no Pro vi só rio. O ato di ta torial
fez ruir por in te i ro o edi fí cio da mo nar quia.

Mas nos sa fér til ima gi na ção cons ti tu in te na es fe ra dos pro je tos se 
exer ci tou tam bém com má xi ma in ten si da de por via dos ela bo ra dos pe los
mem bros da cé le bre ‘Co mis são dos 5’, a sa ber, os pro je tos de Ma ga lhães
Cas tro, San tos Wer neck/Ran gel Pes ta na e Amé ri co Bra si li en se, tan tas ve zes 
re fe ridos nos com pên di os de his tó ria cons ti tu ci o nal do Bra sil, mas nem sempre
de fá cil aces so ao pes qui sa dor e aos pro fes so res e es tu dan tes de nos sas uni -
ver si da des.
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O le i tor en con tra rá por igual, para exa me e es tu do com pa ra ti vo
do pen sa men to cons ti tu ci o nal ar ti cu la do em ba ses nor ma ti vas, ba se a dos
naque les pro je tos, os De cre tos nos 510 e 914, que pu bli ca ram pro vi so ri a mente
a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil; uma Cons ti tu i ção con ce bi da
nas an te câ ma ras da di ta du ra re pu bli ca na re cém-estabelecida.

O pri me i ro sé cu lo de re pu bli ca nis mo pre si den ci a lis ta se ria pródigo
em seu la bor cons ti tu in te, nem sem pre, po rém, exer ci ta do nas as sem bléi as
da so be ra nia po pu lar.

Qu an do se pre pa ra va a obra de fi ni ti va de 1891, vale re fe rir também a 
pro pos ta de Mi guel Le mos e Te i xe i ra Men des, em in te i ra con so nân cia com
os pos tu la dos po si ti vis tas, con den sa dos numa ‘Cons ti tu i ção Po lí ti ca Di ta to ri al
Fe de ra ti va’. Esse es drú xu lo do cu men to de cer to vi o len ta va naque la épo ca, pelo
me nos no Bra sil, os pro pó si tos li be ra is do cre do re pu bli ca no. Cor ri am suas
te ses sem dú vi da no le i to dos va lo res au to ri tá ri os da fi lo so fia de Com te,
onde ha via mais lu gar para de ve res do que para di re i tos; um te ci do fi lo só fico de 
idéi as ex tre ma men te in flu en te em al gu mas ca ma das inte lec tu a is do re pu bli -
ca nis mo ci vil e mi li tar de fins do sé cu lo XIX no Brasil.

Não fal ta tam pou co nes te vo lu me 8 o Pro je to de Cons ti tu i ção
elaborado pela cha ma da ‘Co mis são do Ita ma ra ty’ e en vi a do pelo Go ver no Pro -
vi sório da re vo lu ção de 30 à Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te em 16 de
novem bro de 1933.

Dig no tam bém de men ção, na fase pre pa ra tó ria de cons ti tucionali -
za ção da Ter ce i ra Re pú bli ca, o Ante pro je to de Cons ti tu i ção que a Comis são
Espe ci al do Insti tu to dos Advo ga dos do Bra sil, com pos ta, en tre ou tros, de
ju ris tas do qui la te de Ha rol do Va la dão, So bral Pin to, Te mís to cles Bran dão
Ca val can ti, Pe dro Cal mon e Raul Fer nan des, for mu lou em 1946, em subs ti -
tu i ção da Car ta de 1937.

De igual va lia e pe las mes mas ra zões – não obs tan te a pes qui sa
docu men tal se in ter rom per em 1964 –, es tam pa mos, an te ce den do ao tex to
de 1988, o pro je to da cha ma da Co mis são Ari nos, en co men da do por Tan credo
Ne ves, mas en ga ve ta do por José Sar ney, pos si vel men te em face da fi li a ção
par la men ta ris ta do do cu men to. Entre o an te pro je to des con si de ra do e o tex to
cons ti tu ci o nal en con tra rá o le i tor a pro pos ta da Co mis são de Sis te ma tização da 
Cons ti tu in te de 1987. O con fron to dos tex tos re ve la rá mo men tos dis tintos de
avanço e re cuo po lí ti co, pa ra le la men te ou não à ação de sen vol vi da pe los
lobbies de toda or dem. Das pres sões in su por tá ve is do Exe cu ti vo, re sul tou,
por exem plo, o aban do no da op ção par la men ta ris ta.

Em suma, te mos que as si na lar, co ro an do os ob je ti vos des ta obra,
a di vul ga ção dos Re gi men tos das Cons ti tu in tes bra si le i ras, co lo ca dos ao
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lado das mais ex pres si vas leis e pro je tos de Cons ti tu i ções do Impé rio e da
Re pú bli ca.

Em apên di ce, apre sen ta mos, fi nal men te, a no mi na ta de to dos os
nos sos cons ti tu in tes – 1823, 1890, 1933, 1946 e 1988 – e o qua dro da ti tu -
la ri da de do po der cen tral des de o Des co bri men to.

Em toda essa vas ta do cu men ta ção, faz-se a le i tu ra da cri se bra si -
le i ra; vê em-se in va ri a vel men te ex pos tas as fra tu ras da le ga li da de. E o que
mais sur pre en de é ave ri guar como a fon te da cri se não se con fi gu ra de na tu -
re za cons ti tu ci o nal, con for me as so a lham os re for mis tas de oca sião, mas se
pren de às con di ções ma ni fes ta men te pre cá ri as do es ta be le ci men to do pac to
polí ti co, sem den si da de po pu lar, e as sim fa cil men te apu nha lá vel pe los interes -
ses con tra ri a dos, que, ins ta la dos nos ter ri tó ri os das eli tes, cedo trans bor dam 
para o cam po da inconsti tu ci o na li da de.

For ta le za/Rio de Ja ne i ro, 1996

PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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312
 CONSTITUIÇÃO DE CÁDIZ - CONSTITUIÇÃO POLÍTICA

DA NAÇÃO ESPANHOLA
 (19 MARÇO 1812)

Em nome de Deus To do-Poderoso, Pai, Fi lho e Espí ri to San to, au tor
e Su pre mo le gis la dor da so ci e da de.

As cor tes ge ra is e ex tra or di ná ri as da na ção es pa nho la, bem con -
ven ci das, de po is do mais re fle ti do exa me e ma du ra de li be ra ção, de que as
an ti gas leis fun da men ta is des ta mo nar quia, acom pa nha das das opor tu nas
pro vi dên ci as e pre ca u ções, que as se gu rem de um modo es tá vel e per ma -
nen te seu in te i ro cum pri men to, po de rão pre en cher de vi da men te o gran de
ob je to de pro mo ver a gló ria, a pros pe ri da de e o bem de toda a na ção, de cre -
tam a se guin te Cons ti tu i ção Po lí ti ca para o bom go ver no e reta ad mi nis tra -
ção do Esta do.

TÍTULO I
Da Na ção Espa nho la e dos Espa nhóis

CAPÍTULO I
Da Na ção Espa nho la

Art 1º A na ção es pa nho la é a união de to dos os es pa nhóis de am -
bos os he mis fé ri os.

Art 2º A na ção es pa nho la é li vre e in de pen den te, e não é pa tri -
mô nio de al gu ma fa mí lia ou pes soa.

Art 3º A so be ra nia re si de es sen ci al men te em a na ção, e por isso
mes mo per ten ce a esta ex clu si va men te o di re i to de es ta be le cer suas leis fun -
da men ta is.

Art 4º A na ção está obri ga da a con ser var e pro te ger, por leis sá bi -
as e jus tas a li ber da de ci vil, a pro pri e da de e mais di re i tos le gí ti mos de to dos 
os in di ví du os que a com põem.



CAPÍTULO II
Dos Espa nhóis

Art. 5º São es pa nhóis: 1º, to dos os ho mens li vres nas ci dos e
re si den tes nos do mí ni os das Espa nhas, e os fi lhos des tes; 2º, os es tran -
ge i ros que te nham ob ti do nas cor tes car ta de na tu ra li za ção; 3º, os que
sem esta te nham 10 anos de re si dên cia, se gun do a lei, em qual quer
povo da mo nar quia; 4º, os li ber tos, des de que ad qui ram a li ber da de nas 
Espa nhas.

Art. 6º O amor da pá tria é uma das prin ci pa is obri ga ções de to dos
os es pa nhóis, bem como o ser jus tos e be né fi cos.

Art. 7º Todo o es pa nhol está obri ga do a ser fiel à Cons ti tu i ção,
obe de cer as leis e res pe i tar as au to ri da des es ta be le ci das.

Art. 8º Todo o es pa nhol está tam bém obri ga do, sem dis tin ção
al gu ma de pes soa, a con tri bu ir, à pro por ção dos seus te res, para os gas tos
do Esta do.

Art. 9º Da mes ma sor te está obri ga do todo es pa nhol a de fen der a 
pá tria com ar mas quan do for cha ma do pela lei.

TÍTULO II
Do Ter ri tó rio das Espa nhas, sua Re li gião

e Go ver no e dos Ci da dãos Espa nhóis

CAPÍTULO I
Do Ter ri tó rio das Espa nhas

Art. 10. O ter ri tó rio es pa nhol com pre en de na pe nín su la, com
suas pos ses sões e ilhas ad ja cen tes, Ara gão, Astú ri as, Cas te la a Ve lha, Cas te -
la a Nova, Ca ta lu nha, Cór do va, Estre ma du ra, Ga li za, Gra na da, Jaén Leão,
Mo li na, Mur cia, Na var ra; pro vín ci as de Bis ca ya, Se vi lha e Va len ça; as ilhas
Ba le a res e as Ca ná ri as, com as mais pos ses sões da Áfri ca. Na Amé ri ca Se -
ten tri o nal, Nova-Espa nha com a No ter nas do ori en te, pro vín ci as in ter nas
do oci den te, ilha de Cuba com as Fló ri das, a par te es pa nho la da ilha de São
Do min gos, e a ilha de Por to Rico com as mais ad ja cen tes a es tas, e ao con ti -
nen te em um e ou tro mar. Na Amé ri ca Me ri di o nal, a Nova-Gra na da, Ve ne -
zu e la, o Peru, Chi le, pro vín ci as do Rio da Pra ta, e to das as ilhas ad ja cen tes
no mar Pa cí fi co e no Atlân ti co. Na Ásia, as ilhas Fi li pi nas e as que de pen -
dem de seu go ver no.

Art. 11. Far-se-á uma di vi são mais con ve ni en te do ter ri tó rio
es pa nhol por uma lei cons ti tu ci o nal logo que as cir cuns tân ci as po lí ti cas da
na ção o per mi tam.
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CAPÍTULO II
Da Re li gião

Art. 12. A re li gião da na ção es pa nho la é e será per pe tu a men te a
Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, úni ca ver da de i ra. A na ção a pro te ge por leis
sá bi as, jus tas e pro í be o exer cí cio de qual quer ou tra.

CAPÍTULO III
Do Go ver no

Art. 13. O ob je to do go ver no é a fe li ci da de da na ção, por que o
fim de toda a so ci e da de po lí ti ca não é ou tro mais que a fe li ci da de dos in di -
ví du os que a com põem.

Art. 14. O go ver no da na ção es pa nho la é uma mo nar quia mo de -
ra da he re di tá ria.

Art. 15. O po der de fa zer as leis re si de nas cor tes com o rei.
Art. 16. O po der de fa zer exe cu tar as leis re si de no rei.
Art. 17. O po der de apli car as leis nas ca u sas cí ve is e cri mi na is

re si de nos tri bu na is es ta be le ci dos pela lei.

CAPÍTULO IV
Dos Ci da dãos Espa nhóis

Art. 18. São ci da dãos aque les es pa nhóis que por am bas as li nhas
tra zem sua ori gem dos do mí ni os es pa nhóis de am bos os he mis fé ri os, e re si -
dem em qual quer povo dos mes mos do mí ni os.

Art. 19. É tam bém ci da dão o es tran ge i ro que, go zan do já dos di -
re i tos de es pa nhol, ob ti ver das cor tes car ta es pe ci al de ci da dão.

Art. 20. Para que o es tran ge i ro pos sa ob ter das cor tes esta car ta
de ve rá es tar ca sa do com uma es pa nho la, e ter tra zi do ou fi xa do nas Espa -
nhas al gu ma in ven ção, ou in dús tria apre ciá vel, ou ad qui ri do bens de raiz,
pe los qua is pa gue uma con tri bu i ção di re ta, ou ter-se es ta be le ci do no co mér cio
com um ca pi tal pró prio e con si de rá vel, a ju í zo das mes mas cor tes, ou fe i to
ser vi ços as si na la dos a bem e de fe sa da na ção.

Art. 21. Da mes ma sor te são ci da dãos os fi lhos le gí ti mos dos es -
tran ge i ros do mi ci li a dos nas Espa nhas, que, ha ven do nas ci do nos do mí ni os
es pa nhóis, não te nham ja ma is sa í do fora sem li cen ça do go ver no, e ten do 21 
anos com ple tos te nham re si di do em um povo dos mes mos do mí ni os, exer -
cen do nele al gu ma pro fis são, ofí cio ou in dús tria útil.

Art. 22. Aos es pa nhóis, que por qual quer li nha são ha vi dos e re pu -
ta dos por ori un dos da Áfri ca, lhes fica aber ta a por ta da vir tu de e do me re -
ci men to para se rem ci da dãos; con se qüen te men te as cor tes con ce de rão car ta 
de ci da dão aos que fi ze rem ser vi ços qua li fi ca dos à pá tria, ou aos que se dis -
tin gui rem por seu ta len to, apli ca ção e con du ta, com a con di ção de que se jam
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fi lhos de le gí ti mo ma tri mô nio de pais li vres, e que es te jam ca sa dos com
mu lher li vre, e do mi ci li a dos nos do mí ni os das Espa nhas, e que exer çam
al gu ma pro fis são, ofí cio ou in dús tria útil, com um ca pi tal pró prio.

Art. 23. So men te os que fo rem ci da dãos po de rão ob ter em pre gos 
mu ni ci pa is e ele ger para eles nos ca sos as si na la dos pela lei.

Art. 24. A qua li da de de ci da dão es pa nhol per de-se: 1º, por se na -
tu ra li zar em país es tran ge i ro; 2º, por ad mi tir em pre go de ou tro go ver no; 3º,
por sen ten ça em que se im po nham ape nas afli ti vas ou in fa mes, se não se
ob ti ver re a bi li ta ção; 4º, por ter re si di do 5 anos con se cu ti vos fora do ter ri tó rio
es pa nhol sem co mis são ou li cen ça do go ver no.

Art. 25. O exer cí cio dos mes mos di re i tos sus pen de-se: 1º, em vir -
tu de de in ter di to ju di ci al por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral; 2º, pelo es ta do
de de ve dor fa li do ou de ve dor aos ca be da is pú bli cos; 3º, pelo es ta do de ser -
ven te do més ti co; 4º, por não ter em pre go, ofí cio ou modo de vi ver co nhe ci do;
5º, por se achar pro ces sa do cri mi nal men te; 6º, des de o ano de 1830 de ve rão
sa ber ler e es cre ver os que de novo en tra rem no exer cí cio dos di re i tos de
ci da dão.

Art. 26. So men te pe las ca u sas as si na la das nos dois ar ti gos pre ce -
den tes se po dem per der ou sus pen der os di re i tos de ci da dão, e não por ou -
tros.

TÍTULO III
Das Cor tes

CAPÍTULO I
Do Modo de For mar as Cor tes

Art. 27. As cor tes são a união de to dos os de pu ta dos que re pre -
sen tam a na ção, no me a dos pe los ci da dãos na for ma que se dirá.

Art. 28. A base para a re pre sen ta ção na ci o nal é a mes ma em am -
bos os he mis fé ri os.

Art. 29. Esta base é a po vo a ção, com pos ta dos na tu ra is que por
am bas as li nhas se jam ori gi ná ri os dos do mí ni os es pa nhóis, e da que les que
te nham ob ti do das cor tes car ta de ci da dão, como tam bém dos com pre en di dos
no art. 21.

Art. 30. Para o côm pu to da po vo a ção dos do mí ni os eu ro pe us
ser vi rá o úl ti mo cen so do ano de 1797 até que se pos sa fa zer ou tro novo; e
se for ma rá o cor res pon den te para o côm pu to da po vo a ção dos do Ultra mar, 
ser vin do en tre tan to os cen sos mais au tên ti cos en tre os ul ti ma men te for ma dos.

Art. 31. De cada 60.000 al mas de po vo a ção com pos ta, como fica
dito no art. 29, ha ve rá um de pu ta do de cor tes.

Art. 32. Dis tri bu í da a po vo a ção pe las di fe ren tes pro vín ci as, se
re sul tar em al gu ma o ex ces so de mais de 35.000 al mas, se ele ge rá mais um
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de pu ta do, como se o nú me ro che gas se a 70.000; e se o que so bra não ex ce -
der a 35.000 não se con ta rá com ele.

Art. 33. Se hou ver al gu ma pro vín cia, cuja po vo a ção não che gue a 
70.000 al mas, mas que não seja me nor de 60.000, ele ge rá um de pu ta do, e se
ba i xar des te nú me ro se uni rá à ime di a ta para com ple tar o nú me ro de 70.000 
re que ri do. Exce tua-se des ta re gra a ilha de São Do min gos, que no me a rá
de pu ta do qual quer que seja a sua po vo a ção.

CAPÍTULO II
Da No me a ção dos De pu ta dos de Cor te

Art. 34. Para a ele i ção dos de pu ta dos de cor te ce le brar-se-ão jun tas
ele i to ra is de pa ró quia, de par ti do e de pro vín cia.

CAPÍTULO III
Das Jun tas Ele i to ra is de Pa ró quia

Art. 35. As jun tas ele i to ra is de pa ró quia se com po rão de to dos os 
ci da dãos do mi ci li a dos e re si den tes no ter ri tó rio da pa ró quia res pec ti va, en -
tre os qua is se com pre en dem os ecle siás ti cos se cu la res.

Art. 36. Estas jun tas se rão ce le bra das sem pre na pe nín su la e pos -
ses sões ad ja cen tes, no pri me i ro do min go do mês de ou tu bro do ano an te ri -
or ao da ce le bra ção das cor tes.

Art. 37. Nas pro vín ci as do Ultra mar ce le brar-se-ão no pri me i ro
do min go do mês de de zem bro, 15 me ses an tes da ce le bra ção das cor tes,
com avi so que para umas e ou tras da rão an te ci pa da men te as jus ti ças.

Art. 38. Nas jun tas de pa ró quia no me ar-se-á de cada 200 mo ra -
do res um ele i tor pa ro qui al.

Art. 39. Se o nú me ro dos ha bi tan tes da pa ró quia ex ce der a 300,
ain da que não che gue a 400, no me ar-se-ão 2 ele i to res; se ex ce der a 500, ain da
que não che gue a 600, se no me a rão 3, e as sim pro gres si va men te.

Art. 40. Nas pa ró qui as, cujo nú me ro de ha bi tan tes não che gue a
200, con tan to que te nham 150, se no me a rá um ele i tor, e na que la em que não 
hou ver este nú me ro se uni rão os ha bi tan tes ou vi zi nhos aos da ou tra ime di a ta, 
para no me ar o ele i tor ou ele i to res que lhes cor res pon dam.

Art. 41. A jun ta pa ro qui al ele ge rá à plu ra li da de de vo tos 11 ár bi -
tros para que es tes no me i em o ele i tor pa ro qui al.

Art. 42. Se na jun ta pa ro qui al hou ver de no me ar-se 2 ele i to res
pa ro qui a is, ele ger-se-ão 21 ár bi tros, e se 3, 31, sem que em ne nhum caso se
pos sa ex ce der des te nú me ro de ár bi tros, a fim de evi tar con fu são.

Art. 43. Para con sul tar a ma i or co mo di da de das po vo a ções pe que -
nas se ob ser va rá que aque la pa ró quia, que che gar a ter 20 vi zi nhos, ele ge rá
um ár bi tro; a que che gar a ter de 30 a 40, ele ge rá 2; a que ti ver de 50 a 60, 3,
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e as sim pro gres si va men te. As pa ró qui as que ti ve rem me nos de 20 ha bi tan tes
se uni rão com as mais ime di a tas para ele ger ár bi tro.

Art. 44. Os ár bi tros das pa ró qui as das po vo a ções pe que nas as sim 
ele i tos se jun ta rão no povo mais a pro pó si to, e logo que com po nham o
nú me ro de 11 ou ao me nos de 9 no me a rão 1 ele i tor pa ro qui al; se com pu se rem
o nú me ro de 21 ou ao me nos de 17, no me a rão 2 ele i to res pa ro qui a is; e se fo -
rem 31, e se re u ni rem ao me nos 25, no me a rão 3 ele i to res ou os que lhe com -
pe ti rem, ou cor res pon de rem.

Art. 45. Para ser no me a do ele i tor pa ro qui al re quer-se que seja
ci da dão ma i or de 25 anos, mo ra dor e re si den te na pa ró quia.

Art. 46. As jun tas de pa ró quia se rão pre si di das pelo che fe po lí ti co
ou al ca i de da ci da de, vila ou al de ia em que se con gre ga rem, com as sis tên cia 
do cura-pá ro co para ma i or so le ni da de do ato; e se num mes mo povo, em
ra zão do nú me ro das suas pa ró qui as, se ce le bra rem duas ou mais jun tas,
pre si di rá a uma o che fe po lí ti co ou o al ca i de, à ou tra o ou tro al ca i de, e os re -
ge do res por sor te pre si di rão as ou tras.

Art. 47. Che ga da a hora da re u nião, que se fará nas ca sas con sis -
to ri a is, ou no lu gar onde for do cos tu me, achan do-se jun tos os ci da dãos que 
ti ve rem con cor ri do, pas sa rão à pa ró quia com seu pre si den te, e nela se ce le -
bra rá uma so le ne mis sa do Espí ri to San to pelo cura-pá ro co, o qual fará um
dis cur so cor res pon den te às cir cuns tân ci as.

Art. 48. Con clu í da a mis sa, vol ta rão ao lu gar don de sa í ram, e
nele se dará prin cí pio à jun ta, no me an do dois es cru ta do res e um se cre tá rio
en tre os ci da dãos pre sen tes, tudo à por ta aber ta.

Art. 49. De po is per gun ta rá o pre si den te se al gum ci da dão tem
que ex por al gu ma que i xa re la ti va a pe i tas ou su bor no para que a ele i ção re ca ia 
em de ter mi na da pes soa; e se a hou ver de ve rá fa zer-se jus ti fi ca ção pú bli ca e
ver bal no mes mo ato. Sen do cer ta a acu sa ção, se rão pri va dos de voz ati va e
pas si va os que ti ve rem co me ti do o de li to. Os ca lu ni a do res so fre rão, e des te
ju í zo não se ad mi ti rá re cur so al gum.

Art. 50. Se aca so se sus ci ta rem dú vi das so bre se em al gum dos
pre sen tes con cor rem as qua li da des re que ri das para po der vo tar, a mes ma
jun ta de ci di rá no ato o que lhe pa re cer, e o que se de ci dir se exe cu ta rá sem
re cur so al gum por esta vez e para este úni co efe i to.

Art. 51. Pro ce der-se-á ime di a ta men te à no me a ção dos ár bi tros, o
que se fará de sig nan do cada ci da dão um nú me ro de pes so as igual aos dos
ár bi tros, para o que se apro xi ma rá à mesa onde se acha rem o pre si den te, os
es cru ta do res e o se cre tá rio, este as es cre ve rá numa lis ta em sua pre sen ça; e
nes te e nos mais atos de ele i ção nin guém po de rá vo tar em si mes mo, de ba i xo
da pena de per der o di re i to de vo tar.

Art. 52. Con clu in do este ato, o pre si den te, es cru ta do res e se cre tá rio, 
re co nhe ce rão as lis tas, e aque le pu bli ca rá em voz alta os no mes dos ci da dãos
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que ti ve rem sido ele i tos ár bi tros, por te rem re u ni do ma i or nú me ro de vo -
tos.

Art. 53. Os ár bi tros no me a dos se re ti ra rão para um lu gar se pa ra do
an tes de dis sol ver-se a jun ta, e con fe ren ci an do en tre si pro ce de rão a no me ar 
o ele i tor ou ele i to res da que la pa ró quia e fi ca rão ele i tas a pes soa ou pes so as
que re u ni rão mais da me ta de dos vo tos. De po is pu bli car-se-á na jun ta a
no me a ção.

Art. 54. O se cre tá rio la vra rá a ata, que será fir ma da por ele, pelo
pre si den te e pe los ár bi tros, e se en tre ga rá có pia dela, fir ma da pe los mes mos, à
pes soa ou pes so as ele i tas para fa zer cons tar sua no me a ção.

Art. 55. Ne nhum ci da dão po de rá es cu sar-se des tes en car gos por
qual quer mo ti vo ou pre tex to que seja.

Art. 56. Na jun ta pa ro qui al ne nhum ci da dão se po de rá apre sen tar
com ar mas.

Art. 57. Ve ri fi ca da a no me a ção de ele i to res se dis sol ve rá ime di a -
ta men te a jun ta, e qual quer ou tro ato em que in ten te in tro me ter-se será
nulo.

Art. 58. Os ci da dãos que com pu se ram a jun ta pas sa rão à pa ró quia,
onde se can ta rá um so le ne Te-Deum, le van do o ele i tor ou ele i to res en tre o
pre si den te, os es cru ta do res e o se cre tá rio.

CAPÍTULO IV
Das Jun tas Ele i to ra is de Dis tri to (Par ti do)

Art. 59. As jun tas ele i to ra is de dis tri to se com po rão dos ele i to res
pa ro qui a is, que se con gre ga rão na ca be ça de cada dis tri to ou par ti do, a fim
de no me ar o ele i tor ou ele i to res, que hão de con cor rer à ca pi tal da pro vín cia 
para ele ger os de pu ta dos das cor tes.

Art. 60. Estas jun tas ce le brar-se-ão sem pre na pe nín su la, e ilhas e 
pos ses sões ad ja cen tes, no pri me i ro do min go do mês de no vem bro do ano
an te ri or ao em que se hão de ce le brar as cor tes.

Art. 61. Nas pro vín ci as do Ultra mar ce le brar-se-ão no pri me i ro
do min go do mês de ja ne i ro pró xi mo se guin te ao de de zem bro, em que se
ti ve rem ce le bra do as jun tas de pa ró qui as.

Art. 62. Para vir no co nhe ci men to do nú me ro de ele i to res que
cada par ti do ou dis tri to há de no me ar, ob ser var-se-ão as se guin tes re gras:

Art. 63. O nú me ro de ele i to res de par ti do será tri plo do nú me ro
de de pu ta dos que se hão de ele ger.

Art. 64. Se o nú me ro de par ti dos da pro vín cia for ma i or que o
dos ele i to res, que se re que re rem pelo ar ti go pre ce den te para a no me a ção
dos que lhe cor res pon dem, no me ar-se-á, não obs tan te isso, um ele i tor de
cada par ti do.
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Art. 65. Se o nú me ro de par ti dos for me nor que o dos ele i to res
que se de vem no me ar, cada par ti do ele ge rá 1, 2 ou mais, até com ple tar o
nú me ro que se re quer; po rém, no caso de fal tar ain da 1 ele i tor, no meá-lo-á
o par ti do que se guir em ma i or po pu la ção; se to da via fal tar ou tro, no -
meá-lo-á o par ti do que se guir em ma i or po pu la ção, e as sim su ces si va men te.

Art. 66. Pelo que fica es ta be le ci do nos arts. 31, 32, 33 e nos três
ar ti gos pre ce den tes, o cen so de ter mi na quan tos de pu ta dos cor res pon dem a
cada pro vín cia e quan tos ele i to res a cada um dos seus par ti dos.

Art. 67. As jun tas ele i to ra is do par ti do se rão pre si di das pelo che -
fe po lí ti co, ou pelo al ca i de pri me i ro do povo ca be ça de par ti do ou dis tri to, a 
quem se apre sen ta rão os ele i to res pa ro qui a is com o do cu men to que acre di -
te sua ele i ção, para que se jam ano ta dos seus no mes no li vro em que se hão
de la vrar as atas da jun ta.

Art. 68. No dia as si na la do se ajun ta rão os ele i to res de pa ró quia
com o pre si den te nas sa las con sis to ri a is, à por ta aber ta, e co me ça rão por
no me ar um se cre tá rio e dois es cru ta do res den tre os mes mos ele i to res.

Art. 69. De po is apre sen ta rão os ele i to res os cer ti fi ca dos de sua
no me a ção para se rem exa mi na dos pelo se cre tá rio e es cru ta do res, que no
dia se guin te de ve rão in for mar se es tão ou não re gu la res. Os cer ti fi ca dos do
se cre tá rio e es cru ta do res se rão exa mi na dos por uma co mis são de três in di -
ví du os da jun ta, que se no me a rá para esse efe i to para que in for me tam bém
no se guin te dia so bre elas.

Art. 70. Con gre ga dos nes te dia os ele i to res pa ro qui a is se le rão os 
in for mes so bre os cer ti fi ca dos, e achan do-se al gum re pa ro que por a al gum
de les ou aos ele i to res por fal ta de al gu ma das qua li da des re que ri das, a jun ta
re sol ve rá de fi ni ti va men te, e ato con tí nuo, o que lhe pa re cer, e o que re sol -
ver se exe cu ta rá sem re cur so.

Art. 71. Con clu í do este ato pas sa rão os ele i to res pa ro qui a is com
seu pre si den te à igre ja ma i or, onde se can ta rá uma so le ne mis sa do Espí ri to
San to pelo ecle siás ti co de ma i or dig ni da de, o qual fará um dis cur so aná lo go 
às cir cuns tân ci as.

Art. 72. De po is des te ato re li gi o so se res ti tu i rão às ca sas con sis to -
ri a is, e ocu pan do os ele i to res seus as sen tos, sem pre fe rên cia al gu ma, lerá o
se cre tá rio este ca pí tu lo da cons ti tu i ção, e de po is fará o pre si den te a mes ma
per gun ta que se con tém no art. 49, e se ob ser va rá tudo quan to nele se pres -
cre ve.

Art. 73. Ime di a ta men te de po is se pro ce de rá à no me a ção do ele i tor
ou ele i to res de par ti do, ele gen do-os de um em um e por es cru tí nio se cre to,
me di an te bi lhe tes em que es te ja es cri to o nome da pes soa que cada um ele ge.

Art. 74. Con clu í dos os vo tos, o pre si den te, se cre tá rio e es cru ta -
do res, fa rão a re gu la ção de les, e fi ca rá ele i to aque le em quem re ca ir ao me -
nos a me ta de dos vo tos e um mais, pu bli can do o pre si den te cada ele i ção. Se 
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ne nhum ti ver tido a plu ra li da de ab so lu ta de vo tos, os dois que ti ve rem tido 
o ma i or nú me ro en tra rão em se gun do es cru tí nio, e fi ca rá ele i to o que re u nir 
ma i or nú me ro de vo tos. No caso de em pa te de ci di rá a sor te.

Art. 75. Para ser ele i tor de par ti do re quer-se: ser ci da dão, que se
ache no exer cí cio de seus di re i tos, ma i or de 25 anos, mo ra dor e re si den te no 
par ti do, ou seja, le i go ou ecle siás ti co se cu lar, po den do re ca ir a ele i ção nos
ci da dãos que com põem a jun ta ou nos de fora dela.

Art. 76. O se cre tá rio la vra rá a ata, que com ele fir ma rão o pre si -
den te e es cru ta do res, e se en tre ga rá có pia dela, fir ma da pe los mes mos, à
pes soa ou pes so as ele i tas para fa zer cons tar sua no me a ção. O pre si den te
des ta jun ta re me te rá ou tra có pia, fir ma da por ele e pelo se cre tá rio, ao pre si -
den te da jun ta da pro vín cia, onde se fará no tó ria a ele i ção nos pa péis pú bli cos.

Art. 77. Nas jun tas ele i to ra is de par ti do se ob ser va rá tudo o que
se de ter mi na para as jun tas ele i to ra is de pa ró quia nos arts. 55, 56, 57 e 58.

CAPÍTULO V
Das Jun tas Ele i to ra is de Pro vín cia

Art. 78. As jun tas ele i to ra is de pro vín cia se com po rão dos ele i to res
de to dos os par ti dos dela, que se con gre ga rão na ca pi tal a fim de no me ar os 
de pu ta dos que lhe cor res pon dem para as sis tir às cor tes, como re pre sen tan tes 
da na ção.

Art. 79. Estas jun tas ce le brar-se-ão sem pre na pe nín su la e ilhas
ad ja cen tes no pri me i ro do min go do mês de de zem bro do ano an te ri or às
cor tes.

Art. 80. Nas pro vín ci as ul tra ma ri nas ce le brar-se-ão no se gun do
do min go de mar ço do mes mo ano em que se ce le bra rem as jun tas de par ti do.

Art. 81. Estas jun tas se rão pre si di das pelo che fe po lí ti co da ca pi -
tal da pro vín cia, a quem se apre sen ta rão os ele i to res de par ti do com o do cu -
men to de sua ele i ção, para que seus no mes se ano tem no li vro em que se
hão de es cre ver as atas da jun ta.

Art. 82. No dia as si na la do se jun ta rão os ele i to res de par ti do com 
o pre si den te nas ca sas con sis to ri a is, ou no edi fí cio que se jul gar mais pró prio
para um ato tão so le ne, à por ta aber ta, e co me ça rão por no me ar à plu ra li da de
de vo tos um se cre tá rio e dois es cru ta do res den tre os mes mos ele i to res.

Art. 83. Se a uma pro vín cia não cou ber mais do que um de pu ta do
con cor re rão ao me nos 5 ele i to res para a sua no me a ção, dis tri bu í do este
nú me ro en tre os par ti dos em que es ti ver di vi di da ou for man do par ti dos
para este úni co efe i to.

Art. 84. Ler-se-ão os qua tro ca pí tu los des ta cons ti tu i ção, que tra tam 
das ele i ções. De po is ler-se-ão as cer ti dões das atas das ele i ções fe i tas nas
ca be ças de par ti do, re me ti das pe los res pec ti vos pre si den tes, e da mes ma
sor te apre sen ta rão os ele i to res os cer ti fi ca dos de sua no me a ção para se rem
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exa mi na dos pelo se cre tá rio e es cru ta do res, que de ve rão no dia se guin te
in for mar se es tão ou não re gu la res. Os cer ti fi ca dos do se cre tá rio e es cru ta -
do res se rão exa mi na dos por uma co mis são de três in di ví du os da jun ta, que
se no me a rão para esse efe i to, para que in for mem so bre eles no dia se guin te.

Art. 85. Jun tos nes se dia os ele i to res de par ti do, se le rão os in for -
mes so bre as cer ti dões, e, achan do-se al gum re pa ro que opor a al gu ma de las
ou aos ele i to res por fal ta de al gu ma das qua li da des re que ri das, a jun ta re -
sol ve rá de fi ni ti va men te, e ato con tí nuo, o que lhe pa re cer, e o que re sol ver
se exe cu ta rá sem re cur so.

Art. 86. De po is os ele i to res de par ti do se di ri gi rão, com o seu
pre si den te, à ca te dral ou igre ja ma i or, onde se can ta rá uma so le ne mis sa do
Espí ri to San to, e o bis po, ou em sua fal ta o ecle siás ti co de ma i or dig ni da de,
fará um dis cur so pró prio das cir cuns tân ci as.

Art. 87. Con clu í do este ato re li gi o so, vol ta rão ao lu gar don de sa í -
ram, e, à por ta aber ta, ocu pan do os ele i to res seus as sen tos sem pre fe rên cia
al gu ma, fará o pre si den te a mes ma per gun ta que se con tém no art. 49, e se
ob ser va rá tudo quan to nele se pres cre ve.

Art. 88. Pro ce der-se-á de po is pe los ele i to res que se acha rem pre -
sen tes à ele i ção do de pu ta do ou de pu ta dos, e se ele ge rão de um em um,
apro xi man do-se à mesa, onde es ti ver o pre si den te, os es cru ta do res e se cre -
tá rio, e este es cre ve rá numa lis ta o nome da pes soa que cada um ele ge. O
se cre tá rio e os es cru ta do res, se rão os pri me i ros que vo tam.

Art. 89. Con clu í do este ato de vo tar, o pre si den te, se cre tá rio e es -
cru ta do res, fa rão a re gu la ção dos vo tos, e fi ca rá ele i to o que re u nir a plu ra -
li da de. No caso de em pa te de ci di rá a sor te, e fe i ta a ele i ção de cada um o
pre si den te a pu bli ca rá.

Art. 90. De po is da ele i ção de de pu ta dos se pro ce de rá à dos subs -
ti tu tos (su plen tes) pelo mes mo mé to do e for ma, e seu nú me ro será em cada
pro vín cia a ter ça par te dos de pu ta dos que lhe cor res pon dem. Se a al gu ma
pro vín cia não to car ele ger mais do que um de pu ta do ou dois, ele ge rá sem
em bar go um de pu ta do subs ti tu to. Estes con cor re rão às cor tes logo que se
ve ri fi que a mor te do pro pri e tá rio ou sua im pos si bi li da de, a ju í zo das mes mas,
em qual quer tem po que um ou ou tro aci den te se ve ri fi que de po is da ele i ção.

Art. 91. Para ser de pu ta do de cor tes re quer-se: ser ci da dão, que
es te ja no exer cí cio de seus di re i tos, ma i or de 25 anos, e que te nha nas ci do
na pro vín cia e que seja mo ra dor nela com re si dên cia ao me nos de 7 anos,
ou seja le i go ou ecle siás ti co se cu lar, po den do re ca ir a ele i ção nos ci da dãos
que com põem a jun ta ou nos de fora dela. 

Art. 92. Re quer-se de ma is para ser ele i to de pu ta do de cor tes que
te nha uma ren da anu al pro por ci o na da, pro ce den te de bens pró pri os.

Art. 93. Sus pen de-se a dis po si ção do ar ti go pre ce den te até que as 
cor tes, que para o di an te se hão de ce le brar, de cla rem ter já che ga do o tem -
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po de po der ter efe i to, as si na lan do a quo ta da ren da e a qua li da de dos bens
de que ela deve pro vir, e o que re sol ve rem se terá por cons ti tu ci o nal, como
se aqui se achas se ex pres so.

Art. 94. Se aca so su ce der que uma mes ma pes soa seja ele i ta pela
pro vín cia don de é na tu ral e por aque la em que está re si den te, sub sis ti rá a
ele i ção des ta, e pela pro vín cia don de é na tu ral virá às cor tes o subs ti tu to
cor res pon den te.

Art. 95. Os se cre tá ri os do des pa cho, os Con se lhe i ros de Esta do e
os que ser vem em pre gos na casa real, não po de rão ser ele i tos de pu ta dos de
cor tes.

Art. 96. Tam bém não po de rá ser ele i to de pu ta do de cor tes al gum 
es tran ge i ro, ain da que te nha ob ti do das cor tes car ta de ci da dão.

Art. 97. Ne nhum em pre ga do pú bli co no me a do pelo go ver no po -
de rá ser ele i to de pu ta do de cor tes pela pro vín cia em que exer ce seu car go.

Art. 98. O se cre tá rio lan ça rá a ata das ele i ções, que será fir ma da
por ele, pelo pre si den te e por to dos os ele i to res.

Art. 99. De po is to dos ele i to res ou tor ga rão, sem es cu sa al gu ma, a
to dos, e a cada um dos de pu ta dos, am plos po de res, se gun do a fór mu la
se guin te, en tre gan do-se a cada de pu ta do seu cor res pon den te po der para o
apre sen tar nas cor tes.

Art. 100. Os po de res se rão con ce bi dos nes tes ter mos: ”Na ci da de
ou vila de … a … dia do mês de … do ano de … nas sa las de … achan do-se
con gre ga dos os srs. (aqui se po rão os no mes do pre si den te e dos ele i to res
de par ti do que for mam a jun ta ele i to ral da pro vín cia) … di rão pe ran te mim, 
es cri vão aba i xo as si na do, e tes te mu nhas para este efe i to con vo ca das, que,
ten do-se pro ce di do, con for me a cons ti tu i ção po lí ti ca da mo nar quia es pa -
nho la, à no me a ção dos ele i to res pa ro qui a is e de par ti do, com to das as so le -
ni da des pres cri tas pela mes ma cons ti tu i ção, como cons ta va das cer ti dões
ori gi na is, re u ni dos os ex pres sa dos ele i to res dos par ti dos da pro vín cia de …
no dia de … do mês de … do pre sen te ano, te nham fe i to a no me a ção des ta
pro vín cia, tem de con cor rer às cor tes, e que fo ram ele i tos por de pu ta dos
para elas por esta pro vín cia os srs. N. N. N., como cons ta da ata es cri ta e fir -
ma da por N. N. N., em con se qüên cia do que lhes ou tor gam am plos po de res 
a to dos jun tos, e a cada um de si, para cum prir e de sem pe nhar as au gus tas
fun ções de seu car go, e para que, com os mais de pu ta dos de cor tes, como
re pre sen tan tes da na ção es pa nho la, pos sam acor dar e re sol ver quan to jul -
ga rem con du cen te ao bem ge ral dela no uso das fa cul da des que a cons ti tu i -
ção de ter mi na, e den tro dos li mi tes que a mes ma pres cre ve, sem po der der -
ro gar, al te rar ou va ri ar de ma ne i ra al gu ma ne nhum de seus ar ti gos de ba i xo 
de al gum pre tex to, e em nome de to dos os ha bi tan tes des ta pro vín cia, em
vir tu de das fa cul da des que lhes são con ce di das, como ele i to res no me a dos
para este ato, a ter por vá li do, e obe de cer e cum prir quan to, como tais de pu ta -
dos de cor tes, fi ze rem e for por esta re sol vi do con for me a Cons ti tu i ção Po lí -
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ti ca da mo nar quia es pa nho la. Assim o dis se ram e ou tor ga ram, achan do-se
pre sen tes, como tes te mu nhas, N. N., que com os srs. ou tor gan tes o fir ma ram,
do que dou fé.

Art. 101. O pre si den te, es cru ta do res e se cre tá rio re me te rão ime -
di a ta men te có pia fir ma da pe los mes mos da ata das ele i ções à de pu ta ção
per ma nen te das cor tes, e fa rão que se pu bli quem as ele i ções por meio da
im pren sa, re me ten do um exem plar a cada povo da pro vín cia.

Art. 102. Para a in de ni za ção dos de pu ta dos se lhes as sis ti rá pe las 
suas res pec ti vas pro vín ci as com a diá ria quan tia que as cor tes, no se gun do
ano de cada de pu ta ção ge ral, as si na rem para a de pu ta ção que lhe há de
su ce der, e aos de pu ta dos do Ultra mar se abo na rá além dis so o que pa re cer
ne ces sá rio, a ju í zo de suas res pec ti vas pro vín ci as, para os gas tos de vi a gem
de ida e vol ta. 

Art. 103. Obser var-se-á nas jun tas ele i to ras de pro vín cia tudo o
que se pres cre ve nos arts. 55, 56, 57 e 58, a ex ce ção do que pre vi ne o art. 328.

CAPÍTULO VI
Da Ce le bra ção das Cor tes

Art. 104. Jun tar-se-ão as cor tes to dos os anos na ca pi tal do re i no
em edi fí cio des ti na do para este úni co ob je to.

Art. 105. Qu an do jul ga rem con ve ni en te tras la dar-se para ou tro
lu gar po de rão fazê-lo, con tan to que a po vo a ção não dis te da ca pi tal mais de 
12 lé guas, e que dois ter ços dos de pu ta dos con ve nham na tras la da ção.

Art. 106. As ses sões das cor tes em cada ano du ra rão 3 me ses con -
se cu ti vos, dan do prin cí pio no pri me i ro dia de mar ço.

Art. 107. As cor tes po de rão pror ro gar suas ses sões quan do mu i to 
por ou tro mês em dois ca sos úni cos: 1º à pe ti ção do rei; 2º se as cor tes o jul -
ga rem ne ces sá rio por uma re so lu ção das duas ter ças par tes dos de pu ta dos.

Art. 108. Os de pu ta dos se re no va rão em sua to ta li da de cada 2
anos.

Art. 109. Se a guer ra ou a ocu pa ção de al gu ma par te do ter ri tó rio 
da mo nar quia pelo ini mi go im pe di rem que se apre sen tem a tem po to dos
ou al guns dos de pu ta dos de uma ou mais pro vín ci as, se rão su pri dos os que 
fal ta rem pe los an te ri o res de pu ta dos das res pec ti vas pro vín ci as, sor te an do
en tre si até com ple tar o nú me ro que lhe cor res pon da.

Art. 110. Os de pu ta dos não po de rão tor nar a ser ele i tos se não
me di an do ou tra de pu ta ção.

Art. 111. Logo que os de pu ta dos che guem à ca pi tal se apre sen ta rão 
à de pu ta ção per ma nen te de cor tes, a qual fará lan çar seus no mes e o da
pro vín cia que os ele geu em um re gis tro na se cre ta ria das mes mas cor tes.
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Art. 112. No ano da re no va ção dos de pu ta dos ce le brar-se-á no
dia 15 de fe ve re i ro, à por ta aber ta, a pri me i ra jun ta pre pa ra tó ria, fa zen do de 
pre si den te o que for da de pu ta ção per ma nen te, e de se cre tá ri os e es cru ta do -
res os que a mes ma de pu ta ção no me ar den tre os res tan tes in di ví du os que a
com põem.

Art. 113. Nes ta pri me i ra jun ta apre sen ta rão to dos os de pu ta dos
seus po de res, e se no me a rão à plu ra li da de de vo tos duas co mis sões, uma de 
5 in di ví du os para que exa mi ne os po de res de to dos os de pu ta dos, e ou tra de 3 
para que exa mi ne os des tes 5 in di ví du os da co mis são.

Art. 114. No dia 20 do mes mo fe ve re i ro se ce le bra rá, tam bém à
por ta aber ta, a se gun da jun ta pre pa ra tó ria, na qual as duas co mis sões in for -
ma rão so bre a le gi ti mi da de dos po de res, ha ven do tido pre sen tes as có pi as
das atas das ele i ções pro vin ci a is.

Art. 115. Nes ta jun ta e nas mais que fo rem ne ces sá ri as até o dia
25 se re sol ve rão de fi ni ti va men te, e à plu ra li da de de vo tos, as dú vi das que
se sus ci ta rem so bre a le gi ti mi da de dos po de res e qua li da des dos de pu ta dos.

Art. 116. No ano se guin te ao da re no va ção dos de pu ta dos ce le -
brar-se-á a pri me i ra jun ta pre pa ra tó ria no dia 20 de fe ve re i ro, e até 25 as
que se jul ga rem ne ces sá ri as para re sol ver no modo e for ma que se tem dito
nos três ar ti gos pre ce den tes so bre a le gi ti mi da de dos po de res dos de pu ta -
dos que de novo se apre sen ta rem.

Art. 117. Em to dos os anos se ce le bra rá no dia 25 de fe ve re i ro a
úl ti ma jun ta pre pa ra tó ria, na qual to dos os de pu ta dos, pon do a mão so bre
os San tos Evan ge lhos, da rão o se guin te ju ra men to: “Ju ra is de fen der e con -
ser var a re li gião ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, sem ad mi tir ou tra al gu ma no
re i no? – R. Sim, Juro. – Ju ra is guar dar e fa zer guar dar re li gi o sa men te a
Cons ti tu i ção Po lí ti ca da mo nar quia es pa nho la, san ci o na da pe las cor tes
ge ra is e ex tra or di ná ri as da na ção no ano de 1812? – R. Sim, Juro. – Ju ra is
com por tar-vos bem e fi el men te no en car go que a na ção vos tem co me ti do,
olhan do em tudo pelo bem e pros pe ri da de da mes ma na ção? – R. Sim, Juro. 
– Se as sim o fi zer des Deus vos pre me ie; se não, ele vos to ma rá con tas”.

Art. 118. Pro ce der-se-á de po is o ele ger den tre os mes mos de pu ta dos, 
por es cru tí nio se cre to e à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos, um pre si den te, um
vice-pre si den te e qua tro se cre tá ri os, com o que se te rão por cons ti tu í das e
for ma das, as cor tes, e a de pu ta ção per ma nen te ces sa rá em to das as suas
fun ções.

Art. 119. No me ar-se-á no mes mo dia uma de pu ta ção de 22 in di -
ví du os e 2 dos se cre tá ri os, para que pas se a dar par te ao rei de acha rem-se
cons ti tu í das as cor tes e do pre si den te que tem ele i to, a fim de que ma ni fes te 
se as sis ti rá à aber tu ra das cor tes, que se há de ce le brar no dia 1º de mar ço.

Art. 120. Se o rei se achar fora da ca pi tal se lhe fará esta par ti ci -
pa ção por es cri to, e o rei res pon de rá do mes mo modo.
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Art. 121. O rei as sis ti rá por si mes mo à aber tu ra das cor tes, e se
ti ver im pe di men to a fará o pre si den te no dia as si na la do, sem que por mo ti vo 
al gum pos sa de fe rir-se para ou tro. As mes mas for ma li da des se ob ser va rão
para os atos de se fe char as cor tes.

Art. 122. Na sala das cor tes en tra rá o rei sem guar da, e uni ca -
men te acom pa nha do, das pes so as que de ter mi nar o ce ri mo ni al para o re ce -
bi men to e des pe di da do rei, que há de pres cre ver ao re gu la men to do go ver no
in te ri no das cor tes.

Art. 123. O rei fará um dis cur so em que pro po rá às cor tes o que
jul gar con ve ni en te, e ao qual o pre si den te res pon de rá em ter mos ge ra is. Se
o rei não as sis tir, re me te rá seu dis cur so ao pre si den te para que o leia nas
cor tes.

Art. 124. As cor tes não po de rão de li be rar na pre sen ça do rei.
Art. 125. No caso em que os se cre tá ri os do des pa cho fa çam às

cor tes al gu mas pro pos tas em nome do rei, as sis ti rão às dis cus sões quan do e 
do modo que as cor tes de ter mi na rem, e fa la rão ne las; mas não po de rão es tar
pre sen tes quan do se vo tar.

Art. 126. As ses sões das cor tes se rão pú bli cas, e só nos ca sos que
exi jam re ser va se po de rá ce le brar ses são se cre ta.

Art. 127. Nas dis cus sões das cor tes, e em tudo mais que per -
ten cer ao go ver no, e or dem in te ri or, se ob ser va rá o re gu la men to que se
há de for mar por es tas cor tes ge ra is e ex tra or di ná ri as, sem pre ju í zo das
re for mas que as su ces si vas jul ga rem con ve ni en te fa zer no mes mo re gu la -
men to.

Art. 128. Os de pu ta dos se rão in vi o lá ve is por suas opi niões, e em
ne nhum tem po e em ne nhum caso, nem por al gu mas au to ri da des po de rão
ser acu sa dos por elas, nas ca u sas cri mi na is, que con tra eles in ten ta rem, não
po de rão ser jul ga dos se não pelo tri bu nal de cor tes no modo e for ma que se
pres cre ver no re gu la men to in te ri or das mes mas. Du ran te as ses sões das
cor tes e um mês de po is os de pu ta dos não po de rão ser de man da dos ci vil -
men te nem exe cu ta dos por dí vi das.

Art. 129. Du ran te o tem po de sua de pu ta ção, con ta do para este
efe i to, des de que a no me a ção cons te na de pu ta ção per ma nen te de cor tes,
não po de rão os de pu ta dos ad mi tir para si, nem so li ci tar para ou tro, em pre go
al gum de pro vi são do rei nem ain da pro mo ção que não seja de es ca la em
sua res pec ti va car re i ra.

Art. 130. Do mes mo modo não po de rão du ran te o tem po de sua
de pu ta ção, nem ain da um ano de po is do úl ti mo ato de suas fun ções, ob ter
para si, nem so li ci tar para ou tro pen são nem con de co ra ção al gu ma que seja
de pro vi são ou data do rei.
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CAPÍTULO VII
Das Fa cul da des das Cor tes

Art. 131. As fa cul da des das cor tes são:
1º) Pro por e de cre tar as leis, in ter pre tá-las e der ro gá-las em caso

ne ces sá rio.
2º) Re ce ber o ju ra men to ao rei, ao prín ci pe das Astú ri as e à re -

gên cia, como se pres cre ve em seus lu ga res.
3º) Re sol ver qual quer dú vi da de fato ou de di re i to que ocor rer

em or dem à su ces são da co roa.
4º) Ele ger re gên cia ou re gen te do re i no quan do a cons ti tu i ção o

pres cre ve, e as si nar as li mi ta ções com que a re gên cia ou re gen te hão de
exer cer a au to ri da de real.

5º) Fa zer o re co nhe ci men to pú bli co do prín ci pe das Astú ri as.
6º) No me ar tu tor ao rei me nor quan do a cons ti tu i ção o pres cre ver.
7º) Apro var an tes da sua ra ti fi ca ção os tra ta dos de ali an ça ofen si va, 

os de sub sí di os e os es pe ci a is de co mér cio.
8º) Con ce der ou ne gar a ad mis são de tro pas es tran ge i ras no re i no.
9º) De cre tar a cri a ção e su pres são de lu ga res nos tri bu na is que a

Cons ti tu i ção es ta be le ce, e igual men te a cri a ção e su pres são dos ofí ci os pú -
bli cos.

10) Fi xar to dos os anos, à pro pos ta do rei, as for ças de ter ra e
mar, de ter mi nan do as que deve ha ver em tem po de paz e seu au men to em
tem po de guer ra.

11) Dar or de nan ças ao exér ci to, ar ma da e mi lí cia na ci o nal em to dos 
os ra mos que os cons ti tu em.

12) Fi xar os gas tos da ad mi nis tra ção pú bli ca.
13) Esta be le cer anu al men te as con tri bu i ções e im pos tos.
14) Con tra ir em prés ti mo em caso de ne ces si da de so bre o cré di to

da na ção.
15) Apro var a dis tri bu i ção das con tri bu i ções en tre as pro vín ci as.
16) Exa mi nar e apro var as con tas da in ver são dos ca be da is pú bli cos.
17) Esta be le cer as al fân de gas e re gu la men tos de di re i tos.
18) To mar as dis po si ções con ve ni en tes para a ad mi nis tra ção, con -

ser va ção e ina li e na ção dos bens na ci o na is.
19) De ter mi nar o va lor, peso, lei, tipo e de no mi na ção das mo e das.
20) Ado tar o sis te ma que se jul gar mais cô mo do e jus to de pe sos

e me di das.
21) Pro mo ver e fo men tar toda a es pé cie de in dús tria, e re mo ver

os obs tá cu los que a en tor pe çam.
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22) Esta be le cer o pla no ge ral de en si no pú bli co em toda a mo nar -
quia, e apro var o que se fi zer para a edu ca ção do prín ci pe das Astú ri as.

23) Apro var os re gu la men tos ge ra is para a po lí cia e sa ú de do re i no.
24) Pro te ger a li ber da de po lí ti ca da im pren sa.
25) Fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os do des pa cho

e dos mais em pre ga dos pú bli cos.
26) Per ten ce ul ti ma men te às cor tes dar ou ne gar seu con sen ti -

men to em to dos aque les ca sos e atos em que, se gun do a Cons ti tu i ção, é ne -
ces sá rio.

CAPÍTULO VIII
Da For ma ção das Leis e da San ção Real

Art. 132. Todo o de pu ta do tem a fa cul da de de pro por às cor tes
pro je to de lei, fa zen do-o por es cri to e ex pon do as ra zões em que se fun da.

Art. 133. Dois dias ao me nos de po is de apre sen ta do e lido o pro -
je to de lei se lerá se gun da vez, e as cor tes de li be ra rão se deve ou não ad mi -
tir-se à dis cus são.

Art. 134. Admi tin do à dis cus são, se a gra vi da de do as sun to re -
quer a ju í zo das cor tes que pas se pre vi a men te a uma co mis são, se exe cu ta rá 
as sim.

Art. 135. Qu a tro dias ao me nos de po is de ad mi ti do à dis cus são o 
pro je to se lerá ter ce i ra vez, e se po de rá as si nar dia para abrir a dis cus são. 

Art. 136. Che ga do o dia as si na do para a dis cus são, abra ça rá esta
o pro je to na sua to ta li da de e em cada um dos seus ar ti gos.

Art. 137. As cor tes de ci di rão quan do a ma té ria está su fi ci en te -
men te dis cu ti da, e de ci di do que o está se re sol ve rá se há lu gar ou não para
vo tar.

Art. 138. De ci di do que há lu gar para vo tar pro ce der-se-á a isso
ime di a ta men te, ad mi tin do ou re je i tan do em todo ou em par te o pro je to, ou
va ri an do-o e mo di fi can do-o, se gun do as ob ser va ções que se ti ve rem fe i to
na dis cus são.

Art. 139. A vo ta ção se fará à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos, e
para pro ce der a ela será ne ces sá rio que se achem pre sen tes ao me nos me ta de e 
um mais da to ta li da de dos de pu ta dos que de vem com por as cor tes.

Art. 140. Se as cor tes re je i ta rem um pro je to de lei em qual quer
es ta do do seu exa me, ou re sol ve rem que não deve pro ce der-se a vo tar, não
po de rá tor nar a pro por-se no mes mo ano.

Art. 141. Se ti ver sido ado ta do se es cre ve rá por du pli ca do, em
for ma de lei, e se lerá nas cor tes; fe i to o que, e fir ma dos am bos os ori gi na is
pelo pre si den te e dois se cre tá ri os, se rão apre sen ta dos ime di a ta men te ao rei
por uma de pu ta ção.
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Art. 142. O rei tem a san ção das leis.
Art. 143. Dá o rei a san ção pela for ma se guin te, fir ma da com a

sua mão:

“Pu bli que-se como lei”.

Art. 144. O rei nega a san ção pela se guin te fór mu la, fir ma da
igual men te pela sua mão: “Vol te às cor tes” – re me ten do ao mes mo tem po
uma ex po si ção das ra zões que teve para a ne gar.

Art. 145. Terá o rei 30 dias para usar des ta prer ro ga ti va; se den -
tro de les não ti ver dado ou ne ga do a san ção por esse mes mo fato se en ten -
de rá que a tem dado e a dará efe ti va men te.

Art. 146. Dada ou ne ga da a san ção pelo rei, vol ta rá as cor tes um
dos dois ori gi na is, com a fór mu la res pec ti va, para se dar con ta pe ran te elas. 
Este ori gi nal se con ser va rá no ar qui vo das cor tes, e o du pli ca do fi ca rá em
po der do rei.

Art. 147. Se o rei ne gar a san ção não se tor na rá a tra tar do mes -
mo as sun to nas cor tes da que le ano; mas po de rá fa zer-se nas do se guin te.

Art. 148. Se nas cor tes do se guin te ano for no va men te pro pos to,
ad mi ti do e apro va do o mes mo pro je to, apre sen ta do que seja ao rei, po de rá
dar ou ne gar a san ção se gun da vez nos ter mos dos arts. 143 e 144, e no úl ti mo
caso não se tra ta rá do mes mo as sun to na que le ano.

Art. 149. Se pela ter ce i ra vez for pro pos to, ad mi ti do e apro va do
o mes mo pro je to nas cor tes do se guin te ano, pelo mes mo fato se en ten de
que o rei dá a san ção, e apre sen tan do-se-lhe a dará efe ti va men te por meio
da fór mu la ex pres sa no art. 143.

Art. 150. Se an tes que ex pi re o ter mo de 30 dias, em que o rei
deve dar ou ne gar a san ção, che gar o dia em que as cor tes hão de ter mi nar
suas ses sões o rei a dará ou ne ga rá nos 8 pri me i ros das ses sões das se guin tes
cor tes; e, se aca bar este pra zo sem a ter dado, por isto mes mo se en ten de rá
dada e a dará efe ti va men te na for ma pres cri ta, po rém se o rei ne gar a san ção,
po de rão es tas cor tes tra tar do mes mo pro je to.

Art. 151. Ain da que de po is de o rei ter ne ga do a san ção a um
pro je to de lei se pas sem al gum ou al guns anos sem que se pro po nha o mes mo
pro je to, uma vez que tor ne a sus ci tar-se no tem po da mes ma de pu ta ção que 
o ado tou pela pri me i ra vez, ou nos das duas de pu ta ções que ime di a ta men te 
se se gui rem, se en ten de rá sem pre o mes mo pro je to para os efe i tos da san ção
do rei, de que tra tam os três ar ti gos pre ce den tes; se, po rém, na du ra ção das
três de pu ta ções ex pres sa das não tor nar a pro por-se, ain da que de po is se
re pro du za nos pró pri os ter mos, se terá por pro je to novo para os efe i tos
in di ca dos.
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Art. 152. Se o pro je to que se pro põe pela se gun da ou ter ce i ra vez
den tro do ter mo, que o ar ti go pre ce den te fixa, for re je i ta do pe las cor tes, em
qual quer tem po que se re pro du za de po is será con si de ra do como novo pro je to.

Art. 153. As leis der ro gam-se com as mes mas for ma li da des e pe los
mes mos pro ces sos que se es ta be le cem.

CAPÍTULO IX
Da Pro mul ga ção das Leis

Art. 154. Pu bli ca da a lei nas cor tes se dará dis so avi so ao rei para 
que se pro ce da ime di a ta men te à sua pro mul ga ção so le ne.

Art. 155. O rei, para pro mul gar as leis, usa rá da fór mu la se guin te:
“N. (o nome do rei), pela gra ça de Deus e pela cons ti tu i ção da mo nar quia,
es pa nho la, rei das Espa nhas, a to dos os que as pre sen tes vi rem e ou vi rem,
sa bei que as cor tes têm de cre ta do e nós san ci o na mos o se guin te (aqui o tex to
li te ral da lei); por tan to man da mos a to dos os tri bu na is, jus ti ças, che fes,
go ver na do res e mais au to ri da des, tan to ci vis, como mi li ta res e ecle siás ti cos, 
de qual quer clas se e dig ni da de, que guar dem e fa çam guar dar, cum prir e
exe cu tar a pre sen te lei em to das as suas par tes. Tê-lo-eis en ten di do para seu 
cum pri men to, e man da re is que se im pri ma, pu bli que e cir cu le (vá di ri gi da
ao se cre tá rio do des pa cho res pec ti vo).

Art. 156. To das as leis se fa rão cir cu lar de or dem do rei pe los res -
pec ti vos se cre tá ri os do des pa cho di re ta men te a to dos, e a cada um dos tri bu -
na is su pre mos e das pro vín ci as, e mais che fes e au to ri da des su pe ri o res que
as fa rão che gar às su bal ter nas.

CAPÍTULO X
Da De pu ta ção Per ma nen te de Cor tes

Art. 157. Antes que as cor tes se se pa rem no me a rão uma de pu ta ção, 
que se cha ma rá de pu ta ção per ma nen te de cor tes, com pos ta de 7 in di ví du os 
do seu seio, 3 das pro vín ci as da Eu ro pa e 3 das do Ultra mar, e o sé ti mo sa i rá
por sor te en tre um de pu ta do da Eu ro pa e ou tro do Ultra mar.

Art. 158. Ao mes mo tem po no me a rão as cor tes dois subs ti tu tos
(su plen tes) para esta de pu ta ção, um da Eu ro pa e ou tro do Ultra mar.

Art. 159. A de pu ta ção per ma nen te du ra rá de umas cor tes or di ná ri as
até às ou tras.

Art. 160. As fa cul da des des ta de pu ta ção con sis tem nas se guin tes:
1º) Ve lar so bre a ob ser vân cia da cons ti tu i ção e das leis para dar

con ta às pró xi mas cor tes das in fra ções que têm no ta do.
2º) Con vo car as cor tes ex tra or di ná ri as nos ca sos pres cri tos pela

cons ti tu i ção.
3º) De sem pe nhar as fun ções pres cri tas nos arts. 111 e 112.
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4º) Pas sar avi so aos de pu ta dos subs ti tu tos para que con cor ram
em lu gar dos pro pri e tá ri os, e se acon te cer o fa le ci men to ou im pos si bi li da de
ab so lu ta dos pro pri e tá ri os e subs ti tu tos de uma pro vín cia, co mu ni car as
cor res pon den tes or dens à mes ma para que pro ce da à nova ele i ção.

CAPÍTULO XI
Das Cor tes Extra or di ná ri as

Art. 161. As cor tes ex tra or di ná ri as se com po rão dos mes mos
de pu ta dos que for mam as or di ná ri as du ran te os dois anos de sua de pu ta ção.

Art. 162. A de pu ta ção per ma nen te de cor tes as con vo ca rá com
as si na ção de dia nos três ca sos se guin tes: 1º Qu an do va gar a co roa; 2º Qu an do
o rei se im pos si bi li tar de qual quer modo para o go ver no ou qui ser ab di car a 
co roa no su ces sor, es tan do au to ri za da no pri me i ro caso a de pu ta ção para
to mar to das me di das que jul gar con ve ni en tes, a fim de cer ti fi car-se da ina -
bi li da de do rei; 3º Qu an do em cir cuns tân ci as crí ti cas, e por ne gó ci os ár du -
os, o rei ti ver por con ve ni en te que se con gre guem, e as sim o par ti ci par à de -
pu ta ção per ma nen te de cor tes.

Art. 163. As cor tes ex tra or di ná ri as so men te tra ta rão do ob je to
para que fo ram con vo ca das.

Art. 164. As ses sões das cor tes ex tra or di ná ri as co me ça rão e se
ter mi na rão com as mes mas for ma li da des que as or di ná ri as.

Art. 165. A ce le bra ção das cor tes ex tra or di ná ri as não es tor va rá a
ele i ção de no vos de pu ta dos no tem po pres cri to.

Art. 166. Se as cor tes ex tra or di ná ri as não ti ve rem con clu í do suas
ses sões no dia as si na la do para a re u nião das or di ná ri as, ces sa rão as pri me i ras
em suas fun ções, e as or di ná ri as con ti nu a rão o ne gó cio para que aque las
fo ram con vo ca das.

Art. 167. A de pu ta ção per ma nen te de cor tes con ti nu a rá nas fun -
ções que es tão de ter mi na das nos arts. 111 e 112, no caso com pre en di do no
ar ti go pre ce den te.

TÍTULO IV
Do Rei

CAPÍTULO I

Art. 168. A pes soa do rei é sa gra da e in vi o lá vel, e não está su je i ta 
a res pon sa bi li da de.

Art. 169. O rei terá o tra ta men to de Ma jes ta de Ca tó li ca.
Art. 170. O po der de fa zer exe cu tar as leis re si de ex clu si va men te

no rei, e sua au to ri da de se es ten de a tudo quan to con duz à con ser va ção da
or dem pú bli ca no in te ri or e à se gu ran ça do Esta do no ex te ri or, con for me a
cons ti tu i ção e as leis.
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Art. 171. Além da prer ro ga ti va que com pe te ao rei de san ci o nar as
leis e pro mul gá-las, com pe tem-lhe, como prin ci pa is, as fa cul da des se guin tes:

1º) Expe dir os de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções que jul gar
con du cen tes para a exe cu ção das leis.

2º) Cu i dar de que em todo o re i no se ad mi nis tre pron ta e com -
ple men te a jus ti ça.

3º) De cla rar a guer ra, fa zer e ra ti fi car a paz, dan do de po is con ta
do cu men ta da às cor tes.

4º) No me ar os ma gis tra dos de to dos os tri bu na is ci vis e cri mi na is,
se gun do a pro pos ta do Con se lho de Esta do.

5º) Pro ver to dos os em pre gos ci vis e mi li ta res.
6º) Apre sen tar para to dos os bis pa dos e para to das as dig ni da des, e 

be ne fí ci os de pa dro a do real, se gun do a pro pos ta do con se lho de Esta do.
7º) Con ce der hon ras e dis tin ções de toda a clas se, se gun do as

leis.
8º) Man dar nos exér ci tos e ar ma das, e no me ar os ge ne ra is.
9º) Dis por da for ça ar ma da, dis tri bu in do-a como for mais con ve -

ni en te.
10) Di ri gir as re la ções di plo má ti cas e co mer ci a is com as mais

po tên ci as, e no me ar os em ba i xa do res, mi nis tros e côn su les.
11) Cu i dar da fa bri ca ção da mo e da, na qual se porá seu bus to e

seu nome.
12) De cre tar a in ver são dos fun dos des ti na dos a cada um dos

ra mos da ad mi nis tra ção pú bli ca.
13) Per do ar aos de lin qüen tes, se gun do as leis.
14) Fa zer às cor tes as pro pos tas de leis ou de re for mas, que jul gar

con du cen tes ao bem da na ção, para que de li be rem na for ma pres cri ta.
15) Con ce der o pas se ou re ter os de cre tos con ci li a res e bu las pon -

ti fi ci a is, com o con sen ti men to das cor tes, se con ti ve rem dis po si ções ge ra is,
ou vin do o con se lho de Esta do se ver sa rem so bre ne gó ci os par ti cu la res ou
go ver na ti vos, e pas san do seu co nhe ci men to e de ci são ao su pre mo tri bu nal
da jus ti ça, se con ti ve rem pon tos con ten ci o sos, para que se re sol va con for me 
as leis. 

16) No me ar e de mi tir li vre men te os se cre tá ri os de Esta do e do
des pa cho.

Art. 172. As res tri ções da au to ri da de do rei são as se guin tes:
1º) O rei não pode, de ba i xo de qual quer pre tex to, im pe dir a ce le -

bra ção das cor tes nas épo cas e ca sos as si na la dos pela cons ti tu i ção, nem sus -
pen dê-las, nem dis sol vê-las, nem em ba ra çar de ma ne i ra al gu ma suas ses sões e 
de li be ra ções. Os que o acon se lha rem ou au xi li a rem em qual quer ten ta ti va
para es tes atos são de cla ra dos tra i do res e se rão per se gui dos como tais.
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2º) Não pode o rei au sen tar-se do re i no sem con sen ti men to das
cor tes e se o fi zer se en ten de rá que tem ab di ca do a co roa.

3º) O rei não pode ali e nar, ce der, re nun ci ar ou de qual quer ma -
ne i ra tras pas sar a ou tro a au to ri da de real nem al gu ma de suas prer ro ga ti -
vas.

Se por qual quer ca u sa qui ser ab di car o tro no no ime di a to su ces -
sor, não o po de rá fa zer sem o con sen ti men to das cor tes.

4º) O rei não pode ali e nar, ce der ou per mu tar pro vín cia, ci da de,
vila ou lu gar, nem par te al gu ma, por pe que na que seja, do ter ri tó rio es pa -
nhol.

5º) Não pode o rei fa zer ali an ça ofen si va nem tra ta do es pe ci al de
co mér cio com al gu ma po tên cia es tran ge i ra sem o con sen ti men to das cor tes.

6º) Da mes ma sor te não pode obri gar-se por al gum tra ta do a dar
sub sí di os a po tên cia al gu ma es tran ge i ra sem o con sen ti men to das cor tes.

7º) O rei não pode ce der nem ali e nar os bens na ci o na is sem
con sen ti men to das cor tes.

8º) O rei não pode im por por si só, di re ta ou in di re ta men te, con -
tri bu i ções, nem pe dir con tri bu i ções vo lun tá ri as de ba i xo de qual quer nome
ou para qual quer ob je to que seja sem de cre to das cor tes.

9º) O rei não pode con ce der pri vi lé gio ex clu si vo à pes soa ou
cor po ra ção al gu ma.

10) O rei não pode to mar a pro pri e da de de al gum par ti cu lar ou
cor po ra ção, nem per tur bá-lo na pos se, uso e pro ve i to dela, e se al gum caso
for ne ces sá rio para um ob je to de co nhe ci da uti li da de co mum to mar a pro -
pri e da de de um par ti cu lar, não po de rá fa zer sem que ao mes mo tem po seja
in de ni za do, e se lhe dê em bom câm bio o que ho mens bons ar bi tra rem.

11) Não pode o rei pri var in di ví duo al gum de sua li ber da de nem 
im por-lhe por si al gu ma pena. O se cre tá rio do des pa cho que fir mar a or dem e
o juiz que a exe cu tar se rão res pon sá ve is à na ção e cas ti ga dos, como réus de
aten ta do con tra a li ber da de in di vi du al. Só no caso de que o bem e se gu ran ça
do Esta do exi jam a pri são de al gu ma pes soa po de rá o rei ex pe dir or dens
para esse efe i to, com a con di ção, po rém, de que den tro de 48 ho ras de ve rá
en tre gar à dis po si ção do tri bu nal ou juiz com pe ten te.

12) O rei an tes de con tra ir ma tri mô nio dará par te às cor tes para
ob ter seu con sen ti men to, e se o não fi zer se en ten de rá que ab di cou a co roa.

Art. 173. O rei na su bi da ao tro no, e, se for me nor, quan do en trar 
a go ver nar o re i no, pres ta rá ju ra men to pe ran te as cor tes de ba i xo da for ma
se guin te:

“N. (seu nome) pela gra ça de Deus e pela cons ti tu i ção da mo nar -
quia es pa nho la, rei das Espa nhas, juro por Deus e pe los San tos Evan ge lhos
que de fen de rei e con ser va rei a re li gião ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, sem
per mi tir ou tra al gu ma no re i no; que guar da rei e fa rei guar dar a Cons ti tu i ção
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Po lí ti ca e leis da mo nar quia es pa nho la, não ten do em vis ta em tudo quan to
fi zer se não o bem e uti li da de dela; que não ali e na rei, ce de rei ou des mem -
bra rei par te al gu ma do re i no; que nun ca exi gi rei quan ti da de al gu ma de fru tos, 
di nhe i ro ou ou tra co i sa, se não o que as cor tes ti ve rem de cre ta do; que nun ca 
to ma rei a pes soa al gu ma a sua pro pri e da de, e que res pe i ta rei so bre tudo a
li ber da de po lí ti ca da na ção e a pes so al de cada in di ví duo; e se no que hei
ju ra do, em tudo ou em par te, o con trá rio fi zer, não devo ser obe de ci do; an tes
aqui lo em que con tra vi er seja nulo e de ne nhum va lor. Assim Deus me aju de e 
seja em mi nha de fe sa; e se não, me peça con tas.”

CAPÍTULO II
Da Su ces são à Co roa

Art. 174. O re i no das Espa nhas é in di vi sí vel, e só su ce de rão no
tro no per pe tu a men te des de a pro mul ga ção da cons ti tu i ção, pela or dem
re gu lar de pri mo ge ni tu ra e re pre sen ta ção en tre os des cen den tes le gí ti mos,
va rões e fê me as das li nhas que se hão de ex pres sar.

Art. 175. Não po dem ser reis das Espa nhas se não os que fo rem
fi lhos le gí ti mos ha vi dos em cons tan te e le gí ti mo ma tri mô nio.

Art. 176. No mes mo grau e li nha os va rões pre fe rem às fê me as e
sem pre o ma i or ao me nor; po rém as fê me as de me lhor li nha ou de me lhor
grau na mes ma li nha pre fe rem aos va rões de li nha ou de grau pos te ri or.

Art. 177. O fi lho ou fi lha do pri mo gê ni to do rei, no caso de mor rer
seu pai sem ter en tra do na su ces são do re i no, pre fe re aos tios e su ce de ime -
di a ta men te ao avô por di re i to de re pre sen ta ção. 

Art. 178. Enquan to se não ex tin guir a li nha em que está ra di ca da
a su ces são não en tra a ime di a ta.

Art. 179. O rei das Espa nhas é o sr. D. Fer nan do VII de Bour bon,
que atu al men te re i na.

Art. 180. Na fal ta do sr. D. Fer nan do VII de Bour bon su ce de rão
seus des cen den tes le gí ti mos e os ir mãos de seu pai, as sim va rões, como
fê me as, e os des cen den tes le gí ti mos des tes pela or dem que fica pre ve ni da,
guar dan do em to dos o di re i to de re pre sen ta ção a pre fe rên cia das li nhas
an te ri o res às pos te ri o res.

Art. 181. As cor tes de ve rão ex clu ir da su ces são aque la pes soa ou
pes so as que fo rem in ca pa zes para go ver nar, ou ti ve rem fe i to co i sa por que
me re çam per der a co roa.

Art. 182. Se che ga rem a ex tin guir to das as li nhas que fi cam as si na -
la das, as cor tes fa rão no vos cha ma men tos, se gun do vi rem que mais im por ta
à na ção, se guin do sem pre a or dem e re gras de su ce der aqui es ta be le ci das.

Art. 183. Qu an do a co roa haja de re ca ir ime di a ta men te ou haja
re ca í do em fê mea não po de rá esta ele ger ma ri do sem con sen ti men to das
cor tes, e se o con trá rio fi zer en ten der-se-á que ab di ca o tro no.
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Art. 184. No caso de que che gue a re i nar uma fê mea, seu ma ri do
não terá au to ri da de al gu ma re la ti va men te ao re i no, nem par te al gu ma no
go ver no.

CAPÍTULO III
Da Me no ri da de do Rei e da Re gên cia

Art. 185. O rei é de me no ri da de até aos 18 anos com ple tos.
Art. 186. Du ran te a me no ri da de do rei será go ver na do o re i no por

uma re gên cia.
Art. 187. Sê-lo-á igual men te quan do o rei se ache im pos si bi li ta do 

de exer cer sua au to ri da de por qual quer ca u sa fí si ca ou mo ral.
Art. 188. Se o im pe di men to do rei pas sar de 2 anos e o su ces sor

ime di a to for ma i or de 18 anos, as cor tes po de rão no meá-lo re gen te do re i no
em lu gar da re gên cia.

Art. 189. Nos ca sos em que va gar a co roa, sen do o prín ci pe das
Astú ri as me nor de ida de, até que se jun tem as cor tes ex tra or di ná ri as, se não 
se acha rem re u ni das as or di ná ri as, a re gên cia pro vi si o nal se com po rá da
ra i nha-mãe, se a hou ver, de dois de pu ta dos da de pu ta ção per ma nen te das
cor tes, os mais an ti gos por or dem de sua ele i ção na de pu ta ção, e dos con se -
lhe i ros do con se lho de Esta do os mais an ti gos, a sa ber: o de ca no e o ime di a to;
se não hou ver ra i nha-mãe en tra rá na re gên cia o Con se lhe i ro de Esta do ter -
ce i ro em an ti güi da de.

Art. 190. A re gên cia pro vi si o nal será pre si di da pela ra i nha-mãe,
se a hou ver, e em sua fal ta pelo in di ví duo da de pu ta ção per ma nen te das
cor tes, que seja o pri me i ro no me a do nela.

Art. 191. A re gên cia pro vi si o nal não des pa cha rá ou tros ne gó ci os
que os que não ad mi tam di la ção, e não re mo ve rá nem no me a rá em pre ga dos
se não in te ri na men te.

Art. 192. Re u ni das as cor tes ex tra or di ná ri as no me a rão uma re -
gên cia com pos ta de 3 ou 5 pes so as.

Art. 193. Para po der ser in di ví duo da re gên cia se re quer ser ci da dão
no exer cí cio de seus di re i tos, fi can do ex clu í dos os es tran ge i ros ain da que 
te nham car ta de ci da dãos.

Art. 194. A re gên cia será pre si di da por aque le dos seus in di ví du os
que as cor tes de sig na rem, to can do a es tas es ta be le cer em caso ne ces sá rio se
há de ha ver ou não tur no na pre si dên cia, e em que ter mos.

Art. 195. A re gên cia exer ce rá a au to ri da de do rei nos ter mos que
as cor tes jul ga rem.

Art. 196. Uma e ou tra re gên cia pres ta rão ju ra men to, se gun do a
fór mu la pres cri ta no art. 173, acres cen tan do a cláu su la de que se rão fiéis ao
rei, e a re gên cia per ma nen te acres cen ta rá de mais que ob ser va rá as con di ções
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que as cor tes lhe ti ve rem im pos to para o exer cí cio de sua au to ri da de; e
quan do o rei che gue a ser ma i or, ou ces se a im pos si bi li da de, lhe en tre ga rá o 
go ver no do re i no, de ba i xo da pena, se o di la tar um mo men to, de se rem
seus in di ví du os ha vi dos e cas ti ga dos como tra i do res.

Art. 197. To dos os atos da re gên cia se pu bli ca rão em nome do
rei.

Art. 198. Será tu tor do rei me nor a pes soa que o rei de fun to ti ver
no me a do em seu tes ta men to. Se o não ti ver no me a do será tu to ra a ra i -
nha-mãe en quan to per ma ne cer vi ú va. Em sua fal ta será no me a do o tu tor
pe las cor tes. No pri me i ro e ter ce i ro caso o tu tor de ve rá ser na tu ral do re i no.

Art. 199. A re gên cia cu i da rá em que a edu ca ção do rei seja a mais 
con ve ni en te ao ob je to de sua alta qua li da de, e que se de sem pe nhe con for me 
o pla no que as cor tes apro va rem.

Art. 200. Estas de ter mi na rão o sol do que hão de ter os in di ví du os
da re gên cia.

CAPÍTULO IV
Da Fa mí lia Real e do Re co nhe ci men to do Prín ci pe das Astú ri as

Art. 201. O fi lho pri mo gê ni to do rei terá o tí tu lo de Prín ci pe das
Astú ri as.

Art. 202. Os mais fi lhos e fi lhas do rei se rão e se cha ma rão in fan -
tes das Espa nhas.

Art. 203. Da mes ma sor te se cha ma rão Infan tes das Espa nhas os
fi lhos e fi lhas do Prín ci pe das Astú ri as.

Art. 204. A es tas pes so as es ta rá pre ci sa men te li mi ta da a qua li da de
de in fan te das Espa nhas sem que pos sa es ten der-se a ou tras.

Art. 205. Os in fan tes das Espa nhas go za rão das dis tin ções e hon ras
que têm até aqui tido, e po de rão ser no me a dos para toda a clas se de des ti nos,
ex ce tu an do os de ju di ca tu ra e de pu ta ção de cor tes.

Art. 206. O Prín ci pe das Astú ri as não po de rá sair do re i no sem
con sen ti men to das cor tes, e se aca so sair sem ele fi ca rá por isso ex clu í do do
cha ma men to à co roa.

Art. 207. O mes mo se en ten de rá per ma ne cen do fora do re i no por 
mais tem po que o pre fi xo na per mis são, se, re que ri do para que vol va para o 
re i no, o não ve ri fi car den tro do ter mo que as cor tes as si na la rem. 

Art. 208. O Prín ci pe das Astú ri as, os in fan tes, in fan tas e seus fi lhos
e des cen den tes, que se jam sú di tos do rei, não po de rão con tra ir ma tri mô ni os 
sem seu con sen ti men to e o das cor tes, sob pena de se rem ex clu í dos do cha -
ma men to à co roa.
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Art. 209. Dos au tos de nas ci men to, ma tri mô nio e mor te de to das
as pes so as da fa mí lia real se re me te rá uma có pia au tên ti ca às cor tes, e em
sua fal ta à de pu ta ção per ma nen te, para que se guar de em seu ar qui vo.

Art. 210. O Prín ci pe das Astú ri as será re co nhe ci do pe las cor tes
com as for ma li da des que o re gu la men to in te ri or de las de ter mi nar.

Art. 211. Este re co nhe ci men to se fará nas pri me i ras cor tes que se
ce le bra rem de po is do seu nas ci men to.

Art. 212. O Prín ci pe das Astú ri as, che gan do à ida de de 14 anos,
pres ta rá ju ra men to pe ran te as cor tes de ba i xo da for ma se guin te: “N. (o nome), 
Prín ci pe das Astú ri as, juro por Deus e pe los San tos Evan ge lhos que de fen -
de rei e con ser va rei a re li gião ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, sem per mi tir
ou tra al gu ma no re i no; que guar da rei a Cons ti tu i ção Po lí ti ca da mo nar quia
es pa nho la, e que se rei fiel e obe di en te ao rei. Assim Deus me aju de”.

CAPÍTULO V
Da Do ta ção da Fa mí lia Real

Art. 213. As cor tes de ter mi na rão ao rei a do ta ção anu al de sua
casa, que seja cor res pon den te à su bli me dig ni da de de sua pes soa.

Art. 214. Per ten cem ao rei to dos os pa lá ci os re a is que seus pre de -
ces so res têm des fru ta do, e as cor tes fi xa rão os ter re nos que jul ga rem con ve -
ni en te re ser var para o re cre io de sua pes soa.

Art. 215. Ao Prín ci pe das Astú ri as, des de o dia de seu nas ci men to,
e aos in fan tes, des de que com ple ta rem 7 anos de ida de, as si na rão as cor tes
para seus ali men tos a quan ti da de anu al cor res pon den te à sua res pec ti va
dig ni da de.

Art. 216. Às in fan tas, para quan do ca sa rem, as si na rão as cor tes a
quan tia que lhes pa re cer, em qua li da de de dote, e, en tre gue esta, ces sa rão
os ali men tos anu a is.

Art. 217. Aos in fan tes, se ca sa rem en quan to re si di rem nas Espa -
nhas, se lhes con ti nu a rão os ali men tos que lhe es ti ve rem as si na dos; e se
ca sa rem e re si di rem fora ces sa rão os ali men tos, e se lhes en tre ga rá por uma
vez a quan tia que as cor tes de ter mi na rem.

Art. 218. As cor tes fi xa rão os ali men tos anu a is que se hão de dar
à ra i nha-vi ú va.

Art. 219. Os sol dos dos in di ví du os da re gên cia se ti ra rão do dote
as si na do à casa do rei.

Art. 220. A do ta ção da casa do rei e os ali men tos de sua fa mí lia,
de que fa lam os ar ti gos pre ce den tes, se rão de ter mi na dos pe las cor tes no
prin cí pio de cada re i na do, e não se po de rão al te rar du ran te ele.

Art. 221. To das es tas con sig na ções são por con ta da te sou ra ria
na ci o nal, pela qual se rão sa tis fe i tas ao ad mi nis tra dor que o rei no me ar, com 
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o qual se tra ta rão as ações ati vas e pas si vas que em ra zão de in te res ses pos -
sam pro mo ver-se.

CAPÍTULO VI
Dos Se cre tá ri os de Esta do e do Des pa cho

Art. 222. Os se cre tá ri os do des pa cho se rão sete, a sa ber:
O se cre tá rio do des pa cho de Esta do.
O se cre tá rio do des pa cho do go ver no do re i no para a pe nín su la e 

ilhas ad ja cen tes.
O se cre tá rio do des pa cho do go ver no do re i no para o Ultra mar.
O se cre tá rio do des pa cho de gra ça e jus ti ça.
O se cre tá rio do des pa cho de fa zen da.
O se cre tá rio do des pa cho de guer ra.
O se cre tá rio do des pa cho de ma ri nha.
As cor tes su ces si vas fa rão nes te sis te ma de se cre tá ri os do des pa cho 

a va ri a ção que a ex pe riên cia ou as cir cuns tân ci as exi gi rem.
Art. 223. Para ser se cre tá rio do des pa cho se re quer ser ci da dão

no exer cí cio de seus di re i tos, fi can do ex clu í dos os es tran ge i ros, ain da que
te nham car ta de ci da dão.

Art. 224. Por um re gu la men to par ti cu lar apro va do pe las cor tes
se as si na rão a cada se cre ta ria os ne gó ci os que lhe de vem per ten cer.

Art. 225. To das as or dens do rei de ve rão ir fir ma das pelo se cre tá rio 
do des pa cho do ramo a que o as sun to cor res pon der.

Ne nhum tri bu nal nem pes soa pú bli ca dará cum pri men to à or dem
des ti tu í da des te re qui si to.

Art. 226. Os se cre tá ri os do des pa cho se rão res pon sá ve is às cor tes 
pe las or dens que au to ri za rem con tra a cons ti tu i ção ou leis, sem que lhes sir va
de es cu sa tê-lo man da do o rei.

Art. 227. Os se cre tá ri os do des pa cho for ma rão os or ça men tos
anu a is dos gas tos da ad mi nis tra ção pú bli ca que se jul ga rem ne ces sá ri os no
seu res pec ti vo ramo, e da rão con tas dos que ti ve rem fe i to, da ma ne i ra que
se ex pres sa rá.

Art. 228. Para fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os do
des pa cho as cor tes de cre ta rão, an tes de tudo, que há lu gar a for ma ção de
ca u sa.

Art. 229. Dado este de cre to fi ca rá sus pen so o se cre tá rio do des -
pa cho e as cor tes re me te rão ao tri bu nal su pre mo de jus ti ça to dos os do cu -
men tos con cer nen tes à ca u sa que se hou ver de for mar pelo mes mo tri bu nal, 
que a subs tan ci a rá e de ci di rá con for me as leis.
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Art. 230. As cor tes de ter mi na rão o sol do que de ve rão go zar os
se cre tá ri os do des pa cho du ran te seu car go.

CAPÍTULO VII
Do Con se lho de Esta do

Art. 231. Ha ve rá um Con se lho de Esta do com pos to de 40 in di ví -
du os, que se jam ci da dãos no exer cí cio de seus di re i tos, fi can do ex clu í dos os 
es tran ge i ros ain da que te nham car ta de ci da dão.

Art. 232. Estes se rão pre ci sa men te na for ma se guin te, a sa ber:
qua tro ecle siás ti cos, e não mais, de co nhe ci da e pro va da ilus tra ção, e me re -
ci men to, dos qua is dois se rão bis pos; qua tro gran des de Espa nha, e não
mais, ador na dos das vir tu des ta len to e co nhe ci men tos ne ces sá ri os, e os
mais se rão ele i tos en tre os in di ví du os que mais se te nham dis tin gui do por
seu lus tre e co nhe ci men tos, ou por seus as si na la dos ser vi ços em al guns dos
prin ci pa is ra mos da ad mi nis tra ção e go ver no do Esta do. As cor tes não
po de rão pro por para es tes lu ga res in di ví duo al gum que seja de pu ta do de
cor tes ao tem po de fa zer-se a ele i ção. Dos in di ví du os do Con se lho de Esta do
doze pelo me nos se rão nas ci dos nas pro vín ci as do Ultra mar.

Art. 233. To dos os Con se lhe i ros de Esta do se rão no me a dos pelo
rei, se gun do a pro pos ta das cor tes.

Art. 234. Para a for ma ção des te Con se lho se for ma rá nas cor tes
uma lis ta trí pli ce de to das as clas ses re fe ri das na in di ca da pro por ção, da
qual o rei ele ge rá os qua ren ta in di ví du os que hão de com por o Con se lho de 
Esta do, to man do os ecle siás ti cos da lis ta de sua clas se, os gran des da sua e
as sim os mais.

Art. 235. Qu an do ocor rer al gu ma va cân cia no Con se lho de Esta do
as cor tes pri me i ras que se ce le bra rem apre sen ta rão ao rei três pes so as da
clas se em que se ti ver ve ri fi ca do para que ele ja o que lhe pa re cer.

Art. 236. O Con se lho de Esta do é o con se lho úni co do rei, que
ou vi rá seu di ta me nos as sun tos gra ves do go ver no, e prin ci pal men te para
dar ou ne gar a san ção às leis, de cla rar a guer ra e fa zer os tra ta dos.

Art. 237. Per ten ce rá a este con se lho fa zer ao rei a pro pos ta por
ter mos para a apre sen ta ção de to dos os be ne fí ci os ecle siás ti cos, e para a
pro vi são das pra ças de ju di ca tu ra.

Art. 238. O rei for ma rá um re gu la men to para o go ver no do Con se -
lho de Esta do, ou vin do pre vi a men te o mes mo con se lho, e será apre sen ta do
às cor tes para sua apro va ção.

Art. 239. Os Con se lhe i ros de Esta do não po de rão ser re mo vi dos
sem ca u sa jus ti fi ca da pe ran te o tri bu nal de jus ti ça.

Art. 240. As cor tes de ter mi na rão o sol do que de vem ter os Con -
se lhe i ros de Esta do.
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Art. 241. Os Con se lhe i ros de Esta do ao to mar pos se de seus lu ga res 
pres ta rão nas mãos do rei ju ra men to de guar dar a Cons ti tu i ção, ser fiéis ao
rei e acon se lhar-lhe o que en ten de rem ser con du cen te ao bem da na ção,
sem vis ta par ti cu lar nem in te res se pri va do.

TÍTULO V
Dos Tri bu na is e da Admi nis tra ção de Jus ti ça no Ci vil e Cri mi nal

CAPÍTULO I
Dos Tri bu na is

Art. 242. O po der de apli car as leis nas ca u sas ci vis e cri mi na is
per ten ce ex clu si va men te aos tri bu na is.

Art. 243. Nem as cor tes, nem o rei, po de rão exer cer em al gum
caso as fun ções ju di ci a is, avo car as ca u sas pen den tes nem man dar abrir os
ju í zos fin dos.

Art. 244. As leis as si na rão a or dem e as for ma li da des de pro ces so,
que se rão uni for mes em to dos os tri bu na is, e nem as cor tes, nem o rei,
po de rão dis pen sá-las.

Art. 245. Os tri bu na is não po de rão exer cer ou tras fun ções mais
que as de jul gar e fa zer que se exe cu te o jul ga do.

Art. 246. Tão pou co po de rão sus pen der a exe cu ção das leis nem
fa zer al gum re gu la men to para a ad mi nis tra ção de jus ti ça.

Art. 247. Ne nhum es pa nhol po de rá ser jul ga do em ca u sas ci vis
nem cri mi na is por al gu ma co mis são, mas so men te pelo tri bu nal com pe ten te,
de ter mi na do com au to ri da de pela lei.

Art. 248. Em os ne gó ci os co muns, ci vis e cri mi na is não ha ve rá
mais do que um só foro para toda a clas se de pes so as.

Art. 249. Os ecle siás ti cos con ti nu a rão go zan do do foro de seu
Esta do, nos ter mos que as leis pres cre vem ou que para o fu tu ro pres cre ve rem.

Art. 250. Os mi li ta res go za rão tam bém do foro par ti cu lar, nos
ter mos que a Orde nan ça pres cre ve ou para o fu tu ro de ter mi nar.

Art. 251. Para ser no me a do ma gis tra do ou juiz re quer-se ter nas -
ci do no ter ri tó rio es pa nhol e ser ma i or de 25 anos. As ou tras qua li da des
que, res pec ti va men te, de ve rão ter se rão de ter mi na das pe las leis.

Art. 252. Os ma gis tra dos e ju í zes não po de rão ser de pos tos de
seus em pre gos, se jam tem po rá ri os ou per pé tu os, se não por ca u sa le gal men te
pro va da e sen ten ci a da, nem sus pen di dos se não por acu sa ção le gal men te
in ten ta da.

Art. 253. Se ao rei che ga rem que i xas con tra al gum ma gis tra do, e,
for ma do ex pe di en te, pa re ce rem fun da das, po de rá, ou vin do o Con se lho de
Esta do, sus pen dê-lo, fa zen do pas sar ime di a ta men te os do cu men tos ao
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça para que jul gue con for me as leis.
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Art. 254. Toda a fal ta de ob ser vân cia das leis, que re gu lam o pro -
ces so no ci vil e no cri mi nal, faz res pon sá ve is pes so al men te os ju í zes que a
co me te rem.

Art. 255. O su bor no, as pe i tas, e a pre va ri ca ção dos ma gis tra dos
e ju í zes, pro du zem ação po pu lar con tra os que as co me te rem. 

Art. 256. As cor tes de ter mi na rão aos ma gis tra dos e ju í zes de le tras
uma com pe ten te do ta ção.

Art. 257. Admi nis trar-se-á a jus ti ça em nome do rei, e as exe cu tó ri as
e pro vi sões dos Tri bu na is Su pe ri o res se rão tam bém fe i tas em seu nome.

Art. 258. O Có di go Ci vil e Cri mi nal, e o do Co mér cio se rão os
mes mos para toda a mo nar quia, sem pre ju í zo das va ri a ções que por par ti -
cu la res cir cuns tân ci as as cor tes po de rão fa zer.

Art. 259. Ha ve rá na cor te um tri bu nal, que se cha ma rá Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça.

Art. 260. As cor tes de ter mi na rão o nú me ro de ma gis tra dos que
hão de com pô-lo e as sa las em que há de dis tri bu ir-se.

Art. 261. Toca a este tri bu nal:
1º) Di ri mir to das as com pe tên ci as das au diên ci as en tre si em

todo o ter ri tó rio es pa nhol, e as das au diên ci as com os tri bu na is es pe ci a is
que exis ti rem na pe nín su la e ilhas ad ja cen tes. No Ultra mar se di mi nu i rão
es tas úl ti mas, se gun do o de ter mi na rem as leis.

2º) Jul gar os se cre tá ri os de Esta do e do des pa cho quan do as cor tes 
de cre ta rem ha ver lu gar à for ma ção da ca u sa.

3º) Co nhe cer de to das as ca u sas de re mo ção e sus pen são dos
Con se lhe i ros de Esta do e dos ma gis tra dos das au diên ci as.

4º) Co nhe cer das ca u sas cri mi na is dos se cre tá ri os de Esta do e do
des pa cho, dos Con se lhe i ros de Esta do e dos ma gis tra dos das au diên ci as,
per ten cen do ao che fe po lí ti co mais au to ri za do a ins tru ção do pro ces so para
o re me ter a este tri bu nal.

5º) Co nhe cer de to das as ca u sas cri mi na is que se pro mo ve rem
con tra os in di ví du os des te Su pre mo Tri bu nal. Se acon te cer o caso em que
seja ne ces sá rio fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de des te Su pre mo Tri bu nal, as
cor tes, pre ce den do a for ma li da de es ta be le ci da no art. 228, pro ce de rão a
no me ar para este fim um tri bu nal com pos to de 9 ju í zes, que se rão ele i tos
por sor te de um do bra do nú me ro.

6º) Co nhe cer da re si dên cia de todo o em pre ga do pú bli co que es te ja 
su je i to a ela por dis po si ção das leis.

7º) Co nhe cer de to dos os as sun tos con ten ci o sos per ten cen tes ao
pa dro a do real.

8º) Co nhe cer dos re cur sos de for ça de to dos os tri bu na is ecle siás ti cos 
su pe ri o res da cor te.
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9º) Co nhe cer dos re cur sos de nu li da de que se in ter pu se ram con tra 
as sen ten ças da das em úl ti ma ins tân cia para o pre ci so efe i to de re por o pro -
ces so, de sen vol ven do-o, e fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de de que tra ta o
art. 254. Re la ti va men te ao Ultra mar se to ma rá co nhe ci men to des tes re cur -
sos nas au diên ci as, na for ma que em seu lu gar se há de di zer.

10) Ou vir as dú vi das dos ou tros tri bu na is so bre a in te li gên cia de
al gu ma lei, e con sul tar so bre elas o rei, com os fun da men tos que ti ver, para
que pro mo va a con ve ni en te de cla ra ção nas cor tes.

11) Exa mi nar as lis tas das ca u sas ci vis e cri mi na is, que as au -
diên ci as lhe de vem re me ter, para pro mo ver a pron ta ad mi nis tra ção de jus -
ti ça, pas sar có pia de las ao go ver no para o mes mo efe i to, e dis por sua pu bli -
ca ção por meio da im pren sa.

Art. 262. To das as ca u sas ci vis e cri mi na is se ter mi na rão no ter ri -
tó rio de cada au diên cia.

Art. 263. Per ten ce rá às au diên ci as co nhe cer de to das as ca u sas
ci vis dos jul ga dos in fe ri o res de sua de mar ca ção em se gun da e ter ce i ra ins -
tân ci as, e o mes mo das cri mi na is, se gun do as leis de ter mi na rem, e tam bém
das ca u sas de sus pen são e se pa ra ção dos ju í zes in fe ri o res de seu ter ri tó rio
na ma ne i ra de ter mi na da pe las leis, dan do con ta ao rei.

Art. 264. Os ma gis tra dos, que ti ve rem sen ten ci a do na se gun da
ins tân cia, não po de rão as sis tir à vis ta do mes mo ple i to na ter ce i ra.

Art. 265. Per ten ce rá tam bém às au diên ci as co nhe cer das com pe -
tên ci as en tre to dos os ju í zes su bal ter nos de seu ter ri tó rio.

Art. 266. Per ten cer-lhes-á da mes ma sor te o co nhe cer dos re cur sos 
de for ça, que se pro pu se rem, dos tri bu na is e au to ri da des ecle siás ti cas de
seu ter ri tó rio.

Art. 267. Per ten cer-lhes-á tam bém o re ce ber de to dos os ju í zes
su bal ter nos de seu ter ri tó rio pon tu a is avi sos das ca u sas ci vis e cri mi na is
pen den tes em seu tri bu nal, ex pon do o es ta do de umas e ou tras, a fim de
pro mo ve rem a mais pron ta ad mi nis tra ção de jus ti ça.

Art. 268. Às au diên ci as do Ultra mar per ten ce rá de ma is o co nhe cer 
dos re cur sos de nu li da de, de ven do es tes in ter por-se na que las au diên ci as que 
ti ve rem su fi ci en te nú me ro para a for ma ção de três sa las, na que não te nha
co nhe ci do de ca u sa em al gu ma ins tân cia. Nas au diên ci as que não cons ta rem
des te nú me ro de mi nis tros, se in ter po rão es tes re cur sos de uma a ou tra das
com pre en di das no dis tri to de um mes mo go ver no su pe ri or, e, no caso da que 
neste não haja mais do que uma au diên cia, irão à mais ime di a ta de ou tro
distri to.

Art. 269. De cla ra da a nu li da de, a au diên cia que dela to mou co -
nhe ci men to dará con ta dela, com cer ti fi ca do que con te nha os do cu men tos
con ve ni en tes, ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, para fa zer efe ti va a res pon -
sa bi li da de de que tra ta o art. 254.
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Art. 270. As au diên ci as re me te rão cada ano ao Su pre mo Tri bu nal 
de Jus ti ça lis tas exa tas das ca u sas ci vis, e cada seis me ses das cri mi na is, as sim 
fin das, como pen den tes, com de cla ra ção do Esta do em que es tas se acha -
rem, in clu in do as que ti ve rem re ce bi do dos tri bu na is in fe ri o res.

Art. 271. De ter mi nar-se-á por leis e re gu la men tos es pe ci a is o
nú me ro dos ma gis tra dos das au diên ci as, que não po de rão ser me nos de 7, a 
for ma des tes tri bu na is e o lu gar de sua re si dên cia.

Art. 272. Qu an do che gue o caso de fa zer-se a con ve ni en te di vi são
do ter ri tó rio es pa nhol, in di ca da no art. 11, se de ter mi na rá com res pe i to a ela o
nú me ro de au diên ci as que hão de es ta be le cer-se, e se lhes as si na rá ter ri tó rio.

Art. 273. Esta be le cer-se-ão dis tri tos pro por ci o nal men te igua is, e
em cada ca be ça de dis tri to ou par ti do ha ve rá um juiz de le tras com um
tri bu nal cor res pon den te.

Art. 274. As fa cul da des des tes ju í zes se li mi ta rão pre ci sa men te
ao con ten ci o so, e as leis de ter mi na rão as que hão de per ten cer-lhes na ca pi -
tal e po vos do seu dis tri to, como tam bém até de que quan ti da de po de rão
co nhe cer nos ne gó ci os ci vis sem ape la ção.

Art. 275. Em to dos os po vos se es ta be le ce rão al ca i des, e as leis
de ter mi na rão a ex ten são de suas fa cul da des, as sim no con ten ci o so, como no 
eco nô mi co.

Art. 276. To dos os ju í zes dos tri bu na is in fe ri o res de ve rão dar con ta,
o mais tar dar den tro do ter ce i ro dia, à sua res pec ti va au diên cia das ca u sas que
se for ma rem por de li tos co me ti dos em seu ter ri tó rio, e de po is con ti nu a rão
dan do con ta do seu Esta do nas épo cas que a au diên cia lhe pres cre ver.

Art. 277. Da mes ma sor te de ve rão re me ter à au diên cia res pec ti vas 
lis tas ge ra is cada seis me ses das ca u sas ci vis, e cada três me ses das cri mi na is,
que es ti ve rem pen den tes em seus tri bu na is, de cla ran do o seu Esta do.

Art. 278. As leis de ci di rão se há de ha ver tri bu na is Espe ci a is para 
co nhe cer de de ter mi na dos ne gó ci os.

Art. 279. Os ma gis tra dos e ju í zes quan do to ma rem pos se dos
seus lu ga res ju ra rão guar dar a cons ti tu i ção, ser fiéis ao rei, ob ser var as leis e 
ad mi nis trar im par ci al men te a jus ti ça.

CAPÍTULO II
Da Admi nis tra ção da Jus ti ça no Ci vil

Art. 280. Ne nhum es pa nhol po de rá ser pri va do do di re i to de ter -
mi nar suas di fe ren ças por meio de ju í zes ár bi tros ele i tos por am bas as par tes.

Art. 281. A sen ten ça que os ár bi tros de rem se exe cu ta rá se as par tes 
no ato de fa zer com pro mis so não ti ve rem re ser va do o di re i to de ape lar.
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Art. 282. O al ca i de de cada povo exer ce rá nele o ofí cio de re con -
ci li a dor, e o que ti ver que de man dar por ne gó ci os ci vis ou por in jú ri as de -
ve rá apre sen tar-se a ele com este ob je to.

Art. 283. O al ca i de com dois ho mens bons, no me a dos um de
cada par te, ou vi rá o de man dan te e o de man da do, in te i rar-se-á das ra zões
em que res pec ti va men te apói am seu voto, e to ma rá, ou vi do o di ta me dos
dois as so ci a dos, a pro vi dên cia que lhe pa re cer pró pria, para o fim de de ter -
mi nar o li tí gio sem mais pro gres so, como com efe i to se ter mi na rá se as par tes 
se sa tis fi ze rem com esta de ci são ex tra ju di ci al.

Art. 284. Sem cons tar que se tem in ten ta do o meio da re con ci li a ção
não se co me ça rá ple i to al gum.

Art. 285. Em todo o ne gó cio, qual quer que seja sua quan tia, ha -
ve rá quan do mu i to três ins tân ci as e três sen ten ças de fi ni ti vas pro nun ci a das
ne las. Qu an do a ter ce i ra ins tân cia se in ter pu ser, ha ven do já duas sen ten ças
con for mes, o nú me ro de ju í zes que hou ver de de ci di-la de ve rá ser ma i or do 
que aque le que as sis tiu à vis ta da se gun da, na for ma que a lei dis pu ser.
Toca a esta tam bém de ter mi nar, aten ta à en ti da de dos ne gó ci os e à na tu re za 
e qua li da de dos di fe ren tes ju í zos, qual há de ser a sen ten ça que em cada um 
de ve rá pro du zir exe cu tó ria.

CAPÍTULO III
Da Admi nis tra ção da Jus ti ça no Cri mi nal

Art. 286. As leis re gu la rão a ad mi nis tra ção de jus ti ça no cri mi nal, 
de ma ne i ra que o pro ces so seja for ma do com bre vi da de e sem ví ci os, a fim
de que os de li tos se jam pron ta men te cas ti ga dos.

Art. 287. Ne nhum es pa nhol po de rá ser pre so sem que pre ce da
in for ma ção su má ria do fato pelo qual me re ça, se gun do a lei, ser cas ti ga do
com pena cor po ral, e as sim mes mo uma or dem do juiz, por es cri to, que se
lhe no ti fi ca rá no mes mo ato da pri são.

Art. 288. Toda a pes soa de ve rá obe de cer a es tas or dens; qual quer 
re sis tên cia será re pu ta da de li to gra ve.

Art. 289. Qu an do hou ver re sis tên cia ou se te mer fuga, se po de rá
usar da for ça para se as se gu rar a pes soa.

Art. 290. O pre so an tes de ser me ti do em pri são será apre sen ta do 
ao juiz, uma vez que não haja cou sa que o es tor ve para que lhe re ce ba a
de cla ra ção; mas se isto não pu der ve ri fi car-se será con du zi do ao cár ce re em
qua li da de de de ti do, e o juiz lhe re ce be rá a de cla ra ção den tro das 24 ho ras.

Art. 291. A de cla ra ção do pre so será sem ju ra men to, que a nin -
guém deve to mar-se em ma té ri as cri mi na is so bre fato pró prio.

Art. 292. Em fla gran te de li to todo o de lin qüen te pode ser pre so,
e to dos o po dem pren der e con du zir à pre sen ça do juiz; apre sen ta do ou
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pos to em cus tó dia, se pro ce de rá em tudo como fica de ter mi na do nos ar ti -
gos pre ce den tes.

Art. 293. Se aca so se re sol ver que o pre so seja pos to no cár ce re,
ou que nele per ma ne ça em qua li da de de pre so, se la vra rá auto mo ti va do, e
dele se en tre ga rá có pia ao al ca i de para que o in si ra no li vro dos pre sos, sem 
cujo re qui si to não ad mi ti rá o al ca i de a ne nhum pre so em qua li da de de tal,
de ba i xo da mais es tre i ta res pon sa bi li da de.

Art. 294. So men te se fará em bar go de bens quan do se pro ce da
por de li tos que le vem con si go res pon sa bi li da de pe cu niá ria, em pro por ção à 
quan ti da de a que esta pode es ten der-se.

Art. 295. Não será con du zi do ao cár ce re o que der fi a dor nos ca -
sos em que a lei não pro í be ex pres sa men te que se ad mi ta a fi an ça.

Art. 296. Em qual quer es ta do da ca u sa, que se co nhe ça que não
pode im por-se ao pre so pena cor po ral, será pos to em li ber da de, dan do fi an ça.

Art. 297. Os cár ce res se rão dis pos tos de ma ne i ra que sir vam para 
as se gu rar e não para mo les tar os pre sos; por tan do o al ca i de terá es tes em
boa cus tó dia, e se pa ra dos os que o juiz man dar que es te jam sem co mu ni ca ção; 
po rém nun ca em ca la bou ços sub ter râ ne os nem mal sãos.

Art. 298. A lei de ter mi na rá a fre qüên cia com que se há de fa zer a
vi si ta dos cár ce res, e não ha ve rá pre so al gum que, de ba i xo de qual quer pre -
tex to que seja, de i xe de ser nela apre sen ta do.

Art. 299. O juiz e o al ca i de, que fal ta rem ao dis pos to nos ar ti gos
pre ce den tes, se rão cas ti ga dos como réus de de ten ção ar bi trá ria, que será
com pre en di da como de li to no Có di go Cri mi nal.

Art. 300. Den tro das 24 ho ras se ma ni fes ta rá ao tra ta do como réu 
a ca u sa de sua pri são, e o nome de seu acu sa dor, se o hou ver.

Art. 301. Ao fa zer per gun tas ao réu se lhe le rão in te i ra men te to dos
os do cu men tos, e as de cla ra ções das tes te mu nhas com os no mes des tas; e se 
por es tas as não co nhe cer se lhe da rão quan tas no tí ci as pe dir, para que pos sa
vir no co nhe ci men to de quem são.

Art. 302. O pro ces so dali em di an te será pu bli ca do no modo e
for ma que as leis de ter mi na rem.

Art. 303. Nun ca se usa rá do tor men to nem da tor tu ra.
Art. 304. Nun ca se im po rá a pena de con fis ca ção de bens.
Art. 305. Ne nhu ma pena que se im pu ser por qual quer de li to que 

seja será trans cen den te por ter mo al gum à fa mí lia do que so fre; mas terá
todo o seu efe i to pre ci sa men te so bre o que a me re ceu.

Art. 306. Não po de rá ser for ça da a casa de al gum es pa nhol se não 
nos ca sos que a lei de ter mi nar para a boa or dem e se gu ran ça do Esta do.
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Art. 307. Se com o an dar do tem po as cor tes jul ga rem con ve ni en te 
que haja dis tin ção en tre os ju í zes do fato e do di re i to a es ta be le ce rão, como
jul ga rem con du cen te.

Art. 308. Se em cir cuns tân ci as ex tra or di ná ri as a se gu ran ça do
Esta do exi gir em toda a mo nar quia ou em par te dela a sus pen são de al gu mas
das for ma li da des pres cri tas nes te ca pí tu lo para a pri são dos de lin qüen tes,
po de rão as cor tes de cre tá-la por um tem po de ter mi na do.

TÍTULO VI
Do Go ver no Inte ri or das Pro vín ci as e dos Po vos

CAPÍTULO I
Dos Ajun ta men tos ou Go ver nos Mu ni ci pa is

Art. 309. Para o go ver no in ter no dos po vos ha ve rá ajun ta men tos, 
com pos tos do al ca i de ou al ca i des, dos re ge do res e do pro cu ra dor sín di co,
pre si di dos pelo che fe po lí ti co, onde o hou ver, e em sua fal ta pelo al ca i de ou 
pelo pri me i ro no me a do en tre es tes, se hou ver dois.

Art. 310. Esta be le cer-se-ão ajun ta men tos nos po vos que o não
ti ve rem e em que for con ve ni en te que o haja, não po den do de i xar de o ha -
ver na que les po vos, que por si ou com o seu dis tri to che guem a 1.000 al mas, 
e se lhes as si na rá tam bém ter mo cor res pon den te.

Art. 311. As leis de ter mi na rão o nú me ro de in di ví du os de cada
clas se de que se hão de com por os ajun ta men tos dos po vos re la ti va men te
ao nú me ro de vi zi nhos.

Art. 312. Os al ca i des, re ge do res e pro cu ra do res sín di cos se rão
no me a dos por ele i ção dos po vos, ces san do os re ge do res e mais pes so as que 
ser vi rem ofí ci os per pé tu os nos ajun ta men tos qual quer que seja seu tí tu lo e
de no mi na ção.

Art. 313. To dos os anos, no mês de de zem bro, se re u ni rão os ci da -
dãos de cada povo para ele ger à plu ra li da de de vo tos, com pro por ção ao
seu nú me ro de vi zi nhos, de ter mi na do nú me ro de ele i to res, que re si dam no
mes mo povo e es te jam no exer cí cio dos di re i tos de ci da dão.

Art. 314. Os ele i to res no me a rão no mes mo mês, à plu ra li da de de
vo tos, o al ca i de ou al ca i des, re ge do res e pro cu ra dor, ou pro cu ra do res sín di cos, 
para que en trem a exer cer seus car gos no 1o de ja ne i ro do ano se guin te.

Art. 315. Os al ca i des se rão mu da dos to dos os anos; dos re ge do -
res só a me ta de cada ano, e da mes ma sor te os pro cu ra do res sín di cos, onde
hou ver dois; se hou ver só um será mu da do to dos os anos.

Art. 316. O que ti ver exer ci do qual quer des tes car gos não po de rá 
tor nar a ser ele i to para al gum de les sem que pas sem pelo me nos dois anos,
per mi tin do o nú me ro de vi zi nhos.
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Art. 317. Para ser al ca i de, re ge dor ou pro cu ra dor sín di co, além
de ser ci da dão no exer cí cio de seus di re i tos, re quer-se que seja ma i or de 25
anos, com cin co pelo me nos de vi zi nhan ça e re si dên cia no povo. As leis
de ter mi na rão as mais qua li da des que es tes em pre ga dos de vem ter.

Art. 318. Não po de rá ser al ca i de, re ge dor nem pro cu ra dor sín di co,
em pre ga do al gum pú bli co no me a do pelo rei, que es te ja em exer cí cio, não se 
de ven do com pre en der nes ta re gra os que ser vi rem nas mi lí ci as na ci o na is.

Art. 319. Nin guém po de rá es cu sar-se sem ca u sa le gal de qual quer
dos em pre gos aci ma re fe ri dos.

Art. 320. Ha ve rá um se cre tá rio em todo o ajun ta men to ele i to por
este à plu ra li da de de vo tos, cujo or de na do será ti ra do dos fun dos co muns.

Art. 321. Esta rá a car go do ajun ta men to:
1º) A po lí cia so bre a sa lu bri da de e co mo di da de.
2º) Au xi li ar o al ca i de em tudo o que per ten cer à se gu ran ça das

pes so as e bens dos vi zi nhos, e à con ser va ção da or dem pú bli ca.
3º) A ad mi nis tra ção e in ver são dos ca be da is de pró pri os, e ar bí tri os,

con for me as leis e re gu la men tos, com a obri ga ção de no me ar de po si tá rio
de ba i xo da res pon sa bi li da de dos que o no me a ram.

4º) Fa zer a dis tri bu i ção e ar re ca da ção das con tri bu i ções, e re me -
tê-las à te sou ra ria res pec ti va.

5º) Cu i dar de to das as es co las de pri me i ras le tras, e dos mais
es ta be le ci men tos de edu ca ção que fo rem pa gos pe los fun dos do co mum.

6º) Cu i dar dos hos pi ta is, hos pí ci os, casa de ex pos tos e mais es ta -
be le ci men tos de be ne fi cên cia, de ba i xo das re gras que se es ta be le ce rem.

7º) Cu i dar da cons tru ção e re pa ra ção dos ca mi nhos, cal ça das,
pon tes e cár ce res, dos mon tes e plan ta ção do co mum, e de to das as obras
pú bli cas de pre ci são, uti li da de e or na to.

8º) For mar as or de nan ças mu ni ci pa is do povo e apre sen tá-las às
cor tes para a sua apro va ção, por meio da de pu ta ção pro vin ci al, que as
acom pa nha rá com seu uni for me.

9º) Pro mo ver a agri cul tu ra, a in dús tria e o co mér cio, se gun do a
lo ca li da de e cir cuns tân ci as dos po vos, e quan to lhe seja útil e pro fí cuo.

Art. 322. Ofe re cen do-se obras ou ou tros ob je tos de uti li da de
pú bli ca, e por não se rem su fi ci en tes os ca be da is de pró pri os, for ne ces sá rio
re cor rer a ar bí tri os, es tes não po de rão im por-se se não ob ten do por meio da
de pu ta ção pro vin ci al a apro va ção das cor tes. No caso de ser ur gen te a obra
ou ob je to a que se des ti nam, po de rão os ajun ta men tos usar in te ri na men te
de les, com o con sen ti men to da mes ma de pu ta ção, en tre tan to que se ob tém
a re so lu ção das cor tes. Estes ar bí tri os se rão to tal men te ad mi nis tra dos, como 
os ca be da is de pró pri os.
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Art. 323. Os ajun ta men tos de sem pe nha rão to dos es tes en car gos
de ba i xo da ins pe ção da de pu ta ção pro vin ci al, a quem da rão con ta jus ti fi ca -
da, em cada ano, dos ca be da is pú bli cos re ce bi dos e in ves ti dos.

CAPÍTULO II
Do Go ver no Po lí ti co das Pro vín ci as e das De pu ta ções Pro vin ci a is

Art. 324. O go ver no po lí ti co das pro vín ci as re si di rá no che fe
su pe ri or, no me a do pelo rei em cada uma de las.

Art. 325. Em cada pro vín cia ha ve rá uma de pu ta ção, cha ma da
pro vin ci al, para pro mo ver sua pros pe ri da de, pre si di da pelo che fe su pe ri or.

Art. 326. Esta de pu ta ção será com pos ta do pre si den te, do in ten -
den te, e de 7 in di ví du os ele i tos na for ma que se dis ser, sem pre ju í zo de que
as cor tes para o fu tu ro va ri em este nú me ro como o jul ga rem con ve ni en te,
ou o exi jam as cir cuns tân ci as, fe i ta que seja a nova di vi são de pro vín ci as, de 
que tra ta o art. 11.

Art. 327. A de pu ta ção pro vin ci al se re no va rá cada dois anos por
me ta de, sa in do a pri me i ra vez o ma i or nú me ro e a se gun da o me nor, e as sim 
por di an te.

Art. 328. A ele i ção des tes in di ví du os se fará pe los ele i to res de
par ti do no dia de po is de ter no me a do os de pu ta dos de cor tes, pela mes ma
or dem com que es tes se no me i am.

Art. 329. Ao mes mo tem po e na mes ma for ma se ele ge rão três
subs ti tu tos para cada de pu ta ção.

Art. 330. Para ser in di ví duo da de pu ta ção pro vin ci al é pre ci so
ser ci da dão em exer cí cio de seus di re i tos, ma i or de 25 anos, na tu ral ou vi zi -
nho da pro vín cia, com re si dên cia pelo me nos de 7 anos, e que te nha o su fi -
ci en te para se man ter com de cên cia; e não po de rá ser ne nhum dos em pre -
ga dos no me a dos pelo rei, de que tra ta o art. 318.

Art. 331. Para que uma mes ma pes soa pos sa ser ele i ta se gun da
vez de ve rá ter pas sa do pelo me nos o tem po de 4 anos de po is de ter ces sa do 
em suas fun ções. 

Art. 332. Qu an do o che fe su pe ri or da pro vín cia não pu der pre si dir
à de pu ta ção, pre si di rá o in ten den te, e em sua fal ta o vo gal que for pri me i ro
no me a do.

Art. 333. A de pu ta ção no me a rá um se cre tá rio, cujo or de na do sa i rá 
dos fun dos pú bli cos da pro vín cia.

Art. 334. A de pu ta ção terá quan do mu i to 90 dias de ses sões em
cada ano, dis tri bu í das nas épo cas que mais con vi er. Na pe nín su la de ve rão
achar-se re u ni das as de pu ta ções no 1º de mar ço, e no Ultra mar no 1º de ju nho.

Art. 335. Per ten ce rá a es tas de pu ta ções:
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1º) Inter vir e apro var a re par ti ção fe i ta aos po vos das con tri bu i ções
que cou be rem à pro vín cia.

2º) Vi gi ar so bre a boa ad mi nis tra ção dos fun dos pú bli cos dos po -
vos e exa mi nar suas con tas, para que so bre o seu bom exa me re ca ia a apro -
va ção su pe ri or, ten do cu i da do de que em tudo se ob ser vem as leis e re gu la -
men tos.

3º) Cu i dar em que se es ta be le çam ajun ta men tos onde os deve
ha ver, con for me o que se acha de ter mi na do no art. 310.

4º) Se aca so se ofe re ce rem obras no vas de co mum uti li da de da
pro vín cia ou re pa ra ção das an ti gas, pro por ao go ver no os ar bí tri os que jul -
ga rem mais con ve ni en tes para a sua exe cu ção, a fim de ob ter a cor res pon -
den te per mis são das cor tes.

No Ultra mar, se a ur gên cia das obras pú bli cas não per mi tir que
se es pe re a re so lu ção das cor tes, po de rá a de pu ta ção, com ex pres so con sen -
ti men to do che fe da pro vín cia, usar des de logo dos ar bí tri os, dan do ime di a -
ta men te con ta ao go ver no para a apro va ção das cor tes.

Para a ar re ca da ção dos ar bí tri os, a de pu ta ção, de ba i xo da sua
res pon sa bi li da de, no me a rá um de po si tá rio; e as con tas, de po is de exa mi na das
pela de pu ta ção, se rão re me ti das ao go ver no para que as faça re co nhe cer e
glo sar, e as pas se, fi nal men te, às cor tes para sua apro va ção.

5º) Pro mo ver a edu ca ção da mo ci da de con for me os pla nos apro -
va dos, e fo men tar a agri cul tu ra, a in dús tria e o co mér cio, pro te gen do os
in ven to res de no vos des co bri men tos em qual quer des tes ra mos.

6º) Dar par te ao go ver no dos abu sos, que no ta rem na ad mi nis -
tra ção das ren das pú bli cas.

7º) For mar o cen so e es ta tís ti ca das pro vín ci as.
8º) Cu i dar em que os es ta be le ci men tos pi e do sos e de be ne fi cên cia

pre en cham seu res pec ti vo ob je to, pro pon do ao go ver no as re gras que jul ga -
rem con du cen te para a re for ma dos abu sos que ob ser va rem.

9º) Dar par te às cor tes das in fra ções da Cons ti tu i ção que se no ta rem
na pro vín cia.

10) As de pu ta ções das pro vín ci as do Ultra mar vi gi a rão so bre a
eco no mia, or dem, pro gres sos das mis sões para a con ver são dos ín di os
in fiéis, cu jos em pre ga dos lhe da rão con ta de suas ope ra ções nes te ramo
para que se evi tem os abu sos, o que tudo as de pu ta ções pu se rem na pre sen ça 
do go ver no.

Art. 336. Se al gu ma de pu ta ção abu sar de suas fa cul da des o rei
po de rá sus pen der os vo ga is que a com põem, dan do par te às cor tes des ta
dis po si ção e dos mo ti vos dela, para a de ter mi na ção cor res pon den te; du ran te
a sus pen são os subs ti tu tos en tra rão a ser vir.

Art. 337. To dos os in di ví du os dos ajun ta men tos e das de pu ta -
ções de pro vín cia, ao en trar no exer cí cio de suas fun ções pres ta rão ju ra men -
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to, aque les nas mãos do che fe po lí ti co, onde o hou ver, ou em sua fal ta nas
mãos do al ca i de que for pri me i ro no me a do, e es tes nas do che fe su pe ri or da 
pro vín cia, de guar dar a Cons ti tu i ção Po lí ti ca da mo nar quia es pa nho la,
ob ser var as leis, ser fiéis ao rei e cum prir re li gi o sa men te as obri ga ções de
seu car go.

TÍTULO VII
Das Con tri bu i ções

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 338. As cor tes es ta be le ce rão ou con fir ma rão anu al men te as
con tri bu i ções di re tas ou in di re tas, ge ra is, pro vin ci a is ou mu ni ci pa is, sub sis tin do
as an ti gas até que se pu bli que sua der ro ga ção ou a im po si ção de ou tras.

Art. 339. As con tri bu i ções se re par ti rão en tre to dos os es pa nhóis
com pro por ção às suas fa cul da des, sem ex ce ção nem pri vi lé gio al gum.

Art. 340. As con tri bu i ções se rão pro por ci o na das aos gas tos que
fo rem de cre ta dos pe las cor tes para o ser vi ço pú bli co em to dos os ra mos.

Art. 341. Para que as cor tes pos sam fi xar os gas tos em to dos os
ra mos do ser vi ço pú bli co e as con tri bu i ções que de vem co bri-los, o se cre tá rio 
do des pa cho de fa zen da apre sen ta rá, logo que es te jam re u ni das, o pres su -
pos to ge ral dos que só jul ga rem pre ci sos, re co lhen do de cada um dos
ou tros se cre tá ri os do des pa cho o que é re la ti vo ao seu ramo.

Art. 342. O mes mo se cre tá rio do des pa cho da fa zen da apre sen ta rá 
com o pres su pos to dos gas tos o pla no das con tri bu i ções que jul gar mais
con ve ni en te subs ti tu ir.

Art. 343. Se al gu ma con tri bu i ção pa re cer ao rei gra vo sa ou pre ju -
di ci al, ele o ma ni fes ta rá às cor tes pelo se cre tá rio do des pa cho da fa zen da,
apre sen tan do ao mes mo tem po a que jul gar con ve ni en te subs ti tu ir.

Art. 344. Fi xa da a quan tia da con tri bu i ção di re ta, as cor tes apro -
va rão a re par ti ção dela en tre as pro vín ci as, a cada uma das qua is se as si na rá
a quo ta par te cor res pon den te à sua ri que za, para o que o se cre tá rio do des -
pa cho da fa zen da apre sen ta rá tam bém os da dos ne ces sá ri os.

Art. 345. Ha ve rá tam bém uma te sou ra ria-ge ral para toda a na ção, e 
a ela per ten ce rá o dis por de to dos os pro du tos de qual quer ren da des ti na da 
para o ser vi ço do Esta do.

Art. 346. Ha ve rá em cada pro vín cia uma te sou ra ria, na qual
en tra rão to dos os ca be da is que nela se re ce be rem para o erá rio pú bli co.
Estas te sou ra ri as es ta rão em cor res pon dên cia com a ge ral, a cuja dis po si ção
es ta rão to dos os seus fun dos.

Art. 347. Ne nhum pa ga men to se le va rá em con ta ao te sou re i -
ro-ge ral, não sen do fe i to em vir tu de do de cre to do rei, re fe ren da do pelo
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se cre tá rio do des pa cho da fa zen da, no qual se ex pres sam o gas to a que se
des ti na, seu im por te e o de cre to das cor tes com que este se au to ri za.

Art. 348. Para que a te sou ra ria-ge ral apre sen te sua con ta com a
pu re za ne ces sá ria, a soma e data de ve rão ser res pec ti va men te exa mi na das
pe las con ta do ri as da re ce i ta e des pe sa da ren da pú bli ca.

Art. 349. Uma ins tru ção par ti cu lar re gu la rá es tas con ta do ri as de
ma ne i ra que ser vi rão para os fins do seu ins ti tu to.

Art. 350. Para o exa me de to das as con tas dos ca be da is pú bli cos ha -
ve rá uma con ta do ria ma i or de con tas, que será or ga ni za da por uma lei es pe ci al.

Art. 351. A con ta da te sou ra ria-ge ral, que deve com pre en der o
ren di men to anu al de to das as con tri bu i ções e ren das, e sua dis tri bu i ção,
logo que re ce ba a fi nal apro va ção das cor tes, será im pres sa, pu bli ca da e
re me ti da às de pu ta ções de pro vín cia e aos ajun ta men tos.

Art. 352. Da mes ma sor te se im pri mi rão, pu bli ca rão e cir cu la rão
as con tas que de rem os se cre tá ri os do des pa cho dos gas tos fe i tos em seus
res pec ti vos ra mos.

Art. 353. O ma ne jo da fa zen da pú bli ca es ta rá sem pre in de pen -
den te de qual quer ou tra au to ri da de que não seja aque la a quem está en car -
re ga do.

Art. 354. Não ha ve rá al fân de gas se não nos por tos de mar e nas
fron te i ras, bem que esta dis po si ção só terá efe i to quan do as cor tes o de ter -
mi na rem.

Art. 355. A dí vi da pú bli ca re co nhe ci da será uma das pri me i ras
aten ções das cor tes, e es tas te rão o ma i or cu i da do em que se vá pro gres si va -
men te ve ri fi can do sua ex tin ção, pa gan do-se sem pre os in te res ses de vi dos,
re gu lan do tudo o que é re la ti vo à di re ção des te im por tan te ramo, tan to pelo 
que per ten ce aos ár bi tros que se es ta be le ce rem, os qua is se ma ne ja rão com
ab so lu ta se pa ra ção de te sou ra ria-ge ral, como pelo que diz res pe i to às ofi ci -
nas de re ce i ta e des pe sa.

TÍTULO VIII
Da For ça Mi li tar Na ci o nal

CAPÍTULO I
Das Tro pas Per ma nen tes ou de Con tí nuo Ser vi ço

Art. 356. Ha ve rá uma for ça mi li tar na ci o nal, per ma nen te, de
ter ra e mar, para a de fe sa ex te ri or do Esta do e con ser va ção da or dem
in te ri or.

Art. 357. As cor tes fi xa rão anu al men te o nú me ro de tro pas que
fo rem ne ces sá ri as, se gun do as cir cuns tân ci as e o modo de le van tar as que
for mais con ve ni en te.
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Art. 358. As cor tes fi xa rão da mes ma sor te, anu al men te, o nú me ro
de na vi os da ma ri nha mi li tar que hão de ar mar-se ou con ser var-se ar ma dos.

Art. 359. As cor tes es ta be le ce rão por meio das res pec ti vas or de -
nan ças tudo o que for re la ti vo à dis ci pli na, or dem de aces sos, sol dos, ad mi -
nis tra ção, e quan to dis ser res pe i to à boa cons ti tu i ção do exér ci to e ar ma da.

Art. 360. Esta be le cer-se-ão es co las mi li ta res para o en si no e ins -
tru ção de to das as di fe ren tes ar mas do Exér ci to e Arma da.

Art. 361. Ne nhum es pa nhol po de rá es cu sar-se do ser vi ço mi li tar, 
quan do e na for ma por que for cha ma do pela lei.

CAPÍTULO II
Das Mi lí ci as Na ci o na is

Art. 362. Ha ve rá em cada pro vín cia cor pos de mi lí ci as na ci o na is,
com pos tos dos ha bi tan tes de cada uma de las, com pro por ção à sua po pu la ção
e cir cuns tân ci as.

Art. 363. Re gu lar-se-á por uma or de nan ça par ti cu lar o modo de
sua for ma ção, seu nú me ro e cons ti tu i ção es pe ci al em to dos os seus ra mos.

Art. 364. O ser vi ço des tas mi lí ci as não será con tí nuo, e só terá lu gar 
quan do as cir cuns tân ci as o exi gi rem.

Art. 365. Em caso ne ces sá rio po de rá o rei dis por des ta for ça den tro
da res pec ti va pro vín cia, mas não po de rá em pre gá-la fora dela sem con sen -
ti men to das cor tes.

TÍTULO IX
Da Instru ção Pú bli ca

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 366. Em to dos os po vos da mo nar quia se es ta be le ce rão es co las
de pri me i ras le tras, nas qua is se en si na rá aos me ni nos a ler, es cre ver e con tar,
e ca te cis mo da re li gião ca tó li ca, que tam bém com pre en de rá uma bre ve
ex po si ção das obri ga ções ci vis.

Art. 367. Da mes ma sor te se re gu la rá e cri a rá o nú me ro com pe -
ten te de uni ver si da des, e de ou tros es ta be le ci men tos de ins tru ção que se
jul ga rem con ve ni en tes para o en si no de to das as ciên ci as, li te ra tu ra e be -
las-ar tes.

Art. 368. O pla no ge ral do en si no pú bli co será uni for me em todo
o re i no, de ven do ex pli car-se a Cons ti tu i ção Po lí ti ca da mo nar quia em to das
as uni ver si da des e es ta be le ci men tos li te rá ri os, onde se en si na rem as ciên ci as
ecle siás ti cas e po lí ti cas.
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Art. 369. Ha ve rá uma di re ção ge ral de es tu dos, com pos ta de pes -
so as de co nhe ci da ins tru ção, a cujo car go es ta rá, de ba i xo da au to ri da de do
go ver no, a ins pe ção do en si no pú bli co.

Art. 370. As cor tes, por meio de pla nos e es ta tu tos es pe ci a is,
re gu la rão quan to for re la ti vo ao im por tan te ob je to da ins tru ção pú bli ca.

Art. 371. To dos os es pa nhóis têm li ber da de de es cre ver, im pri -
mir e pu bli car suas idéi as po lí ti cas, sem ne ces si da de de li cen ça, re vi são ou
apro va ção al gu ma an te ri or à pu bli ca ção, de ba i xo das res tri ções e res pon sa -
bi li da des que as leis es ta be le ce rem.

TÍTULO X
Da Obser vân cia da Cons ti tu i ção

e Modo de Pro ce der para Fa zer nela Va ri a ções

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 372. As cor tes em suas pri me i ras ses sões to ma rão em con si -
de ra ção as in fra ções da Cons ti tu i ção, que lhes ti ve rem sido pre sen tes, para
lhes dar o con ve ni en te re mé dio, e fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de dos que
ti ve rem con tra vin do a ela.

Art. 373. Todo o es pa nhol tem di re i to de re pre sen tar às cor tes ou 
ao rei para re cla mar a ob ser vân cia da Cons ti tu i ção.

Art. 374. Toda a pes soa que exer cer car go pú bli co, ci vil, mi li tar
ou ecle siás ti co, pres ta rá ju ra men to, no ato de to mar pos se, de guar dar a
Cons ti tu i ção, ser fiel ao rei e de sem pe nhar de vi da men te seu car go.

Art. 375. Antes de pas sa rem oito anos de po is de pos ta em prá ti ca 
a Cons ti tu i ção em to das as suas par tes não se po de rá pro por al te ra ção, nem 
re for ma ou adi ção em al guns dos seus ar ti gos.

Art. 376. Para fa zer qual quer al te ra ção, adi ção ou re for ma na
Cons ti tu i ção, será ne ces sá rio que a de pu ta ção que hou ver de de cre tá-la
de fi ni ti va men te ve nha au to ri za da com po de res es pe ci a is para este ob je to.

Art. 377. Qu al quer pro po si ção de re for ma em al gum ar ti go da
Cons ti tu i ção de ve rá fa zer-se por es cri to, e ser apo i a do e fir ma do ao me nos
por 20 de pu ta dos.

Art. 373. A pro po si ção de re for ma será lida três ve zes, com o 
in ter va lo de seis dias de uma à ou tra le i tu ra, e de po is da ter ce i ra de li be ra rá
se há lu gar de ad mi ti-la à dis cus são.

Art. 379. Admi ti da à dis cus são, se pro ce de rá nela com as mes -
mas for ma li da des e pro ces sos que se pres cre vem para a for ma ção das leis,
de po is do que se pro po rá a vo tos para de ci dir se há lu gar para ser tra ta da
de novo na se guin te de pu ta ção ge ral; e para que as sim fi que de cla ra do
de ve rão con vir os dois ter ços dos vo tos.
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Art. 380. A de pu ta ção ge ral se guin te, pre ce den do as mes mas
for ma li da des em to das as suas par tes, po de rá de cla rar em qual quer dos
dois anos de suas ses sões, con vin do nis so os dois ter ços de vo tos, que há lu -
gar de con sen ti men to de po de res es pe ci a is para fa zer a re for ma.

Art. 381. Fe i ta esta de cla ra ção, se pu bli ca rá e co mu ni ca rá a to -
das as pro vín ci as, e, se gun do o tem po em que se ti ver fe i to, de ter mi na rão
as cor tes se há de ser a de pu ta ção pro xi ma men te ime di a ta, ou a se guin te a
esta, a que há de tra zer os po de res es pe ci a is.

Art. 382. Estes se rão ou tor ga dos pe las jun tas ele i to ra is de
pro vín cia, acres cen tan do aos po de res or di ná ri os a cláu su la se guin te: “Da 
mes ma sor te lhes ou tor gam po der es pe ci al para fa zer na Cons ti tu i ção a
re for ma de que tra ta o de cre to das cor tes, cujo teor é o se guin te (aqui o
de cre to li te ral). Tudo con for me ao que se acha es ta be le ci do pela mes ma
Cons ti tu i ção. E se obri gam a re co nhe cer e ter por cons ti tu ci o nal o que em 
sua vir tu de es ta be le ce rem”.

Art. 383. A re for ma pro pos ta se dis cu ti rá de novo, e se for
apro va da pe los dois ter ços de de pu ta dos pas sa rá a ser Lei Cons ti tu ci o nal, e
como tal se pu bli ca rá nas cor tes.

Art. 384. Uma de pu ta ção apre sen ta rá o de cre to de re for ma ao 
rei para que o faça pu bli car, e re me ter a to das as au to ri da des e po vos da
mo nar quia.

Cá diz, 18 de mar ço do ano de 1812. – Vi cen te Pas co al, de pu ta do 
pela ci da de de Te ru el, pre si den te. (Se guem-se 184 as si na tu ras.)

Por tan to, man da mos a to dos os es pa nhóis nos sos sú di tos, de 
qual quer clas se e con di ção que se jam, que ha jam e guar dem a Cons ti tu i -
ção in ser ta, como lei fun da men tal da mo nar quia, e da mes ma sor te man -
da mos a to dos os tri bu na is, jus ti ças, che fes, go ver na do res e mais au to ri -
da des, tan to ci vis como mi li ta res e ecle siás ti cas, de qual quer clas se e dig -
ni da de, que guar dem e fa çam guar dar, cum prir e exe cu tar a mes ma
Cons ti tu i ção em to das as suas par tes. Tê-lo-eis en ten di do e dis po re is o
ne ces sá rio para seu cum pri men to, fa zen do-a im pri mir, pu bli car e cir cu lar.

Jo a quim de Mos que ra Fi gue i roa, pre si den te – João Vi la vi cen cio. – Iná cio
Ro dri gues de Ri vas – O con de de Abis bal.

Em Cá diz, 19 de mar ço de 1812. – A. D. Iná cio de la Pe zu e la.

Extra í do de MIRANDA, Jor ge. Tex tos his tó ri cos do Di re i to Cons ti tu ci o nal. 2ª ed. Lis boa.
Imprensa Na ci o nal, Casa da Mo e da. Págs. 107-136.
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313
REVOLUÇÃO DE 1817 - BASES DO GOVERNO PROVISÓRIO 

DA REPÚBLICA DE PERNAMBUCO
 (MARÇO 1817)

OGo ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca de Per nam bu co, re ves ti do da
so be ra nia pelo povo, em quem ela só re si de, de se jan do cor res -
pon der à con fi an ça do dito povo, e co nhe cen do que sem for mas

e re gras fi xas e dis tin tas o exer cí cio das fun ções que lhe são atri bu í das, por
vago, ine xa to e con fu so, não pode de i xar de pro du zir cho ques, e dis sen sões 
sem pre no ci vas ao bem ge ral, e as sus ta do ras da se gu ran ça in di vi du al, fim e 
alvo dos sa cri fí ci os so ci a is. De cre ta e tem de cre ta do.

1º

Os po de res de exe cu ção es tão con cen tra dos no Go ver no Pro vi só -
rio, en quan to se não co nhe ce a Cons ti tu i ção do Esta do de ter mi na da pela
Assem bléia Cons ti tu in te, que será con vo ca da as sim que se in cor po ra rem as
co mar cas, que for ma vam a an ti ga ca pi ta nia e ain da não têm abra ça do os
prin cí pi os da in de pen dên cia.

2º

Para o exer cí cio da Le gis la tu ra ha ve rá um con se lho per ma nen te
com pos to de seis mem bros es co lhi dos pe las câ ma ras na mes ma for ma em
que são es co lhi dos os seus ofi ci a is a (…) da apro va ção do cor re ge dor den tre 
os pa tri o tas de mais pro bi da de, e lu zes em ma té ri as de ad mi nis tra ção pú bli ca,
e que não se jam pa ren tes en tre si, até se gun do grau ca nô ni co.

3º

O go ver no e con se lho as sim re u ni dos for ma rão a Le gis la tu ra
pro pri a men te dita, e a de ci são da plu ra li da de dará exis tên cia aos atos de
Le gis la tu ra ou de cre tos, que se rão as si na dos pelo go ver no só sen do po rém
pas sa dos em con se lho à plu ra li da de o que se de cla ra rá, pena de in sa ná vel
nu li da de, e nin guém de ve rá lhe dar a de vi da exe cu ção.



4º

As ses sões de Le gis la tu ra con ti nu a rão to dos os dias à ex ce ção
dos con sa gra dos aos cul tos di vi nos. Elas co me ça rão às seis ho ras da tar de, e 
du ra rão por todo o tem po que a dis cus são e con clu são dos ne gó ci os pro -
pos tos o exi gir. Se rão pre si di das pe los cin co mem bros do go ver no um cada
se ma na, o qual mal se as sen tar, guar dar-se-á o mais in vi o lá vel si lên cio,
es tan do to dos aten tos ao que se pro põe e opi na, não in ter rom pen do uns aos 
ou tros, mas opon do-se mal fin dar al gum de fa lar, as ob je ções que se ti ver
con tra a opi nião emi ti da. Nas di tas ses sões es cre ve rá as de li be ra ções o
se cre tá rio do in te ri or.

5º

Os pro je tos da lei, de po is de pro pos tos fi ca rão so bre a mesa pelo
es pa ço de seis dias, para dar tem po a que os mem bros o me di tem e se
apron tem para a dis cus são, para cujo fim em tra ba lhan do a im pren sa, se rão 
im pres sos e dis tri bu í dos por cada mem bro.

6º

Cada mem bro opi na rá com ple na li ber da de e igual da de, e pela
opi nião que emi tir em con se lho nin guém será in cre pa do e me nos per se gui do.

7º

Se rão mem bros do con se lho além dos seis de que ele se com põe
os se cre tá ri os do go ver no, o ins pe tor do Erá rio e o bis po de Per nam bu co, e
na sua fal ta o Deão.

8º

Para o exer cí cio do Po der Exe cu ti vo cri am-se duas se cre ta ri as,
uma para o ex pe di en te dos ne gó ci os do in te ri or, gra ça, po lí cia, jus ti ça e cul tos;
ou tra para o ex pe di en te dos ne gó ci os da Gu er ra, Fa zen da, Ma ri nha, e
Ne gó ci os Estran ge i ros. Os pa tri o tas no me a dos para es tes em pre gos no me a rão
os ofi ci a is que ca re ce rem e fa rão su bir ao go ver no para sua apro va ção.

9º

O des pa cho dos ne gó ci os per ten cen tes às duas se cre ta ri as
far-se-á to dos os dias das nove ho ras da ma nhã em di an te e du ra rá o tem po 
pre ci so para sua ul ti ma ção.

10º

Pa re cen do ao go ver no ou vir o con se lho so bre me di das que deva
to mar na par te exe cu ti va con vo cá-lo-á, e as ses sões nes te caso se fa rão fora
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do al can ce dos ou vi dos cu ri o sos para não abor ta rem ne gó ci os que de pen -
dem de se gre do.

11º

Pe los atos do go ver no que mi mem a so be ra nia do povo e os di re i -
tos dos ho mens e que pro du zam de sar mo nia en tre os di fe ren tes mem bros
da Re pú bli ca se rão res pon sá ve is os go ver na do res que os as si na rem e os
se cre tá ri os por cuja se cre ta ria fo rem pas sa dos, e não de vem por esse mo ti vo 
ter exe cu ção sem a pré via as si na tu ra do se cre tá rio res pec ti vo. Os se cre tá ri os 
po dem ser logo acu sa dos, os go ver na do res, po rém, só fin do o seu tem po de 
ser vi ço.

12º

Para a boa ad mi nis tra ção, ar re ca da ção e com pa ti bi li da de das
ren das pú bli cas, cria-se um ins pe tor do Erá rio, a quem é su je i ta toda a re -
par ti ção, e que só de pen de do go ver no, de quem re ce be or dens pela se cre ta -
ria da Fa zen da. E or de na-se que a re ce i ta e des pe sa das ren das se pu bli que
cada ano por via da im pren sa.

13º

A ad mi nis tra ção da Jus ti ça na pri me i ra ins tân cia fica a car go de
dois ju í zes or di ná ri os, que se rão ele i tos em cada ci da de e vila pelo povo do
seu dis tri to na for ma es ta be le ci da, e as ele i ções se rão re me ti das ao co lé gio
de Jus ti ça, de que aba i xo se faz men ção para apro va ção das pa u tas. A um
de les per ten ce rá o ex pe di en te cri me, e de po lí cia; ao ou tro o das con ten das
cí ve is, e bom re gí men dos ór fãos e en je i ta dos. Não te rão sa lá rio al gum do
pú bli co, nem co i sa al gu ma das par tes pelo de sem pe nho de suas fun ções,
con ten tan do-se com o res pe i to que lhes re sul ta do exer cí cio dos seus car gos. 
De les se agra va rá e ape la rá em di re i tu ra para o co lé gio de Jus ti ça. Se rão os
in qui ri do res, dis tri bu i do res e con ta do res do seu ju í zo tudo gra tu i ta men te.

14º

São ex tin tos os ou vi do res e cor re ge do res das co mar cas e igual -
men te os ju í zes de ór fãos nas vi las aon de os há, por se rem co me ti das suas
atri bu i ções aos ju í zes or di ná ri os.

15º

Cria-se na ca pi tal do go ver no um co lé gio su pre mo de Jus ti ça
para de ci dir em úl ti ma ins tân cia as ca u sas cí ve is e cri mes. Será com pos to o
dito co lé gio de cin co mem bros li te ra tos, de bons cos tu mes, pru den tes e
ze lo sos do bem pú bli co.
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16º

Se rão pa gos os mem bros do co lé gio pelo Erá rio, sen do-lhes ve da do 
re ce ber sa lá rio al gum, as si na tu ras ou prós das par tes que pe ran te eles re -
que re rem a fim de evi tar as con cus sões.

17º

Fa rão cada ano dois mem bros do co lé gio su pre mo de Jus ti ça a
vi si ta dos jul ga dos do Esta do, e co nhe ce rão das co mis sões, e co mis sões dos
ju í zes or di ná ri os para se lhes dar a de vi da pena. Te rão es tes ju í zes de al ça -
da uma aju da de cus to do go ver no além do sa lá rio e apo sen ta do ria à cus ta
das câ ma ras ou mu ni ci pa li da des.

18º

Os ma gis tra dos uma vez em pre ga dos não po dem mais ser re mo -
vi dos se não por sen ten ça, em pena de suas pre va ri ca ções.

19º

O co lé gio de Jus ti ça de ve rá apre sen tar ao go ver no pela se cre ta ria 
da Jus ti ça os pla nos ten den tes ao me lho ra men to des ta re par ti ção e re for ma
de abu sos nela in tro du zi dos.

20º

Para de ci são dos cri mes dos mi li ta res em úl ti ma ins tân cia cria-se 
uma Co mis são Mi li tar, com pos ta de qua tro mem bros, dois do co lé gio de
Jus ti ça e dois ofi ci a is ge ne ra is, e na sua fal ta co ro néis. A co mis são será pre -
si di da pelo ge ne ral das Armas.

21º

As leis até ago ra em vi gor e que não es tão, ou fo rem ab-ro ga das,
con ti nu a rão a ter a mes ma au to ri da de en quan to lhes não for sub-ro ga do
um có di go na ci o nal e apro pri a do às nos sas cir cuns tân ci as e pre ci sões.

22º

A ad mi nis tra ção das câ ma ras ou mu ni ci pa li da des con ti nua no
pé an ti go.

23º

A re li gião do Esta do é a ca tó li ca ro ma na, to das as mais se i tas
cris tãs de qual quer de no mi na ção são to le ra das. É per mi ti do a cada um dos
mi nis tros de fen der a ver da de da sua co mu nhão. É-lhes po rém ve da do o
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in cen ti var em púl pi to e pu bli ca men te umas con tra as ou tras, pena de se rem 
os que o fi ze rem per se gui dos como per tur ba do res do sos se go pú bli co. É
pro i bi do a to dos os pa tri o tas o in qui e tar e per se guir a al guém por mo ti vos
de cons ciên cia.

24º

Os mi nis tros da co mu nhão ca tó li ca são as sa la ri a dos pelo go ver no, 
os das ou tras co mu nhões po rém só o po dem ser pe los in di ví du os da sua
co mu nhão. E bas ta que haja de cada co mu nhão vin te fa mí li as numa po vo a ção
para o go ver no con ce der-lhes à sua ins tân cia a ere ção dos lu ga res de ado ra -
ção e cul to de sua res pec ti va se i ta, nos qua is po rém não po de rão ter si nos.

25º

A li ber da de de im pren sa é pro cla ma da, fi can do po rém o au tor
de qual quer obra, e seu im pres sor su je i to a res pon der pe los ata ques fe i tos à
re li gião, à Cons ti tu i ção, bons cos tu mes e ca rá ter dos in di ví du os na ma ne i ra
de ter mi na da pe las leis em vi gor.

26º

Os eu ro pe us en tre nós na tu ra li za dos e es ta be le ci dos que de rem
pro va de ade são ao par ti do da re ge ne ra ção e li ber da de são nos sos pa tri o tas
e fi cam ha bi li ta dos para en trar nos em pre gos da Re pú bli ca para que fo rem
há be is e ca pa zes.

27º

Os es tran ge i ros de qual quer país e co mu nhão cris tã que se jam
po dem ser en tre nós na tu ra li za dos por atos do go ver no e fi cam há be is para
exer cer to dos os car gos da Re pú bli ca, uma vez as sim na tu ra li za dos.

28º

O pre sen te go ver no e suas for mas du ra rão so men te en quan to se
não ul ti mar a Cons ti tu i ção do Esta do. E como pode su ce der o que não é de
es pe rar, e Deus não per mi ta que o go ver no para con ser var o po der de que
se acha apos sa do frus tre a jus ta ex pec ta ção do povo, não se achan do con vo -
ca da a Assem bléia Cons ti tu in te den tro de um ano da data des te ou não se
achan do con clu í da a Cons ti tu i ção no es pa ço de três anos, fica ces sa do de
fato o dito go ver no, e en tra o povo no exer cí cio da so be ra nia para o de le gar
a quem me lhor cum pra os fins da sua de le ga ção.

Extra í do de Do cu men tos His tó ri cos – Re vo lu ção de 1817. Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. Vo lu me 
CIV. Bi bli o te ca Na ci o nal. Di vi são de Obras Ra ras e Pu bli ca ções. Do cu men to 12. Págs. 16-23.
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314
CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA

314.1 – DECRETO ASSEGURANDO A SANÇÃO DO REI À
CONSTITUIÇÃO QUE SE ESTÁ ELABORANDO EM

PORTUGAL (24 FEVEREIRO 1821)

Asse gu ra a san ção do Rei à cons ti tu i ção se está ela bo -
ran do em Por tu gal. Apro va a Cons ti tu i ção, que se
está fa zen do em Por tu gal, re ce ben do-a no Re i no do
Bra sil e mais do mí ni os.

Ha ven do eu dado to das as pro vi dên ci as para li gar a Cons ti tu i ção
que se está fa zen do em Lis boa com o que é con ve ni en te ao Bra sil,
e ten do che ga do ao meu co nhe ci men to que o ma i or bem que

pos so fa zer aos meus po vos é des de já apro var essa mes ma Cons ti tu i ção, e
sen do to dos os meus cu i da dos, como é bem cons tan te, pro cu rar-lhes todo o
des can so, e fe li ci da de: hei por bem des de já apro var a Cons ti tu i ção, que ali
se está fa zen do e re ce bê-la no meu re i no do Bra sil, e nos mais do mí ni os da
mi nha Co roa. Os meus mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do a quem este vai
di ri gi do o fa çam as sim cons tar ex pe din do aos Tri bu na is, e ca pi tães ge ne ra is 
as or dens com pe ten tes. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 24 de fe ve re i ro de
1821.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de.

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Rio de Ja ne iro. 
Impren sa Na ci o nal. 1890. Pág. 22.
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314.2 – BASES DA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA
 DA NAÇÃO PORTUGUESA - DECRETO DAS CORTES

GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E CONSTITUINTES
 (10 MARÇO 1821)

As Cor tes Ge ra is Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes da na ção por tu -
gue sa, an tes de pro ce de rem a for mar a sua Cons ti tu i ção Po lí ti ca,
re co nhe cem e de cre tam como ba ses dela os se guin tes prin cí pi os,

por se rem os mais ade qua dos para as se gu rar os di re i tos in di vi du a is do
ci da dão, e es ta be le cer a or ga ni za ção e li mi tes dos po de res po lí ti cos do Esta do.

SEÇÃO I
Dos Di re i tos Indi vi du a is do Ci da dão

1. A Cons ti tu i ção Po lí ti ca da na ção por tu gue sa deve man ter a
li ber da de, se gu ran ça e pro pri e da de de todo o ci da dão.

2. A li ber da de con sis te na fa cul da de que com pe te a cada um de
fa zer tudo o que a lei não pro í be. A con ser va ção des ta li ber da de de pen de
da exa ta ob ser vân cia das leis.

3. A se gu ran ça pes so al con sis te na pro te ção que o go ver no deve
dar a to dos para po de rem con ser var os seus di re i tos pes so a is.

4. Ne nhum in di ví duo deve ser pre so sem cul pa for ma da.
5. Exce tu am-se os ca sos de ter mi na dos pela Cons ti tu i ção, e, ain da 

nes tes, o juiz lhe dará em 24 ho ras e por es cri to a ra zão da pri são.
6. A lei de sig na rá as pe nas com que de vem ser cas ti ga dos não só

o juiz que or de nar a pri são ar bi trá ria, mas a pes soa que a re que rer, e os ofi -
ci a is que a exe cu ta rem.

7. A pro pri e da de é um di re i to sa gra do e in vi o lá vel que tem todo
o ci da dão de dis por à sua von ta de de to dos os seus bens, se gun do a lei.
Qu an do por al gu ma cir cuns tân cia de ne ces si da de pú bli ca e ur gen te for
pre ci so que um ci da dão seja pri va do des se di re i to, deve ser pri me i ro in de -
ni za do pela ma ne i ra que as leis es ta be le ce rem.



8. A li vre co mu ni ca ção dos pen sa men tos é um dos mais pre ci o sos
di re i tos do ho mem. Todo o ci da dão pode con se guin te men te, sem de pen -
dên cia de cen su ra pré via, ma ni fes tar suas opi niões em qual quer ma té ria:
con tan to que haja de res pon der pelo abu so des ta li ber da de nos ca sos e na
for ma que a lei de ter mi nar.

9. As cor tes fa rão logo esta lei, e no me a rão um tri bu nal es pe ci al
para pro te ger a li ber da de de im pren sa e co i bir os de li tos re sul tan tes do seu
abu so.

10. Qu an to, po rém, aque le abu so, que se pode fa zer des ta li ber -
da de em ma té ri as re li gi o sas, fica sal va aos bis pos a cen su ra dos es cri tos
pu bli ca dos so bre o dog ma e mo ral, e o go ver no au xi li a rá os mes mos bis pos
para se rem cas ti ga dos os cul pa dos.

11. A lei é igual para to dos. Não se de vem, por tan to, to le rar nem
os pri vi lé gi os do foro nas ca u sas cí ve is ou cri mes, nem co mis sões es pe ci a is.
Esta dis po si ção não com pre en de as ca u sas que pela sua na tu re za per ten cem 
a ju í zos par ti cu la res, na con for mi da de das leis que mar ca rem essa na tu re za.

12. Ne nhu ma lei, e mu i to me nos a pe nal, será es ta be le ci da sem
ab so lu ta ne ces si da de. Toda a pena deve ser pro por ci o na da ao de li to, e
ne nhu ma deve pas sar da pes soa do de lin qüen te. A con fis ca ção de bens, a
in fâ mia, os aço i tes, o bra ço e pre gão, a mar ca de fer ro quen te, a tor tu ra, e
to das as mais pe nas cru éis e in fa man tes fi cam em con se qüên cia abo li das.

13. To dos os ci da dãos po dem ser ad mi ti dos aos car gos pú bli cos
sem ou tra dis tin ção que não seja a dos seus ta len tos e das suas vir tu des.

14. Todo o ci da dão po de rá apre sen tar por es cri to às cor tes e ao
Po der Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas ou pe ti ções, que de ve rão ser exa mi -
na das.

15. O se gre do das car tas será in vi o lá vel. A ad mi nis tra ção do
cor re io fi ca rá ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des ta lei.

SEÇÃO II
Da Na ção Por tu gue sa, sua Re li gião, Go ver no e Di nas tia

16. A na ção por tu gue sa é a união de to dos os por tu gue ses de
am bos os he mis fé ri os.

17. A sua re li gião é a ca tó li ca apos tó li ca ro ma na.
18. O seu go ver no é a mo nar quia cons ti tu ci o nal he re di tá ria, com

leis fun da men ta is que re gu lem o exer cí cio dos três po de res po lí ti cos.
19. A sua di nas tia re i nan te é a da se re nís si ma Casa de Bra gan ça.

O nos so rei atu al é o se nhor D. João VI, a quem su ce de rão na Co roa os seus
le gí ti mos des cen den tes, se gun do a or dem re gu lar da pri mo ge ni tu ra.

20. A so be ra nia re si de es sen ci al men te em a na ção. Esta é li vre e
in de pen den te, e não pode ser pa tri mô nio de nin guém.
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21. So men te à na ção per ten ce fa zer a sua Cons ti tu i ção ou lei fun -
da men tal, por meio de seus re pre sen tan tes le gi ti ma men te ele i tos. Esta lei
fun da men tal obri ga rá por ora so men te aos por tu gue ses re si den tes nos re i nos 
de Por tu gal e Algar ves, que es tão le gal men te re pre sen ta dos nas pre sen tes
cor tes. Qu an to aos que re si dem nas ou tras três par tes do mun do, ela se lhes 
tor na rá co mum, logo que pe los seus le gí ti mos re pre sen tan tes de cla rem ser
esta sua von ta de.

22. Esta Cons ti tu i ção ou lei fun da men tal uma vez fe i ta pe las pre -
sen tes cor tes ex tra or di ná ri as, so men te po de rá ser re for ma da ou al te ra da em 
al gum ou al guns dos seus ar ti gos de po is de ha ve rem pas sa do qua tro anos,
con ta dos des de a sua pu bli ca ção, de ven do, po rém, con cor dar dois ter ços
dos de pu ta dos pre sen tes em a ne ces si da de da pre ten di da al te ra ção, a qual
so men te se po de rá fa zer na le gis la tu ra se guin te aos di tos qua tro anos,
tra zen do os de pu ta dos po de res es pe ci a is para isso mes mo.

23. Gu ar dar-se-á na Cons ti tu i ção uma bem de ter mi na da di vi são
dos três po de res, Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio.

O Le gis la ti vo re si de nas cor tes com a de pen dên cia da san ção do
rei, que nun ca terá um veto ab so lu to, mas sus pen si vo, pelo modo que de ter -
mi na a Cons ti tu i ção. Esta dis po si ção, po rém, não com pre en de as leis fe i tas
nas pre sen tes cor tes, as qua is leis não fi ca rão su je i tas a veto al gum.

O Po der Exe cu ti vo está no rei e seus mi nis tros, que a exer cem
de ba i xo da au to ri da de do mes mo rei.

O Po der Ju di ciá rio está nos ju í zes. Cada um des tes po de res será
res pec ti va men te re gu la do de modo que ne nhum pos sa ar ro gar a si as atri -
bu i ções do ou tro.

24. A lei é a von ta de dos ci da dãos de cla ra da pe los seus re pre sen -
tan tes jun tos em cor tes. To dos os ci da dãos de vem con cor rer para a for ma ção
da lei, ele gen do es tes re pre sen tan tes pelo mé to do que a Cons ti tu i ção es ta -
be le cer. Nela se há de tam bém de ter mi nar qua is de vam ser ex clu í dos des tas 
ele i ções.

As leis se fa rão pela una ni mi da de ou plu ra li da de de vo tos, pre -
ce den do dis cus são pú bli ca.

25. A ini ci a ti va di re ta das leis so men te com pe te aos re pre sen tan tes
da na ção jun tos em cor tes.

26. O rei não po de rá as sis tir às de li be ra ções das cor tes, po rém
so men te à sua aber tu ra e con clu são.

27. As cor tes se re u ni rão uma vez por ano em a ca pi tal do re i no
de Por tu gal, em de ter mi na do dia, que há de ser pre fi xo na Cons ti tu i ção; e
se con ser va rão re u ni das pelo tem po de três me ses, o qual po de rá pror ro gar-se
por mais um, pa re cen do as sim ne ces sá rio aos dois ter ços dos de pu ta dos.

O rei não po de rá pror ro gar nem dis sol ver as cor tes.
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28. Os de pu ta dos das cor tes são, como re pre sen tan tes da na ção,
in vi o lá ve is nas suas pes so as, e nun ca res pon sá ve is pe las suas opi niões.

29. Às cor tes per ten ce no me ar a re gên cia do re i no, quan do as sim 
for pre ci so; pres cre ver o modo por que en tão se há de exer ci tar a san ção das 
leis; e de cla rar as atri bu i ções da mes ma re gên cia. So men te às cor tes per ten ce
tam bém apro var os tra ta dos de ali an ça ofen si va e de fen si va, de sub sí di os e
de co mér cio; con ce der ou ne gar a ad mis são de tro pas es tran ge i ras den tro
do re i no; de ter mi nar o va lor, peso, lei, e tipo das mo e das; e te rão as de ma is
atri bu i ções que ela lhes as si na lar.

30. Uma jun ta com pos ta de sete in di ví du os ele i tos pe las cor tes
den tre os seus mem bros per ma ne ce rá na ca pi tal, onde elas se re u ni rem,
para fa zer con vo car cor tes ex tra or di ná ri as nos ca sos que se rão ex pres sos na
Cons ti tu i ção, e cum pri rem as ou tras atri bu i ções que ela lhes as si na lar.

31. O rei é in vi o lá vel na sua pes soa. Os seus mi nis tros são res -
pon sá ve is pela fal ta de ob ser vân cia das leis, es pe ci al men te pelo que obra rem
con tra a li ber da de, se gu ran ça, e pro pri e da de dos ci da dãos, e por qual quer
dis si pa ção ou mal-uso dos bens pú bli cos.

32. As cor tes as si na rão ao rei e à fa mí lia real no prin cí pio de cada 
re i na do uma do ta ção con ve ni en te, que será en tre gue em cada ano ao ad mi -
nis tra dor que o mes mo rei ti ver no me a do.

33. Ha ve rá um Con se lho de Esta do com pos to de mem bros
pro pos tos pe las cor tes na for ma que a Cons ti tu i ção de ter mi nar.

34. A im po si ção de tri bu tos e a for ma da sua re par ti ção será
de ter mi na da ex clu si va men te pe las cor tes. A re par ti ção dos im pos tos di re -
tos será pro por ci o na da às fa cul da des dos con tri bu in tes, e de les não será
isen ta pes soa ou cor po ra ção al gu ma.

35. A Cons ti tu i ção re co nhe ce rá a dí vi da pú bli ca; e as cor tes es ta -
be le ce rão to dos os me i os ade qua dos para o seu pa ga men to, ao pas so que
ela se for li qui dan do.

36. Ha ve rá uma for ça mi li tar per ma nen te de ter ra e mar, de ter -
mi na da pe las cor tes. O seu des ti no é man ter a se gu ran ça in ter na e ex ter na
do re i no, com su je i ção ao go ver no, ao qual so men te com pe te em pre gá-la
pelo modo que lhe pa re cer con ve ni en te.

37. As cor tes fa rão e do ta rão es ta be le ci men tos de ca ri da de e ins -
tru ção pú bli ca.

Paço das Cor tes, em 9 de mar ço de 1821. – Ma nuel Fer nan des To más, 
pre si den te – José Fer re i ra Bor ges, de pu ta do se cre tá rio – João Ba tis ta Fel gue i ras, 
de pu ta do se cre tá rio – Agos ti nho José Fre i re, de pu ta do se cre tá rio – Fran cis co
Bar ro so Pe re i ra, de pu ta do se cre tá rio.

Extra í do de ROURE, Age nor. For ma ção Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Tipo gra fia do Jor nal do
Comér cio, de Ro dri gues & C. Rio de Ja ne i ro. 1914. Págs. 230-235.
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314.3 – CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA NAÇÃO
PORTUGUESA (REINO UNIDO DE PORTUGAL,

BRASIL E ALGARVE) (23 SETEMBRO 1822) 

D. João, por gra ça de Deus, e pela Cons ti tu i ção da Mo nar quia, rei do Re i no
Uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ve, da quém e além-mar em Áfri ca, etc.
Faço sa ber a to dos os meus sú di tos que as Cor tes Ge ra is, Ex tra or di ná ri as
e Cons ti tu in tes de cre ta ram, e eu ace i tei, e ju rei a se guin te 

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA MONARQUIA PORTUGUESA

De cre ta da pe las cor tes ge ra is, ex tra or di ná ri as e cons ti -
tu in tes, re u ni das em Lis boa no ano de 1821, em nome 
da San tís si ma e Indi vi sí vel Trin da de. 

As Cor tes Ge ra is, ex tra or di ná ri as e cons ti tu in tes da na ção por tu -
gue sa, in ti ma men te con ven ci das de que as des gra ças pú bli cas,
que tan to a têm opri mi do e ain da opri mem, ti ve ram sua ori gem

no des pre zo dos di re i tos do ci da dão, e no es que ci men to das leis fun da men ta is 
da mo nar quia; e ha ven do ou tros sim con si de ra do que so men te pelo res ta be -
le ci men to des tas leis am pli a das e re for ma das, pode con se guir a pros pe ri da de 
da mes ma na ção, e pre ca ver-se, que ela não tor ne a cair no abis mo, de que
sal vou a he rói ca vir tu de de seus fi lhos; de cre tam a se guin te Cons ti tu i ção
Po lí ti ca, a fim de as se gu rar os di re i tos de cada um, e o bem ge ral de to dos
os por tu gue ses. 



TÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is dos Por tu gue ses

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º A Cons ti tu i ção Po lí ti ca da na ção por tu gue sa tem por ob -
je to man ter a li ber da de, se gu ran ça e pro pri e da de de to dos os por tu gue ses. 

Art. 2º A li ber da de con sis te em não se rem obri ga dos a fa zer o
que a lei não man da, nem a de i xar de fa zer o que ela não pro í be. A con ser -
va ção des ta li ber da de de pen de da exa ta ob ser vân cia das leis. 

Art. 3º A se gu ran ça pes so al con sis te na pro te ção, que o go ver no
deve dar a to dos, para po de rem con ser var os seus di re i tos pes so a is. 

Art. 4º Nin guém deve ser pre so sem cul pa for ma da, sal vo nos
ca sos e pela ma ne i ra de cla ra da no ar ti go 203, e se guin te. A lei de sig na rá as
pe nas, com que de vem ser cas ti ga dos, não só o juiz que or de nar a pri são
ar bi trá ria e os ofi ci a is que a exe cu ta rem, mas tam bém a pes soa que a ti ver
re que ri do. 

Art. 5º A casa de todo o por tu guês é para ele um asi lo. Ne nhum
ofi ci al pú bli co po de rá en trar nela sem or dem es cri ta da com pe ten te au to ri -
da de, sal vo nos ca sos e pelo modo que a lei de ter mi nar. 

Art. 6º A pro pri e da de é um di re i to sa gra do e in vi o lá vel, que tem
qual quer por tu guês, de dis por a sua von ta de de to dos os seus bens, se gun do
as leis. Qu an do por al gu ma ra zão de ne ces si da de pú bli ca e ur gen te, for
pre ci so que ele seja pri va do des te di re i to, será pri me i ra men te in de ni za do,
na for ma que as leis es ta be le ce rem. 

Art. 7º A li vre co mu ni ca ção dos pen sa men tos é um dos pre ci o sos 
di re i tos do ho mem. Todo o por tu guês pode con se guin te men te, sem de pen -
dên cia de cen su ra pré via, ma ni fes tar suas opi niões em qual quer ma té ria,
con tan do que haja de res pon der pelo abu so des ta li ber da de nos ca sos, e
pela for ma que a lei de ter mi nar. 

Art. 8º As cor tes no me a rão um tri bu nal es pe ci al, para pro te ger a
li ber da de da im pren sa e co i bir os de li tos re sul tan tes do seu abu so, con for me
a dis po si ção dos ar ti gos 177 e 179. 

Qu an to po rém ao abu so, que se pode fa zer des ta li ber da de em
ma té ri as re li gi o sas, fica sal vo aos bis pos a cen su ra dos es cri tos pu bli ca dos
so bre dog ma e mo ral, e o go ver no au xi li a rá os mes mos bis pos, para se rem
pu ni dos os cul pa dos. 

No Bra sil ha ve rá tam bém um tri bu nal es pe ci al como o de Por tu gal.
Art. 9º A lei é igual para to dos. Não se de vem por tan to to le rar

pri vi lé gi os do foro nas ca u sas ci vis ou cri mes, nem co mis sões es pe ci a is.
Esta dis po si ção não com pre en de as ca u sas, que pela sua na tu re za per ten ce -
rem a ju í zos par ti cu la res, na con for mi da de das leis. 
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Art. 10. Ne nhu ma lei, e mu i to me nos a pe nal, será es ta be le ci da
sem ab so lu ta ne ces si da de. 

Art. 11. Toda a pena deve ser pro por ci o na da ao de li to; e ne nhu ma
pas sa rá da pes soa do de lin qüen te. Fica abo li da a tor tu ra, a con fis ca ção de
bens e a in fâ mia, os aço i tes, o ba ra ço e pre gão, a mar ca de fer ro quen te e to das
as mais pe nas cru éis ou in fa man tes. 

Art. 12. To dos os por tu gue ses po dem ser ad mi ti dos aos car gos
pú bli cos, sem ou tra dis tin ção, que não seja a dos seus ta len tos e das suas
vir tu des. 

Art. 13. Os ofí ci os pú bli cos não são pro pri e da de de pes soa al gu ma.
O nú me ro de les será ri go ro sa men te res tri to ao ne ces sá rio. As pes so as, que
os hou ve rem de ser vir, ju ra rão pri me i ro ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis,
ser fiéis ao go ver no, e bem cum prir suas obri ga ções. 

Art. 14. To dos os em pre ga dos pú bli cos se rão es tri ta men te res -
pon sá ve is pe los er ros de ofí cio e abu sos do po der, na con for mi da de da
Cons ti tu i ção e da lei. 

Art. 15. Todo o por tu guês tem di re i to a ser re mu ne ra do por
ser vi ços im por tan tes fe i tos à pá tria, nos ca sos e pela for ma que as leis de ter -
mi na rem. 

Art. 16. Todo o por tu guês po de rá apre sen tar por es cri to às cor tes 
e ao Po der Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas ou pe ti ções, que de ve rão ser
exa mi na das. 

Art. 17. Todo o por tu guês tem igual men te o di re i to de ex por
qual quer in fra ção da Cons ti tu i ção, e de re que rer pe ran te a com pe ten te
au to ri da de a efe ti va res pon sa bi li da de do in fra tor. 

Art. 18. O se gre do das car tas é in vi o lá vel. A ad mi nis tra ção do
cor re io fica ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des te ar ti go. 

Art. 19. Todo o por tu guês deve ser jus to. Os seus prin ci pa is
de ve res são ve ne rar a re li gião; amar a pá tria; de fen dê-la com as ar mas,
quan do for cha ma do pela lei; obe de cer à Cons ti tu i ção e às leis, res pe i tar as
au to ri da des pú bli cas e con tri bu ir para as des pe sas do Esta do. 

TÍTULO II
Da Na ção Por tu gue sa, e seu Ter ri tó rio, Re li gião, Go ver no e Di nas tia

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 20. A na ção por tu gue sa é a união de to dos os por tu gue ses
de am bos os he mis fé ri os. 

O seu ter ri tó rio for ma o Re i no Uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ve,
e com pre en de: 
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I – Na Eu ro pa, o re i no de Por tu gal, que se com põe das pro vín ci as
do Mi nho, Trás-os-Mon tes, Be i ra, Estre ma du ra, Alen te jo, e re i no do Algar ve,
e das ilhas ad ja cen tes, Ma de i ra, Por to San to e Aço res. 

II – Na Amé ri ca o re i no do Bra sil, que se com põe das pro vín ci as
do Pará e Rio Ne gro, Ma ra nhão, Pi a uí, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá, Pa ra í ba,
Per nam bu co, Ala go as, Ba hia, Ser gi pe, Mi nas Ge ra is, Espí ri to San to, Rio de
Ja ne i ro, São Pa u lo, Rio Gran de do Sul, Go iás, Mato Gros so, e das ilhas de
Fer nan do de No ro nha, Trin da de e das mais que são ad ja cen tes àque le re i -
no.

III – Na Áfri ca oci den tal, Bis sau e Ca cheu; na Cos ta de Mina, o
for te de São João Bap tis ta d’Ajuda, Ango la, Ben gue la e suas de pen dên ci as,
Ca bin da e Mo lem bro, as ilhas de Cabo Ver de, e as de São Tomé e Prín ci pe e 
suas de pen dên ci as: na cos ta ori en tal, Mo çam bi que, Rio de Sena, So fal la,
Inham ba se, Qu e li ma ne, e as ilhas do Cabo Del ga do. 

IV – Na Ásia, Sal se te, Bar dez, Goa, Da mão, Diu, e os es ta be le ci -
men tos de Ma cau e das ilhas de So lor e Ti mor. 

A na ção não re nún cia o di re i to, que te nha, a qual quer por ção de
ter ri tó rio não com pre en di da no pre sen te ar ti go. 

Do ter ri tó rio do Re i no Uni do se fará con ve ni en te di vi são. 

Art. 21. Os por tu gue ses são ci da dãos, e go zam des ta qua li da de: 

I – Os fi lhos de pais por tu gue ses nas ci dos no Re i no Uni do; ou
que, ha ven do nas ci do em país es tran ge i ro, vi e ram es ta be le cer do mi cí lio no
mes mo re i no; ces sa po rém a ne ces si da de des te do mi cí lio, se o pai es ti ver
em país es tran ge i ro em ser vi ço da na ção; 

II – Os fi lhos ile gí ti mos de mãe por tu gue sa nas ci dos no Re i no
Uni do; ou que, ha ven do nas ci do em país es tran ge i ro, vi e ram es ta be le cer
do mi cí lio no mes mo re i no. Po rém se fo rem re co nhe ci dos ou le gi ti ma dos
por pai es tran ge i ro, e hou ve rem nas ci do no Re i no Uni do, terá lu gar a res pe i to
de les o que aba i xo vai dis pos to em o nº V; e ha ven do nas ci do em país
es tran ge i ro, o que vai dis pos to em o nº VI; 

III – Os ex pos tos em qual quer par te do Re i no Uni do, cu jos pais
se ig no rem; 

IV – Os es cra vos que al can ça rem car ta de al for ria; 
V – Os fi lhos de pai es tran ge i ro, que nas ce rem e ad qui ri rem

do mi cí lio no Re i no Uni do; com tan to que che ga dos à ma i o ri da de de cla rem, 
por ter mo as si na do nos li vros da câ ma ra do seu do mi cí lio, que que rem ser
ci da dãos por tu gue ses; 

VI – Os es tran ge i ros, que ob ti ve rem car ta de na tu ra li za ção. 

Art. 22. Todo o es tran ge i ro, que for de ma i or ida de e fi xar do mi -
cí lio no Re i no Uni do, po de rá ob ter a car ta de na tu ra li za ção, ha ven do ca sa do
com mu lher por tu gue sa, ou ad qui ri do no mes mo re i no al gum es ta be le ci men to 
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em ca pi ta is de di nhe i ro, bens de raiz, agri cul tu ra, ou in dús tria; in tro du zi do, 
ou exer ci ta do al gum co mér cio, a in dús tria útil; ou fe i to à na ção ser vi ços re -
le van tes. 

Os fi lhos de pai por tu guês, que hou ver per di do a qua li da de de
ci da dão, se ti ve rem ma i or ida de e do mi cí lio no Re i no Uni do, po de rão ob ter
car ta de na tu ra li za ção sem de pen dên cia de ou tro re qui si to. 

Art. 23. Per de a qua li da de de ci da dão por tu guês: 

I – O que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro; 
II – O que sem li cen ça do go ver no ace i tar em pre go, pen são ou

con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro. 

Art. 24. O di re i to do exer cí cio pú bli co se sus pen de: 

I – Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral; 

II – Por sen ten ça que con de ne a pri são ou de gre do, en quan to
du ra rem os efe i tos da con de na ção. 

Art. 25. A re li gião da na ção por tu gue sa é a ca tó li ca apos tó li ca
ro ma na. Per mi te-se con tu do aos es tran ge i ros o exer cí cio par ti cu lar de seus
res pec ti vos cul tos. 

Art. 26. A so be ra nia re si de es sen ci al men te em a na ção. Não pode 
po rém ser exer ci ta da se não pe los seus re pre sen tan tes le gal men te ele i tos.
Ne nhum in di ví duo ou cor po ra ção exer ce au to ri da de pú bli ca, que se não
de ri ve da mes ma na ção. 

Art. 27. A na ção é li vre e in de pen den te, e não pode ser pa tri mô nio 
de nin guém. A ela so men te per ten ce fa zer pe los seus de pu ta dos jun tos em
cor tes a sua Cons ti tu i ção, ou lei fun da men tal, sem de pen dên cia de san ção
do rei. 

Art. 28. A Cons ti tu i ção, uma vez fe i ta: pe las pre sen tes cor tes
ex tra or di ná ri as e cons ti tu in tes, so men te po de rá ser re for ma da ou al te ra da
de po is de ha ve rem pas sa do qua tro anos, con ta dos des de a sua pu bli ca ção;
e quan to aos ar ti gos, cuja exe cu ção de pen de de leis re gu la men ta res, con ta -
dos des de a pu bli ca ção des sas leis. Estas re for mas e al te ra ções se fa rão
pela ma ne i ra se guin te: 

“Pas sa dos que se jam os di tos qua tro anos, se po de rá pro por em
cor tes a re for ma, ou al te ra ção que se pre ten der. A pro pos ta será lida três
ve zes com in ter va los de oito dias e se for ad mi ti da à dis cus são, e con cor da rem 
na sua ne ces si da de as duas ter ças par tes dos de pu ta dos pre sen tes, será
re du zi do a de cre to no qual se or de ne aos ele i to res dos de pu ta dos para a
se guin te le gis la tu ra, que nas pro cu ra ções lhes con fi ram es pe ci al fa cul da de
para po de rem fa zer a pre ten di da al te ra ção ou re for ma, obri gan do-se a re co -
nhe cê-la como cons ti tu ci o nal no caso de che gar a ser apro va da.” 
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“A le gis la tu ra, que vier mu ni da com as re fe ri das pro cu ra ções,
dis cu ti rá no va men te a pro pos ta e se for apro va da pe las duas ter ças par tes,
será logo ha vi da como lei cons ti tu ci o nal; in clu í da na Cons ti tu i ção; e apre -
sen ta da ao rei, na con for mi da de do ar ti go 109, para ele a fa zer pu bli car e
exe cu tar em toda a mo nar quia.” 

Art. 29. O go ver no da na ção por tu gue sa é a mo nar quia cons ti tu -
ci o nal he re di tá ria, com leis fun da men ta is, que re gu lem o exer cí cio dos três
po de res pú bli cos. 

Art. 30. Estes po de res são Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ci al. O pri -
me i ro re si de nas cor tes com de pen dên cia da san ção do rei (arts. 110, 111 e
112). O se gun do está no rei e nos se cre tá ri os de es ta do, que o exer ci tam
de ba i xo da au to ri da de do mes mo rei. O ter ce i ro está nos ju í zes. 

Cada um des tes po de res é de tal ma ne i ra in de pen den te, que um
não po de rá ar ro gar a si as atri bu i ções do ou tro. 

Art. 31. A di nas tia re i nan te é a da se re nís si ma casa de Bra gan ça.
O nos so rei atu al é o sr. D. João VI. 

TÍTULO III
Do Po der Le gis la ti vo ou das Cor tes

CAPÍTULO I
Da Ele i ção dos De pu ta dos de Cor tes

Art. 32. A na ção por tu gue sa é re pre sen ta da em Cor tes, isto é, no
ajun ta men to dos de pu ta dos, que a mes ma na ção para esse fim ele ge com
res pe i to à po vo a ção de todo o ter ri tó rio por tu guês. 

Art. 33. Na ele i ção dos de pu ta dos têm vo tos os por tu gue ses, que
es ti ve rem no exer cí cio dos di re i tos de ci da dão (arts. 21, 22, 23 e 24), ten do
do mi cí lio, ou pelo me nos re si dên cia de um ano, no con se lho onde se fi zer a
ele i ção. O do mi cí lio dos mi li ta res da pri me i ra li nha e dos da ar ma da se
en ten de ser no con se lho, onde têm quar tel per ma nen te os cor pos a que
per ten cem. 

Da pre sen te dis po si ção se ex ce tu am: 

I – Os me no res de vin te e cin co anos; en tre os qua is com tudo se
não com pre en dem os ca sa dos que ti ve rem vin te anos; os ofi ci a is mi li ta res
da mes ma ida de; os ba cha réis for ma dos; e os clé ri gos de or dens sa cras; 

II – Os fi lhos de fa mí li as, que es ti ve rem no po der e com pa nhia
de seus pais, sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos; 

III – Os cri a dos de ser vir; não se en ten den do nes ta de no mi na ção
os fe i to res e abe gões, que vi ve rem em casa se pa ra da dos la vra do res seus
amos; 
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IV – Os va di os, isto é, os que não têm em pre go, ofí cio, ou modo
de vida co nhe ci do; 

V – Os re gu la res, en tre os qua is se não com pre en dem os das
or dens mi li ta res, nem os se cu la ri za dos. 

VI – Os que para o fu tu ro, em che gan do à ida de de vin te e cin co
anos com ple tos, não sou be rem ler e es cre ver, se ti ve rem me nos de de zes se -
te quan do se pu bli car a Cons ti tu i ção. 

Art. 34. São ab so lu ta men te ine le gí ve is: 

I – Os que não po dem vo tar (art. 33); 
II – Os que não têm para se sus ten tar ren da su fi ci en te, pro ce di da 

de bens de raiz, co mér cio, in dús tria ou em pre go; 
III – Os apre sen ta dos por fa li dos, en quan to se não jus ti fi car que

o são de boa fé; 
IV – Os se cre tá ri os e con se lhe i ros de Esta do; 
V – Os que ser vem em pre gos da casa real; 
VI – Os es tran ge i ros, pos to que te nham car ta de na tu ra li za ção; 
VII – Os li ber tos nas ci dos em país es tran ge i ro. 

Art. 35. São res pec ti va men te ine le gí ve is; 

I – Os que não ti ve rem na tu ra li da de ou re si dên cia con tí nua e
atu al, pelo me nos de cin co anos, na pro vín cia onde se fi zer a ele i ção; 

II – Os bis pos nas suas di o ce ses; 
III – Os pá ro cos nas fre gue si as; 
IV – Os ma gis tra dos nos dis tri tos, onde in di vi du al ou co le gi al -

men te exer ci tam ju ris di ção; o que se não en ten de to da via com os mem bros
do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça (art. 191), nem com ou tra au to ri da de cuja
ju ris di ção se es ten de a todo o re i no, não sen do das es pe ci al men te pro i bi das;

V – Fi nal men te não po dem ser ele i tos os co man dan tes dos cor pos
da pri me i ra e se gun da li nha pe los mi li ta res seus sú di tos. 

Art. 36. Os de pu ta dos em uma le gis la tu ra po dem ser re e le i tos
para as se guin tes. 

Art. 37. As ele i ções se fa rão por di vi sões ele i to ra is. Cada di vi são
se for ma rá de modo que lhe cor res pon dam três até seis de pu ta dos, re gu lan -
do-se o nú me ro des tes na ra zão de um por cada trin ta mil ha bi tan tes li vres;
po den do con tu do cada di vi são ad mi tir o au men to ou di mi nu i ção de quin ze 
mil, de ma ne i ra que a di vi são, que ti ver en tre 75.000 e 105.000, dará três
de pu ta dos; en tre 105.000 e 135.000 dará qua tro; en tre 135.000 e 165.000 dará 
cin co; en tre 165.000 e 195.000 dará seis de pu ta dos. 

Art. 38. A dis po si ção do ar ti go an te ce den te tem as ex cep ções
se guin tes: 
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I – A ci da de de Lis boa e seu ter mo for ma rá uma só di vi são, pos to
que o nú me ro de seus ha bi tan tes ex ce de a 195.000; 

II – As ilhas dos Aço res for ma rão três di vi sões, se gun do a sua
atu al dis tri bu i ção em co mar cas, e cada uma de las dará pelo me nos dois
de pu ta dos; 

III – A res pe i to do Bra sil a lei de ci di rá quan tas di vi sões de vem
cor res pon der a cada pro vín cia, e quan tos de pu ta dos a cada di vi são, re gu la do
o nú me ro des tes na ra zão de um por cada trin ta mil ha bi tan tes li vres; 

IV – Pelo que res pe i ta: 1º, ao re i no de Ango la e Ben gue la; 2º, às
ilhas de Cabo Ver de com Bis sau e Ca cheu; 3º, às de S. Tomé e Prín ci pe e
suas de pen dên ci as; 4º, a Mo çam bi que e suas de pen dên ci as; 5º, aos es ta dos
de Goa; 6º, aos es ta be le ci men tos de Ma cau, So lor e Ti mor, cada um des tes
dis tri tos for ma rá uma di vi são, e dará pelo me nos um de pu ta do, qual quer
que seja o nú me ro de seus ha bi tan tes li vres. 

Art. 39. Cada di vi são ele i to ral ele ge rá os de pu ta dos que lhe cou -
be rem, com li ber da de de os es co lher em toda a pro vín cia. Se al gum for ele i to
em mu i tas di ver sões, pre va le ce rá a ele i ção que se fi zer na que la, em que ele
ti ver re si dên cia; se em ne nhu ma de las a ti ver, será pre fe ri da a da sua na tu -
ra li da de; se em ne nhu ma ti ver na tu ra li da de nem re si dên cia, pre va le ce rá
aque la em que ob ti ver ma i or nú me ro de vo tos; de ven do em caso de em pa te 
de ci dir a sor te. Este de sem pa te se fará na jun ta pre pa ra tó ria de cor tes (art. 67). 
Pela ou tra ou ou tras di vi sões se rão cha ma dos os subs ti tu tos cor res pon den tes 
(art. 86). 

Art. 40. Por cada de pu ta do se ele ge rá um subs ti tu to. 
Art. 41. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos. A ele i ção se fará

por tan to em anos al ter na dos. 
Art. 42. A ele i ção se fará di re ta men te pe los ci da dãos re u ni dos

em as sem bléi as ele i to ra is, à plu ra li da de, de vo tos da dos em es cru tí nio se cre to; 
no que se pro ce de rá pela ma ne i ra se guin te. 

Art. 43. Ha ve rá em cada fre gue sia um li vro de ma trí cu la ru bri ca do 
pelo pre si den te da câ ma ra, no qual o pá ro co es cre ve rá ou fará es cre ver por
or dem al fa bé ti ca os no mes, mo ra das e ocu pa ções de to dos os fre gue ses que
ti ve rem voto na ele i ção. Estas ma trí cu las se rão ve ri fi ca das pela câ ma ra, e
pu bli ca da dois me ses an tes da re u nião das as sem bléi as ele i to ra is, para se
po de rem no tar e emen dar qua is quer ile ga li da des. 

Art. 44. A câ ma ra de cada con se lho de sig na rá com a con ve ni en te 
an te ci pa ção tan tas as as sem bléi as pri má ri as no seu dis tri to, quan tas con vi er,
se gun do a po vo a ção e dis tân cia dos lu ga res; quer seja ne ces sá rio re u nir mu i -
tas fre gue si as em uma só as sem bléia, quer di vi dir uma fre gue sia em mu i tas 
as sem bléi as, con tan do que em ne nhu ma des tas cor res pon dam me nos de
dois mil ha bi tan tes, nem mais de seis mil. 
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No ul tra mar, se for mu i to in cô mo do re u ni rem-se em uma só
as sem bléia al gu mas fre gue si as ru ra is pela sua gran de dis tân cia, po de rá em
cada uma de las for mar-se uma só as sem bléia, pos to que não che gue a ter os 
dois mil ha bi tan tes. 

Art. 45. Se al gum con se lho não che gar a ter dois mil ha bi tan tes,
for ma rá com tudo uma as sem bléia, se ti ver mil; e não os ten do, se uni rá ao
con se lho de me nor po vo a ção que lhe fi car con tí guo. Se am bos uni dos ain da 
não che ga rem a con ter mil ha bi tan tes, se uni rão ao ou tro ou ou tros; de ven do 
re pu tar-se ca be ça de to dos, aque le que for mais cen tral. Esta re u nião será
de sig na da pelo res pec ti vo ad mi nis tra dor ge ral (art. 212). 

Nas pro vín ci as do ul tra mar a lei mo di fi ca rá a pre sen te dis po si ção,
como exi gir a co mo di da de dos po vos. 

Art. 46. A câ ma ra de sig na rá tam bém as igre jas, em que se há de
re u nir cada as sem bléia e as fre gue si as ou ruas e lu ga res de uma fre gue sia,
que a cada uma per ten çam; fi can do en ten di do, que nin guém será ad mi ti do
a vo tar em as sem bléi as di ver sas. Estas de sig na ções lan ça rá o es cri vão da
câ ma ra em um li vro de ele i ção, que nela ha ve rá ru bri ca do pelo pre si den te. 

Art. 47. Nos con se lhos, em que for ma rem mu i tas as sem bléi as, o
pre si den te da câ ma ra pre si di rá àque la que se re u nir na ca be ça do con se lho;
e re u nin do-se ali mais de uma, àque la que a câ ma ra de sig nar. As ou tras se rão
pre si di das pe los ve re a do res efe ti vos; e não bas tan do es tes, pe los dos anos
an te ce den tes; uns e ou tros a câ ma ra dis tri bu i rá por sor te. 

Nos con se lhos, em que os ve re a do res efe ti vos e os dos anos an te -
ce den tes não pre en che rem o nú me ro dos pre si den tes, a câ ma ra no me a rá os
que fal ta rem. 

Na ci da de de Lis boa, en quan to não hou ver bas tan tes ve re a do res
ele ti vos, será esta fal ta su pri da pe los mi nis tros dos ba ir ros e pe los de sem -
bar ga do res da re la ção, dis tri bu í dos pela câ ma ra. Po rém, es tes pre si den tes,
re u ni das que se jam as as sem bléi as na for ma aba i xo de cla ra da (art. 53), lhes
pro po rão de acor do com os pá ro cos duas pes so as de con fi an ça pú bli ca,
uma para en trar no seu lu gar, ou tra para um dos dois se cre tá ri os (art. 53), e
fe i to auto des ta ele i ção, sa i rão da mesa. 

Art. 48. Com os pre si den tes as sis ti rão nas me sas de ele i ção os
pá ro cos das igre jas onde se fi ze rem as re u niões. Qu an do uma fre gue sia se
di vi dir em mu i tas as sem bléi as, o pá ro co de sig na rá se cre tá ri os que a elas
as sis tam. Os di tos pá ro cos ou sa cer do tes to ma rão as sen to à mão di re i ta do
pre si den te. 

Art. 49. As as sem bléi as ele i to ra is se rão pú bli cas, anun ci an do-se
pre vi a men te a sua aber tu ra pelo to que de si nos. Nin guém ali en tra rá ar ma do. 
Nin guém terá pre ce dên cia de as sen to, ex ce to o pre si den te e o pá ro co ou
sa cer do te as sis ten te. 
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Art. 50. Em cada as sem bléia es ta rá pre sen te o li vro ou li vros de
ma trí cu la. Qu an do uma fre gue sia for mar mu i tas as sem bléi as, ha ve rá ne las
re la ções au tên ti cas dos mo ra do res que as for mam, co pi a das do li vro da
ma trí cu la. Ha ve rá tam bém um ca der no ru bri ca do pelo pre si den te, em que
se es cre va o auto da ele i ção. 

Art. 51. As as sem bléi as pri má ri as em Por tu gal e Algar ve se re u -
ni rão no pri me i ro do min go de agos to do se gun do ano da le gis la tu ra; nas
ilhas ad ja cen tes no pri me i ro do min go de abril; no Bra sil e Ango la no pri me i ro 
do min go de agos to do ano an te ce den te; nas ilhas do Cabo Ver de no pri me i -
ro do min go de no vem bro tam bém do ano an te ce den te; nas ilhas de S. Tomé 
e Prín ci pe, Mo çam bi que, Goa e Ma cau, no pri me i ro do min go de no vem bro
dois anos an tes. 

Art. 52. No dia pre fi xa do no ar ti go an te ce den te, à hora de ter mi -
na da, se re u ni rão nas igre jas de sig na das os mo ra do res de cada con se lho,
que têm vo tos nas ele i ções, le van do es cri tos em lis tas os no mes e ocu pa ções 
das pes so as, em que vo tam para de pu ta dos. Cada uma des tas lis tas deve
en cer rar o nú me ro dos de pu ta dos que to cam àque la di vi são ele i to ral e mais 
ou tros tan tos para os subs ti tu í rem. No re ver so de las irão de cla ra dos os
con se lhos e fre gue si as dos vo tan tes, e sen do es tes mi li ta res da pri me i ra ou
se gun da li nha, tam bém os cor pos a que per ten cem. Tudo isto será anun ci a do 
por edi ta is, que as câ ma ras man da rão afi xar com a con ve ni en te an te ci pa ção. 

Art. 53. Re u ni da a as sem bléia no lu gar, dia e hora de ter mi na da,
ce le brar-se-á uma mis sa do Espí ri to San to; fin da a qual, o pá ro co ou sa cer -
do te as sis ten te, fará um bre ve dis cur so aná lo go ao ob je to, e lerá o pre sen te
ca pí tu lo das ele i ções. Logo o pre si den te, de acor do com o pá ro co ou sa cer -
do te, pro po rá aos ci da dãos pre sen tes duas pes so as de con fi an ça pú bli ca
para es cru ti na do res, duas para se cre tá ri os da ele i ção, e, em Lis boa, uma
para pre si den te e ou tra para se cre tá rio, nos ter mos do art. 47. Pro po rá mais
três para re ve za rem a qual quer des tes. A as sem bléia as apro va rá ou de sa -
pro va rá por al gum si nal, como de le van tar as mãos di re i tas; se al gu ma de las
não for apro va da, se re no va rá a pro pos ta e a vo ta ção quan tas ve zes for
ne ces sá ria. Os es cru ti na do res e se cre tá ri os ele i tos to ma rão as sen to ao lado
do pre si den te e do pá ro co. Esta ele i ção será logo es cri ta no ca der no e pu bli -
ca da por um dos se cre tá ri os. 

Art. 54. De po is dis to o pre si den te e os ou tros me sá ri os lan ça rão
as suas lis tas em uma urna. Logo se irão apro xi man do à mesa um a um to dos
os ci da dãos pre sen tes; e es tan do seus no mes es cri tos no li vro da ma trí cu la,
en tre ga rão as lis tas, que sem se des do bra rem, se rão lan ça das na urna, de po is 
de se con fron ta rem as ins cri ções pos tas no re ver so de las com as pes so as,
que as apre sen ta rem. Um dos sa cer do tes irá des car re gan do no li vro os no mes 
dos que as en tre ga rem. 

Art. 55. Fin da a vo ta ção, man da rá o pre si den te con tar, pu bli car e 
es cre ver no auto o nú me ro das lis tas. Então um dos es cru ti na do res irá len do

90 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



em voz alta cada uma de las, bem como as ins cri ções pos tas no seu re ver so
(art. 52), ris can do-se das lis tas os vo tos da dos nas pes so as pro i bi das em os
nú me ros II, III, IV e V, do art. 35. Como o es cru ti na dor for len do, irão os
se cre tá ri os es cre ven do, cada um em sua re la ção, os no mes dos vo ta dos e o
nú me ro dos vo tos que cada um for ob ten do; o que fa rão pe los nú me ros
su ces si vos da nu me ra ção na tu ral, de sor te que o úl ti mo nú me ro de cada
nome mos tre a to ta li da de dos vo tos que ele hou ver ob ti do; e, como fo rem
es cre ven do es tes nú me ros os irão pu bli can do em voz alta. 

Art. 56. Aca ba da a le i tu ra das lis tas, e ve ri fi ca da a con for mi da de
das duas re la ções pe los es cru ti na do res e se cre tá ri os, um des tes pu bli ca rá na 
as sem bléia os no mes de to dos os vo ta dos, e o nú me ro dos vo tos que teve
cada um. Ime di a ta men te se es cre ve rão no auto por or dem al fa bé ti ca os no mes 
dos vo ta dos, e por ex ten so o nú me ro dos vo tos de cada um. O auto será
as si na do por to dos os me sá ri os, e as lis tas se que i ma rão pu bli ca men te. 

Art. 57. Os me sá ri os no me a rão logo dois den tre si, para nos dias
aba i xo de cla ra dos (arts. 61 e 63) irem apre sen tar a có pia do auto na jun ta
que se há de re u nir na casa da câ ma ra, se no con se lho hou ver mu i tas as sem -
bléi as, pri má ri as, ou na que se há de re u nir na ca be ça da di vi são ele i to ral,
se hou ver uma só. A dita có pia será ti ra da por um dos se cre tá ri os, fe cha da e 
la cra da com selo. Então se ha ve rá por dis sol vi da a as sem bléia. Os ca der nos
e re la ções se guar da rão no ar qui vo da câ ma ra, dan do-se-lhe a ma i or pu bli -
ci da de. 

Art. 58. No auto da ele i ção se de cla ra rá que os ci da dãos, que for -
mam aque la as sem bléia, ou tor gam os de pu ta dos, que sa í rem ele i tos na jun ta
da ca be ça da di vi são ele i to ral, a to dos e a cada um, am plos po de res para
que, re u ni dos em cor tes com os das ou tras di vi sões de toda a mo nar quia
por tu gue sa, pos sam, como re pre sen tan tes da na ção, fa zer tudo o que for
con du cen te ao bem ge ral dela, e cum prir suas fun ções na con for mi da de, e
den tro dos li mi tes que a Cons ti tu i ção pres cre ve, sem que pos sam der ro gar
nem al te rar ne nhum de seus ar ti gos; e que eles ou tor gan tes se obri gam a
cum prir, e ter por vá li do tudo o que os di tos de pu ta dos as sim fi ze rem, em
con for mi da de da mes ma Cons ti tu i ção. 

Art. 59. Se ao sol pos to não es ti ver aca ba da a vo ta ção, o pre si -
den te man da rá me ter as lis tas e as re la ções em um co fre de três cha ves, que
se rão dis tri bu í das por sor te a três me sá ri os. Este co fre se guar da rá de ba i xo
de cha ve na mes ma igre ja, e no dia se guin te será apre sen ta do na mesa da
ele i ção, e ali aber to em pre sen ça da as sem bléia. 

Art. 60. Se o pre si den te, de po is de en tre gues to das as lis tas, pre vir 
que o apu ra men to de las não po de rá con clu ir-se até a se gun da-fe i ra se guin te, 
pro po rá de acor do com os pá ro cos aos ci da dãos pre sen tes, como no art. 53,
es cru ti na do res e se cre tá ri os para ou tra mesa. Para esta pas sa rá uma par te
das lis tas, e nela se pra ti ca rá si mul ta ne a men te o mes mo que na pri me i ra,
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onde fi nal men te se re u ni rão as qua tro re la ções, e se pro ce de rá como fica
dis pos to no art. 56. 

Art. 61. Qu an do no con se lho hou ver mais de uma as sem bléia
pri má ria, os por ta do res das có pi as dos au tos da ele i ção (art. 57) se re u ni rão
no do min go se guin te, e no ul tra mar na que le que aba i xo vai de cla ra do
(art. 74), à hora in di ca da nos edi ta is, em jun ta pú bli ca na casa da câ ma ra
com o pre si den te des ta, e o pá ro co que com ele as sis tiu na as sem bléia an te -
ce den te. Logo ele ge rão den tre si dois es cru ti na do res e dois se cre tá ri os; e,
abrin do-se os di tos au tos, o pre si den te os fará ler em voz alta, e os se cre tá ri os 
irão es cre ven do os no mes em duas re la ções. Daí em di an te se pra ti ca rá o
mais que fica dis pos to nos arts. 55 e 56. 

Na di vi são de Lis boa fica ces san do a pre sen te jun ta, e só tem lu -
gar a que vai de ter mi na da no art. 63, que será for ma da dos por ta do res das
lis tas das as sem bléi as pri má ri as. 

Art. 62. Os me sá ri os su ces si va men te ele ge rão dois den tre si, que
no dia aba i xo de cla ra do (art. 63) apre sen tem a có pia des te auto na jun ta da
ca be ça da di vi são ele i to ral. A res pe i to des ta có pia, da dis so lu ção da jun ta e
da guar da e pu bli ci da de do ca der no e re la ções, se fará o mes mo que fica
dis pos to no art. 57. 

Art. 63. No ter ce i ro do min go de agos to, e nas ilhas ad ja cen tes e
ul tra mar na que le que aba i xo vai de cla ra do (art. 75), se con gre ga rão em jun ta
pú bli ca na casa da câ ma ra da ca be ça da di vi são ele i to ral os por ta do res das
có pi as dos au tos de toda a di vi são com o pre si den te da mes ma câ ma ra, e o
pá ro co que com ele as sis tiu na as sem bléia an te ce den te. Pro ce de rão logo a
ele ger es cru ti na do res e se cre tá ri os; pra ti car-se-á o mes mo, que fica dis pos to 
nos arts. 61 e 55 v. Como o es cru ti na dor, e apu ra dos os vo tos, sa i rão ele i tos
de pu ta dos, as sim or di ná ri os como subs ti tu tos, aque les que ob ti ve rem plu -
ra li da de ab so lu ta, isto é, aque les cu jos no mes se acha rem es cri tos em mais
da me ta de das lis tas. Den tre eles se rão de pu ta dos or di ná ri os os que ti ve rem 
mais vo tos, e subs ti tu tos os que se lhe se gui rem ime di a ta men te; e por essa
or dem se es cre ve rão seus no mes no auto. Em caso de em pa te de ci di rá a sor te. 
De po is se par ti ci pa rá o mais, que fica dis pos to no art. 56, fi can do en ten di do 
que as re la ções se hão de guar dar, como dis põe o art. 62. 

Art. 64. Se não ob ti ve rem plu ra li da de ab so lu ta pes so as bas tan tes 
para pre en cher o nú me ro dos de pu ta dos e subs ti tu tos, se fará uma re la ção,
que con te nha três ve zes o nú me ro que fal tar, for ma da dos no mes da que les
que ti ve rem mais vo tos, com de cla ra ção do nú me ro que teve cada um. Esta
re la ção será lida em voz alta, e co pi a da no auto. Fe i to isto, a jun ta se ha ve rá
por dis sol vi da. 

Art. 65. O pre si den te fará logo pu bli car a dita re la ção, e, ti ra das
por um ta be lião tan tas có pi as dela quan tos fo rem os con se lhos da di vi são
ele i to ral, as si na das por ele e con fe ri das pelo es cri vão da câ ma ra, as re me te rá
às câ ma ras, dos di tos con se lhos. Os pre si den tes des tas ime di a ta men te re me -
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te rão có pi as ti ra das pe los es cri vães das mes mas, e por am bos as si na das, aos 
pre si den tes que fo ram das as sem bléi as pri má ri as, para as fa ze rem logo
re gis trar nos ca der nos de que tra ta o art. 50, e lhes de rem a ma i or pu bli ci da de.

Art. 66. No mes mo tem po as câ ma ras con vo ca rão por edi ta is
(art. 52) os mo ra do res do con se lho para nova re u nião das as sem bléi as
pri má ri as, anun ci an do: 1º, que esta se fará no ter ce i ro do min go de po is
da que le em que se con gre gou a jun ta da ca be ça da di vi são ele i to ral, e nas
ilhas ad ja cen tes e ul tra mar na que le que aba i xo vai de cla ra do (art. 74); 2º,
qual é o nú me ro dos de pu ta dos or di ná ri os e subs ti tu tos que fal ta para se
ele ger; 3º, que os vo tan tes hão de for mar suas lis tas ti ran do o dito nú me ro
den tre os no mes in clu í dos na re la ção, que foi re me ti da da dita jun ta, a qual
será trans cri ta nos edi ta is. 

Art. 67. Nes ta se gun da re u nião das as sem bléi as pri má ri as se
pro ce de rá em tudo como fica dis pos to nos arts. 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 e 
63; como de cla ra ção: 1º, que os me sá ri os se rão os mes mos, que fo ram na
pri me i ra re u nião; 2º, que as re la ções vin das da ca be ça da di vi são ele i to ral se 
guar da rão nos ar qui vos das câ ma ras; 3º, que apu ra dos os vo tos na nova
jun ta de ca be ça de di vi são, sa i rão ele i tos de pu ta dos or di ná ri os e subs ti tu tos 
aque les em que re ca í rem mais vo tos (art. 63), pos to que não ob te nham a
plu ra li da de ab so lu ta; de ven do em caso de em pa te de ci dir a sor te. Na fal ta
ou im pe di men to de al gum dos me sá ri os de ele ge rá ou tro, como na pri me i ra 
vez. 

Art. 68. Então se ha ve rá por dis sol vi da a jun ta. O li vro da ele i ção 
se guar da rá no ar qui vo da câ ma ra de po is de se lhe ha ver dado a ma i or pu -
bli ci da de. 

Art. 69. No auto des ta ele i ção se de cla ra rá ha ver cons ta do pe los
au tos re me ti dos de to das as as sem bléi as pri má ri as da di vi são ele i to ral, que
os mo ra do res dela ou tor ga rão aos de pu ta dos ago ra ele i tos os po de res
de cla ra dos no art. 58, cujo teor se trans cre ve rá no mes mo auto. 

Art. 70. Con clu í do este ato, a as sem bléia as sis ti rá a um Te-Deum,
can ta do na igre ja prin ci pal, indo en tre os me sá ri os aque les de pu ta dos que
se acha rem pre sen tes. 

Art. 71. A cada de pu ta do se en tre ga rá uma có pia do auto da ele i ção, 
e se re me te rá logo ou tra à de pu ta ção per ma nen te (art. 117), ti ra das por um
ta be lião, e con fe ri das pelo es cri vão da câ ma ra. 

Art. 72. As dú vi das que ocor re rem nas as sem bléi as pri má ri as,
se rão de ci di das ver bal men te e sem re cur so por uma co mis são de cin co
mem bros, ele i tos na oca sião, e pelo modo por que se pro ce de a for ma ção da 
mesa (art. 53). 

Po rém esta co mis são não co nhe ce rá das dú vi das re la ti vas à ele -
gi bi li da de das pes so as vo ta das, sal vo nos ter mos do art. 55; por per ten cer
aque le co nhe ci men to à jun ta pre pa ra tó ria de cor tes (art. 77). 
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Art. 73. Nas as sem bléi as ele i to ra is só po de rá tra tar-se de ob je tos
re la ti vos às ele i ções. Será nulo tudo o que se fi zer con tra esta dis po si ção. 

Art. 74. Nas ilhas ad ja cen tes e ul tra mar se ob ser va rá o dis pos to
nes te ca pí tu lo com as mo di fi ca ções se guin tes: 

I – Nas ilhas ad ja cen tes à re u nião da jun ta de ca be ça de di vi são
ele i to ral (art. 63) se fará no pri me i ro do min go de po is que a ela che ga rem os
po de res dos ou tros das ele i ções de toda a di vi são. Para o se gun do es cru tí -
nio as as sem bléi as pri má ri as se re u ni rão no ter ce i ro do min go de po is que
em cada con se lho se hou ve rem re ce bi do da jun ta de ca be ça de di vi são as
có pi as (art. 65); as jun tas de con se lho no do min go se guin te ao dito ter ce i ro
do min go; as de ca be ça de di vi são no pri me i ro do min go de po is que a ela
che ga rem os por ta do res dos au tos das ele i ções de toda a di vi são. 

II – No ul tra mar as jun tas de con se lho, as de ca be ça de di vi são, e
no se gun do es cru tí nio as as sem bléi as pri má ri as e as jun tas de con se lho e de 
ca be ça de di vi são, se re u ni rão no do min go que de sig nar a au to ri da de ci vil
su pe ri or da pro vín cia, e será o mais pró xi mo pos sí vel. 

III – As re u niões para o se gun do es cru tí nio em Ango la, Cabo
Ver de, Mo çam bi que e Ma cau não de pen dem da vo ta ção dos ha bi tan tes dos
lu ga res re mo tos de cada uma des tas di vi sões, de ven do vo tar ne las os que
se acha rem pre sen tes em pra zo tal, que não se re tar de con si de ra vel men te o
com ple men to das ele i ções. 

CAPÍTULO II
Da Re u nião das Cor tes

Art. 75. Antes do dia quin ze de no vem bro os de pu ta dos se apre -
sen ta rão à de pu ta ção per ma nen te, que fará es cre ver seus no mes em um li vro 
de re gis tro, com de cla ra ção das di vi sões ele i to ra is a que per ten cem. 

Art. 76. No dia quin ze de no vem bro se re u ni rão os de pu ta dos
em pri me i ra jun ta pre pa ra tó ria na sala das cor tes, ser vin do de pre si den te o
da de pu ta ção per ma nen te, e de es cru ti na do res e se cre tá ri os os que ela
no me ar den tre os seus mem bros. Logo se pro ce de rá na ve ri fi ca ção das
pro cu ra ções, no me an do-se uma co mis são de cin co de pu ta dos para as exa -
mi nar, e ou tra de três para exa mi nar as dos di tos cin co. 

Art. 77. Até ao dia 20 de no vem bro se con ti nu a rá a re u nir uma
ou mais ve zes a jun ta pre pa ra tó ria para ve ri fi car a le gi ti mi da de das pro cu -
ra ções e as qua li da des dos ele i tos, re sol ven do de fi ni ti va men te qua is quer
dú vi das que so bre isso se mo ve rem. 

Art. 78. No dia 20 de no vem bro a mes ma jun ta ele ge rá den tre os
de pu ta dos, por es cru tí nio se cre to à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos, para
ser vi rem no pri me i ro mês, um pre si den te e um vice-pre si den te, e à plu ra li -
da de re la ti va qua tro se cre tá ri os. Ime di a ta men te irão to dos à igre ja ca te dral
as sis tir a uma mis sa so le ne do Espí ri to San to, e no fim dela o ce le bran te
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de fe ri rá o ju ra men to se guin te ao pre si den te, que pon do a mão di re i ta no
li vro dos San tos Evan ge lhos, dirá: “Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca
ro ma na, guar dar e fa zer guar dar a cons ti tu i ção po lí ti ca da mo nar quia por -
tu gue sa, que de cre ta ram as cor tes ex tra or di ná ri as e cons ti tu in tes do ano de
1821, e cum prir bem e fi el men te as obri ga ções de de pu ta do em cor tes, na
con for mi da de da mes ma cons ti tu i ção”. O mes mo ju ra men to pres ta rá o
vice-pre si den te e de pu ta dos, pon do a mão no li vro dos evan ge lhos, e di zen do
so men te: “Assim o juro”. 

Art. 79. Aca ba da a so le ni da de re li gi o sa os de pu ta dos se di ri gi rão 
à sala das cor tes, onde o pre si den te de cla ra rá que es tas se acham ins ta la das. 
No me a rá logo uma de pu ta ção com pos ta de 12 de pu ta dos, dois dos qua is
se rão se cre tá ri os, para dar par te ao rei da re fe ri da ins ta la ção e sa ber se há
de as sis tir à aber tu ra das cor tes. Achan do-se o rei fora de lu gar das cor tes
esta par ti ci pa ção se lhe fará por es cri to, e o rei res pon de rá pelo mes mo
modo. 

Art. 80. No pri me i ro dia do mês de de zem bro de cada ano o pre -
si den te, com os de pu ta dos que se acha rem pre sen tes em Lis boa, ca pi tal do
re i no uni do, abri rá im pre te ri vel men te a pri me i ra ses são de cor tes. Nes te
mo men to ces sa rá em suas fun ções a de pu ta ção per ma nen te. 

O rei as sis ti rá pes so al men te, se for sua von ta de, en tran do na sala 
sem guar da, acom pa nha do so men te das pes so as que de ter mi nar o re gi men to 
do go ver no in te ri or das cor tes. Fará um dis cur so ade qua do à so le ni da de, a
que o pre si den te deve res pon der como cum prir. Se não hou ver de as sis tir
irão em seu nome os se cre tá ri os de Esta do, e um de les re ci ta rá o re fe ri do
dis cur so, e o en tre ga rá ao pre si den te. Isto mes mo se deve ob ser var quan do
as cor tes se fe cha rem. 

Art. 81. No se gun do ano de cada le gis la tu ra não ha ve rá jun ta
pre pa ra tó ria nem ju ra men to (arts. 76, 77 e 78), e os de pu ta dos, re u ni dos no
dia 20 de no vem bro na sala das cor tes, ser vin do de pre si den te o úl ti mo do
ano pas sa do, pro ce de rão a ele ger novo pre si den te, vice-pre si den te e se cre -
tá ri os, e ha ven do as sis ti do à mis sa do Espí ri to San to pro ce de rão em tudo o
mais como no pri me i ro ano. 

Art. 82. As cor tes, com jus ta ca u sa, apro va da pe las duas ter ças
par tes dos de pu ta dos po de rão tras la dar-se da ca pi tal des te re i no para ou tro 
qual quer lu gar. Se du ran te os in ter va los das duas ses sões de cor tes so bre vi er
in va são de ini mi gos, pes te ou ou tra ca u sa ur gen tís si ma, po de rá a de pu ta ção
per ma nen te de ter mi nar a re fe ri da tras la da ção e dar ou tras qua is quer pro vi -
dên ci as que jul gar con ve ni en tes, as qua is fi ca rão su je i tas à apro va ção das
cor tes. 

Art. 83. Cada uma das duas ses sões da le gis la tu ra du ra rá três
me ses con se cu ti vos, e so men te po de rá pror ro gar-se por mais um: 

I – se o rei o pe dir. 
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II – se hou ver jus ta ca u sa apro va da pe las duas ter ças par tes dos
de pu ta dos pre sen tes. 

Art. 84. Aque le que sair ele i to de pu ta do não será es cu so se não
por im pe di men to le gí ti mo e per ma nen te, jus ti fi ca do pe ran te as cor tes. Sen do
al guém re e le i to na ele i ção ime di a ta lhe fi ca rá li vre o es cu sar-se; mas não
po de rá du ran te os dois anos da le gis la tu ra de que se es cu sou ace i tar do
go ver no em pre go al gum, sal vo se este lhe com pe tir por an ti güi da de ou
es ca la na car re i ra de sua pro fis são. 

Art. 85. A jus ti fi ca ção dos im pe di men tos dos de pu ta dos re si den tes
no ul tra mar se fará pe ran te a jun ta da ca be ça da res pec ti va di vi são ele i to ral
se ain da es ti ver re u ni da, e não, o es tan do, pe ran te a jun ta pre pa ra tó ria (art. 77) 
ou pe ran te as cor tes. 

Art. 86. Qu an do al gum de pu ta do for es cu so a au to ri da de que o
es cu sar se cha ma rá logo o seu subs ti tu to, se gun do a or dem de plu ra li da de
dos vo tos (ar ti go 63). 

Art. 87. Com os de pu ta dos de cada uma das di vi sões ele i to ra is
do ul tra mar virá logo para Lis boa o pri me i ro subs ti tu to, sal vo se em Por tu gal 
e Algar ve re si dir al gum, no qual nes se caso en tra rá este em lu gar do de pu -
ta do que fal tar. Se fo rem re e le i tos al guns dos de pu ta dos efe ti vos vi rão logo
tan tos subs ti tu tos quan tos fo rem os re e le i tos, des con ta dos os que re si di rem
em Por tu gal e Algar ve. 

Art. 88. As pro cu ra ções dos subs ti tu tos, e bem as sim as dos de pu -
ta dos que se não apre sen ta ram no dia apra za do, se rão ve ri fi ca das em cor tes 
por uma co mis são, e as sim a uns, como a ou tros, o pre si den te de fe ri rá ju ra -
men to. 

Art. 89. Se os de pu ta dos de al gu ma pro vín cia não pu de rem apre -
sen tar-se em cor tes, im pe di dos por in va são de ini mi gos ou blo que io, con ti -
nu a rão a ser vir em seu lu gar os de pu ta dos an te ce den tes até que os im pe di dos
se apre sen tem. 

Art. 90. As ses sões se rão pú bli cas, e so men te po de rá ha ver ses são
se cre ta quan do as cor tes, na con for mi da de do seu re gi men to in te ri or, en ten -
de rem ser ne ces sá rio, o que nun ca terá lu gar tra tan do-se de dis cus são de lei. 

Art. 91. Ao rei não é per mi ti do as sis tir às cor tes, ex ce to na sua
aber tu ra e con clu são. Elas não po de rão de li be rar em sua pre sen ça. Indo,
po rém, os se cre tá ri os de es ta do em nome do rei, ou cha ma dos pe las cor tes,
pro por ou ex pli car al gum ne gó cio, po de rão as sis tir à dis cus são e fa lar nela,
na con for mi da de do re gi men to das cor tes; mas nun ca es ta rão pre sen tes à
vo ta ção. 

Art. 92. O se cre tá rio de Esta do dos ne gó ci os da guer ra na pri me i ra
ses são de po is de aber tas as cor tes irá in for má-las do nú me ro de tro pas que
se acha rem acan to na das na ca pi tal, e na dis tân cia de 12 lé guas em re dor, e
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bem as sim das po si ções que ocu pa rem para que as cor tes de ter mi nem o que 
con vi er. 

Art. 93. So bre tu do o que for re la ti vo ao go ver no e or dem in te ri or 
das cor tes se ob ser va rá o seu re gi men to, no qual se po de rão fa zer para o
fu tu ro as al te ra ções con ve ni en tes. 

CAPÍTULO III
Dos De pu ta dos de Cor tes

Art. 94. Cada de pu ta do é pro cu ra dor e re pre sen tan te de toda a
na ção e não o é so men te da di vi são que o ele geu. 

Art. 95. Não é per mi ti do aos de pu ta dos pro tes tar con tra as
de ci sões das cor tes; mas po de rão fa zer de cla rar na ata o seu voto sem o
mo ti var.

Art. 96. Os de pu ta dos são in vi o lá ve is pe las opi niões que pro fe ri -
rem nas cor tes, e nun ca por elas se rão res pon sá ve is. 

Art. 97. Se al gum de pu ta do for pro nun ci a do, o juiz sus pen den do 
todo o ul te ri or pro ce di men to, dará con ta às cor tes, as qua is de ci di rão se o
pro ces so deva con ti nu ar, e o de pu ta do ser ou não sus pen so no exer cí cio de
suas fun ções. 

Art. 98. Des de o dia em que os de pu ta dos se apre sen ta rem à
de pu ta ção per ma nen te, até aque le em que aca ba rem as ses sões, ven ce rão
um sub sí dio pe cu niá rio, ta xa do pe las cor tes no se gun do ano de le gis la tu ra
an te ce den te. Além dis to se lhes ar bi tra rá uma in de ni za ção para as des pe sas 
da vin da e vol ta. 

Aos do ul tra mar (en tre os qua is se não en ten dem os das ilhas ad -
ja cen tes) se as si na rá de ma is um sub sí dio para o tem po do in ter va lo das ses sões
das cor tes, o que não se en ten de dos es ta be le ci dos em Por tu gal e Algar ve. 

Estes sub sí di os e in de ni za ções se pa ga rão pelo te sou ro pú bli co. 
Art. 99. Ne nhum de pu ta do, des de o dia em que a sua ele i ção

cons tar na de pu ra ção per ma nen te até o fim da le gis la tu ra, po de rá ace i tar
ou so li ci tar para si, nem para ou trem, pen são ou con de co ra ção al gu ma. Isto
mes mo se en ten de rá dos em pre gos pro vi dos pelo rei, sal vo se lhe com pe ti rem
por an ti güi da de ou es ca la na car re i ra da sua pro fis são. 

Art. 100. Os de pu ta dos du ran te o tem po das ses sões das cor tes
fi ca rão ini bi dos do exer cí cio dos seus em pre gos ecle siás ti cos, ci vis e mi li -
ta res. No in ter va lo das ses sões não po de rá o rei em pre gá-los fora do re i no
de Por tu gal e Algar ve, nem mes mo irão exer cer seus em pre gos quan do
isso os im pos si bi li te para se re u ni rem no caso de con vo ca ção de cor tes
ex tra or di ná ri as. 

Art. 101. Se por al gum aca so ex tra or di ná rio, de que de pen da a
se gu ran ça pú bli ca ou o bem do es ta do, for in dis pen sá vel que al gum dos
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de pu ta dos saia das Cor tes para ou tra ocu pa ção, elas o po de rão de ter mi nar,
con cor dan do nis so as duas ter ças par tes dos vo tos. 

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções das Cor tes

Art. 102. Per ten ce às cor tes: 

I – Fa zer as leis, in ter pre tá-las e re vo gá-las. 
II – Pro mo ver a ob ser vân cia da Cons ti tu i ção e das leis e em ge ral 

o bem da na ção por tu gue sa. 

Art. 103. Com pe tem às cor tes, sem de pen dên cia da san ção real,
as atri bu i ções se guin tes: 

I – To mar ju ra men to ao rei, ao prín ci pe real e à re gên cia ou re gen te.
II – Re co nhe cer o prín ci pe real como su ces sor da co roa e apro var 

o pla no de sua edu ca ção. 
III – No me ar tu tor ao rei me nor. 
IV – Ele ger a re gên cia ou re gen te (arts. 148 e 150), e mar car os

li mi tes da sua au to ri da de. 
V – Re sol ver as dú vi das que ocor rem so bre a su ces são da co roa. 
VI – Apro var os tra ta dos de ali an ça ofen si va ou de fen si va, de

sub sí di os e de co mér cio, an tes de se rem ra ti fi ca dos. 
VII – Fi xar to dos os anos, so bre pro pos ta ou in for ma ção do go ver no, 

as for ças de ter ra e mar, as sim as or di ná ri as em tem po de paz, como as
ex tra or di ná ri as em tem po de guer ra. 

VIII – Con ce der ou ne gar a en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra
ou mar, den tro do re i no ou dos por tos dele. 

IX – Fi xar anu al men te os im pos tos e as des pe sas pú bli cas; re par tir
a con tri bu i ção di re ta pe los dis tri tos das jun tas ad mi nis tra ti vas (art. 228); fis ca -
li zar o em pre go das ren das pú bli cas, e as con tas da sua re ce i ta e des pe sa. 

X – Au to ri zar o go ver no para con tra ir em prés ti mos. As con di ções
de les lhes se rão pre sen tes, ex ce to nos ca sos de ur gên cia. 

XI – Esta be le cer os me i os ade qua dos para o pa ga men to da dí vi da
pú bli ca. 

XII – Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar a sua 
ali e na ção em caso de ne ces si da de. 

XIII – Cri ar ou su pri mir em pre gos e ofí ci os pú bli cos, e es ta be le cer
os seus or de na dos. 

XIV – De ter mi nar a ins cri ção, peso, va lor, lei, tipo e de no mi na ção
das mo e das. 
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XV – Fa zer ve ri fi car a res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os de Esta do 
e dos mais em pre ga dos pú bli cos. 

XVI – Re gu lar o que toca ao re gi me in te ri or das cor tes. 

CAPÍTULO V
Do Exer cí cio do Po der Le gis la ti vo

Art. 104. Lei é a von ta de dos ci da dãos, de cla ra da pela una ni mi -
da de ou plu ra li da de dos vo tos de seus re pre sen tan tes, jun tos em cor tes,
pre ce den do dis cus são pú bli ca. 

A lei obri ga os ci da dãos sem de pen dên cia da sua ace i ta ção. 
Art. 105. A ini ci a ti va di re ta das leis so men te com pe te aos re pre -

sen tan tes da na ção jun tos em cor tes. 
Po dem, con tu do, os se cre tá ri os de Esta do fa zer pro pos tas, as

qua is, de po is de exa mi na das por uma co mis são das cor tes, po de rão ser con -
ver ti das em pro je tos de lei. 

Art. 106. Qu al quer pro je to de lei será lido pri me i ra e se gun da
vez, com in ter va lo de oito dias. A se gun da le i tu ra as cor tes de ci di rão se há
de ser dis cu ti do; nes te caso se im pri mi rão e dis tri bu i rão pe los de pu ta dos os 
exem pla res ne ces sá ri os, e pas sa dos oito dias se as si na rá aque le em que há
de prin ci pi ar a dis cus são. Esta du ra rá uma ou mais ses sões até que o pro je to
pa re ça su fi ci en te men te exa mi na do. Ime di a ta men te re sol ve rão as cor tes se
tem lu gar a vo ta ção; de ci di do que sim, pro ce de-se a ela. Cada pro po si ção se 
en ten de ven ci da pela plu ra li da de ab so lu ta de vo tos. 

Art. 107. Em caso de ur gen te, de cla ra do tal pe las duas ter ças par tes 
dos de pu ta dos pre sen tes, po de rá no mes mo dia em que se apre sen tar o
pro je to prin ci pi ar-se, e mes mo ul ti mar-se a dis cus são; po rém a lei será en tão
ha vi da como pro vi só ria. 

Art. 108. Se um pro je to não for ad mi ti do à dis cus são ou à vo ta ção, 
ou, se ad mi ti do, for re je i ta do, não po de rá tor nar a ser pro pos ta na mes ma
ses são da le gis la tu ra. 

Art. 109. Se o pro je to for apro va do será re du zi do a lei, a qual, de po is 
de ser lida nas cor tes e as si na da pelo pre si den te e dois se cre tá ri os, será
apre sen ta da ao rei em du pli ca ta por uma de pu ta ção de cin co mem bros,
no me a dos pelo pre si den te. Se o rei es ti ver fora da ca pi tal a lei lhe será apre -
sen ta da pelo se cre tá rio de Esta do da res pec ti va re par ti ção. 

Art. 110. Ao rei per ten ce dar a san ção à lei, o que fará pela se guin te 
fór mu la, as si na da de sua mão: “San ci o no, e pu bli que-se como lei”. 

Se o rei, ou vi do o con se lho de Esta do, en ten der que há ra zões
para a lei de ver su pri mir-se ou al te rar-se, po de rá sus pen der a san ção por
esta fór mu la: “Vol te às cor tes”, ex pon do de ba i xo da sua as si na tu ra as so -
bre di tas ra zões. Estas se rão pre sen tes às cor tes, e, im pres sas se dis cu ti rão. 
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Ven cen do-se que, sem em bar go de las, pas se a lei como es ta va,
será no va men te apre sen ta da ao rei, que lhe dará logo a san ção. Se as ra zões
ex pos tas fo rem aten di das a lei será su pri mi da ou al te ra da, e não po de rá tor nar 
a tra tar-se dela na mes ma ses são da le gis la tu ra. 

Art. 111. O rei de ve rá dar ou sus pen der a san ção no pra zo de um 
mês. Qu an to às leis pro vi só ri as, fe i tas em ca sos ur gen tes (art. 107), as cor tes
de ter mi na rão o pra zo den tro do qual as deva san ci o nar. 

Se as cor tes se fe cha rem an tes de ex pi rar aque le pra zo, este se
pro lon ga rá até os pri me i ros oito dias da se guin te ses são da le gis la tu ra. 

Art. 112. Não de pen dem da san ção real: 

I – A pre sen te cons ti tu i ção e as al te ra ções que nela se fi ze rem
para o fu tu ro (art. 28). 

II – To das as leis ou qua is quer ou tras dis po si ções das pre sen tes
cor tes ex tra or di ná ri as e cons ti tu in tes. 

III – As de ci sões con cer nen tes aos ob je tos de que tra ta o art. 103. 
Art. 113. San ci o na da a lei man da rá o rei pu bli car pela fór mu la

se guin te: De F. por gra ça de Deus e pela cons ti tu i ção da mo nar quia, rei do 
re i no uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ve de aquém e de além-mar em Áfri ca
etc. Faço sa ber a to dos os meus sú di tos que as cor tes de cre ta ram e eu san ci o -
nei a lei se guin te (aqui o tex to dela). Por tan to man do a to das as au to ri da des,
a quem o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum -
pram e exe cu tem tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de
Esta do dos ne gó ci os d… (o da res pec ti va re par ti ção) a faça im pri mir, pu bli car
e cor rer.

O dito se cre tá rio re fe ren da rá a lei e a fará se lar com o selo do
Esta do, e guar da rá um dos ori gi na is no ar qui vo da Tor re do Tom bo; o ou tro
(art. 109), de po is de as si na do pelo rei e re fe ren da do pelo se cre tá rio, se guar da rá
no ar qui vo das cor tes. 

As leis in de pen den tes de san ção se rão pu bli ca das com esta mes ma
fór mu la, su pri mi das as pa la vras: “e eu san ci o nei”. 

Art. 114. Se o rei, nos pra zos es ta be le ci dos nos arts. 110 e 111,
não der san ção à lei, fi ca rá en ten di do que a deu, e a lei se pu bli ca rá. Se,
po rém, re cu sar as si ná-la, as cor tes a man da rão pu bli car em nome do rei,
de ven do ser as si na da pela pes soa em quem re ca ir o po der exe cu ti vo. 

Art. 115. A re gên cia ou re gen te do re i no terá so bre a san ção e
pu bli ca ção das leis a au to ri da de que as cor tes de sig na rem, a qual não será
ma i or que a que fica con ce di da ao rei. 

Art. 116. As dis po si ções so bre a for ma ção das leis se ob ser va rão
do mes mo modo quan to à sua re vo ga ção.
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CAPÍTULO VI
Da De pu ta ção Per ma nen te e da Re u nião Extra or di ná ria de Cor tes

Art. 117. As cor tes an tes de fe cha rem cada uma das duas ses sões
da le gis la tu ra ele ge rão sete den tre os seus mem bros, a sa ber: três das
pro vín ci as da Eu ro pa, três das do ul tra mar, e o sé ti mo sor te a do en tre um
da Eu ro pa ou tro do ul tra mar. Tam bém ele ge rão dois subs ti tu tos den tre
os de pu ta dos eu ro pe us e ul tra ma ri nos, cada um dos qua is res pec ti va men te
ser vi rá na fal ta de qual quer dos de pu ta dos. 

Des tes sete de pu ta dos se for ma rá uma jun ta, in ti tu la da de pu ta ção
per ma nen te das cor tes, que há de re si dir na ca pi tal até o mo men to da se guin te 
aber tu ra das cor tes or di ná ri as. 

A de pu ta ção ele ge rá em cada mês den tre seus mem bros um pre -
si den te, a quem não po de rá re e le ger em me ses su ces si vos, e um se cre tá rio
que po de rá ser su ces si va men te re e le i to. 

Se al gu mas pro vín ci as do re i no uni do vi e rem a per der o di re i to
de ser re pre sen ta das em cor tes, pro ve rão es tas so bre o modo de se for mar a
de pu ta ção per ma nen te sem con tu do se al te rar o nú me ro de seus mem bros. 

Art. 118. Per ten ce a esta de pu ta ção: 

I – Pro mo ver a re u nião das as sem bléi as ele i to ra is no caso de ha ver
nis so al gu ma ne gli gên cia. 

II – Pre pa rar a re u nião das cor tes (arts. 75 e se guin tes). 
III – Con vo car as cor tes ex tra or di na ri a men te nos ca sos de cla ra dos 

no art. 119. 
IV – Vi gi ar so bre a ob ser vân cia da cons ti tu i ção e das leis para

ins ti tu ir as cor tes fu tu ras das in fra ções que hou ver no ta do, ha ven do do
go ver no as in for ma ções que jul gar ne ces sá ri as para esse fim. 

V – Pro ver à trans la da ção das cor tes no caso do art. 82. 
VI – Pro mo ver a ins ta la ção da re gên cia pro vi si o nal nos ca sos do

art. 149. 

Art. 119. A de pu ta ção per ma nen te con vo ca rá ex tra or di na ri a -
men te as cor tes para um dia de ter mi na do, quan do acon te cer al gum dos
ca sos se guin tes: 

I – Se va gar a co roa. 
II – Se o rei a qui ser ab di car. 
III – Se se im pos si bi li tar para go ver nar (art. 150). 
IV – Se ocor rer al gum ne gó cio ár duo e ur gen te, ou cir cuns tân ci as 

pe ri go sas ao Esta do se gun do o pa re cer da de pu ta ção per ma nen te ou do rei, 
que nes se caso o co mu ni ca rá à mes ma de pu ta ção para ela ex pe dir as or dens 
ne ces sá ri as. 
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Art. 120. Re u ni das as cor tes ex tra or di ná ri as, tra ta rão uni ca men te 
do ob je to para que fo ram con vo ca das; se pa rar-se-ão logo que o te nham
con clu í do, e se an tes dis so che gar o dia 15 de no vem bro acres ce rá às no vas
cor tes o ul te ri or co nhe ci men to do mes mo ob je to. 

Du ran te a re u nião das cor tes ex tra or di ná ri as con ti nu a rá a de pu -
ta ção per ma nen te em suas fun ções.

TÍTULO IV
Do Po der Exe cu ti vo ou do Rei

CAPÍTULO I
Da Au to ri da de, Ju ra men to e Invi o la bi li da de do Rei

Art. 121. A au to ri da de do rei pro vém da na ção, e é in di vi sí vel e
ina li e ná vel. 

Art. 122. Esta au to ri da de ge ral men te con sis te em fa zer exe cu tar
as leis, ex pe dir os de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos ade qua dos a esse
fim, e pro ver a tudo o que for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e ex ter na do
Esta do na for ma da cons ti tu i ção. 

Os di tos de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos se rão pas sa dos em
nome do rei. 

Art. 123. Espe ci al men te com pe tem ao rei as atri bu i ções se guin tes: 
I – San ci o nar e pro mul gar as leis (arts. 110 e 113). 
II – No me ar e de mi tir li vre men te os se cre tá ri os de Esta do. 
III – No me ar os ma gis tra dos, pre ce den do pro pos ta do con se lho

de Esta do fe i ta na con for mi da de da lei. 
IV – Pro ver, se gun do a lei, to dos os mais em pre gos ci vis, que

não fo rem ele ti vos, e bem as sim os mi li ta res. 
V – Apre sen tar para os bis pa dos, pre ce den do pro pos ta trí pli ce

do con se lho de Esta do; apre sen tar para os be ne fí ci os ecle siás ti cos de pa dro a do 
real cu ra dos ou não cu ra dos, pre ce den do con cur so e exa me pú bli co pe ran te 
os pre la dos di o ce sa nos. 

VI – No me ar os co man dan tes da for ça ar ma da de ter ra e mar, e
em pre gá-la como en ten der que me lhor con vém ao ser vi ço pú bli co. 

Po rém, quan do pe ri gar a li ber da de da na ção e o sis te ma cons ti -
tu ci o nal, po de rão as cor tes fa zer es tas no me a ções. 

Em tem po de paz não ha ve rá co man dan te-em-che fe do exér ci to
nem da ar ma da. 

VII – No me ar os em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos,
ou vi do o con se lho de Esta do, e os côn su les sem de pen dên cia de o ou vir. 

VIII – Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas e co mer ci a is com as na ções 
es tran ge i ras. 

102 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



IX – Con ce der car tas de na tu ra li za ção e pri vi lé gi os ex clu si vos a
fa vor da in dús tria , em con for mi da de das leis. 

X – Con ce der tí tu los, hon ras e dis tin ções em re com pen sa de
ser vi ços na con for mi da de das leis. 

Qu an to a re mu ne ra ções pe cu niá ri as, que pela mes ma ca u sa
en ten der se de ve rão con fe rir, so men te o fará com an te ri or apro va ção das
cor tes, fa zen do-lhes para esse fim apre sen tar na pri me i ra ses são de cada
ano uma lis ta mo ti va da. 

XI – Per do ar ou mi no rar as pe nas aos de lin qüen tes na con for mi -
da de das leis. 

XII – Con ce der ou ne gar o seu be ne plá ci to aos de cre tos dos con -
cí li os, le tras pon ti fi ci a is e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas, pre ce -
den do apro va ção das cor tes se con ti ve rem dis po si ções ge ra is, e ou vin do o
con se lho de Esta do se ver sa rem so bre ne gó ci os de in te res se par ti cu lar, que
não fo rem con ten ci o sos, pois quan do o fo rem os re me te rá ao co nhe ci men to
e de ci são do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça. 

XIII – De cla rar a guer ra e fa zer a paz, dan do às cor tes con ta dos
mo ti vos que para isso teve. 

XIV – Fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si va, de sub sí di os e de
co mér cio, com de pen dên cia da apro va ção das cor tes (art. 103, nº VI). 

XV – De cre tar a apli ca ção dos ren di men tos des ti na dos pe las
cor tes aos di ver sos ra mos da ad mi nis tra ção pú bli ca. 

Art. 124. O rei não pode: 

I – Impe dir as ele i ções dos de pu ta dos; opor-se à re u nião das cor tes
pror ro gá-las, dis sol vê-las ou pro tes tar con tra as suas de ci sões. 

II – Impor tri bu tos, con tri bu i ções ou fin tas. 
III – Sus pen der ma gis tra dos, sal vo nos ter mos do art. 197. 
IV – Man dar pren der ci da dão al gum, ex ce to: 1º, quan do o exi gir

a se gu ran ça do Esta do, de ven do en tão ser o pre so en tre gue den tro de 48
ho ras ao juiz com pe ten te; 2º, quan do as cor tes hou ve rem sus pen di do as
for ma li da des ju di ci a is (art. 211). 

V – Ali e nar por ção al gu ma do ter ri tó rio por tu guês. 
VI – Co man dar for ça ar ma da. 

Art. 125. O rei não pode, sem con sen ti men to das cor tes: 

I – Abdi car Da Co roa. 
II – Sair do re i no de Por tu gal e Algar ve; e se o fi zer se en ten de rá

que ab di ca, bem como se, ha ven do sa í do com li cen ça das cor tes, a ex ce der
quan to ao tem po ou lu gar, e não re gres sar ao re i no sen do cha ma do. 
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A pre sen te dis po si ção é apli cá vel ao su ces sor da co roa, o qual
con tra vin do-a, se en ten de rá que re nun cia o di re i to de su ce der na mes ma
co roa. 

III – To mar em prés ti mo em nome da na ção. 
Art. 126. O rei an tes de ser acla ma do pres ta rá pe ran te as cor tes

nas mãos do pre si den te de las o se guin te ju ra men to: “Juro man ter a re li gião
ca tó li ca apos tó li ca e ro ma na; ser fiel à na ção por tu gue sa; ob ser var e fa zer
ob ser var a cons ti tu i ção po lí ti ca de cre ta da pe las cor tes ex tra or di ná ri as e
cons ti tu in tes de 1821, e as leis da mes ma na ção, e pro ver ao bem ge ral dela
quan to em mim cou ber”. 

Art. 127. A pes soa do rei é in vi o lá vel e não está su je i ta a res pon -
sa bi li da de al gu ma. 

O rei tem o tra ta men to de ma jes ta de fi de lís si ma. 

CAPÍTULO II
Da De le ga ção do Po der Exe cu ti vo no Bra sil

Art. 128. Ha ve rá no re i no do Bra sil uma de le ga ção do Po der Exe -
cu ti vo, en car re ga da a uma re gên cia, que re si di rá no lu gar mais con ve ni en te 
que a lei de sig nar. Dela po de rão fi car in de pen den tes al gu mas pro vín ci as, e
su je i tas ime di a ta men te ao go ver no de Por tu gal. 

Art. 129. A re gên cia do Bra sil se com po rá de cin co mem bros, um
dos qua is será o pre si den te, e de três se cre tá ri os, no me a dos uns e ou tros
pelo rei, ou vi do o con se lho de Esta do. Os prín ci pes e in fan tes (art. 133) não
po de rão ser mem bros da re gên cia. 

Art. 130. Um dos se cre tá ri os tra ta rá dos ne gó ci os do re i no e fa zen -
da, ou tro dos de jus ti ça e ecle siás ti cos; ou tro dos de guer ra e ma ri nha. Cada 
um terá voto nos da sua re par ti ção; o pre si den te o terá so men te em caso de
em pa te. O ex pe di en te se fará em nome do rei. Cada se cre tá rio re fe ren da rá
os de cre tos, or dens e mais di plo mas per ten cen tes à sua re par ti ção. 

Art. 131. Assim os mem bros da re gên cia, como os se cre tá ri os se rão
res pon sá ve is ao rei. Em caso de pre va ri ca ção de al gum se cre tá rio, a re gên cia o
sus pen de rá e pro ve rá in te ri na men te o seu lu gar, dan do logo con ta ao rei.
Isto mes mo fará quan do por ou tro modo va gar o lu gar de se cre tá rio. 

Art. 132. A re gên cia não po de rá: 

I – Apre sen tar para os bis pa dos; po rém pro po rá ao rei uma lis ta
de três pes so as as mais idô ne as e re fe ren da da pelo res pec ti vo se cre tá rio. 

II – Pro ver lu ga res do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e de pre si den tes 
das re la ções. 

III – Pro ver o pos to de bri ga de i ro e os su pe ri o res a ele, bem
como qua is quer pos tos da ar ma da. 
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IV – No me ar os em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos, e os
côn su les. 

V – Fa zer tra ta dos po lí ti cos ou co mer ci a is com os es tran ge i ros. 
VI – De cla rar a guer ra ofen si va e fa zer a paz. 
VII – Con ce der tí tu los, mes mo em re com pen sa de ser vi ços, ou

ou tra al gu ma mer cê, cuja apli ca ção não es te ja de ter mi na da por lei. 
VIII – Con ce der ou ne gar be ne plá ci to aos de cre tos dos con cí li os,

le tras pon ti fí ci as, e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas que con te -
nham dis po si ções ge ra is. 

CAPÍTULO III
Da Fa mí lia Real e sua Do ta ção

Art. 133. O fi lho do rei, her de i ro pre sun ti vo da co roa, terá o tí tu lo
de prín ci pe real; o fi lho pri mo gê ni to des te terá o de prín ci pe da be i ra; os
ou tros fi lhos do rei, e do prín ci pe real te rão o de in fan tes. 

Estes tí tu los não po dem es ten der-se a ou tras pes so as. 
Art. 134. Os prín ci pes e os in fan tes não po dem co man dar for ça

ar ma da. 
Os in fan tes não ser vi rão ne nhum em pre go ele ti vo de pú bli ca

ad mi nis tra ção, ex ce to o de con se lhe i ro de Esta do. Qu an to aos em pre gos
pro vi dos pelo rei po dem ser vi-los, sal vo os de se cre tá rio de Esta do, em ba i -
xa dor e pre si den te ou mi nis tro dos tri bu na is de Jus ti ça. 

Art. 135. O her de i ro pre sun ti vo da co roa será re co nhe ci do,
como tal nas pri me i ras cor tes, que se re u ni rem de po is do seu nas ci men to.
Em com ple tan do 14 anos de ida de pres ta rá em cor tes, nas mãos do pre si -
den te, ju ra men to de man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na; de ob -
ser var a cons ti tu i ção po lí ti ca da na ção por tu gue sa, e de ser obe di en te às
leis e ao rei.

Art. 136. As cor tes no prin cí pio de cada re i na do as si na rão ao rei 
e à fa mí lia real uma do ta ção anu al, cor res pon den te ao de co ro de sua alta
dig ni da de. Esta do ta ção não po de rá al te rar-se en quan to du rar aque le
re i na do. 

Art. 137. As cor tes as si na rão ali men tos, se fo rem ne ces sá ri os, aos
prín ci pes, in fan tes e in fan tas, des de os 7 anos de sua ida de, e à ra i nha logo
que vi u var. 

Art. 138. Qu an do as in fan tas hou ve rem de ca sar lhes as si na rão
as cor tes o seu dote, e com a en tre ga dele ces sa rão os ali men tos. Os in fan tes
que se ca sa rem con ti nu a rão a re ce ber seus ali men tos en quan to re si di rem no 
re i no; se fo rem re si dir fora dele se lhes en tre ga rá por uma só vez a quan tia
que as cor tes de ter mi na rem. 
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Art. 139. A do ta ção, ali men tos e do tes, de que tra tam os três ar ti gos 
an te ce den tes, se rão pa gos pelo te sou ro pú bli co, e en tre gues a um mor do mo 
no me a do pelo rei, com o qual se po de rão tra tar to das as ações ati vas e pas -
si vas con cer nen tes aos in te res ses da casa real. 

Art. 140. As cor tes de sig na rão os pa lá ci os e ter re nos que jul ga rem
con ve ni en tes para a ha bi ta ção e re cre io do rei e da sua fa mí lia. 

CAPÍTULO IV
Da Su ces são à Co roa

Art. 141. A su ces são à co roa do re i no uni do se gui rá a or dem re gu -
lar de pri mo ge ni tu ra e re pre sen ta ção en tre os le gí ti mos des cen den tes do rei
atu al o sr. d. João VI, pre fe rin do sem pre a li nha an te ri or às pos te ri o res; na
mes ma li nha o grau mais pró xi mo ao mais re mo to; no mes mo grau o sexo
mas cu li no ao fe mi ni no; no mes mo sexo a pes soa mais ve lha à mais moça. 

Por tan to: 

I – So men te su ce dem os fi lhos nas ci dos de le gí ti mo ma tri mô nio. 
II – Se o her de i ro pre sun ti vo da co roa fa le cer an tes de ha ver nela 

su ce di do, seu fi lho pre fe re por di re i to de re pre sen ta ção ao tio com quem
con cor rer. 

III – Uma vez ra di ca da a su ces são em uma li nha, en quan to esta
du rar não en tra a ime di a ta. 

Art. 142. Extin tas as li nhas dos des cen den tes do Sr. D. João VI
será cha ma da aque la das li nhas des cen den tes da casa de Bra gan ça, que
deve pre fe rir se gun do a re gra es ta be le ci da no art. 141. Extin tas to das es tas
li nhas as cor tes cha ma rão ao tro no a pes soa que en ten de rem con vir me lhor
ao bem da na ção, e des de en tão con ti nu a rá a re gu lar-se a su ces são pela
or dem es ta be le ci da no mes mo art. 141. 

Art. 143. Ne nhum es tran ge i ro po de rá su ce der na co roa do re i no
uni do. 

Art. 144. Se o her de i ro da co roa por tu gue sa su ce der em co roa
es tran ge i ra, ou se o her de i ro des ta su ce der na que la, não po de rá acu mu lar
uma com ou tra, mas pre fe ri rá qual qui ser; e op tan do a es tran ge i ra se en ten -
de rá que re nun cia a por tu gue sa. 

Esta dis po si ção se en ten de tam bém com o rei que su ce der em
co roa es tran ge i ra. 

Art. 145. Se a su ces são da co roa cair em fê mea, não po de rá esta
ca sar se não com por tu guês, pre ce den do apro va ção das cor tes. O ma ri do
não terá par te no go ver no, e so men te se cha ma rá rei de po is que ti ver da
ra i nha fi lho ou fi lha. 

Art. 146. Se o su ces sor da co roa ti ver in ca pa ci da de no tó ria e
per pé tua para go ver nar, as cor tes o de cla ra rão in ca paz. 
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CAPÍTULO V
Da Me no ri da de do Su ces sor da Co roa e do Impe di men to do Rei

Art. 147. O su ces sor da co roa é me nor, e não pode re i nar an tes
de ter 18 anos com ple tos. 

Art. 148. Se du ran te a me no ri da de va gar a co roa, as cor tes, es tan do
re u ni das, ele ge rão logo uma re gên cia, com pos ta de três ou cin co ci da dãos
na tu ra is des te re i no, dos qua is será pre si den te aque le que as mes mas cor tes
de sig na rem. 

Não es tan do re u ni das, se con vo ca rão logo ex tra or di na ri a men te
para ele ger a dita re gên cia. 

Art. 149. Enquan to esta re gên cia se não ele ger go ver na rá o re i no
uma re gên cia pro vi si o nal, com pos ta de cin co pes so as, que se rão a ra i nha
mãe, dois mem bros da de pu ta ção per ma nen te e dos con se lhe i ros de Esta do, 
cha ma dos as sim uns como ou tros pela pri o ri da de da sua no me a ção. 

Não ha ven do ra i nha mãe en tra rá em lu gar dela o ir mão mais ve lho 
do rei de fun to, e na sua fal ta o ter ce i ro con se lhe i ro de Esta do. 

Esta re gên cia será pre si di da pela ra i nha; em fal ta dela pelo ir mão 
do rei; e não o ha ven do, pelo mais an ti go mem bro da de pu ta ção per ma nen te. 
No caso de fa le cer a ra i nha re i nan te seu ma ri do será pre si den te da re gên cia.

Art. 150. A dis po si ção dos dois ar ti gos an te ce den tes se es ten de rá 
ao caso em que o rei por al gu ma ca u sa fí si ca ou mo ral se im pos si bi li te para
go ver nar, de ven do logo a de pu ta ção per ma nen te co li gir as ne ces sá ri as
in for ma ções so bre essa im pos si bi li da de, e de cla rar pro vi so ri a men te que ela
exis te. 

Se este im pe di men to do rei du rar mais de dois anos, e o su ces sor 
ime di a to for de ma i or ida de, as cor tes o po de rão no me ar re gen te em lu gar
da re gên cia. 

Art. 151. Assim a re gên cia per ma nen te e a pro vi si o nal, como o
re gen te, se o hou ver, pres ta rão o ju ra men to de cla ra do do art. 126, acres cen -
tan do-se a cláu su la de fi de li da de ao rei. Ao ju ra men to da re gên cia per ma -
nen te se deve acres cen tar que en tre ga rá o go ver no logo que o su ces sor da
co roa che gue à ma i o ri da de ou ces se o im pe di men to do rei. Esta úl ti ma cláu su la
– de en tre gar o go ver no, ces san do o im pe di men to de rei – se acres cen ta rá
tam bém ao ju ra men to do re gen te, bem como ao da re gên cia pro vi si o nal se
acres cen ta rá a de en tre gar o go ver no à re gên cia per ma nen te. 

Art. 152. A re gên cia per ma nen te exer ce rá a au to ri da de real, con -
for me o re gi men to dado pe las cor tes, des ve lan do-se mui es pe ci al men te na
boa edu ca ção do prín ci pe me nor. 

Art. 153. A re gên cia pro vi si o nal so men te des pa cha rá os ne gó ci os 
que não ad mi ti rem di la ção, e não po de rá no me ar nem re mo ver em pre ga dos
se não in te ri na men te. 
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Art. 154. Os atos de uma e ou tra re gên cia se ex pe di rão em nome
do rei. 

Art. 155. Du ran te a me no ri da de do su ces sor da co roa será seu tu tor 
quem o pai lhe ti ver no me a do em tes ta men to; na fal ta des te a ra i nha mãe
en quan to não tor nar a ca sar; fal tan do esta, as cor tes o no me a rão. No pri me i ro
e ter ce i ro caso de ve rá o tu tor ser na tu ral do re i no. Nun ca po de rá ser tu tor
do rei me nor o seu ime di a to su ces sor. 

Art. 156. O su ces sor da co roa du ran te a sua me no ri da de não
pode con tra ir ma tri mô nio sem o con sen ti men to das cor tes. 

CAPÍTULO VI
Dos Se cre tá ri os de Esta do

Art. 157. Ha ve rá seis se cre ta ri as de Esta do, a sa ber: a dos ne gó ci os 
do re i no, da jus ti ça, da fa zen da, da guer ra, da ma ri nha e es tran ge i ros. 

As cor tes de sig na rão por um re gu la men to os ne gó ci os per ten -
cen tes a cada uma das se cre ta ri as, e po de rão fa zer ne las as va ri a ções que o
tem po exi gir. 

Art. 158. Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos, não po de rão
ser se cre tá ri os de Esta do. 

Art. 159. Os se cre tá ri os de Esta do se rão res pon sá ve is às cor tes: 

I – Pela fal ta de ob ser vân cia das leis. 
II – Pelo abu so do po der que lhes foi con fi a do. 
III – Pelo que obra rem con tra a li ber da de, se gu ran ça ou pro pri e -

da de dos ci da dãos. 
IV – Por qual quer dis si pa ção ou mau uso dos bens pú bli cos. 
Esta res pon sa bi li da de, de que os não es cu sa rá ne nhu ma or dem

do rei ver bal ou es cri ta, será re gu la da por uma lei par ti cu lar. 
Art. 160. Para se fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de, dos se cre tá ri os

de Esta do pre ce de rá de cre to das cor tes, de cla ran do que tem lu gar a for ma ção
de cul pa. Com isto o se cre tá rio fi ca rá logo sus pen so, e os do cu men tos re la ti vos 
à cul pa se re me te rão ao tri bu nal com pe ten te, art. 191. 

Art. 161. To dos os de cre tos ou ou tras de ter mi na ções do rei, re gen te
ou re gên cia, de qual quer na tu re za que se jam, se rão as si na das pelo res pec ti vo 
se cre tá rio de Esta do, e sem isso não se lhes dará cum pri men to.

CAPÍTULO VII
Do Con se lho de Esta do

Art. 162. Ha ve rá um con se lho de Esta do, com pos to de 13 ci da dãos
es co lhi dos den tre as pes so as mais dis tin tas por seus co nhe ci men tos e vir tu des, 
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a sa ber: seis das pro vín ci as da Eu ro pa, seis das do ul tra mar, e o dé ci mo
ter ce i ro da Eu ro pa ou do ul tra mar, como de ci dir a sor te. 

Se al gu mas pro vín ci as do re i no uni do vi e rem a per der o di re i to
de se rem re pre sen ta das em cor tes, pro ve rão es tas so bre o modo por que nes te 
caso se deva for mar o con se lho de Esta do, po den do di mi nu ir o nú me ro de
seus mem bros con tan to que não fi quem me nos de oito. 

Art. 163. Não po dem ser con se lhe i ros de Esta do: 

I – Os que não ti ve rem 35 anos de ida de. 
II – Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos. 

III – Os de pu ta dos de cor tes en quan to o fo rem; e se ob ti ve rem
es cu sa não po de rão ser pro pos tos du ran te aque las le gis la tu ras. 

Art. 164. A ele i ção dos con se lhe i ros de Esta do se fará pela for ma
se guin te: as cor tes ele ge rão à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos 18 ci da dãos
eu ro pe us para for ma rem uma lis ta de seis ter nos, em cada um dos qua is
ocu pem o pri me i ro lu gar os seis que ti ve rem ma i or nú me ro de vo tos; o
se gun do os seis que se lhes se gui rem; e os seis res tan tes o ter ce i ro. 

Por este mes mo modo se for ma rá ou tra lis ta de 18 ci da dãos ul tra -
ma ri nos. Então se de ci di rá pela sor te se o dé ci mo ter ce i ro con se lhe i ro há de
ser eu ro peu ou ul tra ma ri no, e se for ma rá um novo ter no de ci da dãos eu ro pe us
ou ul tra ma ri nos, que se ajun ta rá à lis ta res pec ti va. Estas duas lis tas se rão
pro pos tas ao rei para es co lher de cada ter no um con se lhe i ro. 

Art. 165. Os con se lhe i ros de Esta do ser vi rão 4 anos, fin dos os
qua is se pro po rão ao rei no vas lis tas, po den do en trar ne las os que aca ba ram 
de ser vir. 

Art. 166. Antes de to ma rem pos se da rão nas mãos do rei ju ra -
men to de “man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na; ob ser var a cons ti tu i ção
e as leis; ser fiéis ao rei, e acon se lhá-lo se gun do suas cons ciên ci as, aten den do
so men te ao bem da na ção”. 

Art. 167. O rei ou vi rá o con se lho de Esta do nos ne gó ci os gra ves e 
par ti cu lar men te so bre dar ou ne gar a san ção das leis, de cla rar a guer ra ou a 
paz, e fa zer tra ta dos. 

Art. 168. Per ten ce ao con se lho pro por ao rei pes so as para os
lu ga res da ma gis tra tu ra e para os bis pa dos (art. 123, nos III e V). 

Art. 169. São res pon sá ve is os con se lhe i ros de Esta do pe las pro -
pos tas que fi ze rem con tra as leis e pe los con se lhos opos tos a elas ou ma ni -
fes ta men te do lo sos. 

Art. 170. Os con se lhe i ros de Esta do so men te se rão re mo vi dos
por sen ten ça de tri bu nal com pe ten te. 

Va gan do al gum lu gar no con se lho de Esta do, as cor tes logo que
se re u ni rem, pro po rão ao rei um ter no, con for me o art. 164. 
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CAPÍTULO VIII
Da For ça Mi li tar

Art. 171. Ha ve rá uma for ça mi li tar per ma nen te, na ci o nal e
com pos ta do nú me ro de tro pas e va sos que as cor tes de ter mi na rem. 

O seu des ti no é man ter a se gu ran ça in ter na e ex ter na do re i no,
com su je i ção ao go ver no, a quem so men te com pe te em pre gá-la como lhe
pa re cer con ve ni en te. 

Art. 172. Toda a for ça mi li tar é es sen ci al men te obe di en te e nun ca 
deve re u nir-se para de li be rar ou to mar re so lu ções. 

Art. 173. Além da re fe ri da for ça ha ve rá em cada pro vín cia cor pos
de mi lí ci as. Estes cor pos não de vem ser vir con ti nu a men te, mas só quan do
for ne ces sá rio, nem po dem no re i no de Por tu gal e Algar ve ser em pre ga dos
em tem po de paz fora das res pec ti vas pro vín ci as sem per mis são das cor tes. 

A for ma ção des tes cor pos será re gu la da por uma or de nan ça
par ti cu lar. 

Art. 174. Cri ar-se-ão guar das na ci o na is com pos tas de to dos os
ci da dãos que a lei não ex ce tu ar: se rão su je i tas ex clu si va men te a au to ri da des 
ci vis; seus ofi ci a is se rão efe ti vos e tem po rá ri os; não po de rão ser em pre ga das
sem per mis são das cor tes fora dos seus dis tri tos. Em tudo o mais uma lei
es pe ci al re gu la rá a sua for ma ção e ser vi ço. 

Art. 175. Os ofi ci a is do Exér ci to e a Arma da so men te po de rão ser 
pri va dos das suas pa ten tes por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te. 

TÍTULO V
Do Po der Ju di ci al

CAPÍTULO I
Dos Ju í zes e Tri bu na is de Jus ti ça

Art. 176. O po der ju di ci al per ten ce ex clu si va men te aos ju í zes.
Nem as cor tes, nem o rei o po de rão exer ci tar em caso al gum. 

Não po dem, por tan to, avo car ca u sas pen den tes, man dar abrir as
fin das, nem dis pen sar nas for mas do pro ces so pres cri tas pela lei. 

Art. 177. Ha ve rá ju í zes de fato, as sim nas ca u sas cri mes, como
nas cí ve is, nos ca sos e pelo modo que os có di gos de ter mi na rem. 

Os de li tos de abu so da li ber da de de im pren sa per ten ce rão des de
já ao co nhe ci men to des tes ju í zes. 

Art. 178. Os ju í zes de fato se rão ele i tos di re ta men te pe los po vos,
for man do-se em cada dis tri to lis ta de um de ter mi na do nú me ro de pes so as
que te nham as qua li da des le ga is. 

Art. 179. Ha ve rá em cada um dos dis tri tos, que de sig nar a lei da
di vi são do ter ri tó rio, um juiz le tra do de pri me i ra ins tân cia, o qual jul ga rá
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do di re i to nas ca u sas em que hou ver ju í zes de fato, e do fato e di re i to
na que las em que os não hou ver. 

Em Lis boa, em ou tras ci da des po pu lo sas ha ve rá quan tos ju í zes
le tra dos de pri me i ra ins tân cia fo rem ne ces sá ri os. 

Art. 180. Os re fe ri dos dis tri tos se rão sub di vi di dos em ou tros; e
em to dos eles ha ve rá ju í zes ele ti vos, que se rão ele i tos pe los ci da dãos di re ta -
men te, no mes mo tem po e for ma por que se ele gem os ve re a do res das
câ ma ras. 

Art. 181. As atri bu i ções dos ju í zes ele ti vos são: 

I – Jul gar sem re cur so as ca u sas cí ve is de pe que na im por tân cia
de sig na das na lei e as cri mi na is em que se tra tar de de li tos le ves, que
tam bém se rão de cla ra dos pela lei. 

Em to das es tas ca u sas pro ce de rão ver bal men te, ou vin do as par tes
e man dan do re du zir o re sul ta do a auto pú bli co. 

II – Exer ci tar os ju í zos de con ci li a ção de que tra ta o art. 195. 
III – Cu i dar da se gu ran ça dos mo ra do res do dis tri to e da con ser -

va ção da or dem pú bli ca, con for me o re gi men to que se lhes der. 

Art. 182. Para po der ocu par o car go de juiz le tra do, além dos ou tros
re qui si tos de ter mi na dos pela lei, se re quer: 

I – Ser ci da dão por tu guês. 
II – Ter 25 anos com ple tos. 
III – Ser for ma do em di re i to. 

Art. 183. To dos os ju í zes le tra dos se rão per pé tu os logo que te nham
sido pu bli ca dos os có di gos e es ta be le ci dos os ju í zes de fato. 

Art. 184. Nin guém será pri va do des te car go se não por sen ten ça
pro fe ri da em ra zão de de li to ou por ser apo sen ta do com ca u sa pro va da e
con for me a lei. 

Art. 185. Os ju í zes le tra dos de pri me i ra ins tân cia se rão cada três
anos trans fe ri dos pro mis cu a men te de uns a ou tros lu ga res como a lei de ter -
mi nar. 

Art. 186. A pro mo ção da ma gis tra tu ra se gui rá a re gra da an ti gui -
da de no ser vi ço, com as res tri ções e pela ma ne i ra que a lei de ter mi nar. 

Art. 187. Os ju í zes le tra dos de pri me i ra ins tân cia co nhe ce rão nos
seus dis tri tos: 

I – Das ca u sas con ten ci o sas que não fo rem ex ce tu a das. 
II – Dos ne gó ci os de ju ris di ção vo lun tá ria de que até ago ra co nhe cer 

qua is quer au to ri da des, nos ca sos e pela for ma que as leis de ter mi na rem. 

Art. 188. Os ju í zes le tra dos de pri me i ra ins tân cia de ci di rão sem
re cur so as ca u sas cí ve is até a quan tia que a lei de ter mi nar. Nas que ex ce de rem
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essa quan tia se re cor re rá das suas sen ten ças e mais de ci sões para a re la ção
com pe ten te, que de ci di rá em úl ti ma ins tân cia. Nas ca u sas cri mes tam bém
se ad mi ti rá re cur so dos mes mos ju í zes, nos ca sos e pela for ma que a lei
de ter mi nar. 

Art. 189. Das de ci sões dos ju í zes de fato se po de rá re cor rer à
com pe ten te re la ção só para o efe i to de se to mar novo co nhe ci men to e de ci -
são no mes mo ou em di ver so con se lho de ju í zes de fato, nos ca sos e pela
for ma que a lei ex pres sa men te de cla rar. 

Nos de li tos de abu so da li ber da de da im pren sa per ten ce rá o
re cur so ao tri bu nal es pe ci al (art. 8º) para o mes mo efe i to. 

Art. 190. Para jul gar as ca u sas em se gun da e úl ti ma ins tân cia ha ve -
rá no re i no uni do as re la ções que fo rem ne ces sá ri as para co mo di da de dos
po vos e boa ad mi nis tra ção da jus ti ça. 

Art. 191. Ha ve rá em Lis boa um Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça,
com pos to de ju í zes le tra dos, no me a dos pelo rei em con for mi da de do art. 123.

As suas atri bu i ções são as se guin tes: 

I – Co nhe cer dos er ros de ofí cio de que fo rem ar güi dos os seus
mi nis tros, os das re la ções, os se cre tá ri os e con se lhe i ros de Esta do, os mi nis tros
di plo má ti cos e os re gen tes do re i no. Qu an to a es tas qua tro der ra de i ras clas ses
as cor tes pre vi a men te de cla ra rão se tem lu gar a for ma ção de cul pa, pro ce -
den do-se na con for mi da de do art. 160. 

II – Co nhe cer das dú vi das so bre com pe tên cia de ju ris di ção que
re cres ce rem en tre Por tu gal e Algar ve. 

III – Pro por ao rei, com o seu pa re cer, as dú vi das que ti ver ou lhe 
fo rem re pre sen ta das por qua is quer au to ri da des, so bre a in te li gên cia de
al gu ma lei para se se guir a con ve ni en te de cla ra ção das cor tes. 

IV – Con ce der ou ne gar a re vis ta. 
O Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça não jul ga rá a re vis ta, mas sim a

re la ção com pe ten te; po rém, ten do esta de cla ra do a nu li da de ou in jus ti ça da
sen ten ça de que se con ce deu re vis ta, ele fará efe ti va a res pon sa bi li da de dos
ju í zes nos ca sos em que pela lei ela deva ter lu gar. 

Art. 192. A con ces são da re vis ta só tem lu gar nas sen ten ças pro -
fe ri das nas re la ções quan do con te nham nu li da de ou in jus ti ça no tó ria; nas
ca u sas cí ve is quan do o seu va lor ex ce der à quan tia de ter mi na da pela lei;
nas cri mi na is nos ca sos de ma i or gra vi da de, que a lei tam bém de sig nar. 

Só das sen ten ças dos ju í zes de di re i to se pode pe dir re vis ta e
nun ca das de ci sões dos ju í zes de fato. 

Qu al quer dos li ti gan tes, e mes mo o pro mo tor da jus ti ça, po dem
pe dir re vis ta den tro do tem po que a lei de sig nar. 
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Art. 193. No Bra sil ha ve rá tam bém um Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti ça no lu gar onde re si dir a re gên cia da que le re i no, e terá as mes mas atri bu i ções
que o de Por tu gal en quan to fo rem apli cá ve is. 

Qu an to ao ter ri tó rio por tu guês da Áfri ca e Ásia, os con fli tos de
ju ris di ção que se mo ve rem nas re la ções, a con ces são das re vis tas e a res pon sa -
bi li da de dos ju í zes nes te caso, e as fun ções do tri bu nal pro te tor da li ber da de
da im pren sa (art. 8º) se rão tra ta dos no mes mo ter ri tó rio, no ju í zo e pelo
modo que a lei de sig nar. 

Art. 194. Nas ca u sas cí ve is e nas pe na is, ci vil men te in ten ta das, é
per mi ti do às par tes no me ar ju í zes ár bi tros para as de ci di rem. 

Art. 195. Ha ve rá ju í zos de con ci li a ção nas ca u sas e pelo modo
que a lei de ter mi nar, exer ci ta dos pe los ju í zes ele ti vos (art. 181). 

CAPÍTULO II
Da Admi nis tra ção da Jus ti ça

Art. 196. To dos os ma gis tra dos e ofi ci a is de jus ti ça se rão res pon -
sá ve is pe los abu sos de po der e pe los er ros que co me te rem no exer cí cio de
seus em pre gos. 

Qu al quer ci da dão, ain da que não seja nis so par ti cu lar men te in te -
res sa do, po de rá acu sá-los por su bor no, pe i ta ou con lu io; se for in te res sa do
po de rá acu sá-los por qual quer pre va ri ca ção a que na lei es te ja im pos ta
al gu ma pena, con tan to que esta pre va ri ca ção não con sis ta em in frin gir lei
re la ti va à or dem do pro ces so. 

Art. 197. O rei, apre sen tan do-se-lhe que i xa con tra al gum ma gis -
tra do, po de rá sus pen dê-lo, pre ce den do au diên cia dele, in for ma ção ne ces sá ria
e con sul ta do con se lho de Esta do. A in for ma ção será logo re me ti da ao ju í zo
com pe ten te para se for mar o pro ces so e dar a de fi ni ti va de ci são. 

Art. 198. A re la ção a que su bi rem al guns au tos em que se co nhe ça
ha ver o juiz in fe ri or co me ti do in fra ção das leis so bre a or dem do pro ces so,
o con de na rá em cus tas ou em ou tras pe nas pe cu niá ri as, até a quan tia que a
lei de ter mi nar, ou man da rá re pre en dê-lo den tro ou fora da re la ção. Qu an to
aos de li tos e er ros mais gra ves, de que tra ta o art. 196, lhe man da rá for mar
cul pa.

Art. 199. Nos de li tos que não per ten ce rem ao ofí cio de juiz
somen te re sul ta rá sus pen são quan do ele for pro nun ci a do por cri me que
me re ça pena ca pi tal ou a ime di a ta, ou quan do es ti ver pre so ain da de ba i xo
de fi an ça. 

Art. 200. A to dos os ma gis tra dos e ofi ci a is de jus ti ça se as si na rão
or de na dos su fi ci en tes. 

Art. 201. A in qui ri ção das tes te mu nhas e to dos os mais atos do
pro ces so cí vel se rão pú bli cos; os do pro ces so cri mi nal o se rão de po is da
pro nún cia. 
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Art. 202. Os ci da dãos ar güi dos de cri me a que pela lei es te ja
im pos ta pena, que não ex ce da a pri são por seis me ses ou a des ter ro para
fora da pro vín cia, onde ti ve rem do mi cí lio, não se rão pre sos e se li vra rão
sol tos. 

Art. 203. Sen do ar güi dos de cri me que me re ça ma i or pena que as 
do ar ti go an te ce den te, não po de rá se ve ri fi car a pri são sem pre ce der cul pa
for ma da, isto é, in for ma ção su má ria so bre a exis tên cia do de li to e so bre a
ve ri fi ca ção do de lin qüen te. 

De ve rá tam bém pro ce der man da do as si na do pela au to ri da de
le gí ti ma e re ves ti do das for mas le ga is, que será mos tra do ao réu no ato da
pri são. Se o réu de so be de cer a este man da do ou re sis tir será por isso cas ti -
ga do con for me a lei. 

Art. 204. So men te po de rão ser pre sos sem pre ce der cul pa for ma da: 

I – Os que fo rem acha dos em fla gran te de li to; nes te caso qual quer
pes soa po de rá pren dê-los, e se rão con du zi dos ime di a ta men te à pre sen ça do 
juiz. 

II – Os in di ci a dos: 1º, de fur to com ar rom ba men to ou de vi o lên cia
fe i ta à pes soa; 2º, de fur to do més ti co; 3º, de as sas sí nio; 4º, de cri mes re la ti vos
à se gu ran ça do Esta do, nos ca sos de cla ra dos nos arts. 124, nº IV, e 211. 

Art. 205. O que fica dis pos to so bre a pri são an tes de cul pa for ma da
não ex clui as ex ce ções que as or de nan ças mi li ta res es ta be le ce rem como
ne ces sá ri as à dis ci pli na e re cru ta men to do exér ci to. 

Isto mes mo se es ten de aos ca sos que não são pu ra men te cri mi na is,
e em que a lei de ter mi nar to da via a pri são de al gu ma pes soa por de so be de cer
aos man da dos da jus ti ça, ou não cum prir al gu ma obri ga ção den tro de
de ter mi na do pra zo. 

Art. 206. Em to dos os ca sos o juiz den tro de vin te e qua tro ho ras, 
con ta das da en tra da na pri são, man da rá en tre gar ao réu uma nota por ele
as si na da, em que de cla re o mo ti vo da pri são, e os no mes do acu sa dor e das
tes te mu nhas, ha ven do-as. 

Art. 207. Se o réu, an tes de ser con du zi do à ca de ia ou de po is de
es tar nela, der fi an ça pe ran te o juiz da cul pa, será logo sol to, não sen do cri mes
da que les em que a lei pro í ba a fi an ça. 

Art. 208. As ca de i as se rão se gu ras, lim pas e bem are ja das, de sor te 
que sir vam para se gu ran ça e não para tor men to dos pre sos. 

Ne las ha ve rá di ver sas ca sas, em que os pre sos es te jam se pa ra dos,
con for me as suas qua li da des e a na tu re za de seus cri mes: de ven do ha ver
es pe ci al con tem pla ção com os que es ti ve rem em sim ples cus tó dia e ain da
não sen ten ci a dos. Fica con tu do per mi ti do ao juiz, quan do as sim for ne ces -
sá rio para a in da ga ção da ver da de, ter o pre so in co mu ni cá vel em lu gar
cô mo do e idô neo pelo tem po que a lei de ter mi nar. 
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Art. 209. As ca de i as se rão im pre te ri vel men te vi si ta das nos tem pos
de ter mi na dos pe las leis. Ne nhum pre so de i xa rá de ser apre sen ta do nes tas
vi si tas. 

Art. 210. O juiz e o car ce re i ro, que in frin gi rem as dis po si ções do
pre sen te ca pí tu lo re la ti vas à pri são dos de lin qüen tes, se rão cas ti ga dos com
as pe nas que as leis de cla ra rem. 

Art. 211. Nos ca sos de re be lião de cla ra da ou in va são de ini mi -
gos, se a se gu ran ça do es ta do exi gir que se dis pen sem por de ter mi na do
tem po al gu ma das so bre di tas for ma li da des, re la ti vas à pri são dos de lin -
qüen tes, só po de rá isso fa zer-se por es pe ci al de cre to das cor tes. 

Nes te caso, fin do que seja o re fe ri do tem po, o go ver no re me te rá
às cor tes uma re la ção das pri sões a que ti ver man da do pro ce der, ex pon do
os mo ti vos que as jus ti fi cam; e as sim os se cre tá ri os de es ta do como qua is -
quer ou tras au to ri da des se rão res pon sá ve is pelo abu so, que hou ve rem fe i to 
do po der, além do que exi gis se a se gu ran ça pú bli ca. 

TÍTULO VI
Do Go ver no Admi nis tra ti vo e Eco nô mi co

CAPÍTULO I
Dos Admi nis tra do res Ge ra is e da Jun ta de Admi nis tra ção

Art. 212. Ha ve rá em cada dis tri to um ad mi nis tra dor ge ral, no me a -
do pelo rei, ou vi do o con se lho de es ta do. A lei de sig na rá os dis tri tos e a
du ra ção das suas fun ções. 

Art. 213. O ad mi nis tra dor ge ral será au xi li a do no exer cí cio de
suas fun ções por uma jun ta ad mi nis tra ti va. Esta jun ta será com pos ta de
tan tos mem bros, quan tas fo rem as câ ma ras do dis tri to; po rém às ci da des
po pu lo sas, que ti ve rem uma só câ ma ra, cor res pon de rão tan tos mem bros
quan tos a lei de sig nar. 

A ele i ção de les se fará to dos os anos no tem po e pelo modo por
que se ele gem os ofi ci a is das câ ma ras. 

Art. 214. A jun ta se re u ni rá to dos os anos em os me ses de mar ço
e se tem bro no lu gar mais ca paz e cen tral do dis tri to. Em ca sos ex tra or di ná ri os
po de rá o go ver no man dar que se re ú na mais ve zes. Cada uma das re u niões 
du ra rá só quin ze dias, os qua is po de rão ser pror ro ga dos pela jun ta até ou tro
tan to tem po, se as sim o exi gir a afluên cia dos ne gó ci os. 

Art. 215. A jun ta tem voto de ci si vo nas ma té ri as da sua com pe -
tên cia. A exe cu ção des tas de ci sões, bem como a das or dens do go ver no,
per ten ce ex clu si va men te ao ad mi nis tra dor ge ral. Nos ca sos ur gen tes, que
exi jam pron ta re so lu ção, po de rá o ad mi nis tra dor de ci dir e exe cu tar, dan do
de po is con ta à jun ta. 
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Art. 216. São da com pe tên cia do ad mi nis tra dor ge ral e da jun ta
to dos os ob je tos de pú bli ca ad mi nis tra ção. De les co nhe ce rão por via de
re cur so, ins pe ção pró pria, con sul ta, ou in for ma ção, como as leis de ter mi na rem.
Por via de re cur so, co nhe ce rão de to dos os ob je tos que são da com pe tên cia
das câ ma ras; por ins pe ção pró pria, da exe cu ção de to das as leis ad mi nis tra -
ti vas; por con sul ta ao go ver no, ou in for ma ção às di re ções ge ra is, de to dos
os ou tros ne gó ci os de ad mi nis tra ções. 

Por di re ções ge ra is se en ten dem as que fo rem cri a das pe las leis
para tra ta rem de ob je tos pri va ti vos de ad mi nis tra ção e bem as sim qua is quer
di re ções ad mi nis tra ti vas, de in te res se ge ral, or de na das pelo go ver no, ain da
que o seu ob je to ou pla no seja li mi ta do a um só dis tri to. 

Tam bém per ten ce ao ad mi nis tra dor ge ral e à jun ta dis tri bu ir pe los
con se lhos do dis tri to a con tri bu i ção di re ta (art. 228) e os con tin gen tes dos
re cru tas. 

Art. 217. A lei de sig na rá ex pli ci ta men te as atri bu i ções dos ad mi -
nis tra do res ge ra is a jun ta de ad mi nis tra ção; as fór mu las dos seus atos; obri -
ga ções e or de na dos de seus ofi ci a is; e tudo o que con vi er ao me lhor de sem -
pe nho des ta ins ti tu i ção. 

CAPÍTULO II
Das Câ ma ras

Art. 218. O go ver no eco nô mi co e mu ni ci pal dos con se lhos re si di rá 
nas câ ma ras, que o exer ce rão na con for mi da de das leis. 

Art. 219. Ha ve rá câ ma ra em to dos os po vos, onde as sim con vi er
ao bem pú bli co. Os seus dis tri tos se rão es ta be le ci dos pela lei, que mar car a
di vi são do ter ri tó rio. 

Art. 220. As câ ma ras se rão com pos tas do nú me ro de ve re a do res
que a lei de sig nar, de um pro cu ra dor e de um es cri vão. Os ve re a do res e
pro cu ra dor se rão ele i tos anu al men te pela for ma di re ta, à plu ra li da de re la ti va 
de vo tos da dos em es cru tí nio se cre to e as sem bléia pú bli ca. 

Po dem vo tar nes ta ele i ção os mo ra do res do con se lho que tem
voto na dos de pu ta dos de cor tes, ex ce to: 1º, os mi li ta res da pri me i ra li nha,
não com pre en di dos os que ti ve rem na tu ra li da de no con se lho, nem os re for -
ma dos; 2º, os da se gun da li nha quan do es ti ve rem re u ni dos fora dos res pec -
ti vos con se lhos. Não são po rém ex clu í dos de vo tar os fi lhos fa mí li as de que
tra ta o art. 33, nº II, sen do ma i o res de vin te e cin co anos; nem os ci da dãos,
que não sou be rem ler, e es cre ver, nos ter mos do mes mo ar ti go, nº VI. 

Será pre si den te da câ ma ra o ve re a dor que ob ti ver mais vo tos,
de ven do em caso de em pa te de ci dir a sor te. 

Os ve re a do res e pro cu ra dor te rão subs ti tu tos, ele i tos no mes mo
ato e pela mes ma for ma. 
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Art. 221. O es cri vão será no me a do pela câ ma ra: terá or de na do
su fi ci en te e ser vi rá en quan to não se lhe pro var erro de ofí cio ou in ca pa ci da de 
as sim mo ral como fí si ca. 

Art. 222. Para os car gos de ve re a dor e pro cu ra dor so men te po de rão 
ser es co lhi dos os ci da dãos que es ti ve rem no exer cí cio de seus di re i tos; sen do
ma i o res de vin te e cin co anos; ten do re si di do dois anos pelo me nos no dis -
tri to do con se lho; não lhes fal tan do me i os de ho nes ta sub sis tên cia; e es tan do
de so cu pa dos de em pre go in com pa tí vel com os di tos car gos. 

Os que ser vi rem um ano não se rão re e le i tos no se guin te. 

Art. 223. Às câ ma ras per ten cem as atri bu i ções se guin tes: 

I – Fa zer pos tu ras ou leis mu ni ci pa is. 
II – Pro mo ver a agri cul tu ra, o co mér cio, a in dús tria, a sa ú de

pú bli ca e ge ral men te to das as co mo di da des do con se lho. 
III – Esta be le cer fe i ras e mer ca dos nos lu ga res mais con ve ni en tes,

com apro va ção da jun ta de ad mi nis tra ção do dis tri to. 
IV – Cu i dar das es co las de pri me i ras le tras, e de ou tros es ta be le -

ci men tos de edu ca ção que fo rem pa gos pe los ren di men tos pú bli cos, e bem
as sim dos hos pi ta is, ca sas de ex pos tos, e ou tros es ta be le ci men tos de be ne fi -
cên cia, com as ex ce ções e pela for ma que as leis de ter mi na rem. 

V – Tra tar das obras par ti cu la res dos con se lhos e do re pa ro das
pú bli cas; e pro mo ver a plan ta ção de ár vo res nos bal di os e nas ter ras dos
con se lhos. 

VI – Re par tir a con tri bu i ção di re ta pe los mo ra do res do con se lho
(art. 228), e fis ca li zar a co bran ça e re mes sa dos ren di men tos na ci o na is. 

VII – Co brar e des pen der os ren di men tos dos con se lhos, e bem
as sim as fin tas, que na fal ta de les po de rão im por aos mo ra do res na for ma
que as leis de ter mi na rem. 

No exer cí cio des tas atri bu i ções ha ve rá re cur so para a au to ri da de
com pe ten te (art. 216). 

CAPÍTULO III
Da Fa zen da Na ci o nal

Art. 224. Cum pre às cor tes es ta be le cer ou con fir mar anu al men te
as con tri bu i ções di re tas, à vis ta dos or ça men tos e sol dos que lhes apre sen -
tar o se cre tá rio dos ne gó ci os da fa zen da (art. 227). Fal tan do o dito es ta be le -
ci men to ou con fir ma ção ces sa a obri ga ção de as pa gar. 

Art. 225. Ne nhu ma pes soa ou obri ga ção po de rá ser isen ta das
con tri bu i ções di re tas. 

Art. 226. As con tri bu i ções se rão pro por ci o na das às des pe sas
pú bli cas. 
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Art. 227. O se cre tá rio dos ne gó ci os da fa zen da, ha ven do re ce bi do 
dos ou tros se cre tá ri os os or ça men tos re la ti vos às des pe sas de suas re par ti ções, 
apre sen ta rá to dos os anos às cor tes, logo que es ti ve rem re u ni das, um or ça -
men to ge ral de to das as con tri bu i ções e ren das pú bli cas e a con ta da re ce i ta
e des pe sa do te sou ro pú bli co do ano an te ce den te. 

Art. 228. As cor tes re par ti rão a con tri bu i ção di re ta pe los dis tri tos 
das jun tas de ad mi nis tra ção, con for me os ren di men tos de cada um. O ad mi -
nis tra dor em jun ta re par ti rá pe los con se lhos do seu dis tri to a quo ta que lhe
hou ver to ca do; e a câ ma ra re par ti rá a que cou be ao con se lho por to dos os
mo ra do res na pro por ção dos ren di men tos que eles e as pes so as, que re si di rem 
fora, ali ti ve rem. 

Art. 229. Em cada dis tri to, que a lei de sig nar, ha ve rá um con du tor
de fa zen da, no me a do pelo rei so bre pro pos ta do con se lho de es ta do, que
terá a seu car go pro mo ver e fis ca li zar a ar re ca da ção de to das as ren das
pú bli cas, e será di re ta men te res pon sá vel por elas ao te sou ro pú bli co. 

Art. 230. As câ ma ras de ve rão re me ter anu al men te ao con ta dor
cer ti dões dos lan ça men tos de to dos os im pos tos di re tos; par ti ci par-lhe a
es co lha que fi ze ram de exa to res e te sou re i ros; e dar-lhe qua is quer ex pli ca ções
que ele pe dir, ou seja, para co nhe cer a im por tân cia das ren das pú bli cas do
con se lho ou para sa ber o es ta do da sua ar re ca da ção. Esta mes ma obri ga ção
se es ten de a to dos os que ad mi nis tra rem al fân de gas ou ou tras ca sas de
ar re ca da ções fis ca is. 

Art. 231. To dos os ren di men tos na ci o na is en tra rão no te sou ro
pú bli co, ex ce to os que por lei ou pela au to ri da de com pe ten te se man da rem
pa gar em ou tras te sou ra ri as. Ao te sou re i ro-mor se não le va rá em con ta
pa ga men to al gum que não for fe i to por por ta ria as si na da pelo se cre tá rio
dos ne gó ci os da fa zen da, na qual se de cla re o ob je to da des pe sa, e a lei que
a au to ri za. 

Art. 232. A con ta da en tra da e sa í da do te sou ro pú bli co, bem
como a da re ce i ta e des pe sa de cada um dos ren di men tos na ci o na is, se to ma rá
e fis ca li za rá nas con ta do ri as do te sou ro, que se rão re gu la das por um re gi -
men to es pe ci al. 

Art. 233. A con ta ge ral da re ce i ta e des pe sa de cada ano, logo que 
ti ver sido apro va da pe las cor tes, se pu bli ca rá pela im pren sa. Isto mes mo se
fará com as con tas que os se cre tá ri os de Esta do de rem das des pe sas fe i tas
nas suas re par ti ções. 

Art. 234. Ao go ver no com pe te fis ca li zar a co bran ça das con tri bu i -
ções, na con for mi da de das leis. 

Art. 235. A lei de sig na rá, às au to ri da des a quem fica per ten cen do 
o po der de jul gar e exe cu tar em ma té ria de fa zen da na ci o nal, a for ma do
pro ces so e o nú me ro, or de na dos e obri ga ções dos em pre ga dos na re par ti ção,
fis ca li za ção e co bran ça das ren das pú bli cas. 
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Art. 236. A Cons ti tu i ção re co nhe ce a dí vi da pú bli ca. As cor tes
de sig na rão os fun dos ne ces sá ri os para o seu pa ga men to, ao pas so que ela se 
for li qui dan do. Estes fun dos se rão ad mi nis tra dos se pa ra da men te de qua is quer 
ou tros ren di men tos pú bli cos. 

CAPÍTULO IV
Dos Esta be le ci men tos de Instru ção Pú bli ca e de Ca ri da de

Art. 237. Em to dos os lu ga res do re i no, onde con vi er, ha ve rá
es co las su fi ci en te men te do ta das, em que se en si ne a mo ci da de por tu gue sa
de am bos os se xos a ler, es cre ver e con tar e o ca te cis mo das obri ga ções re li -
gi o sas e ci vis. 

Art. 238. Os atu a is es ta be le ci men tos de ins tru ção pú bli ca se rão
no va men te re gu la dos e se cri a rão ou tros, onde con vi er, para o en si no das
ciên ci as e ar tes. 

Art. 239. É li vre a todo o ci da dão abrir au las para o en si no pú bli co,
con tan to que haja de res pon der pelo abu so des ta li ber da de nos ca sos e pela
for ma que a lei de ter mi nar. 

Art. 240. As cor tes e o go ver no te rão par ti cu lar cu i da do da fun -
da ção, con ser va ção e au men to de ca sas de mi se ri cór di as e de hos pi ta is ci vis 
e mi li ta res, es pe ci al men te da que les que são des ti na dos para os sol da dos e
ma ri nhe i ros in vá li dos, e bem as sim de ro das de ex pos tos, mon te pi os, ci vi li -
za ção dos ín di os e de qua is quer ou tros es ta be le ci men tos de ca ri da de. 

Lis boa, Paço das Cor tes, 23 de se tem bro de 1822. – Agos ti nho José
Fre i re, de pu ta do pela es tre ma du ra, pre si den te. 

Extra í do de MIRANDA, Jor ge. Tex tos his tó ri cos do Di re i to Cons ti tu ci o nal. 2ª ed. Lis boa.
Imprensa Na ci o nal, Casa da Mo e da. Págs. 137-196.
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315
REINO DO BRASIL

315.1 – INSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE
PROCURADORES-GERAIS DAS PROVÍNCIAS DO BRASIL -

DECRETO DO PRÍNCIPE REGENTE  D. PEDRO
 (16 FEVEREIRO 1822)

Ten do eu anu í do aos re pe ti dos vo tos e de se jos dos le a is ha bi tan tes
des ta ca pi tal e das pro vín ci as de S. Pa u lo e Mi nas Ge ra is, que me
re que re ram hou ves se eu de con ser var a re gên cia des te re i no, que

meu Au gus to pai me ha via con fe ri do, até que pela Cons ti tu i ção da Mo nar quia
se lhe des se uma fi nal or ga ni za ção sá bia, jus ta e ade qua da aos seus ina li e -
ná ve is di re i tos, de co ro e fu tu ra fe li ci da de; por quan to, de ou tro modo este
rico e vas to re i no do Bra sil fi ca ria sem um cen tro de união e de for ça, ex pos to 
aos ma les da anar quia e da guer ra ci vil; e de se jan do eu, para uti li da de ge ral 
do Re i no Uni do e par ti cu lar do bom povo do Bra sil, ir de an te mão dis pon do
e ar ra i gan do o sis te ma cons ti tu ci o nal, que ele me re ce, e eu ju rei dar-lhe,
for man do des de já um cen tro de me i os e de fins, com que me lhor se sus ten te
e de fen da a in te gri da de e li ber da de des te fer ti lís si mo e gran di o so país, e se
pro mo va a sua fu tu ra fe li ci da de: Hei por bem man dar con vo car um con se -
lho de pro cu ra do res-ge ra is das pro vín ci as do Bra sil, que as re pre sen tem
in te ri na men te, no me an do aque las, que têm até qua tro de pu ta dos em cor tes, 
um; as que têm de qua tro até oito, dois; e as ou tras da qui para cima, três; os 
qua is pro cu ra do res-ge ra is po de rão ser re mo vi dos de seus car gos pe las suas 
res pec ti vas pro vín ci as, no caso de não de sem pe nha rem de vi da men te suas
obri ga ções, se as sim o re que re rem os dois ter ços das suas câ ma ras em ve re a ção
ge ral e ex tra or di ná ria, pro ce den do-se à no me a ção de ou tros em seu lu gar.

Estes pro cu ra do res se rão no me a dos pe los ele i to res de pa ró quia
jun tos nas ca be ças de co mar ca, cu jas ele i ções se rão apu ra das pela câ ma ra
da ca pi tal da pro vín cia, sa in do ele i tos afi nal os que ti ve rem ma i or nú me ro de
vo tos en tre os no me a dos, e em caso de em pa te de ci di rá a sor te; pro ce den do-se 



em to das es tas no me a ções e apu ra ções na con for mi da de das ins tru ções, que 
man dou exe cu tar meu au gus to pai pelo de cre to de 7 de mar ço de 1821, na
par te em que for apli cá vel e não se achar re vo ga da pelo pre sen te de cre to.

Se rão as atri bu i ções des te con se lho: 1º, acon se lhar-me to das as
ve zes, que por mim lhe for man da do, em to dos os ne gó ci os mais im por tan tes
e di fí ce is; 2º, Exa mi nar os gran des pro je tos de re for ma, que se de vam fa zer
na ad mi nis tra ção ge ral e par ti cu lar do Esta do, que lhe fo rem co mu ni ca dos;
3º, pro por-me as me di das e pla nos, que lhe pa re ce rem mais ur gen tes e
van ta jo sos ao bem do Re i no Uni do e à pros pe ri da de do Bra sil; 4º, Advo gar
e ze lar cada um dos seus Mem bros pe las uti li da des de sua pro vín cia res pec ti va.

Este con se lho se re u ni rá em uma sala do meu paço to das as ve zes
que eu o man dar con vo car, e além dis to to das as ou tras mais, que pa re cer
ao mes mo con se lho ne ces sá rio de se re u nir, se as sim o exi gir a ur gên cia dos 
ne gó ci os pú bli cos, para o que me dará par te pelo mi nis tro e se cre tá rio de
Esta do dos ne gó ci os do re i no.

Este con se lho será por mim pre si di do, e às suas ses sões as sis ti -
rão os meus mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do, que te rão ne las as sen to e
voto.

Para o bom re gi me e ex pe di en te dos ne gó ci os no me a rá o con se lho
por plu ra li da de de vo tos um vice-pre si den te men sal den tre os seus mem -
bros, que po de rá ser re e le i to de novo, se as sim lhe pa re cer con ve ni en te; e
no me a rá de fora um se cre tá rio sem voto, que fará o pro to co lo das ses sões, e 
re di gi rá e es cre ve rá os pro je tos apro va dos e as de ci sões que se to ma rem em 
con se lho. Logo que es ti ve rem re u ni dos os pro cu ra do res de três pro vín ci as,
en tra rá o con se lho no exer cí cio das suas fun ções.

Para hon rar, como devo, tão úte is ci da dãos: Hei por bem con ce -
der-lhes o tra ta men to de ex ce lên cia, en quan to exer ce rem os seus im por tan tes 
em pre gos; e man do ou tros sim que nas fun ções pú bli cas pre ce da o con se lho 
a to das as ou tras cor po ra ções do Esta do, e go zem seus mem bros de to das as 
pre e mi nên ci as de que go za vam até aqui os con se lhe i ros de Esta do no re i no
de Por tu gal. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, mi nis tro e se cre tá rio de
Esta do dos ne gó ci os do re i no e es tran ge i ros, o te nha as sim en ten di do e faça
exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os. Paço, em 16 de fe ve re i ro de 1822.

Com a ru bri ca de s.a.r. o prín ci pe re gen te.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/23. Pág. 6.
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315.2 – CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA – DECRETO DO

PRÍNCIPE REGENTE (3 JUNHO 1822)

Man da con vo car uma Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te 
e Le gis la ti va com pos ta de de pu ta dos das Pro vín ci as
do Bra sil, os qua is se rão ele i tos pe las ins tru ções que
fo rem ex pe di das.

Ha ven do-me re pre sen ta do os pro cu ra do res ge ra is de al gu mas
pro vín ci as do Bra sil já re u ni dos nes ta cor te, e di fe ren tes câ ma ras,
e povo de ou tras, o quan to era ne ces sá rio, e ur gen te para a man -

ten ça da in te gri da de da Mo nar quia Por tu gue sa, e jus to de co ro do Bra sil, a
con vo ca ção de uma Assem bléia Luso-Bra si li en se, que in ves ti da da que la
por ção de so be ra nia, que es sen ci al men te re si de no povo des te gran de, e
ri quís si mo con ti nen te. Cons ti tua as ba ses so bre que se de vam eri gir a sua
in de pen dên cia, que a na tu re za mar ca ra, e de que já es ta va de pos se, e a sua
União com to das as ou tras par tes in te gran tes da gran de fa mí lia por tu gue sa, 
que cor di al men te de se ja: E re co nhe cen do eu a ver da de e a for ça das ra zões,
que me fo ram pon de ra das, nem ven do ou tro modo de as se gu rar a fe li ci -
da de des te re i no, man ter uma jus ta igual da de de di re i tos en tre ele e o de
Por tu gal, sem per tur bar a paz, que tan to con vém a am bos, e tão pró pria é 
de po vos ir mãos: Hei por bem, e com o pa re cer do meu con se lho de Esta do, 
man dar con vo car uma Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, com -
pos ta de de pu ta dos das pro vín ci as do Bra sil no va men te ele i tos na for ma
das ins tru ções, que em con se lho se acor da rem, e que se rão pu bli ca das
com a ma i or bre vi da de. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do meu con -
se lho de Esta do, e do con se lho de sua ma jes ta de fi de lís si ma el rei o se -
nhor D. João VI, e meu mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos ne gó ci os do



re i no do Bra sil e es tran ge i ros, o te nham as sim en ten di do, e o faça exe cu tar
com os des pa chos ne ces sá ri os. Paço, 3 de ju nho de 1822.

Com a ru bri ca do prín ci pe re gen te.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/ 23. Pág. 19.
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315.3 – INSTRUÇÕES PARA A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS
À ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUINTE E

LEGISLATIVA  (19 JUNHO 1822)

Instru ções a que se re fe re o Real De cre to de 3 de ju -
nho do cor ren te ano que man da con vo car uma
Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va para o
Re i no do Bra sil.

CAPÍTULO I
Das Ele i ções

1.As no me a ções dos de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te 
do Bra sil se rão fe i tas por ele i to res de pa ró quia.

2. Os ele i to res que hão de no me ar os de pu ta dos se rão es co lhi dos 
di re ta men te pelo povo de cada uma das fre gue si as.

3. As ele i ções de fre gue si as se rão pre si di das pe los pre si den tes
das Câ ma ras com as sis tên cia dos pá ro cos.

4. Ha ven do na ci da de, ou vila, mais de uma fre gue sia, será a
pre si dên cia dis tri bu í da pe los atu a is ve re a do res da sua Câ ma ra, e na fal ta
des tes pe los tran sa tos.

5. Toda a po vo a ção, ou fre gue sia, que ti ver até cem fo gos dará
um ele i tor; não che gan do a du zen tos, po rém, pas sar de cen to e oi ten ta dará
dois; não che gan do a tre zen tos e pas sar de du zen tos e cin qüen ta, dará três,
e as sim pro gres si va men te.

6. Os pá ro cos fa rão afi xar nas por tas das suas igre jas edi ta is, por
onde cons te o nú me ro de seus fo gos e fi cam res pon sá ve is pela exa ti dão.

7. Tem di re i to a vo tar nas ele i ções pa ro qui a is todo ci da dão ca sa do
e todo aque le que ti ver de vin te anos para cima, sen do sol te i ro e não for fi lho
fa mí li as. De vem, po rém, to dos os vo tan tes ter pelo me nos um ano de re si -
dên cia na fre gue sia onde de rem o seu voto.



8. São ex clu í dos do voto to dos aque les que re ce be rem sa lá ri os ou 
sol da das por qual quer modo que seja. Não são com pre en di dos nes ta re gra
uni ca men te os Gu ar da-Li vros, e pri me i ros ca i xe i ros de ca sas de co mér cio,
os cri a dos da Casa Real, que não fo rem de ga lão bran co, e os ad mi nis tra do -
res de fa zen das ru ra is e fá bri cas.

9. São igual men te ex clu í dos de voto os re li gi o sos re gu la res, os
es tran ge i ros não na tu ra li za dos, e os cri mi no sos.

10. Pro ce der-se-á às ele i ções de fre gue si as, no pri me i ro do min go
de po is que a ela che ga rem os pre si den tes no me a dos para as sis ti rem a este
ato.

CAPÍTULO II
Do Modo de Pro ce der às Ele i ções dos Ele i to res

1. No dia apra za do para as ele i ções pa ro qui a is, re u ni do na fre gue -
sia o res pec ti vo povo, ce le bra rá o pá ro co mis sa so le ne do Espí ri to San to, e
fará, ou ou tro por ele, um dis cur so aná lo go ao ob je to e cir cuns tân ci as.

2. Ter mi na da esta ce ri mô nia re li gi o sa, o pre si den te, o pá ro co e o
povo se di ri gi rão às Ca sas do Con se lho, ou às que me lhor con vi er e to man do 
os di tos pre si den tes e pá ro co as sen to à ca be ce i ra de uma mesa, fará o
pri me i ro em voz alta e in te li gí vel a le i tu ra do ca pí tu lo I e II des tas ins tru ções. 
De po is pro po rá den tre os cir cuns tan tes, os se cre tá ri os e es cru ti na do res, que 
se rão apro va dos, ou re je i ta dos por acla ma ções do povo.

3. Na fre gue sia que ti ver até qua tro cen tos fo gos in clu si ve ha ve rá
um se cre tá rio e dois es cru ti na do res; e nas que ti ve rem daí para cima dois
se cre tá ri os e três es cru ti na do res. O pre si den te, o pá ro co, os se cre tá ri os e os
es cru ti na do res for mam a Mesa, ou jun ta pa ro qui al.

4. La vra da a Ata des ta no me a ção, per gun ta rá o pre si den te se al -
gum dos cir cuns tan tes sabe e tem que de nun ci ar su bor no, ou con lu io para que 
a ele i ção re ca ia so bre pes soa ou pes so as de ter mi na das. Ve ri fi can do-se por exa -
me pú bli co e ver bal a exis tên cia do fato ar güi do (se hou ver ar güi ção) per de rá
o in cur so o di re i to ati vo e pas si vo de voto. A mes ma pena so fre rá o ca lu ni a -
dor. Qu al quer dú vi da que se sus ci te será de ci di da pela Mesa em ato su ces si vo.

5. Não ha ven do, po rém, acu sa ção, co me ça rá o re ce bi men to das
lis tas. Estas de ve rão con ter tan tos no mes, quan tos são os ele i to res, que têm
de dar aque la fre gue sia; se rão as si na dos pe los vo tan tes e re co nhe ci da a
iden ti da de do pá ro co. Os que não sou be rem es cre ver, che gar-se-ão à Mesa
e para evi tar fra u des, di rão ao se cre tá rio os no mes da que les em que vo tam:
este for ma rá a lis ta com pe ten te, que de po is de lida será as si na da pelo vo tan te
com uma cruz, de cla ran do o se cre tá rio ser aque le o si nal de que usa tal
in di ví duo.

6. Não pode ser ele i tor quem não ti ver (além das qua li da des re que -
ri das para vo tar) do mi cí lio cer to na pro vín cia, há qua tro anos in clu si ve pelo
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me nos. Além dis so, de ve rá ter 25 anos de ida de, ser ho mem pro bo e hon ra do,
de bom en ten di men to sem ne nhu ma som bra de sus pe i ta e ini mi za de à ca u sa
do Bra sil e de de cen te sub sis tên cia por em pre go, ou in dús tria, ou bens.

7. Ne nhum ci da dão po de rá es cu sar-se da no me a ção; nem en trar
com ar mas nos lu ga res das ele i ções.

CAPÍTULO III
Do Modo de Apu rar os Vo tos

1. Re co lhi das, con ta das e ve ri fi ca das to das as lis tas, a Mesa apu -
ra rá os vo tos apli can do o ma i or cu i da do e exa ção nes te tra ba lho, dis tri bu in do
o pre si den te as le tras pe los se cre tá ri os e es cru ti na do res, e ele mes mo len do
os no mes con ten do nas men ci o na das lis tas.

2. Ter mi na da a apu ra ção des tas, pro ce der-se-á à con ta dos vo tos, 
e o se cre tá rio for ma rá uma re la ção de to dos os su je i tos que os ob ti ve ram,
pon do o nú me ro em fren te do nome. Então o pre si den te e a Mesa, ve ri fi can do
se os que al can ça ram a plu ra li da de pos su em os re qui si tos exi gi dos e de mar -
ca dos no § 6º do ca pí tu lo II, os pu bli ca rá em alta voz. No caso de em pa te,
de ci di rá a sor te.

3. O ato des tas ele i ções é su ces si vo: as dú vi das que ocor re rem,
se rão de ci di das pela Mesa e a de ci são será ter mi nan te.

4. Pu bli ca dos os ele i to res, o se cre tá rio lhes fará ime di a ta men te
avi so para que con cor ram à Casa onde se fi ze ram as ele i ções. Entre tan to,
la vra rá o ter mo de las em o li vro com pe ten te, o qual será por ele subs cri to e
as si na do pelo pre si den te, pá ro co e es cru ti na do res. Des te se ex tra i rão as
có pi as ne ces sá ri as igual men te as si na das para se dar uma a cada ele i tor, que 
lhe ser vi rá de di plo ma, re me ter-se-á uma à se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci -
os do Bra sil e uma ao pre si den te da Câ ma ra das Ca be ças de Dis tri to.

5. As Câ ma ras das vi las re que re rão aos co man dan tes mi li ta res os 
sol da dos ne ces sá ri os para fa zer guar dar a or dem e tran qüi li da de e exe cu tar 
as co mis sões que ocor re rem.

6. Re u ni dos os ele i to res, os ci da dãos que for ma ram a Mesa,
le van do-os en tre si e acom pa nha dos do povo, se di ri gi rão à igre ja ma triz,
onde se can ta rá um Te Deum So le ne. Fará o pá ro co to das as des pe sas de al -
tar, e as Câ ma ras to das as ou tras; bem como pro ve rão de pa pel e li vros to -
das as jun tas pa ro qui a is.

7. To das as lis tas dos vo tos dos ci da dãos se rão fe cha das e se la das 
e re me ti das com o Li vro das Atas ao pre si den te da Câ ma ra da Co mar ca
para se rem guar da das no ar qui vo dela, pon do-se-lhes ró tu los por fora, em
que se de cla re o nú me ro das lis tas, o ano e a fre gue sia acom pa nha do tudo
de um ofí cio do se cre tá rio da Jun ta Pa ro qui al.

8. Os ele i to res den tro de 15 dias de po is da sua no me a ção
achar-se-ão no Dis tri to que lhes for mar ca do. Fi ca rão sus pen sos pelo es pa ço 
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de 30 dias con ta dos da sua no me a ção to dos os pro ces sos ci vis, em que eles
fo rem au to res os réus.

9. To das es tas ações se rão pra ti ca das a por tas aber tas e fran cas.
10. Para fa ci li tar as re u niões dos ele i to res, fi cam sen do (só para

este efe i to), ca be ças de Dis tri to os se guin tes:

Na Pro vín cia Cis pla ti na

Mon te vi déu
Mal do na do
Co lô nia

Na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul

Vila de Por to Ale gre
Vila do Rio Gran de
Vila do Rio Par do
Vila de S. Luís

Na Pro vín cia de San ta Ca ta ri na

Vila do Des ter ro
Vila de S. Fran cis co
Vila da La gu na

Na Pro vín cia de S. Pa u lo

A Ci da de de S. Pa u lo
Vila de San tos
Vila de Itu
Vila de Cu ri ti ba
Vila de Pa ra na guá
Vila de Ta u ba té

Na Pro vín cia de Mato Gros so

Vila Bela
Vila de Cu i a bá
Vila do Pa ra guai Di a man ti no

Na Pro vín cia de Go iás

Ci da de de Go iás
Jul ga do de San ta Cruz
Jul ga do de Ca val can ti
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Na Pro vín cia de Mi nas Ge ra is

Vila de S. João del Rei
Vila da Prin ce sa da Cam pa nha
Ga ra nhuns
Vila das Flo res
Vila da Bar ra
Ca ri nha nha
Cam po Lar go
Ca bro bó

Na Pro vín cia da Pa ra í ba

Ci da de da Pa ra í ba
Vila Real
Vila da Ra i nha da Cam pi na Gran de

Na Pro vín cia do R. G. do Nor te

Ci da de do Na tal
Vila Nova da Prin ce sa

Na Pro vín cia do Ce a rá

Vila do Ara ca ti
Vila do So bral
Vila do Icó
Vila de S. Ben to de Ta man duá
Vila Rica
Ci da de de Ma ri a na
Vila de Pi tan gui
Vila do Prín ci pe
Vila de N. S. do Bom Su ces so
Vila do Pa ra ca tu

Na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro

A ca pi tal
Vila de S. João Mar cos
Vila de S. Antô nio de Sá
Ma caé

Na Pro vín cia do Espí ri to San to

Vila da Vi tó ria
Vila de S. Sal va dor
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Na Pro vín cia da Ba hia

Vila de Por to Se gu ro
Vila de São Ma te us
Vila de S. Jor ge
Vila do Rio das Con tas
Ci da de de S. Sal va dor
Vila de S. Ama ro
Vila do Ita pi cu ru
Vila da Ca cho e i ra
Vila da Ja co bi na
Vila de Ser gi pe
Vila Nova de S. Antô nio

Na Pro vín cia das Ala go as

Vila de Por to Cal vo
Vila das Ala go as
Vila do Pe ne do

Na Pro vín cia de Per nam bu co

Olin da
Re ci fe
Ci da des

Na Pro vín cia do Pi a uí

Vila da Par na í ba
Ci da de de Oe i ras

Na Pro vín cia do Ma ra nhão

Ci da de de S. Luís
Vila de Ita pi cu ru-Mi rim
Vila de Ca xi as

Na Pro vín cia do Pará

Ci da de de Be lém
Vila Vis to sa
San ta rém
Bar ce los
Ma ra jó
Vila Nova da Ra i nha
Vila do Cra to
Oli ven ça
Ca me tá
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11. Os ele i to res das fre gue si as das Vi las e lu ga res in ter mé di os
con cor re rão àque le dis tri to que mais cô mo do lhes for dos apon ta dos.

CAPÍTULO IV
Dos De pu ta dos

1. Os de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la -
ti va do Re i no do Bra sil não po dem ser por ora me nos de cem. E por que a
ne ces si da de da mais bre ve ins ta la ção da Assem bléia obs te a que se es pe re
por no vos e mais bem for ma dos cen sos, não de ven do me re cer aten ção por
ine xa tos to dos os que exis tem, este nú me ro cem será pro vi so ri a men te
dis tri bu í do pe las pro vín ci as na se guin te pro por ção: *

Pro vín cia Cis pla ti na 2
Rio Gran de do Sul 3
San ta Ca ta ri na 1
São Pa u lo 9
Mato Gros so 1
Go iás 2
Mi nas Ge ra is 20
Rio de Ja ne i ro 8
Ca pi ta nia* 1
Ba hia 13
Ala go as 5
Per nam bu co 15
Pa ra í ba 5
Rio Gran de do Nor te 1
Ce a rá 8
Pi a uí 1
Ma ra nhão 4
Pará 3

2. Para ser no me a do de pu ta do cum pra que te nha, além das
qua li da des exi gi das para ele i tor no § 6o, ca pí tu lo II, as se guin tes: que seja
na tu ral do Bra sil, ou de ou tra qual quer par te da Mo nar quia Por tu gue sa,
con tan to que te nha doze anos de re si dên cia no Bra sil, e sen do es tran ge i ro,
que te nha doze anos de es ta be le ci men to com fa mí lia além dos da sua na tu -
ra li za ção; que re ú na à ma i or ins tru ção re co nhe ci das vir tu des, ver da de i ro
pa tri o tis mo e de ci di do zelo pela ca u sa do Bra sil.
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3. Po de rão ser re e le i tos os de pu ta dos do Bra sil, ora re si den tes
nas Cor tes de Lis boa, ou os que ain da para ali não par ti ram.

4. Os de pu ta dos re ce be rão pelo Te sou ro Pú bli co da sua pro vín -
cia seis mil cru za dos anu a is, pa gos a me sa das no prin cí pio de cada mês, e
no caso de que haja al gu ma pro vín cia, que não pos sa de pre sen te com essa
des pe sa, será ela paga pelo Co fre Ge ral do Te sou ro do Bra sil, fi can do de bi -
ta da à Pro vín cia au xi li a da para pagá-la quan do, me lho ra das as suas ren das, 
o pu der fa zer.

5. Os go ver nos pro vi si o na is pro ve rão aos trans por tes dos de pu -
ta dos das suas res pec ti vas pro vín ci as; bem como ao pon tu al pa ga men to de
suas me sa das.

6. Fi ca rão sus pen sos to dos e qua is quer ou tros ven ci men tos que
ti ve rem os de pu ta dos per ce bi dos pelo Te sou ro Pú bli co pro ve ni en tes de
em pre gos, pen sões etc.

7. Os de pu ta dos pelo sim ples ato da ele i ção fi cam in ves ti dos de
toda a ple ni tu de de po de res ne ces sá ri os para as au gus tas fun ções da
Assem bléia, bas tan do para au to ri za ção a có pia da Ata das suas ele i ções.

8. Se acon te cer que um ci da dão seja a um mes mo tem po ele i to
de pu ta do por duas ou mais pro vín ci as, pre fe ri rá a no me a ção da que la onde
ti ver es ta be le ci men to e do mi cí lio. A pro vín cia pri va da pro ce de rá à nova
es co lha.

9. As Câ ma ras das Pro vín ci as da rão aos res pec ti vos de pu ta dos
ins tru ções so bre as ne ces si da des e me lho ra men tos das suas pro vín ci as.

10. Ne nhum ci da dão po de rá es cu sar-se de ace i tar a no me a ção.
11. Qu an do es ti ve rem re u ni dos cin qüen ta e um de pu ta dos, ins -

ta lar-se-á a Assem bléia. Os ou tros to ma rão nela as sen to à pro por ção que
fo rem che gan do.

CAPÍTULO V
Das Ele i ções dos De pu ta dos

1. Os ele i to res das fre gue si as, ten do con si go os seus di plo mas, se 
apre sen ta rão à au to ri da de ci vil mais gra du a da do Dis tri to (que há de
ser vir-lhes de pre si den te até a no me a ção do que se or de na no § 4º des te
ca pí tu lo) para que este faça ins cre ver seus no mes e fre gue si as a que per ten cem, 
no li vro que há de ser vir para as Atas da pró xi ma ele i ção dos de pu ta dos;
mar que-lhes o dia e o lo cal da re u nião, e faça in ti mar à Câ ma ra a exe cu ção
dos pre pa ra ti vos ne ces sá ri os.

2. No dia apra za do, re u ni dos os ele i to res pre si di dos pela dita
au to ri da de, de po is de fa zer-se a le i tu ra dos ca pí tu los IV e V, no me a rão por
acla ma ção um se cre tá rio e dois es cru ti na do res, para exa mi na rem os di plo -
mas dos ele i to res e acu sa rem as fal tas que lhe acha rem e as sim mais uma
co mis são de dois den tre eles para exa mi na rem as dos di plo mas do se cre tá rio
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e es cru ti na do res, os qua is to dos da rão con ta no dia se guin te das suas in for -
ma ções.

3. Logo de po is co me ça rão a fa zer por es cru tí nio se cre to e por
cé du las a no me a ção do pre si den te es co lhi do den tre os ele i to res e apu ra dos
os vo tos pelo se cre tá rio e es cru ti na do res, será pu bli ca do o que re u nir a
plu ra li da de, do que se fará ata, ou ter mo for mal com as de vi das ex pli ca ções.
To man do o novo pre si den te pos se, o que será em ato su ces si vo, re ti rar-se-á
o Co lé gio Ele i to ral.

4. No dia se guin te, re u ni do e pre si di do o Co lé gio Ele i to ral, da rão 
as Co mis sões con ta do que acha ram nos di plo mas. Ha ven do dú vi das so bre
eles (ou qual quer ou tro ob je to), se rão de ci di das pelo pre si den te, se cre tá rio,
es cru ti na do res e ele i to res; e a de ci são é ter mi nan te. Achan do-se, po rém, le ga is, 
di ri gir-se-á todo o Co lé gio à Igre ja prin ci pal, onde se ce le bra rá (pela ma i or
dig ni da de ecle siás ti ca) mis sa so le ne do Espí ri to San to, e o ora dor mais acre -
di ta do (que não se po de rá es cu sar) fará um dis cur so aná lo go às cir cuns tân ci as, 
sen do as des pe sas como no ar ti go 6º do Ca pí tu lo III.

5. Ter mi na da a ce ri mô nia tor na rão ao lu gar do ajun ta men to e,
re pe tin do-se a le i tu ra dos ca pí tu los IV e V e fe i ta a per gun ta do § 4º, ca pí tu lo
II, pro ce de rão à ele i ção dos de pu ta dos, sen do ela fe i ta por cé du las in di vi -
du a is, as si na das pelo vo tan te e tan tas ve zes re pe ti das, quan tos fo rem os
de pu ta dos que deve dar a pro vín cia; pu bli can do o pre si den te o nome
da que le que ob ti ver a plu ra li da de e for man do o se cre tá rio a ne ces sá ria re la ção
em que lan ça rá o nome do ele i to e os vo tos que teve.

6. Pre en chi do o nú me ro e ve ri fi ca das pelo Co lé gio Ele i to ral as
qua li da des exi gi das no § 2º do ca pí tu lo IV, for ma rá o se cre tá rio o ter mo da
ele i ção e cir cuns tân ci as que a acom pa nha ram; dele se ex tra i rão duas có pi as, 
uma das qua is será re me ti da à Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Bra sil,
e ou tra fe cha da e se la da, à Câ ma ra da ca pi tal, le van do in clu sa a re la ção dos
de pu ta dos que sa í ram ele i tos na que le dis tri to com o nú me ro dos vo tos que
teve, em fren te do seu nome. Este ter mo e re la ção será as si na do por todo o
Co lé gio, que des de logo fica dis sol vi do.

7. Re ce bi das pela Câ ma ra da ca pi tal da pro vín cia to das as re mes sas 
dos di fe ren tes dis tri tos, mar ca rá por edi ta is o dia e hora em que pro ce de rá à 
apu ra ção das di fe ren tes no me a ções; e nes se dia, em pre sen ça dos ele i to res
da ca pi tal, dos ho mens bons e do povo, abri rá as car tas, fa zen do re co nhe cer 
pe los cir cuns tan tes que elas es ta vam in tac tas, e apu ran do as re la ções pelo
mé to do já or de na do, pu bli ca rá o seu pre si den te, aque les que ma i or nú me ro 
de vo tos re u ni rem. A sor te de ci di rá os em pa tes.

8. De po is de pu bli ca das as ele i ções, for ma dos e exa ra dos os
ne ces sá ri os ter mos e atas as si na das pela Câ ma ra e ele i to res da ca pi tal, se
dará uma có pia a cada um dos de pu ta dos e re me ter-se-á ou tra à se cre ta ria
de Esta do dos Ne gó ci os do Bra sil.
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9. O Li vro das Atas e as re la ções e ofí ci os re ce bi dos dos di fe ren tes
dis tri tos se rão ema ça dos con jun ta men te, so bre pon do-se-lhes o ró tu lo – Atas 
das Ele i ções dos de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la -
ti va do Re i no do Bra sil no ano de 1822 e se guar da rá no ar qui vo da Câ ma ra.

10. A Câ ma ra, os de pu ta dos ele i to res e cir cuns tan tes di ri -
gir-se-ão à igre ja prin ci pal, onde se can ta rá so le ne Te Deum a ex pen sas da
mes ma Câ ma ra.

Paço, 19 de ju nho de 1822.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta Por to. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. 
Se na do Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 37-42.
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315.4 – INTERPRETAÇÃO DAS INSTRUÇÕES PARA A
ELEIÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUINTE

 E LEGISLATIVA - DECRETO DO PRÍNCIPE
 REGENTE (3 AGOSTO 1822)

De cla ra as ins tru ções de 19 de ju nho des te ano, so bre a 
ele i ção de de pu ta dos à Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e 
Le gis la ti va do Re i no do Bra sil.

De se jan do pre ve nir qual quer dú vi da, que pos sa sus ci tar-se, so bre
a ver da de i ra in te li gên cia do art. 6º do cap. 5º das Instru ções para
as ele i ções dos de pu ta dos da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e

Le gis la ti va do Re i no do Bra sil: Hei por bem que do Co lé gio Ele i to ral de
cada uma das ca be ças de Dis tri to se re me ta à Câ ma ra da ca pi tal da res pec ti va
pro vín cia, e à Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Re i no, uma lis ta dos
no mes de to dos os vo ta dos por cada ele i tor com o nú me ro dos vo tos, que
cada um ti ver, para se apu ra rem na Câ ma ra men ci o na da, os de pu ta dos da
pro vín cia; e hei, ou tros sim, por bem de cla rar, para o mes mo fim de evi tar
em ba ra ços e de lon gas, que a qua li da de de ter do mi cí lio cer to por qua tro
anos na pro vín cia, exi gi da no art. 6º do Cap. 2º para ser ele i tor, deve ser
con si de ra da como re qui si to ne ces sá rio para ele i tor, e não para de pu ta do. E
por que pode acon te cer que o mes mo in di ví duo seja no me a do por duas
pro vín ci as para ser de pu ta do, em cuja hi pó te se or de na do art. 8º do Cap. 4º
que pre fi ra a no me a ção da que la, onde ti ver do mi cí lio o no me a do, de ven do
a ou tra pro ce der a nova es co lha: De ter mi no, com o fim de abre vi ar a ins ta -
la ção da Assem bléia, que, em lu gar da nova ele i ção a que no so bre di to ar ti go 
se man da pro ce der, seja de pu ta do o que se se guir em ma i o ria de vo tos ao
que saiu no me a do. E quan do tam bém acon te ça ser ele i to de pu ta do al gum
dos que se acham como tais nas Cor tes de Lis boa: Orde no que, até a che ga da 
da que le de pu ta do, o su pra, in te ri na men te, o ime di a to em ma i o ria de vo tos;



de ven do po rém ces sar o seu exer cí cio na Assem bléia logo que o au sen te ti ver 
che ga do a esta Cor te. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do Meu Con se lho
de Esta do e do Con se lho de El Rei o se nhor D. João VI e Meu mi nis tro e
se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Re i no do Bra sil e Estran ge i ros, as sim
o te nha en ten di do, e faça exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os. Paço, em
3 de agos to de 1822.

Com a ru bri ca de S.A.R. o Prín ci pe Re gen te.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de BONAVIDES, Pa u lo, e PAIS DE ANDRADE. His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Edi -
to ra Paz e Ter ra. São Pa u lo, 1991. Págs. 550-551.
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316
PRIMEIRO REINADO

316.1 – DATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA DO BRASIL - DECRETO

DO IMPERADOR D. PEDRO (14 ABRIL 1823)

De sig na o dia 17 do cor ren te mês para a re u nião dos
de pu ta dos da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis -
la ti va.

Achan do-se re u ni do nes ta Cor te o nú me ro de de pu ta dos es ta be le -
ci do nos §§ 11º do cap. IV das ins tru ções de 19 de ju nho do ano
pró xi mo pas sa do, a que se re fe re o meu Impe ri al De cre to de 3 do 

dito mês, pelo qual hou ve por bem con vo car uma Assem bléia Ge ral Cons ti -
tu in te e Le gis la ti va do Impé rio do Bra sil; e con vin do à fe li ci da de ge ral do
mes mo Impé rio e dos meus fiéis sú di tos que não se re tar de um só dia a ins ta -
la ção da re fe ri da Assem bléia, a fim de se pre en che rem seus fins au gus tos: hei 
por bem de sig nar o dia 17 do cor ren te mês, pe las 9 ho ras da ma nhã, para a
pri me i ra re u nião dos mes mos de pu ta dos, no sa lão que se acha pron to para
as suas ses sões, onde, co me çan do pela no me a ção do pre si den te, for ma rão a
jun ta pre pa ra tó ria para ve ri fi ca ção dos po de res e or ga ni za rão o re gu la men -
to in ter no da Assem bléia, dan do-me de po is par te, por uma so le ne de pu ta -
ção, do dia que for as si na do para a aber tu ra dos tra ba lhos, a cujo ato é mi -
nha im pe ri al von ta de as sis tir pes so al men te. José Bo ni fá cio de Andra da e
Sil va, do meu Con se lho de Esta do, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os do Impé rio e Estran ge i ros, e meu mor do mo-mor, o te nha as sim
en ten di do, e faça as ne ces sá ri as par ti ci pa ções.

Paço, 14 de abril de 1823, 2º da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de Impe ri al.

José Bo ni fá cio de Andra de e Sil va

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/23. Pág. 59.
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316.2 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PARA O IMPÉRIO
DO BRASIL (PROJETO ANTÔNIO CARLOS), ELABORADO

PELA COMISSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA

 (30 SETEMBRO 1823)

A Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Impé rio do Bra sil,
de po is de ter re li gi o sa men te im plo ra do os au xí li os da sa be do ria di vi -
na, con for man do-se aos prin cí pi os de jus ti ça, e da uti li da de ge ral, de -
cre ta a se guin te

CONSTITUIÇÃO

TÍTULO I
Do Ter ri tó rio do Impé rio do Bra sil

Art. 1º O Impé rio do Bra sil é uno in di vi sí vel e es ten de-se des de a
foz do Oi a po que até os trin ta e qua tro gra us e meio ao sul.
Art. 2º Com pre en de as pro vín ci as do Pará, Rio Ne gro, Ma ra -

nhão, Pi a uí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Per nam bu co, Ala go as, 
Ser gi pe del Rei, Ba hia, Espí ri to San to, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, San ta
Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul, Mi nas Ge ra is, Go iás, Mato Gros so, as ilhas
Fer nan do de No ro nha e Trin da de, e ou tras ad ja cen tes; e por fe de ra ção o
Esta do cis pla ti no.

Art. 3º A na ção bra si le i ra não re nun cia ao di re i to que pos sa ter a
al gu mas ou tras pos ses sões não com pre en di das no art. 2º.

Art. 4º Far-se-á do ter ri tó rio do Impé rio con ve ni en te di vi são em
co mar cas, des tas em dis tri tos, e dos dis tri tos em ter mos, e nas di vi sões se
aten de rá aos li mi tes na tu ra is, e igual da de de po pu la ção, quan to for pos sí vel.



TÍTULO II
Do Impé rio do Bra sil

CAPÍTULO I
Dos Mem bros da So ci e da de do Impé rio do Bra sil

Art. 5º São bra si le i ros:

I – To dos os ho mens li vres, ha bi tan tes no Bra sil, e nele nas ci dos.
II – To dos os por tu gue ses re si den tes no Bra sil an tes de 12 de

ou tu bro de 1822.
III – Os fi lhos de pais bra si le i ros nas ci dos em pa í ses es tran ge i ros, 

que vi e rem es ta be le cer do mi cí lio no Impé rio.
IV – Os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ves se em país es tran ge i ro 

em ser vi ço da na ção, em bo ra não vi es sem es ta be le cer do mi cí lio no Impé rio.
V – Os fi lhos ile gí ti mos de mãe bra si le i ra, que, ten do nas ci do em

país es tran ge i ro, vi e rem es ta be le cer do mi cí lio no Impé rio.
VI – Os es cra vos que ob ti ve rem car ta de al for ria.
VII – Os fi lhos de es tran ge i ros nas ci dos no Impé rio, con tan to que 

seus pais não es te jam em ser vi ço de suas res pec ti vas na ções.
VIII – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos, qual quer que seja a sua

re li gião.

Art. 6º Po dem ob ter car ta de na tu ra li za ção:

I – Todo o es tran ge i ro de ma i or ida de, que ti ver do mi cí lio no
Impé rio, pos su in do nele ca pi ta is, bens de raiz, es ta be le ci men tos de agri cul -
tu ra, co mér cio e in dús tria, ou ha ven do in tro du zi do, ou exer ci ta do al gum
co mér cio, ou in dús tria útil, ou fe i to ser vi ços im por tan tes à na ção.

II – Os fi lhos de pais bra si le i ros, que per de ram a qua li da de de
ci da dãos bra si le i ros, uma vez que te nham ma i o ri da de, e do mi cí lio no Impé rio.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos Indi vi du a is dos Bra si le i ros

Art. 7º A Cons ti tu i ção ga ran te a to dos os bra si le i ros os se guin tes
di re i tos in di vi du a is, com ex pli ca ções e mo di fi ca ções ane xas:

I – A li ber da de pes so al.
II – O ju í zo por ju ra dos.
III – A li ber da de re li gi o sa.
IV – A li ber da de de in dús tria.
V – A in vi o la bi li da de da pro pri e da de.
VI – A li ber da de da im pren sa.
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Art. 8º Ne nhum bra si le i ro será obri ga do a pres tar gra tu i ta men te, 
con tra sua von ta de, ser vi ços pes so a is.

Art. 9º Ne nhum, pois, será pre so sem cul pa for ma da ex ce to nos
ca sos mar ca dos na lei.

Art. 10. Ne nhum bra si le i ro, ain da com cul pa for ma da, será con -
du zi do à pri são, ou nela con ser va do es tan do já pre so, uma vez que pres te
fi an ça idô nea nos ca sos em que a lei ad mi te fi an ça; e por cri mes a que as leis 
não im po nham pena ma i or do que seis me ses de pri são, ou des ter ro para
fora da co mar ca, li vrar-se-á sol to.

Art. 11. Ne nhum bra si le i ro será pre so, à ex ce ção de fla gran te
de li to, se não em vir tu de de or dem do juiz, ou re so lu ção da sala dos de pu ta dos,
no caso em que lhe com pe te de cre tar a acu sa ção, que lhe deve ser mos tra da 
no mo men to da pri são: ex ce tua-se o que de ter mi nam as or de nan ças mi li ta res 
res pe i to à dis ci pli na, e re cru ta men to do exér ci to.

Art. 12. Todo o bra si le i ro pode fi car ou sair do Impé rio quan do
lhe con ve nha, le van do con si go seus bens, con tan do que sa tis fa ça aos re gu -
la men tos po li ci as, os qua is nun ca se es ten de rão a de ne gar-se-lhe a sa í da.

Art. 13. Por en quan to ha ve rá so men te ju ra dos em ma té ri as cri mes;
as cí ve is con ti nu a rão a ser de ci di das por ju í zes e tri bu na is. Esta res tri ção
dos ju ra dos não for ma ar ti go cons ti tu ci o nal.

Art. 14. A li ber da de re li gi o sa no Bra sil só se es ten de às co mu -
nhões cris tãs; to dos os que as pro fes sa rem po dem go zar dos di re i tos po lí ti cos 
no Impé rio.

Art. 15. As ou tras re li giões, além da cris tã, são ape nas to le ra das,
e a sua pro fis são ini be o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos.

Art. 16. A re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na é a re li gião do es ta do
por ex ce lên cia, e úni ca man te ú da por ele.

Art. 17. Fi cam abo li das as cor po ra ções de ofí ci os, ju í zes, es cri -
vães e mes tres.

Art. 18. A lei vi gi a rá so bre as pro fis sões, que in te res sam os cos tu -
mes, a se gu ran ça, e a sa ú de do povo.

Art. 19. Não se es ta be le ce rão no vos mo no pó li os, an tes as leis cu i -
da rão em aca bar com pru dên cia os que ain da exis tem.

Art. 20. Nin guém será pri va do de sua pro pri e da de sem con sen ti -
men to seu, sal vo se o exi gir a con ve niên cia pú bli ca, le gal men te ve ri fi ca da.

Art. 21. Nes te caso será o es bu lha do in de ni za do com exa ti dão,
aten to não só o va lor in trín se co, como o de afe i ção, quan do ela te nha lu gar.

Art. 22. A lei con ser va aos in ven to res a pro pri e da de das suas
des co ber tas, ou das suas pro du ções, se gu ran do-lhes pri vi lé gio ex clu si vo
tem po rá rio, ou re mu ne ran do-os em res sar ci men to da per da que ha jam de
so frer pela vul ga ri za ção.
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Art. 23. Os es cri tos não são su je i tos à cen su ra, nem an tes, nem
de po is de im pres sos; e nin guém é res pon sá vel pelo que ti ver es cri to, ou
pu bli ca do, sal vo nos ca sos, e pelo modo que a lei apon tar.

Art. 24. Aos bis pos po rém fica sal va a cen su ra dos es cri tos pu bli -
ca dos so bre dog ma, e mo ral; e quan do os au to res, e na sua fal ta os pu bli ca -
do res, fo rem da re li gião ca tó li ca, o go ver no au xi li a rá os mes mos bis pos,
para se rem pu ni dos os cul pa dos.

Art. 25. A Cons ti tu i ção pro í be to dos os atos aten ta tó ri os aos di re i tos
já es pe ci fi ca dos; pro í be pois pri sões, en car ce ra men tos, des ter ros e qua is -
quer in qui e ta ções po li ci a is ar bi trá ri as.

Art. 26. Os po de res cons ti tu ci o na is não po dem sus pen der a
Cons ti tu i ção no que diz res pe i to aos di re i tos in di vi du a is, sal vo nos ca sos e
cir cuns tân ci as es pe ci fi ca das no ar ti go se guin te.

Art. 27. Nos ca sos de re be lião de cla ra da, ou in va são de ini mi gos, 
pe din do a se gu ran ça do es ta do que se dis pen sem por tem po de ter mi na do
al gu mas das for ma li da des que ga ran tem a li ber da de in di vi du al, po der-se-á
fa zer por ato es pe ci al do po der le gis la ti vo, para cuja exis tên cia são mis ter
dois ter ços de vo tos con cor des.

Art. 28. Fin do o tem po da sus pen são, o go ver no re me te rá re la ção 
mo ti va da das pri sões; e qua is quer au to ri da des que ti ve rem man da do pro -
ce der a elas se rão res pon sá ve is pe los abu sos que ti ve rem pra ti ca do a este
res pe i to.

CAPÍTULO III
Dos Di re i tos Po lí ti cos no Impé rio do Bra sil

Art. 29. Os di re i tos po lí ti cos con sis tem em ser-se mem bro das
di ver sas au to ri da des na ci o na is, e das au to ri da des lo ca is, tan to mu ni ci pa is,
como ad mi nis tra ti vas, e em con cor rer-se para a ele i ção des sas au to ri da des.

Art. 30. A Cons ti tu i ção re co nhe ce três gra us di ver sos de ha bi li -
da de po lí ti ca.

Art. 31. Os di re i tos po lí ti cos per de:

I – O que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro.
II – O que, sem li cen ça do Impe ra dor, ace i tar em pre go, pen são,

ou con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro.

Art. 32. Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:

I – Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral.
II – Por sen ten ça con de na tó ria, à pri são, ou de gre do, en quan to

du ra rem os seus efe i tos.
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CAPÍTULO IV
Dos De ve res dos Bra si le i ros

Art. 33. É de ver de todo o bra si le i ro:
I – Obe de cer à lei, e res pe i tar os seus ór gãos.
II – So frer com re sig na ção o cas ti go que ela lhe im pu ser, quan do

ele a in frin gir.
III – De fen der pes so al men te sua pá tria ou por mar, ou por ter ra,

sen do para isso cha ma do, e até mor rer por ela, sen do pre ci so.
IV – Con tri bu ir para as des pe sas pú bli cas.
V – Res pon der por sua con du ta como em pre ga do pú bli co.
Art. 34. Se a lei não é lei se não no nome, se é re tro a ti vo, ou opos ta

à mo ral, nem por isso é lí ci to ao bra si le i ro de so be de cer-lhe, sal vo se ela ten des se 
a de pra vá-lo, e tor ná-lo vil, e fe roz.

Art. 35. Em tais cir cuns tân ci as é de ver do bra si le i ro ne gar-se a
ser o exe cu tor da lei in jus ta.

TÍTULO III
Da Cons ti tu i ção do Impé rio e Re pre sen ta ção Na ci o nal

Art. 36. A Cons ti tu i ção do Impé rio do Bra sil é mo nar quia re pre -
sen ta ti va.

Art. 37. A mo nar quia é he re di tá ria na di nas tia do atu al im pe ra dor,
o sr. D. Pe dro I.

Art. 38. Os re pre sen tan tes da na ção bra si le i ra são o im pe ra dor e
a Assem bléia Ge ral.

Art. 39. Os po de res po lí ti cos re co nhe ci dos pela Cons ti tu i ção do
Impé rio são três: o Po der Le gis la ti vo, o Po der Exe cu ti vo e o Po der Ju di ciá rio.

Art. 40. To dos es tes po de res no Impé rio do Bra sil são de le ga ções
da na ção; e sem esta de le ga ção qual quer exer cí cio de po de res é usur pa ção.

TÍTULO IV
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Da Na tu re za e Âmbi to do Po der Le gis la ti vo e seus Ra mos

Art. 41. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do à Assem bléia Ge ral, e ao
im pe ra dor con jun ta men te.

Art. 42. Per ten ce ao Po der Le gis la ti vo:

I – Pro por, opor-se, e apro var os pro je tos de lei, isto igual men te a 
cada um dos ra mos, que a com põe, à ex ce ção dos ca sos aba i xo de cla ra dos, e 
com as mo di fi ca ções de po is ex pen di das.
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II – Fi xar anu al men te as des pe sas pú bli cas, e as con tri bu i ções,
de ter mi nar sua na tu re za, quan ti da de, e ma ne i ra de co bran ça.

III – Fi xar anu al men te as for ças de mar, e ter ra or di ná ri as, e
ex tra or di ná ri as, con ce der ou pro i bir a en tra da de tro pas es tran ge i ras de
mar e ter ra para den tro do Impé rio, e seus por tos.

IV – Re par tir a con tri bu i ção di re ta, ha ven do-a, en tre as di ver sas
co mar cas do Impé rio.

V – Au to ri zar o go ver no para con tra ir em prés ti mos.
VI – Cri ar, ou su pri mir em pre gos pú bli cos, e de ter mi nar-lhes

or de na dos.
VII – De ter mi nar a ins cri ção, va lor, lei, tipo e nome das mo e das.
VIII – Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is, e de cre tar a

sua ali e na ção.
IX – Esta be le cer me i os para pa ga men to da dí vi da pú bli ca.
X – Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção, e ob ser vân cia das leis.

CAPÍTULO II
Da Assem bléia Ge ral

SEÇÃO I
Sua Di vi são; Atri bu i ções e Dis po si ções Co muns

Art. 43. A Assem bléia Ge ral cons ta de duas sa las: sala de de pu ta dos, 
e sala de se na do res ou Se na do.

Art. 44. É da atri bu i ção pri va ti va da Assem bléia Ge ral, sem
par ti ci pa ção de ou tro ramo da le gis la tu ra:

I – To mar ju ra men to ao im pe ra dor, ao prín ci pe im pe ri al, ao re gen -
te ou re gên cia.

II – Ele ger re gên cia nos ca sos de ter mi na dos, e mar car os li mi tes
da au to ri da de do re gen te ou re gên cia.

III – Re sol ver as dú vi das que ocor re rem so bre a su ces são da co roa.
IV – No me ar tu tor ao im pe ra dor me nor, caso seu pai o não te nha 

no me a do em tes ta men to.
V – Expe dir car tas de con vo ca ção de fu tu ra as sem bléia, se o

im pe ra dor o não ti ver fe i to dois me ses de po is do tem po que a Cons ti tu i ção
lhe de ter mi nar.

VI – Na mor te do Impe ra dor, ou va cân cia do tro no, ins ti tu ir exa me 
da ad mi nis tra ção que aca bou, e re for mar os abu sos nela in tro du zi dos.

VII – Esco lher nova di nas tia, no caso de ex tin ção da re i nan te.
VIII – Mu dar-se para ou tra par te, quan do por ca u sa de pes te, e

in va são de ini mi gos, ou fal ta de li ber da de o que i ra fa zer.
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Art. 45. A pro po si ção, opo si ção, e apro va ção com pe te a cada
uma das sa las.

Art. 46. As pro pos tas nas sa las se rão dis cu ti das pu bli ca men te,
sal vo nos ca sos es pe ci fi ca dos no re gi men to in ter no.

Art. 47. Nun ca, po rém, ha ve rá dis cus são de leis em se gre do.
Art. 48. Ne nhu ma re so lu ção se to ma rá nas sa las, quan do não

es te jam re u ni dos mais da me ta de dos seus mem bros.
Art. 49. Para se to mar qual quer re so lu ção bas ta a ma i o ria de vo tos,

ex ce to nos ca sos, em que se es pe ci fi ca a ne ces si da de de ma i or nú me ro.
Art. 50. A res pe i to das dis cus sões, e tudo o mais que per ten cer

ao go ver no in ter no das sa las de as sem bléia ge ral, ob ser var-se-á o re gi men to 
in ter no das di tas sa las, en quan to não for re vo ga do.

Art. 51. Cada sala ve ri fi ca rá os po de res de seus mem bros, jul ga rá 
as con tes ta ções, que se sus ci ta rem a esse res pe i to.

Art. 52. Cada sala tem a po lí cia do lo cal, e re cin to de suas ses sões, e 
o di re i to de dis ci pli na so bre os seus mem bros.

Art. 53. Cada sala terá o tra ta men to de al tos e po de ro sos se nho res.
Art. 54. Ne nhu ma au to ri da de pode im pe dir a re u nião da as sem -

bléia.
Art. 55. O Impe ra dor po rém pode adi ar a as sem bléia.
Art. 56. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos.
Art. 57. Cada ses são du ra rá qua tro me ses.
Art. 58. A ses são po rém pode ser pror ro ga da pelo im pe ra dor por 

mais de um mês; e an tes de fe i tos os có di gos po de rá ser a pror ro ga ção por
mais três me ses, e du ran te eles se não tra ta rá se não dos có di gos.

Art. 59. Nos in ter va los das ses sões pode o im pe ra dor con vo car a
as sem bléia, uma vez que o exi ja o in te res se do Impé rio.

Art. 60. A ses são im pe ri al, ou de aber tu ra, será to dos os anos no
dia 3 de maio.

Art. 61. Para esse efe i to, logo que as sa las ti ve rem ve ri fi ca do os
seus po de res, cada uma em seu res pec ti vo lo cal, e pres ta do o ju ra men to no
caso e na sala em que isto tem lu gar, o fa rão sa ber ao im pe ra dor por uma
de pu ta ção, com pos ta de igual nú me ro de se na do res e de pu ta dos.

Art. 62. Igual de pu ta ção será man da da ao im pe ra dor oito dias
an tes de fin dar cada ses são por am bas as sa las de acor do, para anun ci ar o
dia, em que se pro põe ter mi nar as suas ses sões.

Art. 63. Tan to na aber tu ra, como no en cer ra men to, e quan do vier 
o im pe ra dor, o prín ci pe im pe ri al, o re gen te ou re gên cia pres tar ju ra men to, e 
nos ca sos mar ca dos nos arts. 90 e 232, re u ni das as duas sa las to ma rão as sen to
sem dis tin ção, mas o pre si den te do Se na do di ri gi rá o tra ba lho.
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Art. 64. Quer ve nha o im pe ra dor por si, ou por seus co mis sá ri os,
as sim à aber tu ra, como ao en cer ra men to da as sem bléia, quer não ve nha,
sem pre ela co me ça rá ou en cer ra rá os seus tra ba lhos nos dias mar ca dos.

Art. 65. Na pre sen ça do Impe ra dor, prín ci pe im pe ri al, re gen te ou 
re gên cia, não po de rá a as sem bléia de li be rar.

Art. 66. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção de mi nis tro
de Esta do e con se lhe i ro pri va do do im pe ra dor, é in com pa tí vel com as fun ções
de De pu ta do ou Se na dor.

Art. 67. Não se pode ser ao mes mo tem po mem bro de am bas as
sa las.

Art. 68. Os mi nis tros de Esta do po dem ser mem bros da sala da
as sem bléia, con tan to que o nú me ro dos mi nis tros que ti ve rem as sen to, es te ja
para com os mem bros da sala para que en tra rem, na pro por ção de um para
vin te e cin co.

Art. 69. Sen do no me a dos mais mi nis tros do que aque les que
po dem ter as sen to na sala, em ra zão da pro por ção já men ci o na da, se rão
pre fe ri dos os que ti ve rem mais vo tos, con ta dos to dos os que ob ti ve ram nos
di ver sos dis tri tos do Impé rio.

Art. 70. Os mem bros das sa las po dem ser mi nis tros de Esta do; e
na sala do Se na do con ti nu a rão a ter as sen to, uma vez que não exis ti am à
pro por ção mar ca da.

Art. 71. Na sala dos de pu ta dos, no me a dos al guns para mi nis tros, 
va gam os seus lu ga res, e se man da pro ce der a no vas ele i ções por or dem do
pre si den te, nas qua is po dem, po rém, ser con tem pla dos e re e le i tos, e acu -
mu lar as duas fun ções, quan do se não vi o le a pro por ção mar ca da.

Art. 72. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is pe las suas
opi niões pro fe ri das na as sem bléia.

Art. 73. Du ran te o tem po das ses sões, e um ter mo mar ca do pela
lei, se gun do as dis tân ci as das pro vín ci as, não se rão de man da dos, ou exe cu -
ta dos por ca u sas cí ve is, nem pro gre di rão as que ti ve rem pen den tes, sal vo
com seu con sen ti men to.

Art. 74. Em ca u sas cri mi na is não se rão pre sos du ran te as ses sões, 
ex ce to em fla gran te, sem que a res pec ti va sala de ci da que o de vem ser, para 
o que lhe se rão re me ti dos os pro ces sos.

Art. 75. No re ces so da as sem bléia se gui rão a sor te dos mais
ci da dãos.

Art. 76. Nos cri mes se rão os se na do res e os de pu ta dos, só du ran te 
re u nião da as sem bléia, jul ga dos pelo Se na do, da mes ma for ma que os
mi nis tros de Esta do e os con se lhe i ros pri va dos.

Art. 77. Tan to os de pu ta dos, como os se na do res, ven ce rão du ran te
as ses sões, um sub sí dio pe cu niá rio, ta xa do no fim da úl ti ma ses são da le gis la tu -
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ra an te ce den te. Além dis to se lhes ar bi tra rá uma in de ni za ção das des pe sas
de ida e vol ta.

SEÇÃO II
Da Sala dos De pu ta dos

Art. 78. A sala dos de pu ta dos é ele ti va.
Art. 79. O pre si den te da sala dos de pu ta dos é ele ti vo, na for ma

do re gi men to in ter no.
Art. 80. É pri va ti vo da sala dos de pu ta dos a ini ci a ti va:
I – Dos pro je tos de lei so bre im pos tos; os qua is não po dem ser

emen da dos pelo Se na do, mas tão-so men te se rão apro va dos ou re je i ta dos.
II – Dos pro je tos de lei so bre re cru ta men tos.
III – Dos pro je tos de lei so bre a di nas tia nova, que haja de ser

es co lhi da no caso da ex tin ção da re i nan te.

Art. 81. Tam bém prin ci pi a rão na sala dos de pu ta dos:

I – A dis cus são das pro po si ções fe i tas pelo im pe ra dor.
II – O exa me da ad mi nis tra ção pas sa da, e re for ma dos abu sos

nela in tro du zi dos.
Art. 82. No caso de pro po si ção im pe ri al a sala dos de pu ta dos

não de li be ra rá se não de po is de ter sido exa mi na da em di fe ren tes co mis -
sões, em que a sala se di vi di rá.

Art. 83. Se de po is de ter a sala dos de pu ta dos de li be ra do so bre o
re la tó rio, que lhe fi ze rem as co mis sões, ado tar o pro je to, o re me te rá ao
Se na do com a fór mu la se guin te: 

A sala dos de pu ta dos en via ao Se na do a pro po si ção jun ta do
im pe ra dor (com emen das ou sem elas) e pen sa que ela tem lu gar.

Art. 84. Se não pu der ado tar a pro po si ção, par ti ci pa rá ao im pe ra dor
por uma de pu ta ção de sete mem bros, nos ter mos se guin tes: 

A sala dos de pu ta dos tes te mu nha ao im pe ra dor o seu re co nhe ci -
men to pelo zelo que mos tra em vi gi ar os in te res ses do Impé rio, e lhe su pli ca
res pe i to sa men te dig ne-se to mar em ul te ri or con si de ra ção a sua pro pos ta.

Art. 85. Nas pro pos tas, que se ori gi na rem na sala dos de pu ta dos, 
apro va da a pro po si ção (com emen das ou sem elas), a trans mi ti rá ao Se na do 
com a fór mu la se guin te: 

A sala dos de pu ta dos en via ao Se na do a pro po si ção jun ta, e pen sa 
que tem lu gar pe dir-se ao im pe ra dor a san ção im pe ri al.

Art. 86. Nas pro pos tas que se ori gi na rem no Se na do, se a sala
dos de pu ta dos, de po is de ter de li be ra do, jul gar que não pode ad mi tir a
pro po si ção, dará par te ao Se na do nos ter mos se guin tes: – A sala dos de pu ta dos
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tor na a re me ter ao Se na do a pro po si ção de. re la ti va a. à qual não tem po di do
dar o seu con sen ti men to.

Art. 87. Se a sala, de po is de ter de li be ra do, ado tar in te i ra men te a
pro po si ção do Se na do, di ri gi-la-á ao im pe ra dor pela fór mu la se guin te:  – A
Assem bléia Ge ral di ri ge ao im pe ra dor a pro po si ção jun ta, que jul ga van ta -
jo sa, e útil ao Impé rio, e pede a sua ma jes ta de im pe ri al se dig ne dar a sua
san ção. E ao Se na do in for ma rá nes tes ter mos: – A sala dos de pu ta dos faz
ci en te ao Se na do que tem ado ta do a sua pro po si ção de… re la ti va a … à
qual tem di ri gi do a sua ma jes ta de im pe ri al, pe din do a sua san ção.

Art. 88. Se po rém a sala dos de pu ta dos não ado tar in te i ra men te a 
pro po si ção do Se na do, mas se ti ver al te ra do ou adi ci o na do, tor na rá a en -
viá-la ao Se na do com a fór mu la se guin te: – A sala dos de pu ta dos en via ao
Se na do a sua pro po si ção… re la ti va a… com as emen das ou adi ções jun tas,
e pen sa que com elas tem lu gar pe dir ao im pe ra dor a san ção im pe ri al.

Art. 89. Nas pro pos tas que, ten do-se ori gi na do na sala dos de pu -
ta dos, vol tam a ela com emen das ou adi ções do Se na do, se as apro var com
elas, se gui rá o que se de ter mi na no art. 87.

Art. 90. Se a sala dos de pu ta dos não apro var as emen das do
Se na do ou as adi ções, e to da via jul gar que o pro je to é van ta jo so, po de rá
re que rer por uma de pu ta ção de três mem bros a re u nião das duas sa las, a
ver se se acor da em al gum re sul ta do co mum, e nes te caso se fará a dita
re u nião no lo cal do Se na do, e con for me for o re sul ta do da dis pu ta fa vo rá vel,
ou des fa vo rá vel, as sim de ca i rá ou se gui rá ele o de ter mi na do no art. 87. 

Art. 91. É da pri va ti va atri bu i ção da sala dos de pu ta dos:

I – De cre tar que tem lu gar a acu sa ção dos mi nis tros de es ta do e
con se lhe i ros pri va dos.

II – Re que rer ao im pe ra dor de mis são dos mi nis tros de es ta do,
que pa re ce rem no ci vos ao bem pú bli co; mas se me lhan tes re qui si ções de vem
ser mo ti va das, e ain da as sim pode a elas não de fe rir o im pe ra dor.

III – Fis ca li zar a ar re ca da ção e em pre go das ren das pú bli cas, e
to mar con ta aos em pre ga dos res pec ti vos.

SEÇÃO III
Do Se na do

Art. 92. O Se na do é com pos to de mem bros vi ta lí ci os.
Art. 93. O nú me ro dos se na do res será me ta de dos de pu ta dos.
Art. 94. O pre si den te do Se na do con ti nu a rá por todo o tem po da

le gis la tu ra.
Art. 95. Será no co me ço de cada le gis la tu ra es co lhi do pelo im pe -

ra dor den tre três, que ele ger o mes mo Se na do.
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Art. 96. Para pro ce der à ele i ção dos três mem bros, que deve
apre sen tar ao im pe ra dor para sua es co lha, e, ou tros sim, à ele i ção dos se cre -
tá ri os, no me a rá o Se na do, por acla ma ção, um pre si den te e mesa in te ri na,
que ces sa rão com a ins ta la ção dos pro pri e tá ri os.

Art. 97. O Se na do ele ge rá dois se cre tá ri os de seu seio, que al ter -
na rão en tre si, e di vi di rão os tra ba lhos.

Art. 98. Os se cre tá ri os con ti nu a rão em exer cí cio por toda a le gis -
la tu ra.

Art. 99. O Se na do será or ga ni za do pela pri me i ra vez por ele i ção
pro vin ci al.

Art. 100. As ele i ções se rão pela mes ma ma ne i ra e for ma que fo rem
as dos de pu ta dos, mas em lis tas trí pli ces, so bre as qua is re ca i rá a es co lha do 
im pe ra dor.

Art. 101. De po is da pri me i ra or ga ni za ção do Se na do, to das as
va cân ci as se rão pre en chi das por no me a ção do im pe ra dor, a qual re ca i rá
so bre lis ta trí pli ce da sala dos de pu ta dos.

Art. 102. Po dem ser ele i tos pela sala dos de pu ta dos to dos os
ci da dãos bra si le i ros de vi da men te qua li fi ca dos para se na do res.

Art. 103. Não tem obri ga ção a sala dos de pu ta dos de res trin gir-se,
nes ta ele i ção, a di vi são al gu ma, ou de pro vín cia, ou ou tra qual quer.

Art. 104. A in de ni da de dos se na do res, en quan to a ti ve rem, será
su pe ri or à dos de pu ta dos.

Art. 105. Os prín ci pes da casa im pe ri al são se na do res por di re i to, 
e te rão as sen to as sim que che ga rem à ida de de 25 anos.

Art. 106. Nas pro pos tas do im pe ra dor, da sala dos de pu ta dos, e
nas que co me ça rem no mes mo Se na do, se gui rá este o for mu lá rio es ta be le ci do
nos arts. 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, com a di fe ren ça de di zer – Se na do – em
vez de – sala dos de pu ta dos – e as sim in ver sa men te.

Art. 107. É da atri bu i ção ex clu si va do Se na do:
I – Co nhe cer dos de li tos in di vi du a is co me ti dos pe los mem bros

da fa mí lia im pe ri al, mi nis tros de es ta do, con se lhe i ros pri va dos e se na do res; 
e dos de li tos dos de pu ta dos du ran te tão-so men te a re u nião da as sem bléia.

II – Co nhe cer dos de li tos de res pon sa bi li da de dos mi nis tros de
es ta do e con se lhe i ros pri va dos.

III – Con vo car a as sem bléia na mor te do im pe ra dor para ele i ção
de re gên cia, nos ca sos em que ela tem lu gar, quan do a re gên cia pro vi si o nal
o não faça.

Art. 108. No ju í zo dos cri mes, cuja acu sa ção não per ten ce à sala
dos de pu ta dos, acu sa rá o pro cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal.

Art. 109. Em to dos os ca sos em que o Se na do se con ver te em
gran de ju ra do, po de rá cha mar para lhe as sis tir os mem bros do tri bu nal
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su pre mo de cas sa ção, que lhes aprou ver, os qua is, po rém, res pon de rão às
ques tões que se lhes fi ze rem, e não te rão voto.

CAPÍTULO III
Do Impe ra dor como Ramo de Le gis la tu ra

Art. 110. O im pe ra dor exer ce a pro po si ção que lhe com pe te na
con fec ção das leis, ou por men sa gem ou por mi nis tros co mis sá ri os.

Art. 111. Os mi nis tros co mis sá ri os po dem as sis tir e dis cu tir a
pro pos ta, uma vez que as co mis sões na ma ne i ra já dita te nham dado os
seus re la tó ri os, mas não po de rão vo tar.

Art. 112. Para exe cu ção da opo si ção ou san ção se rão os pro je tos
re me ti dos ao im pe ra dor por uma de pu ta ção de sete mem bros da sala que
por úl ti mo os ti ver apro va do, e irão dois au tó gra fos as si na dos pelo pre si -
den te e dois se cre tá ri os da sala que os en vi ar.

Art. 113. No caso que o im pe ra dor re cu se dar o seu con sen ti men to, 
esta de ne ga ção tem só o efe i to sus pen si vo. To das as ve zes que as duas le -
gis la tu ras, que se se gui rem àque la que ti ver apro va do o pro je to, tor nem su -
ces si va men te a apre sen tá-lo nos mes mos ter mos, en ten der-se-á que o im pe -
ra dor tem dado a san ção.

Art. 114. Se o não fi zer den tro do men ci o na do pra zo, nem por
isso de i xa rão os de cre tos da Assem bléia Ge ral de ser obri ga tó ri os, ape sar de 
lhes fal tar a san ção que exi ge a Cons ti tu i ção.

Art. 115. Se o não fi zer den tro do men ci o na do pra zo, nem por
isso de i xa rão os de cre tos da Assem bléia Ge ral de ser obri ga tó ri os, ape sar de 
lhes fal tar a san ção que exi ge a Cons ti tu i ção.

Art. 116. Se o im pe ra dor ado tar o pro je to da Assem bléia Ge ral,
se ex pri mi rá pela ma ne i ra se guin te – o Impe ra dor con sen te –, se o não apro -
var, se ex pri mi rá des te modo – o Impe ra dor exa mi na rá.

Art. 117. Os pro je tos de lei ado ta dos pe las duas sa las, e pelo
im pe ra dor, no caso em que é pre ci sa a san ção im pe ri al, de po is de pro mul -
ga dos fi cam sen do leis do Impé rio.

Art. 118. A fór mu la da pro mul ga ção será con ce bi da nos se guin tes
ter mos: – D. F. por gra ça de Deus e acla ma ção unâ ni me dos po vos, im pe ra dor
e de fen sor per pé tuo do Bra sil: fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos, que
a Assem bléia Ge ral de cre tou e nós que re mos a lei se guin te (a le tra da lei).
Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci men to e exe -
cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e guar dar,
tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de es ta do dos ne gó ci os
de… (o da re par ti ção res pec ti va) e faça im pri mir, pu bli car e cor rer.

Art. 119. Re fe ren da da a lei pelo se cre tá rio com pe ten te, e se la da
com o selo do es ta do, guar dar-se-á um dos ori gi na is no ar qui vo pú bli co, e o 
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ou tro igual as si na do pelo im pe ra dor, e re fe ren da do pelo se cre tá rio com pe -
ten te, será re me ti do ao Se na do, em cujo ar qui vo se guar da rá.

Art. 120. As leis in de pen den tes de san ção se rão pu bli ca das com
a mes ma fór mu la da que las que de pen dem de san ção su pri mi das po rém as
pa la vras – e nós que re mos.

Art. 121. Não pre ci sam de san ção para obri ga rem, os atos se guin tes
da Assem bléia Ge ral e suas sa las:

I – A pre sen te Cons ti tu i ção e to das as al te ra ções cons ti tu ci o na is,
que para o fu tu ro nela se pos sam fa zer;

II – To dos os de cre tos des ta as sem bléia, ain da em ma té ri as re gu -
la men ta res.

III – Os atos con cer nen tes:

1) à po lí cia in te ri or de cada uma das sa las;
2) a ve ri fi ca ção dos po de res dos seus mem bros pre sen tes; 
3) a in ti ma ções dos au sen tes;
4) à le gi ti mi da de das ele i ções ou ele i tos;
5) ao re sul ta do do exa me so bre o em pre go da for ça ar ma da pelo

po der exe cu ti vo, nos ter mos dos arts. 231, 232, 235 e 242.
IV – Os atos es pe ci fi ca dos nos arts. 44, 91, 107, 113, 115 e 271.

TÍTULO V
Das Ele i ções

Art. 122. As ele i ções são in di re tas, ele gen do a mas sa dos ci da dãos
ati vos aos ele i to res, e os ele i to res de pu ta dos igual men te aos se na do res nes -
ta pri me i ra or ga ni za ção do Se na do.

Art. 123. São ci da dãos ati vos para vo tar nas as sem bléi as pri má ri as 
ou de pa ró quia:

I – To dos os bra si le i ros in gê nu os e os li ber tos nas ci dos no Bra sil.
II – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos. Mas tan to uns como ou tros

de vem es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos, na con for mi da de dos arts. 31 e
32, e ter de ren di men to lí qui do anu al o va lor de cen to e cin qüen ta al que i res
de fa ri nha de man di o ca, re gu la do pelo pre ço mé dio da sua res pec ti va
fre gue sia, e pro ve ni en tes de bens de raiz, co mér cio, in dús tria ou ar tes, ou
se jam os bens de raiz pró pri os ou fo re i ros, ou ar ren da dos por lon go ter mo,
como de nove anos e mais. Os al que i res se rão re gu la dos pelo pa drão da
ca pi tal do Impé rio.

Art. 124. Exce tu am-se:

I – Os me no res de 25 anos, nos qua is se não com pre en dem os
ca sa dos e ofi ci a is mi li ta res que ti ve rem 21 anos, os ba cha réis for ma dos, e os 
clé ri gos de or dens sa cras;
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II – Os fi lhos-fa mí li as que es ti ve rem no po der e com pa nhia de
seus pais, sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos.

III – Os cri a dos de ser vir, não en tran do nes ta clas se os fe i to res.
IV – Os li ber tos que não fo rem nas ci dos no Bra sil, ex ce to se ti ve -

rem pa ten tes mi li ta res ou or dens sa cras.
V – Os re li gi o sos e qua is quer que vi vam em co mu ni da de cla us tral,

não se com pre en den do po rém nes ta ex ce ção, os re li gi o sos das or dens mi li -
ta res nem os se cu la ri za dos.

VI – Os ca i xe i ros, nos qua is se não com pre en dem os guar da-li vros.
VII – Os jor na le i ros.
Art. 125. Os que não po dem vo tar nas as sem bléi as de pa ró quia,

não po dem ser mem bros de au to ri da de al gu ma ele ti va na ci o nal, ou lo cal,
nem vo tar para a sua es co lha.

Art. 126. Po dem ser ele i to res e vo tar na ele i ção dos de pu ta dos,
to dos os que po dem vo tar nas as sem bléi as de pa ró quia, con tan to que te nham
de ren di men to lí qui do anu al o va lor de du zen tos e cin qüen ta al que i res de
fa ri nha de man di o ca, re gu la do pelo pre ço mé dio do lu gar do seu do mi cí lio, 
e pro ve ni en te de bens ru ra is, e ur ba nos de raiz, ou pró pri os, ou fo re i ros, ou
ar ren da dos por lon go ter mo, ou de co mér cio, in dús tria, ou ar tes; sen do os
al que i res re gu la dos na for ma já dita no art. 123, § II.

Art. 127. Não po dem ser ele i to res os li ber tos em qual quer par te
nas ci dos, em bo ra te nham pa ten tes mi li ta res, ou or dens sa cras.

Art. 128. To dos os que po dem ser ele i to res, po dem igual men te
ser mem bros das au to ri da des lo ca is ele ti vas, ou ad mi nis tra ti vas, ou mu ni ci pa is,
e vo tar na sua ele i ção.

Art. 129. Po dem ser no me a dos de pu ta dos na ci o na is to dos os que 
po dem ser ele i to res, con tan to que te nham 25 anos de ida de e se jam pro pri e -
tá ri os ou fo re i ros de bens de raiz ru ra is ou ur ba nos, ou ren de i ros por lon go
ter mo de bens de raiz ru ra is, ou do nos de em bar ca ções, ou de fá bri cas e
qual quer es ta be le ci men to de in dús tria ou de ações no ban co na ci o nal, don de
ti rem um ren di men to lí qui do anu al equi va len te ao va lor de qui nhen tos
al que i res de fa ri nha de man di o ca, re gu la do pelo pre ço mé dio do país em
que ha bi ta rem, e na con for mi da de dos arts. 123 e 126, quan to ao pa drão.

Art. 130. Ape sar de te rem as qua li da des do art. 129, são ex clu í dos
de ser ele i tor:

I – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
II – Os cri a dos da casa im pe ri al.
III – Os apre sen ta dos por fa li dos, en quan to se não jus ti fi car que

o são de boa-fé.
IV – Os pro nun ci a dos por qual quer cri me a que as leis im po -

nham pena ma i or que seis me ses de pri são, ou de gre do para fora da co mar ca.
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V – Os ci da dãos bra si le i ros nas ci dos em Por tu gal, se não ti ve rem 
12 anos de do mi cí lio no Bra sil, e fo rem ca sa dos ou vi ú vos de mu lher na ti va
bra si le i ra.

Art. 131. Po dem ser ele i tos se na do res to dos os que po dem ser
de pu ta dos, uma vez que te nham 40 anos de ida de, e te nham de ren di men to 
o do bro do ren di men to dos de pu ta dos, pro ve ni en te das mes mas ori gens, e
te nham, de ma is, pres ta do à na ção ser vi ços re le van tes, em qual quer dos
ra mos de in te res se pú bli co.

Art. 132. Os que po dem ser ele i tos de pu ta dos e se na do res, po dem
tam bém ser mem bros das au to ri da des lo ca is ele ti vas e vo tar nas ele i ções de
to das as au to ri da des lo ca is e na ci o na is.

Art. 133. As ele i ções se rão de qua tro em qua tro anos.
Art. 134. Fica ao ar bí trio dos ele i tos o ace i tar ou re cu sar.
Art. 135. Os ci da dãos de todo o Bra sil são ele gí ve is em cada dis -

tri to ele i to ral, ain da quan do aí não se jam nas ci dos ou do mi ci li a dos.
Art. 136. O nú me ro dos de pu ta dos re gu lar-se-á pela po pu la ção.
Art. 137. Uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo prá ti co das ele i ções

e a pro por ção dos de pu ta dos à po pu la ção.

TÍTULO VI
Do Po der Exe cu ti vo ou do Impe ra dor

CAPÍTULO I
Das Atri bu i ções, Re ga li as e Ju ra men to do Impe ra dor

Art. 138. O Po der Exe cu ti vo é de le ga do ao im pe ra dor.
Art. 139. A pes soa do im pe ra dor é in vi o lá vel e sa gra da.
Art. 140. Os seus tí tu los são: im pe ra dor e de fen sor per pé tuo do

Bra sil.
Art. 141. O Impe ra dor tem o tra ta men to de ma jes ta de im pe ri al.
Art. 142. São atri bu i ções do im pe ra dor:

I – No me ar e de mi tir li vre men te os mi nis tros de es ta do e seus
con se lhe i ros pri va dos.

II – Con vo car a nova as sem bléia ge ral or di ná ria no 1º de ju lho do 
ter ce i ro ano da le gis la tu ra exis ten te, e a ex tra or di ná ria quan do jul gar que o
bem do Impé rio o exi ge.

III – Pror ro gar e adi ar a as sem bléia ge ral.
IV – Pro mul gar as leis em seu nome.
V – Pro mo ver os be ne fí ci os ecle siás ti cos e em pre gos ci vis, que

não fo rem ele ti vos, e bem as sim os mi li ta res, tudo na con for mi da de das leis
que re gu la rem os di tos pro vi men tos, po den do sus pen der e re mo ver os
em pre ga dos nos ca sos, e pelo modo, que as mes mas leis mar ca rem.
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VI – No me ar em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos.
VII – Con ce der re mu ne ra ções, hon ras e dis tin ções em re com pen sa

de ser vi ços, na con for mi da de po rém das leis e pre ce den do a apro va ção da
Assem bléia Ge ral, se as re mu ne ra ções fo rem pe cu niá ri as.

VIII – Agra ci ar os con de na dos per do an do em todo ou mi no ran do
as pe nas, ex ce to aos mi nis tros de Esta do, a quem po de rá so men te per do ar a 
pena de mor te.

IX – De cla rar a guer ra e fa zer a paz, par ti ci pan do à Assem bléia
Ge ral to das as co mu ni ca ções que jul gar com pa tí ve is com os in te res ses e
se gu ran ça do Esta do.

X – Fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si vos ou de fen si vos, de sub sí dio e 
co mér cio, le van do-os po rém ao co nhe ci men to da Assem bléia Ge ral, logo
que o in te res se e se gu ran ça do Esta do o per mi ti rem. Se os tra ta dos con clu í dos
em tem po de paz con ti ve rem ces são ou tro ca de par te do ter ri tó rio do Impé rio 
ou de pos ses sões a que o Impé rio te nha di re i to, não po de rão ser ra ti fi ca dos
sem te rem sido apro va dos pela Assem bléia Ge ral.

XI – Con ce der ou ne gar o seu be ne plá ci to aos de cre tos dos con cí li os, 
le tras pon ti fí ci as e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas, que se não
opu se rem à pre sen te Cons ti tu i ção.

XII – Fa zer exe cu tar as leis, ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la -
men tos ade qua dos a este fim, e pro ver a tudo o que for con cer nen te à se gu -
ran ça in ter na e ex ter na na for ma da Cons ti tu i ção.

XIII – No me ar se na do res no caso de va cân cia na for ma do art. 101.

Art. 143. O im pe ra dor an tes de ser acla ma do pres ta rá nas mãos
do pre si den te do se na do, re u ni das as duas sa las da Assem bléia Ge ral, o
se guin te ju ra men to: – Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, e a
in te gri da de e in di vi si bi li da de do Impé rio, e ob ser var e fa zer ob ser var a
Cons ti tu i ção po lí ti ca da na ção bra si le i ra e as mais leis do Impé rio, e pro ver
quan to em mim cou ber ao bem ge ral do Bra sil.

Art. 144. O her de i ro pre sun ti vo do Impé rio terá o tí tu lo de prín -
ci pe im pe ri al e o pri mo gê ni to des te o de prín ci pe do Grão-Pará, to dos os
mais te rão o de – prín ci pes. O tra ta men to do her de i ro pre sun ti vo será o de
al te za im pe ri al e o mes mo será o do prín ci pe do Grão-Pará, os ou tros
prín ci pes te rão o tra ta men to de al te za.

Art. 145. A as sem bléia re co nhe ce rá o her de i ro pre sun ti vo da Co -
roa, logo de po is de seu nas ci men to, e este com ple tan do a ida de de 18 anos,
pres ta rá nas mãos do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas sa las da
Assem bléia Ge ral, o ju ra men to se guin te: – Juro man ter a re li gião ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na e a in te gri da de e in di vi si bi li da de do Impé rio, ob ser var a
Cons ti tu i ção po lí ti ca da na ção bra si le i ra e ser obe di en te às leis e ao Impe ra dor.
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CAPÍTULO II
Da Fa mí lia Impe ri al e sua Do ta ção

Art. 146. A Assem bléia Ge ral no prin cí pio de cada re i na do as si -
na rá ao im pe ra dor e à sua au gus ta es po sa, uma do ta ção anu al cor res pon -
den te ao de co ro de sua alta dig ni da de. Esta do ta ção não po de rá al te rar-se
du ran te aque le re i na do, nem mes mo o da im pe ra triz no tem po de sua vi u vez,
exis tin do no Bra sil.

Art. 147. A do ta ção as si na da ao pre sen te im pe ra dor po de rá ser
al te ra da, vis to que as cir cuns tân ci as atu a is não per mi tem que se fixe des de
já uma soma ade qua da ao de co ro de sua au gus ta pes soa e dig ni da de da na ção.

Art. 148. A as sem bléia as si na rá tam bém ali men tos ao prín ci pe
im pe ri al e aos de ma is prín ci pes des de que ti ve rem sete anos de ida de. Estes 
ali men tos ces sa rão so men te quan do sa í rem para fora do Impé rio.

Art. 149. Qu an do as prin ce sas hou ve rem de ca sar, a as sem bléia
lhes as si na rá o seu dote, e com a en tre ga dele ces sa rão os ali men tos.

Art. 150. Aos prín ci pes, se ca sa rem e fo rem re si dir fora do Impé rio,
se en tre ga rá por uma vez so men te uma quan tia de ter mi na da pela as sem -
bléia, com o que ces sa rão os ali men tos que per ce bi am.

Art. 151. A do ta ção, ali men tos e do tes, de que fa lam os cin co ar ti gos
an te ce den tes, se rão pa gos pelo te sou ro pú bli co, en tre gues a um mor do mo
no me a do pelo Impe ra dor, com quem se po de rão tra tar as ações ati vas e
pas si vas con cer nen tes aos in te res ses da casa im pe ri al.

Art. 152. Os pa lá ci os e ter re nos na ci o na is, pos su í dos atu al men te
pelo sr. d. Pe dro, fi ca rão sem pre per ten cen do a seus su ces so res; e a na ção
cu i da rá nas aqui si ções e cons tru ções que jul gar con ve ni en tes para de cên cia
e re cre io do im pe ra dor e sua fa mí lia.

CAPÍTULO III
Da Su ces são do Impé rio

Art. 153. O sr. d. Pe dro, por unâ ni me acla ma ção da na ção, atu al
im pe ra dor e de fen sor per pé tuo, re i na rá para sem pre, en quan to es ti ver no
Bra sil.

Art. 154. Da mes ma ma ne i ra su ce de rá no tro no a sua des cen dên cia
le gí ti ma, se gun do a or dem re gu lar da pri mo ge ni tu ra e re pre sen ta ção, pre -
fe rin do em todo o tem po a li nha an te ri or às pos te ri o res; na mes ma li nha o
grau mais pró xi mo ao mais re mo to; no mes mo grau o sexo mas cu li no ao
fe mi ni no, e no mes mo sexo a pes soa mais ve lha a mais moça.

Art. 155. No caso de ex tin ção da di nas tia do sr. d. Pe dro, ain da
em vida do úl ti mo des cen den te, e du ran te o seu re i na do, no me a rá a Assem -
bléia Ge ral por um ato seu nova di nas tia; su bin do este ao tro no, re gu -
lar-se-á na for ma do art. 154.
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Art. 156. Se a co roa re ca ir em pes soa do sexo fe mi ni no, seu ma ri do
não terá par te no go ver no, nem se in ti tu la rá im pe ra dor e de fen sor per pé tuo 
do Bra sil.

Art. 157. Se o her de i ro do Impé rio su ce der em co roa es tran ge i ra,
ou her de i ro de co roa es tran ge i ra su ce der no Impé rio do Bra sil, não po de rá
acu mu lar am bas as co ro as, mas terá op ção; e op tan do a es tran ge i ra se en ten -
de rá que re nun cia a do Impé rio.

Art. 158. O mes mo se en ten de com o im pe ra dor que su ce der em
co roa es tran ge i ra.

CAPÍTULO IV
Da Me no ri da de e Impe di men to do Impe ra dor

Art. 159. O im pe ra dor é me nor até a ida de de 18 anos com ple tos.
Art. 160. Du ran te a sua me no ri da de o Impé rio será go ver na do

por uma re gên cia.
Art. 161. A re gên cia per ten ce rá ao pa ren te mais che ga do do

im pe ra dor, de um e ou tro sexo, se gun do a or dem da su ces são, que te nha de 
ida de 25 anos e não seja her de i ro pre sun ti vo de ou tra co roa.

Art. 162. Se o im pe ra dor não ti ver pa ren te al gum que re ú na es tas 
qua li da des, será o Impé rio go ver na do por uma re gên cia per ma nen te no me a -
da pelo Se na do, so bre lis ta trí pli ce da sala dos de pu ta dos. Esta re gên cia
será com pos ta de três mem bros e o mais ve lho em ida de será o pre si den te.

Art. 163. Enquan to se não ele ger esta re gên cia, será o Impé rio
go ver na do por uma re gên cia pro vi si o nal com pos ta dos dois mi nis tros de
es ta do mais an ti gos e dois dos con se lhe i ros pri va dos tam bém mais an ti gos,
pre si di da pela im pe ra triz vi ú va, e na sua fal ta pelo mais an ti go mi nis tro de
es ta do.

Art. 164. Esta re gên cia será obri ga da a con vo car a Assem bléia
Ge ral, e se o não fi zer, o Se na do o fará, o qual para este efe i to ime di a ta men te
se re u ni rá.

Art. 165. Se o im pe ra dor, por ca u sa fí si ca ou mo ral evi den te men te 
re co nhe ci da por dois ter ços de cada uma das sa las da as sem bléia, se im pos -
si bi li tar para go ver nar, em seu lu gar go ver na rá como re gen te o prín ci pe
im pe ri al, se for ma i or de 18 anos. To dos os atos do go ver no se rão emi ti dos
em seu pró prio nome.

Art. 166. Se não ti ver a pre ci sa ida de o prín ci pe im pe ri al, ob ser -
var-se-ão os arts. 161, 162, 163 e 164.

Art. 167. Tan to o re gen te como a re gên cia pres ta rão o ju ra men to
exa ra do no art. 145, acres cen tan do-lhe a cláu su la – de en tre gar o go ver no
logo que o im pe ra dor che gue à ma i o ri da de e ces se o seu im pe di men to.
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Art. 168. Ao ju ra men to da re gên cia pro vi si o nal acres cen tar-se-á a 
cláu su la – de en tre gar o go ver no à re gên cia per ma nen te.

Art. 169. Os atos das re gên ci as e do re gen te se rão em nome do
im pe ra dor.

Art. 170. A Assem bléia Ge ral dará re gi men to, como lhe aprou -
ver, ao re gen te e re gên cia, e es tes se con te rão nos li mi tes pres cri tos no dito
re gi men to.

Art. 171. Nem o re gen te nem a re gên cia se rão res pon sá ve is.
Art. 172. Nun ca o re gen te será tu tor do im pe ra dor me nor, a

guar da de cuja pes soa será con fi a da ao tu tor que seu pai ti ver no me a do em
tes ta men to, con tan to que seja ci da dão bra si le i ro qua li fi ca do para se na dor;
na fal ta des te a im pe ra triz-mãe, en quan to não tor nar a ca sar; e fal tan do
esta, a Assem bléia Ge ral no me a rá tu tor, que seja ci da dão bra si le i ro qua li fi -
ca do para se na dor.

TÍTULO VII
Do Mi nis té rio

Art. 173. Ha ve rá di fe ren tes se cre ta ri as de Esta do; a lei de sig na rá
os ne gó ci os per ten cen tes a cada uma e o seu nú me ro, as re u ni rá ou se pa ra rá.

Art. 174. Os mi nis tros re fe ren da rão os atos do Po der Exe cu ti vo,
sem o que não são aque les obri ga tó ri os.

Art. 175. Os mi nis tros são res pon sá ve is:

I – Por tra i ção.
II – Por con cus são.
III – Por abu so do Po der Le gis la ti vo.
IV – Por exer cí cio ile gal do po der ile gí ti mo.
V – Por fal ta de exe cu ção de leis.
Art. 176. Uma lei par ti cu lar es pe ci fi ca rá a na tu re za des tes de li tos,

e a ma ne i ra de pro ce der con tra eles.
Art. 177. Não sal va aos mi nis tros da res pon sa bi li da de a or dem

do im pe ra dor ver bal, ou por es cri to.
Art. 178. A res pon sa bi li da de dos mi nis tros não des trói de seus

agen tes; ela deve co me çar no au tor ime di a to da que le ato que é ob je to do
pro ce di men to.

Art. 179. Não po dem ser mi nis tros de Esta do:

I – Os es tran ge i ros pos to que na tu ra li za dos.
II – Os ci da dãos bra si le i ros nas ci dos em Por tu gal, que não ti ve rem

doze anos de do mi cí lio no Bra sil, e não fo rem ca sa dos com mu lher bra si le i ra
por nas ci men to ou dela vi ú vos.
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TÍTULO VIII
Do Con se lho Pri va do

Art. 180. Ha ve rá um con se lho pri va do do im pe ra dor com pos to
de con se lhe i ros por ele no me a dos, e des pe di dos ad nu tum.

Art. 181. O im pe ra dor não pode no me ar con se lhe i ros se não aos
ci da dãos que a Cons ti tu i ção não ex clui.

Art. 182. São ex clu í dos:

I – Os que não têm qua ren ta anos de ida de.
II – Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos.
III – Os ci da dãos bra si le i ros nas ci dos em Por tu gal, que não ti ve rem 

doze anos de do mi cí lio no Bra sil, e não fo rem ca sa dos com mu lher bra si le i ra
por nas ci men to, ou dela vi ú vos.

Art. 183. Antes de to ma rem pos se pres ta rão os con se lhe i ros
pri va dos nas mãos do im pe ra dor ju ra men to de man ter a re li gião ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na, ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis, se rem fiéis ao im pe ra dor,
e acon se lhá-lo se gun do as suas cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem da 
na ção.

Art. 184. Os con se lhe i ros pri va dos se rão ou vi dos nos ne gó ci os
gra ves, par ti cu lar men te so bre a de cla ra ção de guer ra, ou paz, tra ta dos, e
adi a men to de as sem bléia.

Art. 185. O prín ci pe im pe ri al, logo que ti ver de zo i to anos com -
ple tos, será de fato e de di re i to mem bro do con se lho pri va do: os ou tros
prín ci pes da casa im pe ri al po dem ser cha ma dos pelo Impe ra dor para mem bros
do con se lho pri va do.

Art. 186. São res pon sá ve is os con se lhe i ros pri va dos pe los con se -
lhos que de rem, opos tos às leis, e ma ni fes ta men te do lo sos.

TÍTULO IX
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 187. O Po der Ju di ciá rio com põem-se de ju í zes e ju ra dos es tes
por en quan to têm só lu gar em ma té ri as cri mes na for ma do art. 13.

Art. 188. Uma lei re gu la rá a com po si ção do con se lho dos ju ra dos,
e a for ma do seu pro ce di men to.

Art. 189. Os ju ra dos pro nun ci am so bre o fato e os ju í zes apli cam
a lei.

Art. 190. Uma lei no me a rá as di fe ren tes es pé ci es de ju í zes de
di re i to, suas gra da ções, atri bu i ções, obri ga ções e com pe tên cia.

Art. 191. Os ju í zes de di re i to le tra dos são ina mo ví ve is, e não
po dem ser pri va dos do seu car go sem sen ten ça pro fe ri da em ra zão de de li to,
ou apo sen ta ção com ca u sa pro va da, e con for me a lei.
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Art. 192. A ina mo vi bi li da de não se opõe à mu dan ça dos ju í zes
le tra dos de pri me i ra ins tân cia de uns para ou tros lu ga res, como e no tem po
que a lei de ter mi nar.

Art. 193. To dos os ju í zes de di re i to e ofi ci a is da jus ti ça são res -
pon sá ve is pe los abu sos de po der, e er ros que co me te rem no exer cí cio dos
seus em pre gos.

Art. 194. Por su bor no, pe i ta e con lu io, ha ve rá con tra eles ação
po pu lar.

Art. 195. Por qual quer ou tra pre va ri ca ção pu ní vel pela lei, não
sen do mera in fra ção da or dem do pro ces so, só pode acu sar a par te in te res -
sa da.

Art. 196. Toda a cri a ção de tri bu na is ex tra or di ná ri os, toda a sus -
pen são ou abre vi a ção das for mas, à ex ce ção do caso men ci o na do no art. 27,
são atos in cons ti tu ci o na is e cri mi no sos.

Art. 197. O con cur so dos po de res cons ti tu ci o na is não le gi ti ma
tais atos.

Art. 198. No pro ces so ci vil a in qui ri ção de tes te mu nhas, e tudo o
mais será pú bli co; igual men te no pro ces so cri me, po rém só de po is da
pro nún cia.

Art. 199. O có di go será uni for me, e o mes mo para todo o Impé rio.
Art. 200. As pe nas não pas sa rão da pes soa dos de lin qüen tes, e

se rão só as pre ci sas para es tor var os cri mes.
Art. 201. A Cons ti tu i ção pro í be a tor tu ra, a mar ca de fer ro quen te,

o ba ra ço e pre gão, a in fâ mia, a con fis ca ção de bens, e en fim to das as pe nas
cru éis ou in fa man tes.

Art. 202. Toda a es pé cie de ri gor, além do ne ces sá rio para a boa
or dem, e sos se go das pri sões, fica pro i bi da, e a lei pu ni rá a sua con tra ven ção.

Art. 203. As ca sas de pri são se rão se gu ras, mas cô mo das, que
não sir vam de tor men to.

Art. 204. Se rão vi si ta das to dos os anos por uma co mis são de três
pes so as, as qua is in qui ri rão so bre a le ga li da de ou ile ga li da de da pri são, e
so bre o ri gor su pér fluo pra ti ca do com os pre sos.

Art. 205. Para esse efe i to se no me a rão em cada co mar ca seis pes so as
de pro bi da de, que for mem al ter na da men te a co mis são dos vi si ta do res.

Art. 206. Se rão ele i tos pe las mes mas pes so as e ma ne i ra por que
se ele gem os de pu ta dos; e du ra rão em ati vi da de o mes mo tem po que as
le gis la tu ras.

Art. 207. A co mis são de vi si ta dará con ta às sa las de as sem bléia,
em um re la tó rio im pres so, do re sul ta do das suas vi si tas pe rió di cas, e so le nes.

Art. 208. A apre sen ta ção do pre so nun ca será ne ga da aos pa ren tes
e ami gos, sal vo es tan do in co mu ni cá vel por or dem do juiz na for ma da lei.
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TÍTULO X
Da Admi nis tra ção

Art. 209. Em cada co mar ca ha ve rá um pre si den te no me a do pelo
im pe ra dor, e por ele amo ví vel ad nu tum, e um con se lho pre si di al ele ti vo,
que o au xi lie.

Art. 210. Em cada dis tri to ha ve rá um sub pre si den te, e um con se lho 
de dis tri to ele ti vo.

Art. 211. Em cada ter mo ha ve rá um ad mi nis tra dor e exe cu tor,
de no mi na do de cu rião, o qual será pre si den te da mu ni ci pa li da de, ou câ ma ra
do ter mo, na qual re si di rá todo o go ver no eco nô mi co e mu ni ci pal.

Art. 212. O de cu rião não terá par te no Po der Ju di ciá rio, que fica
re ser va do aos ju í zes ele ti vos do ter mo.

Art. 213. A lei de sig na rá as atri bu i ções, com pe tên cia, e gra da ti va
su bor di na ção das au to ri da des não ele ti vas, e os tem pos da re u nião, ma ne i ra
de ele i ção, gra da ção, fun ções, e com pe tên cia das ele ti vas.

Art. 214. Estas dis po si ções não ex clu em a cri a ção de di re ções ge ra is 
para tra ta rem de ob je tos pri va ti vos de ad mi nis tra ção.

TÍTULO XI
Da Fa zen da Na ci o nal

Art. 215. To das as con tri bu i ções de vem ser cada ano es ta be le ci -
das, ou con fir ma das pelo Po der Le gis la ti vo, ar ti go 42, e sem este es ta be le ci -
men to, ou con fir ma ção, ces sa a obri ga ção de as pa gar.

Art. 216. Nin guém é isen to de con tri bu ir.
Art. 217. As con tri bu i ções se rão pro por ci o na das às des pe sas

pú bli cas.
Art. 218. O Po der Le gis la ti vo re par ti rá a con tri bu i ção di re ta pe las

co mar cas; o pre si den te e con se lho pre si di al pe los dis tri tos; o sub pre si den te
e con se lho de dis tri to pe los ter mos; e o de cu rião e mu ni ci pa li da de pe los
in di ví du os, em ra zão dos ren di men tos que no ter mo ti ve rem; quer re si dam
nele, quer fora.

Art. 219. O mi nis tro da fa zen da ha ven do re ce bi do dos ou tros
mi nis tros os or ça men tos re la ti vos às des pe sas das suas re par ti ções apre sen -
ta rá to dos os anos, as sim que a as sem bléia es ti ver re u ni da, um or ça men to
ge ral de to das as des pe sas pú bli cas do ano fu tu ro, ou tro da im por tân cia das 
ren das, e a con ta da re ce i ta e des pe sa do te sou ro pú bli co do ano an te ce den te.

Art. 220. As des pe sas de cada co mar ca de vem ser ob je to de um
ca pí tu lo se pa ra do no or ça men to ge ral, e de ter mi na das cada ano, pro por ci o -
nal men te aos ren di men tos da dita co mar ca.
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Art. 221. To dos os ren di men tos na ci o na is en tra rão no te sou ro
pú bli co; ex ce to os que por lei, ou au to ri da de com pe ten te, se man da rem pa gar
em ou tras te sou ra ri as.

Art. 222. A con ta ge ral da re ce i ta e des pe sa de cada ano, de po is
de apro va da, se pu bli ca rá pela im pren sa: o mes mo se fará com as con tas da -
das pe los mi nis tros de es ta do das des pe sas fe i tas nas suas re par ti ções.

Art. 223. A fis ca li za ção e ar re ca da ção de to das as ren das pú bli cas 
far-se-á por con ta do res, que abran ge rão as co mar cas que a lei de sig nar, e se rão 
di re ta men te res pon sá ve is ao te sou ro pú bli co.

Art. 224. Dar-se-á aos con ta do res re gi men to pró prio.
Art. 225. O ju í zo e exe cu ção em ma té ria de fa zen da se gui rá a

mes ma re gra que o ju í zo e exe cu ção dos par ti cu la res, sem pri vi lé gio de
foro.

Art. 226. A Cons ti tu i ção re co nhe ce a dí vi da pú bli ca, e de sig na rá
fun dos para seu pa ga men to.

TÍTULO XII
Da For ça Arma da

Art. 227. Ha ve rá uma for ça ar ma da, ter res tre, que es ta rá á dis po -
si ção do Po der Exe cu ti vo, o qual, po rém, é obri ga do a con for mar-se às
re gras se guin tes.

Art. 228. A for ça ar ma da ter res tre é di vi di da em três clas ses,
exér ci to de li nha, mi lí ci as e guar das po li ci a is.

Art. 229. O exér ci to de li nha é des ti na do a man ter a se gu ran ça
ex ter na, e será por isso es ta ci o na do nas fron te i ras.

Art. 230. Não pode ser em pre ga do no in te ri or se não no caso de
re vol ta de cla ra da.

Art. 231. Nes te caso fi cam obri ga dos o Po der Exe cu ti vo e seus
agen tes a su je i tar a exa me da as sem bléia to das as cir cuns tân ci as que mo ti -
va ram a sua re so lu ção.

Art. 232. Este exa me é de di re i to, e as duas sa las da as sem -
bléia, logo que ti ve rem re ce bi do no tí ci as des te ato do Po der Exe cu ti vo,
re u ni das, no me a rão do seu seio, para pro ce der a exa me, uma co mis são
de vin te e um mem bros, dos qua is a me ta de e mais uma será ti ra da à
sor te.

Art. 233. As mi lí ci as são des ti na das a man ter a se gu ran ça pú bli ca 
no in te ri or das co mar cas.

Art. 234. Eles não de vem sair dos li mi tes de suas co mar cas, ex ce to 
em caso de re vol ta ou in va são.
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Art. 235. No em pre go ex tra or di ná rio das mi lí ci as fi cam o Po der
Exe cu ti vo e seus agen tes su je i tos às mes mas re gras, a que são su je i tos no
em pre go do exér ci to de li nha.

Art. 236. As mi lí ci as se rão no va men te or ga ni za das por uma lei
par ti cu lar, que re gu le a sua for ma ção e ser vi ço.

Art. 237. Des de já são de cla ra dos os seus ofi ci a is ele ti vos e tem -
po rá ri os, à ex ce ção dos ma jo res e aju dan tes, sem pre ju í zo dos ofi ci a is atu a is,
com quem se não en ten de a pre sen te dis po si ção.

Art. 238. Te rão as mi lí ci as do Impé rio uma só dis ci pli na.
Art. 239. As dis tin ções de pos tos e a su bor di na ção nas mi lí ci as

sub sis tem só re la ti va men te ao ser vi ço, e en quan to ele du rar.
Art. 240. As guar das po li ci a is são des ti na das a man ter a se gu ran -

ça dos par ti cu la res; per se guem, e pren dem os cri mi no sos.
Art. 241. As guar das po li ci a is não de vem ser em pre ga das em

mais co i sa al gu ma, sal vo os ca sos de re vol ta, ou in va são.
Art. 242. As re gras da das para o em pre go ex tra or di ná rio do

exér ci to de li nha e mi lí ci as apli cam-se ao em pre go ex tra or di ná rio das guar -
das po li ci a is.

Art. 243. Se as sa las da as sem bléia não es ti ve rem jun tas, o im pe -
ra dor é obri ga do a con vo cá-las para o exa me exi gi do.

Art. 244. Todo o co man dan te, ofi ci al ou sim ples guar da po li ci al,
que ex ci tar al guém para um cri me, para de po is o de nun ci ar, so fre rá as pe nas 
que a lei im põe ao cri me que se pro vo cou.

Art. 245. A lei de ter mi na rá cada um ano o nú me ro da for ça ar ma da 
e o modo do seu re cru ta men to.

Art. 246. Ha ve rá igual men te uma for ça ma rí ti ma tam bém à
dis po si ção do Po der Exe cu ti vo e su je i ta a or de nan ças pró pri as.

Art. 247. Os ofi ci a is do Exér ci to e Arma da não po dem ser pri va dos
das suas pa ten tes se não por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te.

Art. 248. Não ha ve rá ge ne ra lis mo em tem po de paz.
Art. 249. A for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en te e não pode

ser cor po de li be ran te.

TÍTULO XIII
Da Instru ção Pú bli ca, Esta be le ci men tos de Ca ri da de,

Ca sas de Cor re ção e Tra ba lho

Art. 250. Ha ve rá no Impé rio es co las pri má ri as em cada ter mo,
gi ná si os em cada co mar ca e uni ver si da des nos mais apro pri a dos lo ca is.

Art. 251. Leis re gu la men ta res mar ca rão o nú me ro e cons ti tu i ção
des ses úte is es ta be le ci men tos.
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Art. 252. É li vre a cada ci da dão abrir au las para o en si no pú bli co, 
con tan to que res pon da pe los abu sos.

Art. 253. A as sem bléia terá par ti cu lar cu i da do em con ser var e
au men tar as ca sas de mi se ri cór dia, hos pi ta is, ro das de ex pos tos e ou tros
es ta be le ci men tos de ca ri da de já exis ten tes e em fun dar no vos.

Art. 254. Terá igual men te cu i da do de cri ar es ta be le ci men tos para 
a ca te que se e ci vi li za ção dos ín di os, eman ci pa ção len ta dos ne gros e sua
edu ca ção re li gi o sa e in dus tri al.

Art. 255. Eri gir-se-ão ca sas de tra ba lho para os que não acham
em pre gos; e ca sas de cor re ção e tra ba lho, pe ni tên cia e me lho ra men to para
os va di os e dis so lu tos de um e ou tro sexo e para os cri mi no sos con de na dos.

TÍTULO XIV
Dis po si ções Ge ra is

Art. 256. A Cons ti tu i ção fa ci li ta a todo o es tran ge i ro o li vre aces so
ao Impé rio; as se gu ra-lhe a hos pi ta li da de, a li ber da de ci vil e a aqui si ção dos
di re i tos po lí ti cos.

Art. 257. As leis do Impé rio só ve da rão os atos que pre ju di ca rem
a so ci e da de, ou ime di a ta ou me di a ta men te.

Art. 258. O exer cí cio dos di re i tos in di vi du a is não terá ou tros li mi tes 
que não se jam os ne ces sá ri os para man ter os ou tros in di ví du os na pos se e
gozo dos mes mos di re i tos; tudo po rém su bor di na do ao ma i or bem da so ci e -
da de.

Art. 259. Só à lei com pe te de ter mi nar es tes li mi tes; ne nhu ma
au to ri da de su bor di na da o po de rá fa zer.

Art. 260. A lei será igual para to dos, quer pro te ja, quer cas ti gue.
Art. 261. Esta igual da de nas leis pro te to ras será re gu la da pela

mes ma ida de de uti li da de, de for ma que, va ri an do ela, va ria pro por ci o nal -
men te a pro te ção.

Art. 262. Nas pe nas a igual da de será su bor di na da à ne ces si da de
para con se gui men to do fim de se ja do, em ma ne i ra que onde exis tir a mes ma 
ne ces si da de dê-se a mes ma lei.

Art. 263. A ad mis são aos lu ga res, dig ni da de e em pre gos pú bli cos,
será igual para to dos, se gun do a sua ca pa ci da de, ta len tos e vir tu des
tão-so men te.

Art. 264. A li vre ad mis são é mo di fi ca da pe las qua li fi ca ções exi gi das 
para ele ger e ser ele i to.

Art. 265. A Cons ti tu i ção re co nhe ce os con tra tos en tre os se nho res 
e os es cra vos; e o go ver no vi gi a rá so bre a sua ma nu ten ção.

Art. 266. To das as leis exis ten tes con trá ri as à le tra e ao es pí ri to
da pre sen te Cons ti tu i ção são de ne nhum vi gor.
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TÍTULO XV
Do que É Cons ti tu ci o nal e sua Re vis ta

Art. 267. É só cons ti tu ci o nal o que diz res pe i to aos li mi tes e atri -
bu i ções res pec ti vas dos po de res po lí ti cos e aos di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is.

Art. 268. Tudo o que não é cons ti tu ci o nal pode ser al te ra do pe las 
le gis la tu ras or di ná ri as, con cor dan do dois ter ços de cada uma das sa las.

Art. 269. To das as ve zes que três le gis la tu ras con se cu ti vas ti ve rem 
pro fe ri do um voto pe los dois ter ços de cada sala para que se al te re um ar ti go 
cons ti tu ci o nal, terá lu gar a re vis ta.

Art. 270. Re sol vi da a re vis ta, ex pe dir-se-á de cre to de con vo ca ção
da as sem bléia de re vis ta, o qual o im pe ra dor pro mul ga rá.

Art. 271. A as sem bléia de re vis ta será de uma sala só, igual em
nú me ro aos dois ter ços dos mem bros de am bas as sa las e ele i ta como é a
sala dos de pu ta dos. 

Art. 272. Não se ocu pa rá se não da qui lo para que foi con vo ca da e 
fin do o tra ba lho dis sol ver-se-á.

Rio de Ja ne i ro, 30 de agos to de 1823. – Antô nio Car los Ri be i ro de
Andra da Ma cha do e Sil va – José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va – Antô nio Luís Pe re i ra
da Cu nha – Ma nu el Fer re i ra da Câ ma ra de Bit ten court e Sá – Pe dro de Ara ú jo
Lima, com res tri ções – José Ri car do da Cos ta Agui ar de Andra da – Fran cis co Mu niz
Ta va res.

Extra í do de ROURE, Age nor. For ma ção Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Tipo gra fia do Jor nal do
Comér cio, de Ro dri gues & C. Rio de Ja ne i ro. 1914. Págs. 237-265.
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316.3 – REVOGAÇÃO DO DECRETO QUE CRIOU O
CONSELHO DE PROCURADORES-GERAIS DAS
PROVÍNCIAS – LEI DA  ASSEMBLÉIA GERAL

CONSTITUINTE E LEGISLATIVA
(20 OUTUBRO 1823)

LEI DE 20 DE OUTUBRO DE 1823

Re vo ga o de cre to de 16 de fe ve re i ro de 1822 que cri ou
o Con se lho de Pro cu ra do res de Pro vín cia.

D.Pe dro I, por gra ça de Deus e una ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e Per pé tuo De fen sor do Bra sil, a to dos
os nos sos fiéis sú di tos sa ú de. A Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e 

Le gis la ti va do Impé rio do Bra sil tem de cre ta do o se guin te: 
A Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va: do Impé rio do

Bra sil de cre ta: 
Art. 1. Fica re vo ga do o de cre to de 16 de fe ve re i ro de 1822 que

cri ou o con se lho de pro cu ra do res de pro vín cia 
Art. 2. Os ci da dãos que dig na men te de sem pe nha ram esta co mis são

le vam con si go as gra ças da na ção, e seus ser vi ços fi cam re gis tra dos na
me mó ria da pá tria agra de ci da. 

Art. 3. Pro cu ra do res das pro vín ci as são uni ca men te os seus
res pec ti vos de pu ta dos, em o nú me ro que a Cons ti tu i ção de ter mi nar. 

Art. 4. Enquan to a Cons ti tu i ção não de cre tar a exis tên cia de um
Con se lho do im pe ra dor, são tão-so men te con se lhe i ros de Esta do os mi nis -
tros e se cre tá ri os de Esta do, os qua is se rão res pon sá ve is na for ma da lei.
Paço de Assem bléia, 30 de agos to de 1823. 

Man da mos por tan to a to das as au to ri da des ci vis, mi li ta res e
ecle siás ti cas que cum pram e fa çam cum prir o re fe ri do de cre to em to das as
suas par tes, e ao chan ce ler-mor do Impé rio que o faça pu bli car na chan ce la ria,



pas sar por ela e re gis trar nos li vros da mes ma chan ce la ria a que to car,
re me ten do os exem pla res dele a to dos os lu ga res a que se cos tu mam re me ter,
e fi can do o ori gi nal aí até que se es ta be le ça o Arqui vo Pú bli co, para onde
de vem ser re me ti dos tais di plo mas. Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos
20 dias do mês de ou tu bro de 1823, 2º da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Impe ra dor com Gu ar da 

José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos 

Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar 
o de cre to da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Impé rio do
Bra sil, pelo qual fica re vo ga do o de 16 de fe ve re i ro de 1822, que cri ou o
Con se lho de pro cu ra do res; tudo na for ma aci ma de cla ra da. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver 

Luís Jo a quim dos San tos Mar ro cos a fez 

Nes ta Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio a fls. 193 do 
Liv. 3º de Leis, Alva rás e Car tas Ré gi as, fica re gis tra da esta. Rio de Ja ne i ro,
25 de ou tu bro de 1823. – José Pe dro Fer nan des. 

Foi pu bli ca da esta Car ta de Lei, nes ta chan ce la ria-mor da Cor te e 
Impé rio do Bra sil. Rio, 27 de ou tu bro de 1823. – Fran cis co Xa vi er Ra po so de
Albu quer que. 

Re gis tra da nes ta chan ce la ria-mor da Cor te e Impé rio do Bra sil a
fs. 29 v. do Liv. 1º das Leis. Rio de Ja ne i ro, 27 de ou tu bro de 1823. – Flo ri a no
de Me de i ros Go mes.

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/ 23. Pág. 3.
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316.4 – DISSOLUÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA E CONVOCAÇÃO

 DE OUTRA - DECRETO DO IMPERADOR
(12 NOVEMBRO 1823)

Ha ven do eu con vo ca do, como ti nha di re i to de con vo car, a Assem -
bléia Ge ral, Cons ti tu in te e Le gis la ti va, por De cre to de três de ju nho 
do ano pró xi mo pas sa do, a fim de sal var o Bra sil dos pe ri gos

que lhe es ta vam imi nen tes; e ha ven do esta as sem bléia per ju ra do ao tão
so le ne ju ra men to que pres tou à na ção de de fen der a in te gri da de do Impé rio,
sua in de pen dên cia e a mi nha di nas tia: Hei por bem, como im pe ra dor e
de fen sor per pé tuo do Bra sil, dis sol ver a mes ma as sem bléia e con vo car já
uma ou tra na for ma das ins tru ções, fe i tas para a con vo ca ção des ta, que ago ra 
aca ba; a qual de ve rá tra ba lhar so bre o pro je to de Cons ti tu i ção, que eu lhe
hei de em bre ve apre sen tar; que será du pli ca da men te mais li be ral do que o
que a ex tin ta as sem bléia aca bou de fa zer. Os meus mi nis tros e se cre tá ri os
de Esta do de to das as di fe ren tes re par ti ções o te nham as sim en ten di do e
fa çam exe cu tar a bem da sal va ção do Impé rio. Paço, 12 de no vem bro de
1823, 2º da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de sua ma jes ta de im pe ri al.

Cle men te Fer re i ra Fran ça 
José de Oli ve i ra Bar bo sa

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/23. Pág. 85.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317
 CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR - PROJETO DE

GOVERNO DO FREI CANECA (1824)

Pro je to de go ver no para as pro vín ci as con fe de ra das, e que as deve re ger em
nome da so be ra nia na ci o nal das mes mas pro vín ci as, ofe re ci do a to dos os
bra si le i ros em ge ral, e em par ti cu lar aos das pro vín ci as do Nor te, es pe ci -

al men te aos per nam bu ca nos, por Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, pre si den te
do go ver no de Per nam bu co.

CAPÍTULO I
Da União das pro vín ci as, seu go ver no e re li gião

Art. 1º – As pro vín ci as do Nor te do Bra sil pas sam a for mar uma
união, que terá por tí tu lo – Con fe de ra ção do Equa dor.

Art. 2º – O go ver no se di vi de em dois po de res po lí ti cos: Le gis la -
ti vo e Exe cu ti vo.

Art. 3º – Este go ver no terá o tí tu lo de Su pre mo Go ver no Pro vin -
ci al da Con fe de ra ção do Equa dor.

Art. 4º – Será per ma nen te o go ver no até que em vir tu de duma
Cons ti tu i ção que o mes mo su pre mo go ver no ado tar, se re ú na a so be ra na
Assem bléia da Con fe de ra ção.

Art. 5º – A re li gião úni ca, por ex ce lên cia, man ti da pelo Esta do, é
a Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na.

CAPÍTULO II
Do Po der Le gis la ti vo e suas atri bu i ções

Art. 6º – O Po der Le gis la ti vo é com pos to duma Assem bléia de
de pu ta dos ele i tos pe las pro vín ci as con fe de ra das.

Art. 7º – É das atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo:

1ª – Alte rar ou mu dar o atu al sis te ma do go ver no para ou tro
mais li be ral e van ta jo so ao bem ser dos po vos da Con fe de ra ção.



2ª – Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
3ª – Impor e sus pen der toda a qua li da de de con tri bu i ções, de ter -

mi nan do o modo de co bran ça e ar re ca da ção.
4ª – De ter mi nar o au men to ou di mi nu i ção da for ça ar ma da de

mar e ter ra e os aquar te la men tos da tro pa.
5ª – Con ce der ou ne gar a en tra da das for ças es tran ge i ras de mar

e ter ra no ter ri tó rio e por tos da Con fe de ra ção.
6ª – Au to ri zar o Exe cu ti vo para con tra ir em prés ti mos, de cla rar a

guer ra, fa zer a paz, dar pa ten tes de cor so, fa zer tra ta dos de ali an ça, ofen si va
e de fen si va, de sub sí di os e de co mér cio.

7ª – Apro var tra ta dos de paz, ali an ça ofen si va e de fen si va, de
sub sí di os e co mér cio.

8ª – Fi xar e de ter mi nar a des pe sa pú bli ca e re gu lar a ad mi nis tra -
ção dos bens na ci o na is.

9ª – Cri ar ou su pri mir em pre gos e de ter mi nar-lhes or de na dos.
10ª – To mar con tas da ad mi nis tra ção do Exe cu ti vo e apro vá-las.
11ª – Fa zer ve ri fi car a res pon sa bi li da de dos mi nis tros de Esta do

e de to dos os mais em pre ga dos pú bli cos.
12ª – Apro var a no me a ção de se cre tá ri os de Esta do, em ba i xa -

do res, agen tes di plo má ti cos, côn su les ge ra is, ofi ci a is ge ne ra is de mar e
terra, co man dan tes de cor pos mi li ta res e de em bar ca ções de guer ra,
minis té rio ecle siás ti co, de vi gá rio para cima e len tes de ca de i ra em qual -
quer fa cul da de.

13ª – Con ce der pen sões, hon ras e dis tin ções por ser vi ços re le van tes 
fe i tos à pá tria e li ber da de.

14ª – Con ce der car tas de na tu ra li za ção e pri vi lé gi os ex clu si vos
em fa vor da in dús tria.

15ª – Re gu lar o re gi me in te ri or da Assem bléia.

Art. 8º – A ini ci a ti va das leis per ten ce a cada um dos de pu ta dos
da Assem bléia e ao Exe cu ti vo igual men te.

Art. 9º – As ses sões se rão pú bli cas e so men te po de rá ha ver ses são
se cre ta quan do as sim for jul ga do pela Assem bléia e por plu ra li da de de vo tos,
o que nun ca terá lu gar em dis cus são de leis.

Art. 10 – Os de pu ta dos e mi nis tros de Esta do são in vi o lá ve is pe las 
opi niões que pro fe ri rem na Assem bléia.

Art. 11 – Os de pu ta dos re ce be rão um sub sí dio de qua tro mil e
oi to cen tos réis diá ri os du ran te o seu em pre go na Assem bléia; além dis to se
lhes ar bi tra rá no Co lé gio Ele i to ral de suas res pec ti vas pro vín ci as uma in de -
ni za ção para des pe sas, de vin da e vol ta.

Art. 12 – A Assem bléia terá o tra ta men to de hon ra dos se nho res.
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CAPÍTULO III
Do Exe cu ti vo e suas atri bu i ções

Art. 13 – O Po der Exe cu ti vo será com pos to uni ca men te do pre si -
den te da Con fe de ra ção do Equa dor.

Art. 14 – Ha ve rá um vice-pre si den te para ser vir no im pe di men to 
do pre si den te.

Art. 15 – É da atri bu i ção do Exe cu ti vo:
1º – No me ar se cre tá ri os de Esta do, em ba i xa do res, agen tes di plo -

má ti cos, côn su les ge ra is, ofi ci as ge ne ra is de Mar e Ter ra, co man dan tes do
cor pos mi li ta res e de em bar ca ções de guer ra, vi gá ri os e dig ni da des ecle siás -
ti cas e len tes para ca de i ras de qual quer fa cul da de; os ecle siás ti cos pre ce -
den do con cur so pe ran te os pre la dos di o ce sa nos e os len tes pre ce den do exa -
me pú bli co pe ran te o Cor po Li te rá rio, con for me o cos tu me, tudo com apro -
va ção da Assem bléia. (Art. 7º, § 12.)

2º – Pro ver, se gun do as leis, to dos os mais em pre gos pú bli cos.
3º – Con tra ir em prés ti mos por con ta da na ção, de cla rar a guer ra,

fa zer a paz, fa zer tra ta dos de ali an ça, ofen si va e de fen si va, de sub sí di os e
de co mér cio, pre ce den do au to ri za ção da Assem bléia e com de pen dên cia da
apro va ção da mes ma. (Art. 7º, §§ 6º e 7º)

4º – Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas e co mer ci a is, com as na ções
es tran ge i ras, re ce ber em ba i xa do res, mi nis tros e agen tes di plo má ti cos.

5º – De ter mi nar as des pe sas pú bli cas con for me for de cre ta do
pela Assem bléia.

6º – Pro mul gar as leis, que de cre tar a Assem bléia no pre fi xo ter mo 
de cin co dias: caso al gu ma de las lhe pa re ça des van ta jo sa ao in te res se pú bli -
co, fará seu re la tó rio mo ti va do, e com ele a en vi a rá à Assem bléia no ter mo
aci ma in di ca do. A Assem bléia to ma rá em con si de ra ção as ob je ções e pro ce -
de rá a nova dis cus são; sen do de ci di do por duas ter ças par tes dos de pu ta -
dos pre sen tes que deve exe cu tar-se a lei como es ta va, ou com al gu ma al te -
ra ção, será logo pro mul ga da pelo Exe cu ti vo. A pro mul ga ção das leis será
fe i ta pelo modo se guin te: a Assem bléia Le gis la ti va da Con fe de ra ção do
Equa dor, em nome da so be ra nia na ci o nal da mes ma con fe de ra ção tem de -
cre ta do o se guin te – Cor po da Lei – por tan to man do a to das as au to ri da des, 
a que o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram
e exe cu tem tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do –
o da re par ti ção com pe ten te – a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. O se cre -
tá rio re fe ren da rá a lei.

7º – Pro ver a tudo que for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e
ex ter na da Con fe de ra ção.

Art. 16 – O Po der Exe cu ti vo tem a ini ci a ti va das leis, igual men te
como cada um dos de pu ta dos da Assem bléia: por este mo ti vo te rão as sen to 
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na Assem bléia os se cre tá ri os de Esta do, não só para dis cu ti rem as leis que
pro pu se rem por par te do Po der Exe cu ti vo, mas tam bém para emi ti rem sua
opi nião res pe i to às que fo rem pro pos tas pe los de pu ta dos. Os se cre tá ri os de
Esta do não têm voto de li be ra ti vo.

Art. 17 – Em caso de so bre vir ao pre si den te da Con fe de ra ção
ne gó cio es pi nho so, que de pen da de es cla re ci men to e não seja ob je to da
de li be ra ção da Assem bléia, po de rá o pre si den te da Con fe de ra ção con vo car
a con se lho até seis de pu ta dos da Assem bléia, que lhe pa re ce rem mais in te li -
gen tes do as sun to, so bre que ti ver a de li be ra ção, sem con tu do ser obri ga do
a se guir exa ta men te o pa re cer do Con se lho; mas deve la vrar-se uma Ata do
que se de li be rar em li vro para isso re ser va do e cada um con se lhe i ro as si na rá
o seu voto. A con vo ca ção a Con se lho será fe i ta de modo que não en con tre
os tra ba lhos da Assem bléia.

Art. 18 – O pre si den te da Con fe de ra ção será co man dan -
te-em-che fe da For ça Arma da de Mar e Ter ra das pro vín ci as con fe de ra das,
tan to da pri me i ra como da se gun da li nha.

Art. 19 – Ha ve rá três se cre tá ri os de Esta do para ser vi rem com o
pre si den te da Con fe de ra ção, a sa ber: um se cre tá rio dos Ne gó ci os do Inte ri or
e Estran ge i ro, um se cre tá rio dos Ne gó ci os de Gu er ra e Ma ri nha, um se cre -
tá rio dos Ne gó ci os da Fa zen da e Jus ti ça.

Os se cre tá ri os de Esta do re ce be rão, por seus ser vi ços, um sub sí dio,
que lhes será mar ca do pela Assem bléia, não re ce be rão ne nhum ou tro sol do
da Fa zen da Na ci o nal du ran te o seu exer cí cio, nem emo lu men tos.

As se cre ta ri as se rão pro vi das de ofi ci as e ser ven tuá ri os con for me 
de cre tar a Assem bléia.

Art. 20 – O pre si den te da Con fe de ra ção re ce be rá por seus ser vi ços
um sub sí dio, que será mar ca do pela Assem bléia; não será au men ta do nem
di mi nu í do du ran te o seu exer cí cio na Pre si dên cia, nem re ce be rá ne nhum
ou tro sol do da Fa zen da Na ci o nal du ran te o mes mo exer cí cio, nem emo lu -
men tos dos par ti cu la res.

Art. 21 – O pre si den te da Con fe de ra ção terá o tra ta men to de
Exce lên cia.

CAPÍTULO IV
Das ele i ções e ele gí ve is

(Os ar ti gos 22, 23 e 24 são for mu lá ri os de ele i ções)

Art. 25 – É li vre ao ci da dão ace i tar ou re je i tar a no me a ção de
de pu ta do; re je i tan do-a ou de mi tin do-se, per de os di re i tos de ci da dãos, as sim
como to dos os em pre gos de hon ra ou pro ve i to da Con fe de ra ção e não
po de rá ser mais ele i to nem em pre ga do do Ser vi ço Na ci o nal da Con fe de ra ção.
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(Os arts. 26. 27 e 28 são de ter mi na ções to can tes a de i xa rem os
de pu ta dos to dos os seus em pre gos logo de po is de no me a dos para o Cor po
Le gis la ti vo; a não re ce be rem sol dos, nem or de na dos, nem pen sões en quan to
es ti ve rem na Assem bléia; nem po de rem ser em pre ga dos em co mis são al gu ma
pelo Exe cu ti vo em tem po da sua de pu ta ção.)

(Os arts. 29 e 30 es tão em bran co).

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 31 – Cada uma das pro vín ci as con fe de ra das con ser va rá seu
go ver no, tri bu na is, em pre ga dos pú bli cos de to das as clas ses no exer cí cio de 
suas fun ções, como atu al men te se acham, sal vo as re for mas ou mu dan ças
que a Assem bléia de cre tar. (Art. 7º)

Art. 32 – A Assem bléia pro ce de rá logo à cri a ção de um Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti ça para jul gar em úl ti ma ins tân cia as ca u sas cí ve is e cri mes 
da Con fe de ra ção.

Art. 33 – Se rão uni ca men te exe cu ta das e ob ser va das na Con fe de -
ra ção do Equa dor as leis que de cre tou e man dou exe cu tar e ob ser var a
dis sol vi da so be ra na Assem bléia Cons ti tu in te do Bra sil e ne nhu ma ou tra.

Extra í do de BRANDÃO, Ulis ses. A Con fe de ra ção do Equa dor (1824-1924). Per nam bu co. Págs.
365-370.
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318
CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO

318.1 –  CRIAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO, PARA
PREPARAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO E

 OUTRAS ATRIBUIÇÕES - DECRETO DO
 IMPERADOR (13 NOVEMBRO 1823)

Ha ven do eu, por de cre to de 12 do cor ren te, dis sol vi do a Assem -
bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, e igual men te pro me ti do
um pro je to de Cons ti tu i ção, que de ve rá (como te nho re sol vi do

por me lhor) ser re me ti do às Câ ma ras, para es tas so bre ele fa ze rem as ob ser -
va ções, que lhe pa re ce rem jus tas, e que apre sen ta rão aos res pec ti vos Re pre -
sen tan tes das Pro vín ci as, para de las fa ze rem o con ve ni en te uso, quan do
re u ni dos em Assem bléia, que le gi ti ma men te re pre sen ta a na ção. E como
para fa zer se me lhan te pro je to com sa be do ria, e apro pri a ção às lu zes, ci vi li -
za ção, e lo ca li da des do Impé rio, se faz in dis pen sá vel que eu con vo que
ho mens pro bos, e aman tes da dig ni da de im pe ri al, e da li ber da de dos po vos:
Hei por bem cri ar um Con se lho de Esta do, em que tam bém se tra ta rão os ne -
gó ci os de ma i or mon ta, e que será com pos to de dez mem bros, os meus seis
atu a is Mi nis tros, que já são Con se lhe i ros de Esta do na tos, pela Lei de 20 de
ou tu bro pró xi mo pas sa do, o De sem bar ga dor do Paço, Antô nio Luís Pe re i ra da 
Cu nha, e os Con se lhe i ros da Fa zen da Ba rão de San to Ama ro, José Jo a quim
Car ne i ro de Cam pos, e Ma nu el Ja cin to No gue i ra da Gama, os qua is te rão de
or de na do 2:400$000 anu a is, não che gan do a esta quan tia os or de na dos que por 
ou tros em pre gos ti ve ram. O Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do
Impé rio o te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar, ex pe din do as or dens ne ces -
sá ri as. Paço, em 13 de no vem bro de 1823, 2º da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de Impe ri al.

Fran cis co Vi le la Bar bo sa

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1822/23. Pág. 86.
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318.2 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PARA O IMPÉRIO
DO BRASIL, ORGANIZADO NO CONSELHO DE

ESTADO (11 DEZEMBRO 1823)

Orga ni za do no Con se lho de Esta do, so bre as ba ses
apre sen ta das por Sua Ma jes ta de Impe ri al, o Se nhor
D. Pe dro I, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor
Per pé tuo do Bra sil

TÍTULO I
Do Impé rio do Bra sil, seu Ter ri tó rio, Go ver no, Di nas tia e Re li gião

Art. 1º O Impé rio do Bra sil é a as so ci a ção po lí ti ca de to dos os Ci da -
dãos Bra si le i ros. Eles for mam uma na ção li vre, e in de pen den te,
que não ad mi te com qual quer ou tra laço al gum de união, ou

fe de ra ção, que se opo nha à sua in de pen dên cia.
Art. 2º O seu ter ri tó rio é di vi di do em Pro vín ci as, na for ma em

que atu al men te se acha, as qua is po de rão ser sub di vi di das, como pe dir o
bem do Esta do.

Art. 3º O seu Go ver no é Mo nár qui co He re di tá rio, Cons ti tu ci o nal
e Re pre sen ta ti vo.

Art. 4º A di nas tia im pe ran te é a do se nhor D. Pe dro I, atu al
im pe ra dor e De fen sor Per pé tuo do Bra sil.

Art. 5º A Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na con ti nu a rá a ser a 
re li gião do Impé rio. To das as ou tras re li giões se rão per mi ti das com seu cul to
do més ti co, ou par ti cu lar, em ca sas para isso des ti na das sem for ma al gu ma
ex te ri or de tem plo.

TÍTULO II 
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 6º São Ci da dãos Bra si le i ros:

I – Os que no Bra sil ti ve rem nas ci do, quer se jam in gê nu os, ou
li ber tos; ain da que o pai seja es tran ge i ro, uma vez que este não re si da por
ser vi ço da sua na ção.



II – os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, que vi e rem es ta be le cer do mi cí lio no Impé -
rio.

III – Os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ves se em país es tran ge i ro
em ser vi ço do Impé rio, em bo ra eles não ve nham es ta be le cer do mi cí lio no
Bra sil.

IV – To dos os nas ci dos em Por tu gal, e suas pos ses sões, que sen do
já re si den tes no Bra sil na épo ca em que se pro cla mou a Inde pen dên cia nas
pro vín ci as, onde ha bi ta vam, ade ri rão a esta ex pres sa, ou ta ci ta men te pela
con ti nu a ção da sua re si dên cia.

V – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos qual quer que seja a sua re li -
gião.

A lei de ter mi na rá as qua li da des pre ci sas para se ob ter car ta de
na tu ra li za ção.

Art. 7º Per de os di re i tos de Ci da dão Bra si le i ro:

I – O que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro.
II – O que sem li cen ça do im pe ra dor ace i tar em pre go, pen são ou

con de co ra ção de qual quer Go ver no es tran ge i ro.
III – O que for ba ni do por sen ten ça.

Art. 8º Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:

I – Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral.
II – Por sen ten ça con de na tó ria a pri são ou de gre do, en quan to

du ra rem os seus efe i tos.

TÍTULO III
Dos Po de res e Re pre sen ta ção Na ci o nal

Art. 9º A Di vi são e har mo nia dos Po de res Po lí ti cos é o prin cí pio
con ser va dor dos di re i tos dos Ci da dãos, e o mais se gu ro meio de fa zer efe ti vas
as ga ran ti as que a Cons ti tu i ção ofe re ce.

Art. 10. Os Po de res Po lí ti cos re co nhe ci dos pela Cons ti tu i ção do
Impé rio do Bra sil são qua tro: o Po der Le gis la ti vo, o Po der Mo de ra dor, o Po der 
Exe cu ti vo e o Po der Ju di ci al.

Art. 11. Os re pre sen tan tes da na ção bra si le i ra são o im pe ra dor e
a Assem bléia Ge ral.

Art. 12. To dos es tes Po de res do Impé rio do Bra sil são de le ga ções
da na ção.
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TÍTULO IV
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dos Ra mos do Po der Le gis la ti vo e suas Atri bu i ções

Art. 13. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do à Assem bléia Ge ral com
a san ção do im pe ra dor.

Art. 14. A Assem bléia Ge ral com põe-se de duas Câ ma ras: Câ ma ra 
de De pu ta dos e Câ ma ra de Se na do res, ou Se na do.

Art. 15. É da atri bu i ção da Assem bléia Ge ral:

I – To mar ju ra men to ao im pe ra dor, ao Prín ci pe Impe ri al, ao
Re gen te, ou Re gên cia.

II – Ele ger a Re gên cia, ou o Re gen te, e mar car os li mi tes da sua
au to ri da de.

III – Re co nhe cer o Prín ci pe Impe ri al, como su ces sor do Tro no, na 
pri me i ra re u nião logo de po is do seu nas ci men to.

IV – No me ar tu tor ao im pe ra dor me nor, caso seu Pai o não te nha 
no me a do em tes ta men to.

V – Re sol ver as dú vi das que ocor re rem so bre a su ces são da
Co roa.

VI – Na mor te do im pe ra dor, ou va cân cia do Tro no, ins ti tu ir exa -
me da ad mi nis tra ção, que aca bou, e re for mar os abu sos nela in tro du zi dos.

VII – Esco lher nova Di nas tia, no caso da ex tin ção da Impe ran te.
VIII – Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
IX – Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e pro mo ver o bem ge ral da

na ção.
X – Fi xar anu al men te as des pe sas pú bli cas e re par tir a con tri bu i ção

di re ta.
XI – Fi xar anu al men te, so bre a in for ma ção do Go ver no, as for ças

de mar e ter ra, or di ná ri as e ex tra or di ná ri as.
XII – Con ce der ou ne gar a en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ras 

e mar den tro do Impé rio, ou dos por tos dele.
XIII – Au to ri zar ao Go ver no, para con tra ir em prés ti mos.
XIV – Esta be le cer me i os con ve ni en tes para pa ga men to da dí vi da 

pú bli ca.
XV – Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar a

sua ali e na ção.
XVI – Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos e es ta be le cer-lhes

or de na dos.
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XVII – De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção
das mo e das, as sim como o pa drão dos pe sos e me di das.

Art. 16. Cada uma das Câ ma ras terá o tra ta men to de au gus tos, e
dig nís si mos se nho res re pre sen tan tes da na ção.

Art. 17. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos e cada ses são anu al
qua tro me ses.

Art. 18. A Ses são Impe ri al de aber tu ra será to dos os anos no dia
três de maio.

Art. 19. Tam bém será Impe ri al a Ses são do en cer ra men to; e tan to 
esta como a da aber tu ra se fará em Assem bléia Ge ral, re u ni das am bas as
Câ ma ras.

Art. 20. Seu ce ri mo ni al e o da par ti ci pa ção ao im pe ra dor será fe i to 
na for ma do Re gi men to in ter no.

Art. 21. A no me a ção dos res pec ti vos pre si den te, vice-pre si den te
e se cre tá ri os das Câ ma ras ve ri fi ca rão, dos po de res dos seus mem bros, Ju ra -
men to e sua po lí ti ca in te ri or, se exe cu ta rá na for ma dos seus Re gi men tos.

Art. 22. Na re u nião da duas Câ ma ras, o pre si den te do Se na do
di ri gi rá o tra ba lho; os de pu ta dos e se na do res to ma rão lu gar in dis tin ta men te.

Art. 23. Não se po de rá ce le brar ses são em cada uma das Câ ma ras, 
sem que es te ja re u ni da a me ta de e mais um dos seus res pec ti vos mem bros.

Art. 24. As ses sões de cada uma das Câ ma ras se rão pú bli cas, à
ex ce ção dos ca sos em que o bem do Esta do exi gir que se jam se cre tas.

Art. 25. Os ne gó ci os se re sol ve rão pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos 
dos mem bros pre sen tes.

Art. 26. Os mem bros de cada uma das Câ ma ras são in vi o lá ve is
pe las opi niões que pro fe ri rem no exer cí cio das suas fun ções.

Art. 27. Ne nhum se na dor, ou de pu ta do, du ran te a sua de pu ta ção, 
pode ser pre so por au to ri da de al gu ma, sal vo por or dem da sua res pec ti va
Câ ma ra, me nos em fla gran te de li to de pena ca pi tal.

Art. 28. Se al gum se na dor, ou de pu ta do for pro nun ci a do, o juiz,
sus pen den do todo o ul te ri or pro ce di men to, dará con ta à sua res pec ti va
Câ ma ra, a qual de ci di rá se o pro ces so deva con ti nu ar, e o mem bro ser ou
não sus pen so do exer cí cio das suas fun ções.

Art. 29. Os se na do res e de pu ta dos po de rão ser no me a dos para o
car go de mi nis tro de Esta do, ou con se lhe i ro de Esta do, com a di fe ren ça de
que os se na do res con ti nu am a ter as sen to no Se na do, e o de pu ta do de i xa
vago o seu lu gar da Câ ma ra, e se pro ce de a nova ele i ção, na qual pode ser
re e le i to e acu mu lar as duas fun ções.

Art. 30. Tam bém acu mu lam as duas fun ções, se já exer ci am qual -
quer dos men ci o na dos car gos, quan do fo ram ele i tos.
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Art. 31. Não se pode ser ao mes mo tem po mem bro de am bas as
Câ ma ras.

Art. 32. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção dos de
con se lhe i ro de Esta do, e mi nis tro de Esta do, ces sa in te ri na men te, en quan to
du ra rem as fun ções de de pu ta do ou se na dor.

Art. 33. No in ter va lo das ses sões não po de rá o im pe ra dor em pre -
gar um se na dor, ou de pu ta do fora do Impé rio; nem mes mo irão exer cer
seus em pre gos, quan do isso os im pos si bi li te para se re u ni rem no tem po da
con vo ca ção da Assem bléia Ge ral Ordi ná ria ou Extra or di ná ria.

Art. 34. Se por al gum caso im pre vis to de que de pen da a se gu ran ça
pú bli ca, ou o bem do Esta do, for in dis pen sá vel que al gum se na dor, ou de pu -
ta do, saia para ou tra Co mis são, a res pec ti va Câ ma ra o po de rá de ter mi nar.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 35. A Câ ma ra dos De pu ta dos é ele ti va e tem po rá ria.
Art. 36. É pri va ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos a ini ci a ti va:

I – So bre im pos tos.
II – So bre re cru ta men tos.
III – So bre a es co lha da nova Di nas tia, no caso da ex tin ção da

Impe ran te.

Art. 37. Tam bém prin ci pi a rão na Câ ma ra dos De pu ta dos:

I – O exa me da ad mi nis tra ção pas sa da e re for ma dos abu sos nela 
in tro du zi dos.

II – A dis cus são das pro pos tas fe i tas pelo Po der Exe cu ti vo.
Art. 38. É da pri va ti va atri bu i ção da mes ma Câ ma ra de cre tar que 

tem lu gar a acu sa ção dos mi nis tros de Esta do e con se lhe i ros de Esta do.
Art. 39. Os de pu ta dos ven ce rão, du ran te as ses sões, um sub sí dio

pe cu niá rio, ta xa do no fim da úl ti ma ses são da le gis la tu ra an te ce den te.
Além dis to se lhes ar bi tra rá uma in de ni za ção para as des pe sas de vin da e
vol ta.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 40. O Se na do é com pos to de mem bros vi ta lí ci os e será or ga -
ni za do por ele i ção pro vin ci al.

Art. 41. Cada pro vín cia dará tan tos se na do res quan tos fo rem
me ta de de seus res pec ti vos de pu ta dos, com a di fe ren ça que, quan do o
nú me ro de de pu ta dos da pro vín cia for ím par, o nú me ro de seus se na do res
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será me ta de do nú me ro ime di a ta men te me nor, de ma ne i ra que a pro vín cia
que hou ve de dar onze de pu ta dos dará cin co se na do res.

Art. 42. A pro vín cia que ti ver um só de pu ta do ele ge rá to da via o
seu se na dor, não obs tan te a re gra aci ma es ta be le ci da.

Art. 43. As ele i ções se rão fe i tas pela mes ma ma ne i ra que as dos
de pu ta dos, mas em lis tas trí pli ces, so bre as qua is o im pe ra dor es co lhe rá o
ter ço na to ta li da de da lis ta.

Art. 44. Os lu ga res de se na do res, que va ga rem se rão pre en chi dos 
pela mes ma for ma da pri me i ra ele i ção pela sua res pec ti va pro vín cia.

Art. 45. Para ser se na dor re quer-se:

I – Que seja ci da dão bra si le i ro e que es te ja no gozo dos seus di re i tos
po lí ti cos.

II – Que te nha de ida de qua ren ta anos para cima.
III – Que seja pes soa de sa ber, ca pa ci da de e vir tu des, com pre fe -

rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi ços à Pá tria.
IV – Que te nha de ren di men to anu al por bens, in dús tria, co mér cio 

ou em pre gos a soma de oi to cen tos mil réis.
Art. 46. Os prín ci pes da Casa Impe ri al são se na do res por di re i to

e te rão as sen to no Se na do, logo que che ga rem a ida de de vin te e cin co anos.

Art. 47. É da atri bu i ção ex clu si va do Se na do:

I – Co nhe cer dos de li tos in di vi du a is, co me ti dos pe los mem bros
da fa mí lia im pe ri al, mi nis tros de Esta do, con se lhe i ros de Esta do e se na do res;
e dos de li tos dos de pu ta dos, du ran te o pe río do de le gis la tu ra.

II – Co nhe cer da res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os e con se lhe i ros
de Esta do.

III – Expe dir Car tas de Con vo ca ção da Assem bléia, caso o im pe -
ra dor o não te nha fe i to dois me ses de po is do tem po que a Cons ti tu i ção
de ter mi na; para o que se re u ni rá o Se na do ex tra or di na ri a men te.

IV – Con vo car a Assem bléia na mor te do im pe ra dor para a ele i ção
da Re gên cia, nos ca sos em que ela tem lu gar, quan do a Re gên cia Pro vi si o -
nal o não faça. 

Art. 48. No Ju í zo dos cri mes cuja acu sa ção não per ten ce à Câ ma ra
dos De pu ta dos acu sa rá o Pro cu ra dor da Co roa e So be ra nia Na ci o nal.

Art. 49. As ses sões do Se na do co me çam e aca bam ao mes mo
tem po, que as da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 50. À ex ce ção dos ca sos or de na dos pela Cons ti tu i ção, toda a
re u nião do Se na do fora do tem po das ses sões da Câ ma ra dos De pu ta dos é
ilí ci ta e nula.
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Art. 51. O sub sí dio dos se na do res será que tan to, e mais me ta de,
do que ti ve rem os de pu ta dos.

CAPÍTULO IV
Da Pro po si ção, San ção e Pro mul ga ção das Leis

Art. 52. A pro po si ção, opo si ção e apro va ção dos pro je tos de lei
com pe te a cada uma das Câ ma ras.

Art. 53. O Po der Exe cu ti vo exer ce por qual quer dos mi nis tros de
Esta do a pro po si ção que lhe com pe te na for ma ção das leis; e, só de po is de
exa mi na da por uma Co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos, aon de deve ter
prin cí pio, po de rá ser con ver ti da em pro je to de lei.

Art. 54. Os mi nis tros po dem as sis tir e dis cu tir a pro pos ta, de po is 
do re la tó rio da Co mis são; mas não po de rão vo tar, nem es ta rão pre sen tes à
vo ta ção, sal vo se fo rem se na do res ou de pu ta dos.

Art. 55. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos ado tar o pro je to, o re me te rá
à dos se na do res com a se guin te fór mu la: A Câ ma ra dos De pu ta dos en via à
Câ ma ra dos Se na do res a pro po si ção jun ta do Po der Exe cu ti vo (com emen das,
ou sem elas) e pen sa que ela tem lu gar.

Art. 56. Se não pu der ado tar a pro po si ção, par ti ci pa rá ao im pe ra dor
o seu re co nhe ci men to pelo zelo que mos tra em vi gi ar os in te res ses do Impé rio: 
e lhe su pli ca res pe i to sa men te. Dig ne-se to mar em ul te ri or con si de ra ção a
pro pos ta do Go ver no.

Art. 57. Em ge ral as pro po si ções que a Câ ma ra dos De pu ta dos
ad mi tir e apro var se rão re me ti das à Câ ma ra dos Se na do res com a fór mu la
se guin te: A Câ ma ra dos De pu ta dos en via ao Se na do a pro po si ção jun ta e
pen sa que tem lu gar pe dir-se ao im pe ra dor a sua san ção.

Art. 58. Se po rém a Câ ma ra dos Se na do res não ado tar in te i ra -
men te o pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos, mas se o ti ver al te ra do, ou adi -
ci o na do, o re en vi a rá pela ma ne i ra se guin te: O Se na do en via à Câ ma ra dos
De pu ta dos a sua pro po si ção (tal) como as emen das, ou adi ções jun tas e
pen sa, que com elas tem lu gar pe dir-se ao im pe ra dor a san ção im pe ri al.

Art. 59. Se o Se na do, de po is de ter de li be ra do, jul ga que não
pode ad mi tir a pro po si ção ou pro je to, dirá nos ter mos se guin tes: O Se na do
tor na a re me ter à Câ ma ra dos De pu ta dos a pro po si ção (tal), à qual não tem
po di do dar o seu con sen ti men to.

Art. 60. O mes mo pra ti ca rá a Câ ma ra dos De pu ta dos para com a
do Se na do, quan do nes te ti ver o Pro je to a sua ori gem.

Art. 61. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos não apro var as emen das ou
adi ções do Se na do, ou vice-ver sa e to da via a Câ ma ra re cu san te jul gar que o 
pro je to é van ta jo so, po de rá re que rer por uma de pu ta ção de três mem bros a
re u nião das duas Câ ma ras que se fará na Câ ma ra do Se na do etc.
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Art. 62. Se qual quer das duas Câ ma ras, con clu í da a dis cus são,
ado tar in te i ra men te o pro je to, que a ou tra Câ ma ra lhe en vi ou, o re du zi rá a
de cre to, e de po is de lido em ses são o di ri gi rá ao im pe ra dor em dois au tó -
gra fos as si na dos pelo pre si den te e os dois pri me i ros se cre tá ri os, pe din -
do-lhe a sua san ção pela fór mu la se guin te: A Assem bléia Ge ral di ri ge ao
im pe ra dor o de cre to in clu so, que jul ga van ta jo so e útil ao Impé rio, e pede a
Sua Ma jes ta de Impe ri al se dig ne dar a sua san ção.

Art. 63. Esta re mes sa será fe i ta por uma de pu ta ção de sete mem -
bros en vi a da pela Câ ma ra ul ti ma men te de li be ran te a qual ao mes mo tem po 
in for ma rá a ou tra Câ ma ra, aon de o Pro je to teve ori gem, que tem ado ta do a
sua pro po si ção, re la ti va a tal ob je to, e que a di ri giu ao im pe ra dor, pe din -
do-lhe a sua san ção.

Art. 64. Re cu san do o im pe ra dor pres tar o seu con sen ti men to,
res pon de rá nos ter mos se guin tes: O im pe ra dor que me di tar so bre o pro je to
de lei, para a seu tem po se re sol ver ao que a Câ ma ra res pon de rá que – Lou va
a sua ma jes ta de im pe ri al o in te res se, que toma pela na ção.

Art. 65. Esta de ne ga ção tem efe i to sus pen si vo so men te: pelo que
to das as ve zes que as duas le gis la tu ras, que se se gui rem àque la que ti ver
apro va do o pro je to, tor nem su ces si va men te a apre sen tá-lo nos mes mos
ter mos, en ten der-se-á que o im pe ra dor tem dado a san ção.

Art. 66. O im pe ra dor dará ou ne ga rá a san ção em cada de cre to
den tro de um mês, de po is que lhe for apre sen ta do.

Art. 67. Se o não fi zer den tro do men ci o na do pra zo, terá o mes mo
efe i to, como se ex pres sa men te ne gas se a san ção, para se rem con ta das as
le gis la tu ras, em que po de rá ain da re cu sar o seu con sen ti men to, ou re pu -
tar-se o de cre to obri ga tó rio, por ha ver já ne ga do a san ção nas duas an te ce -
den tes le gis la tu ras.

Art. 68. Se o im pe ra dor ado tar o pro je to da Assem bléia Ge ral, se
ex pri mi rá as sim: O im pe ra dor con sen te, com o que fica san ci o na do, e nos
ter mos de ser pro mul ga do como lei do Impé rio; e um dos dois au tó gra fos,
de po is de as si na dos pelo im pe ra dor, será re me ti do para o Arqui vo da
Câ ma ra, que o en vi ou, e o ou tro ser vi rá para por ele se fa zer a pro mul ga ção 
da lei, pela res pec ti va Se cre ta ria de Esta do, aon de será guar da do.

Art. 69. A fór mu la da pro mul ga ção da lei será con ce bi da nos
se guin tes ter mos: Dom (N.) por Gra ça de Deus, e Unâ ni me Acla ma ção dos
Po vos, im pe ra dor Cons ti tu ci o nal, e De fen sor Per pé tuo do Bra sil: Fa ze mos
sa ber a to dos os Nos sos Sú di tos que a Assem bléia Ge ral de cre tou, e Nós
Qu e re mos a Lei se guin te (a ín te gra da lei nas suas dis po si ções so men te):
Man da mos por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to e exe -
cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram, e fa çam cum prir, e guar dar 
tão in te i ra men te, como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os 
(o da Re par ti ção com pe ten te) a faça im pri mir, pu bli car e cor rer.
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Art. 70. Assi na da a lei pelo im pe ra dor, re fe ren da da pelo se cre tá rio 
de Esta do com pe ten te e se la da com o selo do Impé rio, se guar da rá o ori gi nal
no Arqui vo Pú bli co e se re me te rão os exem pla res dela im pres sos a to das as
Câ ma ras do Impé rio, tri bu na is e mais lu ga res aon de con ve nha fa zer-lhe
pú blica.

CAPÍTULO V
Dos Con se lhos Ge ra is de Pro vín cia e suas Atri bu i ções

Art. 71. A Cons ti tu i ção re co nhe ce e ga ran te o di re i to de in ter vir
todo o ci da dão nos ne gó ci os da sua pro vín cia e que são ime di a ta men te re la -
ti vos a seus in te res ses pe cu li a res.

Art. 72. Este di re i to será exer ci do pe las Câ ma ras dos Dis tri tos, e
pe los Con se lhos que, com o tí tu lo de Con se lho Ge ral da Pro vín cia, se de vem
es ta be le cer em cada pro vín cia, aon de não es ti ver co lo ca da a Ca pi tal do
Impé rio.

Art. 73. Cada um dos Con se lhos Ge ra is cons ta rá de vin te e um
mem bros nas pro vín ci as mais po pu lo sas, como se jam Pará, Ma ra nhão, Ce a rá,
Per nam bu co, Ba hia, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo e Rio Gran de do Sul; e nas
ou tras de tre ze mem bros.

Art. 74. A sua ele i ção se fará na mes ma oca sião e da mes ma
ma ne i ra que se fi zer a dos re pre sen tan tes da na ção e pelo tem po de cada
le gis la tu ra.

Art. 75. A ida de de vin te e cin co anos, pro bi da de e de cen te sub -
sis tên cia são as qua li da des ne ces sá ri as para ser mem bro des tes Con se lhos.

Art. 76. A sua re u nião se fará na ca pi tal da pro vín cia; e na pri me i ra
ses são pre pa ra tó ria no me a rão pre si den te, vice-pre si den te, se cre tá rio e
su plen te, que ser vi rão por todo o tem po da ses são: exa mi na rão e ve ri fi ca rão 
a le gi ti mi da de da ele i ção dos seus mem bros.

Art. 77. To dos os anos ha ve rá ses são, e du ra rá dois me ses, po den do 
pror ro gar-se por mais ou um mês, se nis so con vi er a ma i o ria do Con se lho.

Art. 78. Para ha ver ses são, de ve rá achar-se re u ni da mais da
me ta de do nú me ro dos seus mem bros.

Art. 79. Não po dem ser ele i tos para mem bros do Con se lho Ge ral
o pre si den te da pro vín cia, o se cre tá rio e o co man dan te das Armas.

Art. 80. O pre si den te da pro vín cia as sis ti rá à ins ta la ção do Con se -
lho Ge ral, que se fará no pri me i ro dia de de zem bro e terá as sen to igual ao do 
pre si den te do Con se lho, e à sua di re i ta; e aí di ri gi rá o pre si den te da pro vín cia 
sua fala ao Con se lho, ins tru in do-o do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos e das
pro vín ci as, que a mes ma pro vín cia mais pre ci sa para seu me lho ra men to.

Art. 81. Estes Con se lhos te rão por prin ci pal ob je to pro por, dis cu tir
e de li be rar so bre os ne gó ci os mais in te res san tes das suas pro vín ci as, for man do 
pro je tos pe cu li a res e aco mo da dos às suas lo ca li da des e ur gên ci as.
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Art. 82. Os ne gó ci os que co me ça rem nas Câ ma ras se rão re me ti dos
ofici al men te ao se cre tá rio do Con se lho, aon de se rão dis cu ti dos a por tas aber tas,
bem como os que ti ve rem ori gem nos mes mos Con se lhos. As suas re so lu ções
se rão to ma das à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos dos mem bros pre sen tes.

Art. 83. Não se po dem pro por nem de li be rar nes tes Con se lhos
pro je tos:

I – So bre in te res ses ge ra is da na ção.
II – So bre qua is quer ajus tes de umas com ou tras pro vín ci as.
III – So bre im po si ções, cuja ini ci a ti va é da com pe tên cia par ti cu -

lar da Câ ma ra dos De pu ta dos: art. 36.
IV – So bre exe cu ção de leis, de ven do, po rém, di ri gir a esse res -

peito re pre sen ta ções mo ti va das à Assem bléia Ge ral e ao Po der Exe cu ti vo
con jun ta men te.

Art. 84. As re so lu ções dos Con se lhos Ge ra is de Pro vín cia se rão
reme ti das di re ta men te ao Po der Exe cu ti vo, por in ter mé dio do pre si den te da
pro vín cia.

Art. 85. Se a Assem bléia Ge ral se achar a esse tem po re u ni da, lhe 
se rão ime di a ta men te en vi a das pela res pec ti va Se cre ta ria de Esta do, para se -
rem pro pos tas como pro je tos de lei e ob ter a apro va ção da Assem bléia por
uma úni ca dis cus são em cada Câ ma ra.

Art. 86. Não se achan do a esse tem po re u ni da a Assem bléia, o
im pe ra dor as man da rá pro vi so ri a men te exe cu tar, se jul gar que elas são dig nas 
de pron ta pro vi dên cia, pela uti li za da, que de sua ob ser vân cia re sul ta rá ao
bem ge ral da pro vín cia.

Art. 87. Se, po rém, não ocor re rem es sas cir cuns tân ci as, o im pe ra dor 
de cla ra rá que – Sus pen de o seu ju í zo a res pe i to da que le ne gó cio –, ao que o
Con se lho res pon de rá que – Re ce bo mui res pe i to sa men te a res pos ta de Sua
Ma jes ta de Impe ri al.

Art. 88. Logo que a Assem bléia Ge ral se re u nir, lhe se rão en vi a das 
as sim es sas re so lu ções sus pen sas, como as que es ti ve rem em exe cu ção, para 
se rem dis cu ti das e de li be ra das, na for ma do art. 85.

Art. 89. O mé to do de pros se gui rem os Con se lhos Ge ra is de Pro -
vín cia em seus tra ta dos, e sua po lí cia in ter na e ex ter na, tudo se re gu la rá por 
um Re gi men to que lhes será dado pela Assem bléia Ge ral.

CAPÍTULO VI
Das Ele i ções

Art. 90. As no me a ções dos de pu ta dos e se na do res pela Assem bléia
Ge ral, e dos mem bros dos Con se lhos Ge ra is das Pro vín ci as, se rão fe i tas por ele i -
ções in di re tas, ele gen do a mas sa dos ci da dãos ati vos em as sem bléi as pa ro -
qui a is os ele i to res de pro vín cia, e es tes os re pre sen tan tes da na ção e pro vín cia.
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Art. 91. Tem voto nes tas ele i ções pri má ri as:

I – Os ci da dãos bra si le i ros que es tão no gozo de seus di re i tos
po lí ti cos.

II – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.

Art. 92. São ex clu í dos de vo tar nas as sem bléi as pa ro qui a is:

I – Os me no res de vin te e cin co anos, nos qua is se não com pre en -
dem os ca sa dos e ofi ci a is mi li ta res, que fo rem ma i o res de vin te e um anos,
os ba cha réis for ma dos e clé ri gos de or dens sa cras.

II – Os fi lhos-fa mí lia que es ti ve rem na com pa nhia de seus pais,
sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos.

III – Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os guar da-li vros 
e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio, os cri a dos da Casa Impe ri al, que
não fo rem de ga lão bran co e os ad mi nis tra do res das fa zen das ru ra is e fá bri cas.

IV – Os re li gi o sos e qua is quer que vi vam em co mu ni da de cla us tral.
V – Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al vin te mil-réis,

por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre gos.
Art. 93. Os que não po dem vo tar nas as sem bléi as pri má ri as de

Pa ró quia, não po dem ser mem bros, nem vo tar na no me a ção de al gu ma
au to ri da de efe ti va na ci o nal ou lo cal.

Art. 94. Po dem ser ele i to res e vo tar na ele i ção dos de pu ta dos,
se na do res e mem bros dos Con se lhos de Pro vín cia to dos os que po dem
vo tar na as sem bléia pa ro qui al. Exce tu am-se:

I – Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al du zen tos mil réis
por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go.

II – Os li ber tos.
III – Os cri mi no sos pro nun ci a dos em que re la ou de vas sa.

Art. 95. To dos os que po dem ser ele i to res são há be is para se rem
no me a dos de pu ta dos. Exce tu am-se:

I – Os que não ti ve rem qua tro cen tos mil réis de ren da lí qui da, na 
for ma dos arts. 92 e 94.

II – Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.

III – Os que não pro fes sa rem a re li gião do Esta do.

Art. 96. Os ci da dãos bra si le i ros, em qual quer par te, que exis tam,
são ele gí ve is em cada dis tri to ele i to ral para de pu ta dos, ou se na do res, ain da
quan do aí não se jam nas ci dos, re si den tes ou do mi ci li a dos.

Art. 97. Uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo prá ti co das ele i ções
e o nú me ro dos de pu ta dos re la ti va men te à po pu la ção do Impé rio.
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TÍTULO V
Do Impe ra dor

CAPÍTULO I
Do Po der Mo de ra dor

Art. 98. O Po der Mo de ra dor é a cha ve de toda a or ga ni za ção po lí -
ti ca, e é de le ga do pri va ti va men te ao im pe ra dor, como Che fe Su pre mo da na ção, 
e seu Pri me i ro Re pre sen tan te, para que in ces san te men te vele so bre a ma nu ten -
ção da in de pen dên cia, equi lí brio e har mo nia dos mais po de res po lí ti cos.

Art. 99. A pes soa do im pe ra dor é in vi o lá vel e sa gra da: ele não
está su je i to à res pon sa bi li da de al gu ma.

Art. 100. Os seus tí tu los são: “im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen -
sor per pé tuo do Bra sil” e tem o tra ta men to de – Ma jes ta de Impe ri al.

Art. 101. O im pe ra dor exer ce o Po der Mo de ra dor:

I – No me an do os se na do res, na for ma do art. 43.
II – Con vo can do a Assem bléia Ge ral ex tra or di na ri a men te nos

in ter va los das ses sões, quan do as sim o pede o bem do Impé rio.
III – San ci o nan do os de cre tos, re so lu ções da Assem bléia Ge ral,

para que te nham for ça de lei: art. 62.
IV – Apro van do e sus pen den do in te ri na men te as re so lu ções dos

Con se lhos Pro vin ci a is: arts. 86 e 87.
V – Pror ro gan do, ou adi an do, a Assem bléia Ge ral, e dis sol ven do 

a Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ca sos em que o exi gir a sal va ção do Esta do;
con vo can do, ime di a ta men te, ou tra que a subs ti tua.

VI – No me an do e de mi tin do li vre men te os mi nis tros de Esta do.
VII – Sus pen den do os ma gis tra dos nos ca sos do art. 154.
VIII – Per do an do e mo de ran do as pe nas im pos tas aos réus

con de na dos por sen ten ça.
IX – Con ce den do anis tia em caso ur gen te, e que as sim acon se -

lhem a hu ma ni da de, e bem do Esta do.

CAPÍTULO II
Do Po der Exe cu ti vo

Art. 102. O im pe ra dor é o Che fe do Po der Exe cu ti vo, e o exer ci ta
pe los seus mi nis tros de Esta do.

São suas prin ci pa is atri bu i ções:

I – Con vo car a nova Assem bléia Ge ral or di ná ria no dia três de
ju nho do ter ce i ro ano da le gis la tu ra exis ten te.

II – No me ar bis po, e pro ver os be ne fí ci os ecle siás ti cos.
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III – No me ar ma gis tra dos.
IV – Pro ver os mais em pre gos ci vis e po lí ti cos.
V – No me ar os co man dan tes da for ça de ter ra e mar, e re mo -

vê-los, quan do as sim o pe dir o ser vi ço da na ção.
VI – No me ar em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos e co mer -

ci a is.
VII – Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas com as na ções es tran ge i ras.
VIII – Fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si va, e de fen si va, de sub sí -

dio, e co mér cio, le van do-os de po is de con clu í dos ao co nhe ci men to da
Assem bléia Ge ral, quan do o in te res se, a se gu ran ça do Esta do o per mi ti rem.
Se os tra ta dos con clu í dos em tem po de paz en vol ve rem ces são, ou tro ca de
ter ri tó rio do Impé rio, ou de pos ses sões, a que o Impé rio te nha di re i to, não
se rão ra ti fi ca dos, sem te rem sido apro va dos pela Assem bléia Ge ral.

IX – De cla rar a guer ra, e fa zer a paz, par ti ci pan do à Assem bléia
as co mu ni ca ções, que fo rem com pa tí ve is com os in te res ses, e se gu ran ça do
Esta do.

X – Con ce der car tas de na tu ra li za ção na for ma da lei.
XI – Con ce der tí tu los, hon ras, or dens mi li ta res e dis tin ções em

re com pen sa de ser vi ços fe i tos ao Esta do; de pen den do as mer cês pe cu niá ri as
da apro va ção da Assem bléia, quan do não es ti ve rem já de sig na das e ta xa das 
por lei.

XII – Expe dir os de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos ade qua dos
à boa exe cu ção das leis.

XIII – De cre tar a apli ca ção dos ren di men tos des ti na dos pela
Assem bléia aos vá ri os ra mos da pú bli ca ad mi nis tra ção.

XIV – Con ce der, ou ne gar, o be ne plá ci to aos de cre tos dos Con cí -
li os, e Le tras Apos tó li cas, e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas que
se não opu se rem à Cons ti tu i ção; e pre ce den do apro va ção da Assem bléia, se 
con ti ve rem dis po si ção le gal.

XV – pro ver a tudo que for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e
ex ter na do Esta do, na for ma da Cons ti tu i ção. 

Art. 103. O im pe ra dor an tes de ser acla ma do pres ta rá nas mãos
do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas Câ ma ras, o se guin te ju ra men to: 

Juro man ter a Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, a in te gri da de, 
e in di vi si bi li da de do Impé rio; ob ser var, e fa zer ob ser var, a Cons ti tu i ção
po lí ti ca da na ção bra si le i ra, e mais leis do Impé rio, e pro ver ao bem ge ral
do Bra sil, quan to em mim cou ber.

Art. 104. O im pe ra dor não po de rá sair do Impé rio do Bra sil sem
o con sen ti men to da Assem bléia Ge ral; e se o fi zer se en ten de rá que ab di cou 
a Co roa.
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CAPÍTULO III
Da Fa mí lia Impe ri al e sua Do ta ção

Art. 105. O her de i ro pre sun ti vo do Impé rio terá o tí tu lo de “Prín -
ci pe Impe ri al” e o seu pri mo gê ni to o de “Prín ci pe do Grão Pará”: to dos os
mais te rão o de “Prín ci pes”. O tra ta men to do her de i ro pre sun ti vo será o de
“Alte za Impe ri al” e o mes mo será o do Prín ci pe do Grão-Pará: os ou tros
prín ci pes te rão o tra ta men to de “Alte za”.

Art. 106. O her de i ro pre sun ti vo, em com ple tan do qua tor ze anos
de ida de, pres ta rá nas mãos do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas
Câ ma ras, o se guin te ju ra men to: 

Juro man ter a Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, ob ser var 
a Cons ti tu i ção po lí ti ca da na ção bra si le i ra, e ser obe di en te às leis e ao
im pe ra dor.

Art. 107. A Assem bléia Ge ral, logo que o im pe ra dor su ce der no
Impé rio, lhe as si na rá, e à im pe ra triz sua au gus ta es po sa, uma do ta ção
cor res pon den te ao de co ro de Sua Alta Dig ni da de.

Art. 108. A do ta ção as si na da ao pre sen te im pe ra dor, e à Sua
Au gus ta Espo sa, de ve rá ser au men ta da, vis to que as cir cuns tân ci as atu a is
não per mi tem que se fixe des de já uma soma ade qua da ao de co ro de Suas
Au gus tas Pes so as e Dig ni da de da na ção.

Art. 109. A Assem bléia as si na rá tam bém ali men tos ao Prín ci pe 
Impe ri al, e aos de ma is prín ci pes, des de que nas ce rem. Os ali men tos da -
dos aos prín ci pes ces sa rão so men te quan do eles sa í rem para fora do
Impé rio.

Art. 110. Os mes tres dos prín ci pes se rão da es co lha, e no me a ção,
do im pe ra dor e a Assem bléia lhes de sig na rá os or de na dos que de ve rão ser
pa gos pelo Te sou ro Na ci o nal.

Art. 111. Na pri me i ra ses são de cada le gis la tu ra, a Câ ma ra dos
De pu ta dos exi gi rá dos mes tres uma con ta do es ta do do adi an ta men to dos
seus Au gus tos Dis cí pu los.

Art. 112. Qu an do as prin ce sas hou ve rem de ca sar, a Assem bléia
lhes as si na rá o seu dote, e com a en tre ga dele ces sa rão os ali men tos.

Art. 113. Aos prín ci pes, que se ca sa rem, e fo rem re si dir fora do
Impé rio, se en tre ga rá por sua vez so men te uma quan tia de ter mi na da pela
Assem bléia, com o que ces sa rão os ali men tos que per ce bi am.

Art. 114. A do ta ção, ali men tos, e do tes, de que fa lam os ar ti gos
an te ce den tes, se rão pa gos pelo Te sou ro Pú bli co, en tre gues a um mor do mo,
no me a do pelo im pe ra dor, com quem se po de rão tra tar as ações ati vas e
pas si vas, con cer nen tes aos in te res ses da Casa Impe ri al.

Art. 115. Os pa lá ci os, e ter re nos na ci o na is, pos su í dos atu al men te
pelo Se nhor D. Pe dro I, fi ca rão sem pre per ten cen do a seus su ces so res; e a
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na ção cu i da rá nas aqui si ções, e cons tru ções, que jul gar con ve ni en tes para a
de cên cia e re cre io do im pe ra dor e sua fa mí lia.

CAPÍTULO IV
Da Su ces são do Impé rio

Art. 116. O se nhor D. Pe dro I, por unâ ni me acla ma ção dos po vos,
atu al im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil, im pe ra rá
sem pre no Bra sil.

Art. 117. Sua des cen dên cia le gí ti ma su ce de rá no Tro no, se gun do
a or dem re gu lar de pri mo ge ni tu ra, e re pre sen ta ção, pre fe ri da sem pre a li nha
an te ri or às pos te ri o res; na mes ma li nha, o grau mais pró xi mo ao mais re mo to;
no mes mo grau, o sexo mas cu li no ao fe mi ni no; no mes mo sexo, a pes soa
mais ve lha à mais moça.

Art. 118. Extin tas as li nhas dos des cen den tes le gí ti mos do se nhor 
D. Pe dro I, ain da em vida do úl ti mo des cen den te, e du ran te o seu Impé rio,
es co lhe rá a Assem bléia Ge ral a nova di nas tia.

Art. 119. Ne nhum es tran ge i ro po de rá su ce der na Co roa do Impé rio 
do Bra sil.

Art. 120. O ca sa men to da Prin ce sa her de i ra pre sun ti va da Co roa
será fe i ta a apra zi men to do im pe ra dor; não exis tin do im pe ra dor ao tem po
em que se tra tar des te con sór cio, não po de rá ele efe tu ar-se, sem apro va ção
da Assem bléia Ge ral. Seu ma ri do não terá par te no Go ver no, e so men te se
cha ma rá im pe ra dor, de po is que ti ver da im pe ra triz fi lho, ou fi lha.

CAPÍTULO V
Da Re gên cia da Me no ri da de, ou Impe di men to do Impe ra dor

Art. 121. O im pe ra dor é me nor até à ida de de de zo i to anos com -
ple tos.

Art. 122. Du ran te a sua me no ri da de, o Impé rio será go ver na do
por uma Re gên cia, a qual per ten ce rá ao pa ren te mais che ga do do im pe ra dor,
se gun do a or dem da su ces são, e que seja ma i or de vin te e cin co anos.

Art. 123. Se o im pe ra dor não ti ver pa ren te al gum que re ú na es tas 
qua li da des, será o Impé rio go ver na do por uma Re gên cia per ma nen te,
no me a da pela Assem bléia Ge ral, com pos ta de três mem bros, dos qua is o
mais ve lho em ida de será o pre si den te.

Art. 124. Enquan to esta Re gên cia se não ele ger, go ver na rá o
Impé rio uma re gên cia pro vi só ria, com pos ta dos mi nis tros de Esta do do
Impé rio e da Jus ti ça; e dos dois con se lhe i ros de Esta do mais an ti gos em
exer cí cio, pre si di da pela im pe ra triz vi ú va, e, na sua fal ta, pelo mais an ti go
con se lhe i ro de Esta do.

Art. 125. No caso de fa le cer a im pe ra triz im pe ran te, será esta
Re gên cia pre si di da por seu ma ri do.
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Art. 126. Se o im pe ra dor por ca u sa fí si ca, mo ral, evi den te men te
re co nhe ci da pela plu ra li da de de cada uma das Câ ma ras da Assem bléia, se
im pos si bi li tar para go ver nar, em seu lu gar go ver na rá, como Re gen te, o
Prín ci pe Impe ri al, se for ma i or de de zo i to anos.

Art. 127. Tan to o Re gen te, como a Re gên cia, pres ta rá o ju ra men -
to men ci o na do no art. 103, acres cen tan do a cláu su la de fi de li da de ao im pe ra -
dor, e de lhe en tre gar o Go ver no logo que ele che gue à ma i o ri da de, ou ces -
sar o seu im pe di men to.

Art. 128. Os atos da Re gên cia, e do Re gen te, se rão ex pe di dos em
nome do im pe ra dor pela fór mu la se guin te: – Man da a Re gên cia, em nome
do im pe ra dor… – Man da o Prín ci pe Re gen te em nome do im pe ra dor…

Art. 129. Nem a Re gên cia, nem o Re gen te, será res pon sá vel.
Art. 130. Du ran te a me no ri da de do su ces sor da Co roa, será seu

tu tor quem seu pai lhe ti ver no me a do em tes ta men to; na fal ta des te, a im pe -
ra triz mãe, en quan to não tor nar a ca sar; fal tan do esta, a Assem bléia Ge ral
no me a rá tu tor, con tan to que nun ca po de rá ser tu tor do im pe ra dor me nor
aque le a quem pos sa to car a su ces são da Co roa na sua fal ta.

CAPÍTULO VI
Do Mi nis té rio

Art. 131. Ha ve rá di fe ren tes Se cre ta ri as de Esta do. A lei de sig na rá 
os ne gó ci os per ti nen tes a cada uma, e seu nú me ro; as re u ni rá, ou se pa ra rá,
como mais con vi er.

Art. 132. Os mi nis tros de Esta do re fe ren da rão, ou as si na rão,
to dos os atos do Po der Exe cu ti vo, sem o que não po de rão ter exe cu ção.

Art. 133. Os mi nis tros de Esta do se rão res pon sá ve is:

I – Por tra i ção.
II – Por pe i ta, su bor no ou con cus são.
III – Por abu so de Po der.
IV – Pela fal ta de ob ser vân cia da lei.
V – Pelo que obra rem con tra a li ber da de, se gu ran ça ou pro pri e -

da de dos ci da dãos.
VI – Por qual quer dis si pa ção dos bens pú bli cos.
Art. 134. Uma lei par ti cu lar es pe ci fi ca rá a na tu re za des tes de li tos 

e a ma ne i ra de pro ce der con tra eles.
Art. 135. Não sal va aos mi nis tros da res pon sa bi li da de a or dem

do im pe ra dor vo cal, ou por es cri to.
Art. 136. Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos, não po dem

ser mi nis tros de Esta do.
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CAPÍTULO VII
Do Con se lho de Esta do

Art. 137. Ha ve rá um Con se lho de Esta do, com pos to de con se lhe i ros
vi ta lí ci os, no me a dos li vre men te pelo im pe ra dor.

Art. 138. O seu nú me ro não ex ce de rá a dez.
Art. 139. Não são com pre en di dos nes se nú me ro os mi nis tros de

Esta do, nem es tes se rão re pu ta dos con se lhe i ros de Esta do, sem es pe ci al
no me a ção do im pe ra dor para este car go.

Art. 140. Para ser con se lhe i ro de Esta do, re que rem-se as mes mas
qua li da des que de vem con cor rer para ser se na dor.

Art. 141. Os con se lhe i ros de Esta do, an tes de to ma rem pos se,
pres ta rão ju ra men to nas mãos do im pe ra dor de: man ter a Re li gião Ca tó li ca
Apos tó li ca Ro ma na; ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis; ser fiéis ao im pe ra dor;
acon se lhá-lo se gun do suas cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem da na ção;
e guar dar se gre do in vi o lá vel.

Art. 142. Os con se lhe i ros se rão ou vi dos em to dos os ne gó ci os
gra ves e me di das ge ra is da pú bli ca ad mi nis tra ção; prin ci pal men te so bre a
de cla ra ção de Gu er ra e ajus tes de paz, ne go ci a ções com as na ções es tran ge i ras, 
as sim como em to das as oca siões em que o im pe ra dor se pro po nha exer cer
qual quer das atri bu i ções pró pri as do Po der Mo de ra dor, in di ca das no art.
100, à ex ce ção do VI.

Art. 143. São res pon sá ve is os con se lhe i ros pe los con se lhos que
de rem, opos tos às leis e ao in te res se do Esta do, ma ni fes ta men te do lo sos.

Art. 144. O Prín ci pe Impe ri al, logo que ti ver de zo i to anos com -
ple tos, será de di re i to do Con se lho de Esta do: os de ma is prín ci pes da Casa
Impe ri al, para en tra rem no Con se lho de Esta do, fi cam de pen den tes da
no me a ção do im pe ra dor. Estes e o prín ci pe im pe ri al não en tram no nú me ro 
mar ca do no art. 138.

CAPÍTULO VIII
Da For ça Mi li tar

Art. 145. To dos os bra si le i ros são obri ga dos a pe gar em ar mas
para sus ten tar a in de pen dên cia, a in te gri da de do Impé rio e de fen dê-lo dos
seus ini mi gos ex ter nos ou in ter nos.

Art. 146. Enquan to a Assem bléia Ge ral não de sig nar a For ça
Mi li tar per ma nen te de mar e ter ra, sub sis ti rá a que en tão hou ver, até que
pela mes ma Assem bléia seja al te ra da para mais, ou para me nos.

Art. 147. A For ça Mi li tar é es sen ci al men te obe di en te; ja ma is se
po de rá re u nir sem que lhe seja or de na do pela au to ri da de le gí ti ma.
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Art. 148. Ao Po der Exe cu ti vo com pe te pri va ti va men te em pre gar
a For ça Arma da de mar e ter ra, como bem pa re cer con ve ni en te à se gu ran ça
e de fe sa do Impé rio.

Art. 149. Os ofi ci a is do Exér ci to e Arma da não po dem ser pri va dos
das suas pa ten tes se não por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te.

Art. 150. Uma or de nan ça es pe ci al re gu la rá a or ga ni za ção do
Exér ci to do Bra sil, suas pro mo ções, sol dos e dis ci pli na, as sim como da For ça
Na val.

TÍTULO VI
Do Po der Ju di ci al

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Ju í zes e Tri bu na is de Jus ti ça

Art. 151. O Po der Ju di ci al é in de pen den te e será com pos to de Ju í zes
e Ju ra dos, os qua is te rão lu gar as sim no Cí vel como no Cri me, nos ca sos e
pelo modo que os Có di gos de ter mi na rem.

Art. 152. Os ju ra dos pro nun ci am so bre o fato e os ju í zes apli cam
a lei.

Art. 153. Os ju í zes de Di re i to se rão per pé tu os, o que to da via se
não en ten de que não pos sam ser mu da dos de uns para ou tros lu ga res pelo
tem po e ma ne i ra que a lei de ter mi nar.

Art. 154. O im pe ra dor po de rá sus pen dê-los por que i xas con tra
eles fe i tas, pre ce den do au diên cia dos mes mos ju í zes, in for ma ção ne ces sá ria
e ou vi do o Con se lho de Esta do. Os pa péis, que lhe são con cer nen tes, se rão
re me ti dos à re la ção do res pec ti vo Dis tri to, para pro ce der na for ma da lei.

Art. 155. Só por sen ten ça po de rão es tes ju í zes per der o lu gar.
Art. 156. To dos os ju í zes de Di re i to e os ofi ci a is de Jus ti ça são

res pon sá ve is pe los abu sos do po der e pre va ri ca ções que co me te rem no exer -
cí cio de seus em pre gos; esta res pon sa bi li da de se fará efe ti va por lei re gu la -
men tar.

Art. 157. Por su bor no, pe i ta, pe cu la to e con cus são ha ve rá con tra
eles ação po pu lar, que po de rá ser in ten ta da den tro de ano e dia pelo pró -
prio que i xo so, ou por qual quer do povo, guar da da a or dem do pro ces so
es ta be le ci da na lei.

Art. 158. Para jul gar as ca u sas em se gun da e úl ti ma ins tân ci as,
ha ve rá nas pro vín ci as do Impé rio as Re la ções que fo rem ne ces sá ri as para
co mo di da de dos po vos.

Art. 159. Nas ca u sas cri mes a in qui ri ção das tes te mu nhas e to dos 
os mais atos do pro ces so, de po is da pro nún cia, se rão pú bli cos des de já.
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Art. 160. Nas cí ve is e nas pe na is ci vil men te in ten ta das po de rão
as par tes no me ar ju í zes ár bi tros. Suas sen ten ças se rão exe cu ta das sem re cur so, 
se as sim o con ven ci o na rem as mes mas par tes.

Art. 161. Sem se fa zer cons tar que se tem in ten ta do o meio da
re con ci li a ção, não se co me ça rá pro ces so al gum.

Art. 162. Para este fim ha ve rá ju í zes de paz, os qua is se rão ele ti vos 
pelo mes mo tem po e ma ne i ra por que se ele gem os ve re a do res das Câ ma ras.
Suas atri bu i ções e dis tri tos se rão re gu la das por lei.

Art. 163. Na ca pi tal do Impé rio, além da re la ção, que deve exis tir,
as sim como nas de ma is pro vín ci as, ha ve rá um tri bu nal com a de no mi na ção 
de Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, com pos to de ju í zes le tra dos, ti ra dos das
re la ções por suas an ti güi da des; e se rão con de co ra dos com o tí tu lo do Con -
se lho. Na pri me i ra or ga ni za ção po de rão ser em pre ga dos nes te tri bu nal os
mi nis tros da que les que se hou ve rem de abo lir.

Art. 164. A este tri bu nal com pe te:
I – Con ce der ou de ne gar re vis tas nas ca u sas e pela ma ne i ra que a 

lei de ter mi nar.
II – Co nhe cer dos de li tos e er ros de ofí cio que co me te rem os seus 

mi nis tros, os das re la ções, os em pre ga dos no cor po di plo má ti co e os pre si -
den tes das pro vín ci as.

III – Co nhe cer e de ci dir so bre os con fli tos de ju ris di ção e com pe -
tên cia das re la ções pro vin ci a is.

TÍTULO VII
Da Admi nis tra ção e Eco no mia das Pro vín ci as

CAPÍTULO I
Da Admi nis tra ção

Art. 165. Ha ve rá em cada pro vín cia um pre si den te, no me a do
pelo im pe ra dor, que o po de rá re mo ver, quan do en ten der, que as sim con vém
ao bom ser vi ço do Esta do.

Art. 166. A lei de sig na rá as suas atri bu i ções, com pe tên cia e au to -
ri da de e quan to con vi er ao me lhor de sem pe nho des ta ad mi nis tra ção.

CAPÍTULO II
Das Câ ma ras

Art. 167. Em to das as ci da des e vi las ora exis ten tes e nas mais
que para o fu tu ro se cri a rem, ha ve rá Câ ma ras às qua is com pe te o go ver no
eco nô mi co e mu ni ci pal das mes mas ci da des e vi las.

Art. 168. As Câ ma ras se rão ele ti vas e com pos tas do nú me ro de
ve re a do res que a lei de sig nar, e o que ob ti ver ma i or nú me ro de vo tos será
pre si den te.
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Art. 169. O exer cí cio de suas fun ções mu ni ci pa is, for ma ção das
suas pos tu ras po li ci a is, apli ca ção das suas ren das e to das as suas par ti cu la res 
e úte is atri bu i ções se rão de cre ta das por uma lei re gu la men tar.

CAPÍTULO III
Da Fa zen da Na ci o nal

Art. 170. A re ce i ta e des pe sa da Fa zen da Na ci o nal será en car re -
ga da a um tri bu nal, de ba i xo do nome de “Te sou ro Na ci o nal”, onde em
di ver sas es ta ções, de vi da men te es ta be le ci das por lei, se re gu la rá a sua
ad mi nis tra ção, ar re ca da ção e con ta bi li da de, em re cí pro ca cor res pon dên cia
com as te sou ra ri as e au to ri da des das pro vín ci as do Impé rio.

Art. 171. To das as con tri bu i ções di re tas, à ex ce ção da que las que
es ti ve rem apli ca das aos ju ros e amor ti za ção da Dí vi da Pú bli ca, se rão anu al -
men te es ta be le ci das pela Assem bléia Ge ral, mas con ti nu a rão até que se
pu bli que a sua der ro ga ção, ou se jam subs ti tu í das por ou tras.

Art. 172. O mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ha ven do re ce bi do
dos ou tros mi nis tros os or ça men tos re la ti vos às des pe sas das suas re par ti ções,
apre sen ta rá na Câ ma ra dos De pu ta dos anu al men te, logo que esta es ti ver
re u ni da, um ba lan ço ge ral da re ce i ta e des pe sa do Te sou ro Na ci o nal do ano 
an te ce den te e igual men te o or ça men to ge ral de to das as des pe sas pú bli cas
do ano fu tu ro e da im por tân cia de to das as con tri bu i ções e ren das pú bli cas.

TÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is e Ga ran ti as

dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 173. A Assem bléia Ge ral no prin cí pio das suas ses sões exa -
mi na rá se a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Esta do tem sido exa ta men te ob ser va da, 
para pro ver, como for jus to.

Art. 174. Se pas sa dos qua tro anos, de po is de ju ra da a Cons ti tu i ção
do Bra sil, se co nhe cer que al gum dos seus ar ti gos me re ce re for ma, se fará a
pro po si ção por es cri tos, a qual deve ter ori gem na Câ ma ra dos De pu ta dos e 
ser apo i a da pela ter ça par te de les.

Art. 175. A pro po si ção será lida por três ve zes com in ter va los de
seis dias de uma à ou tra le i tu ra; e de po is da ter ce i ra, de li be ra rá a Câ ma ra
dos De pu ta dos se po de rá ser ad mi ti da à dis cus são, se guin do-se tudo o
mais que é pre ci so para a for ma ção de uma lei.

Art. 176. Admi ti da a dis cus são e ven ci da a ne ces si da de da re for ma
do ar ti go cons ti tu ci o nal, se ex pe di rá lei, que será san ci o na da e pro mul ga da
pelo im pe ra dor em for ma or di ná ria; e na qual se or de na rá aos ele i to res dos
de pu ta dos para a se guin te le gis la tu ra, que nas pro cu ra ções lhes con fi a rão
es pe ci al fa cul da de para a pre ten di da al te ra ção ou re for ma.
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Art. 177. Na se guin te le gis la tu ra, e na pri me i ra ses são, será a ma té ria
pro pos ta e dis cu ti da, e o que se ven cer pre va le ce rá para a mu dan ça ou adi ção à
lei fun da men tal e jun tan do-se à Cons ti tu i ção será so le ne men te pro mul ga da.

Art. 178. É só cons ti tu ci o nal o que diz res pe i to aos li mi tes e atri bu i -
ções res pec ti vas dos po de res po lí ti cos e aos di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is
dos ci da dãos. Tudo o que não é cons ti tu ci o nal pode ser al te ra do sem as
for ma li da des re fe ri das, pe las le gis la tu ras or di ná ri as.

Art. 179. A in vi o la bi li da de dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da dãos
bra si le i ros, que tem por base a li ber da de, a se gu ran ça in di vi du al e a pro pri e -
da de, é ga ran ti da pela Cons ti tu i ção do Impé rio, pela ma ne i ra se guin te:

I – Ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer 
al gu ma co i sa em vir tu de da lei.

II – Ne nhu ma lei será es ta be le ci da sem uti li da de pú bli ca.
III – A sua dis po si ção não terá efe i to re tro a ti vo.
IV – To dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos por pa la vras, 

es cri tos e pu bli ca dos pela Impren sa, sem de pen dên cia de cen su ra; con tan to
que ha jam de res pon der pe los abu sos que co me te rem no exer cí cio des te
di re i to, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.

V – Nin guém pode ser per se gui do por mo ti vo de re li gião, uma
vez que res pe i te a do Esta do e não ofen da a mo ral pú bli ca.

VI – Qu al quer pode con ser var-se, ou sair do Impé rio, como lhe
con ve nha, le van do con si go os seus bens, guar da dos os re gu la men tos po li ci a is
e sal vo o pre ju í zo de ter ce i ro.

VII – Todo o ci da dão tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel. De
no i te não se po de rá en trar nela, se não por seu con sen ti men to, ou para o
de fen der de in cên dio, ou inun da ção; e de dia só será fran que a da a sua
en tra da nos ca sos, e pela ma ne i ra, que a lei de ter mi nar.

VIII – Nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to nos
ca sos de cla ra dos na lei; e nes tes den tro de vin te e qua tro ho ras con ta das da
en tra da na pri são, sen do em ci da des, vi las ou ou tras po vo a ções pró xi mas
aos lu ga res da re si dên cia do Juiz; e nos lu ga res re mo tos den tro de um pra -
zo ra zoá vel, que a lei mar ca rá, aten ta a ex ten são do ter ri tó rio, o juiz por
uma nota, por ele as si na da, fará cons tar ao réu o mo ti vo da pri são, os
no mes do seu acu sa dor e os das tes te mu nhas, ha ven do-as.

IX – Ain da com cul pa for ma da, nin guém será con du zi do à pri são,
ou nela con ser va do es tan do já pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos que a
lei a ad mi te: e em ge ral nos cri mes que não ti ve rem ma i or pena do que a seis
me ses de pri são ou des ter ro para fora da Co mar ca, po de rá o réu li vrar-se sol to.

X – À ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não pode ser exe cu ta da se 
não por or dem es cri ta da au to ri da de le gí ti ma. Se esta for ar bi trá ria, o Juiz, que a
deu, e quem a ti ver re que ri do se rão pu ni dos com as pe nas, que a lei de ter mi nar.
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O que fica dis pos to acer ca da pri são an tes de cul pa for ma da, não 
com pre en de as or de nan ças mi li ta res, es ta be le ci das como ne ces sá ri as à dis -
ci pli na e re cru ta men to do Exér ci to; nem os ca sos que não são pu ra men te
cri mi na is, e em que a lei de ter mi na to da via a pri são de al gu ma pes soa, por
de so be de cer aos man da dos da Jus ti ça, ou não cum prir al gu ma obri ga ção
den tro de de ter mi na do pra zo.

XI – Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe ten te,
por vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela pres cri ta.

XII – Será man ti da a in de pen dên cia do Po der Ju di ci al. Ne nhu ma 
au to ri da de po de rá avo car as ca u sas pen den tes, sus tá-las, ou fa zer re vi ver
os pro ces sos fin dos.

XIII – A lei será igual para to dos, quer pro te ja, quer cas ti gue, e
re com pen sa rá em pro por ção dos me re ci men tos de cada um.

XIV – Todo o ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos
ci vis, po lí ti cos, ou mi li ta res, sem ou tra di fe ren ça que não seja a dos seus
ta len tos e vir tu des.

XV – Nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas do
Esta do em pro por ção dos seus ha ve res;

XVI – Fi cam abo li dos to dos os pri vi lé gi os que não fo rem es sen ci a is
e in te i ra men te li ga dos aos car gos, por uti li da de pú bli ca.

XVII – À ex ce ção das ca u sas, que por sua na tu re za per ten cem a
ju í zos par ti cu la res, na con for mi da de das leis, não ha ve rá foro pri vi le gi a do,
nem co mis sões es pe ci a is nas ca u sas cí ve is ou cri mes.

XVIII – Orga ni zar-se-á quan to an tes um Có di go Ci vil e Cri mi nal
fun da do nas só li das ba ses da jus ti ça e eqüi da de.

XIX – Des de já fi cam abo li dos os aço i tes, a tor tu ra, a mar ca de
fer ro quen te e to das as mais pe nas cru éis.

XX – Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te. Por tan to 
não ha ve rá em caso al gum con fis ca ção de bens, nem a in fâ mia do réu se
trans mi ti rá aos pa ren tes em qual quer grau que seja.

XXI – As ca de i as se rão se gu ras, lim pas e bem are ja das, ha ven do
di ver sas ca sas para se pa ra ção dos réus, con for me suas cir cuns tân ci as e
na tu re za dos seus cri mes.

XXII – É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de em toda sua ple ni tu de. 
Se o bem pú bli co le gal men te ve ri fi ca do exi gir o uso e em pre go da pro pri e -
da de do ci da dão, será ele pre vi a men te in de ni za do do va lor dela. A lei
mar ca rá os ca sos em que terá lu gar esta úni ca ex ce ção e dará as re gras para
se de ter mi nar a in de ni za ção.

XXIII – Tam bém fica ga ran ti da a Dí vi da Pú bli ca.
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XXIV – Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, de cul tu ra, in dús tria ou
co mér cio pode ser pro i bi do, uma vez que não se opo nha aos cos tu mes
pú bli cos, à se gu ran ça e sa ú de dos ci da dãos.

XXV – Fi cam abo li das as cor po ra ções de ofí ci os, seus ju í zes,
es cri vães e mes tres.

XXVI – Os in ven to res te rão a pro pri e da de das suas des co ber tas,
ou das suas pro du ções. A lei lhes as se gu ra rá um pri vi lé gio ex clu si vo
tem po rá rio, ou lhes re mu ne ra rá em res sar ci men to da per da que ha jam de
so frer pela vul ga ri za ção.

XXVII – O se gre do das car tas é in vi o lá vel. A ad mi nis tra ção do
Cor re io fica ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des te ar ti go.

XXVIII – Fi cam ga ran ti das as re com pen sas con fe ri das pe los
ser vi ços fe i tos ao Esta do, quer ci vis, quer mi li ta res; as sim como o di re i to
ad qui ri do a elas na for ma das leis.

XXIX – Os em pre ga dos pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos, e omis sões pra ti ca dos no exer cí cio das suas fun ções e por não
fa ze rem efe ti va men te res pon sá ve is aos seus su bal ter nos.

XXX – Todo ci da dão po de rá apre sen tar por es cri to ao Po der
Le gis la ti vo e ao Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas, ou pe ti ções, e até ex por
qual quer in fra ção da Cons ti tu i ção, re que ren do pe ran te a com pe ten te au to -
ri da de a efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res;

XXXI – A Cons ti tu i ção tam bém ga ran te os so cor ros pú bli cos.
XXXII – A ins tru ção pri má ria é gra tu i ta a to dos os ci da dãos.
XXXIII – Co lé gi os e uni ver si da des, onde se rão en si na dos os

ele men tos das Ciên ci as, Be las Le tras e Artes.
XXXIV – Os Po de res cons ti tu ci o na is não po dem sus pen der a

Cons ti tu i ção no que diz res pe i to aos di re i tos in di vi du a is, sal vo nos ca sos e
cir cuns tân ci as es pe ci fi ca das no pa rá gra fo se guin te.

XXXV – Nos ca sos de re be lião, ou in va são de ini mi gos, pedindo 
a se gu ran ça do Esta do, que se dis pen sem por tem po de ter mi nado algumas
das for ma li da des que ga ran tem a li ber da de in di vi du al, po der-se-á fa zer
por ato es pe ci al do Po der Le gis la ti vo. Não se achan do po rém a esse tempo 
reuni da a Assem bléia, e cor ren do a Pá tria pe ri go imi nen te, po de rá o
Gover no exer cer esta mes ma pro vi dên cia como me di da pro vi só ria e
indis pen sá vel, sus pen den do-a ime di a ta men te que ces se a ne ces si da de
ur gen te que a mo ti vou; de ven do num e ou tro caso re me ter à Assem bléia, 
logo que re u ni da for, uma re la ção mo ti va da das pri sões e dou tras medidas
de pre ven ção to ma das; e qua is quer au to ri da des, que ti ve rem man da do
pro ce der a elas, se rão res pon sá ve is pe los abu sos que ti ve rem pra ti ca do a 
esse res pe i to.
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Rio de Ja ne i ro, 11 de de zem bro de 1823. – João Se ve ri a no Ma ci el da 
Cos ta – Luís José de Car va lho e Melo – Cle men te Fer re i ra Fran ca – Ma ri a no José
Pe re i ra da Fon se ca – João Go mes da Sil ve i ra Men don ça  – Fran cis co Vi le la Bar bo sa 
– Ba rão de S. Ama ro – Antô nio Luís Pe re i ra da Cu nha – Ma nu el Ja cin to No gue i ra
da Gama – José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos.

Extra í do de Arqui vo Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. Co fre.

198 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318.3 – CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO 
IMPÉRIO DO BRASIL 

(25 MARÇO 1824)

CARTA DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 1824

Man da ob ser var a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio,
ofe re ci da e ju ra da por Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.

Dom Pe dro Pri me i ro, por gra ça de Deus, e unâ ni me acla ma ção do
povo, im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil:
Fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos que, ten do-nos re que ri do 

os po vos des te Impé rio, jun tos em câ ma ras, que nós quan to an tes ju rás se mos 
e fi zés se mos ju rar o pro je to de Cons ti tu i ção, que ha vía mos ofe re ci do às suas 
ob ser va ções para se rem de po is pre sen tes à nova Assem bléia Cons ti tu in te,
mos tran do o gran de de se jo que ti nham de que ele se ob ser vas se já como
Cons ti tu i ção do Impé rio, por lhes me re cer a mais ple na apro va ção, e dele
es pe ra rem a sua in di vi du al e ge ral fe li ci da de po lí ti ca: Nós ju ra mos o so bre -
di to pro je to para o ob ser var mos e fa zer mos ob ser var, como Cons ti tu i ção,
que de ora em di an te fica sen do des te Impé rio, a qual é do teor se guin te:

Em nome da San tís si ma Trin da de

TÍTULO 1º
Do Impé rio do Bra sil, seu Ter ri tó rio,

Go ver no, Di nas tia e Re li gião
Art. 1º O Impé rio do Bra sil é a as so ci a ção po lí ti ca de to dos os

ci da dãos bra si le i ros. Eles for mam uma na ção li vre e in de pen den te, que não
ad mi te com qual quer ou tra laço al gum de união ou fe de ra ção, que se opo nha
à sua in de pen dên cia.



Art. 2º O seu ter ri tó rio é di vi di do em pro vín ci as, na for ma em
que atu al men te se acha, as qua is po de rão ser sub di vi di das, como pe dir o
bem do Esta do.

Art. 3º O seu go ver no é mo nár qui co, he re di tá rio, cons ti tu ci o nal e 
re pre sen ta ti vo.

Art. 4º A di nas tia im pe ran te é a do se nhor Dom Pe dro I, atu al
Impe ra dor e de fen sor per pé tuo do Bra sil.

Art. 5º A re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na con ti nu a rá a ser a
re li gião do Impé rio. To das as ou tras re li giões se rão per mi ti das com seu cul to
do més ti co, ou par ti cu lar, em ca sas para isso des ti na das, sem for ma al gu ma
ex te ri or de tem plo.

TÍTULO 2º
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 6º São ci da dãos bra si le i ros:

1º) Os que no Bra sil ti ve rem nas ci do, quer se jam in gê nu os ou
li ber tos, ain da que o pai seja es tran ge i ro, uma vez que este não re si da por
ser vi ço de sua na ção.

2º) Os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, que vi e rem es ta be le cer do mi cí lio no Impé rio.

3º) Os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ves se em país es tran ge i ro,
em ser vi ço do Impé rio, em bo ra eles não ve nham es ta be le cer do mi cí lio no
Bra sil.

4º) To dos os nas ci dos em Por tu gal e suas pos ses sões que, sen do
já re si den tes no Bra sil na épo ca em que se pro cla mou a Inde pen dên cia nas
Pro vín ci as, onde ha bi ta vam, ade ri ram a esta ex pres sa ou ta ci ta men te pela
con ti nu a ção da sua re si dên cia.

5º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos, qual quer que seja a sua re li gião.
A lei de ter mi na rá as qua li da des pre ci sas para se ob ter car ta de

na tu ra li za ção.

Art. 7º Per de os di re i tos de ci da dão bra si le i ro:

1º) O que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro.
2º) O que sem li cen ça do im pe ra dor ace i tar em pre go, pen são ou

con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro.
3º) O que for ba ni do por sen ten ça.

Art. 8º Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:

1º) Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral.
2º) Por sen ten ça con de na tó ria a pri são ou de gre do, en quan to

du ra rem seus efe i tos.

200 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



TÍTULO 3º
Dos Po de res e Re pre sen ta ção Na ci o nal

Art. 9º A di vi são e har mo nia dos po de res po lí ti cos é o prin cí pio
con ser va dor dos di re i tos dos ci da dãos e o mais se gu ro meio de fa zer efe ti vas 
as ga ran ti as, que a Cons ti tu i ção ofe re ce.

Art. 10. Os po de res po lí ti cos re co nhe ci dos pela Cons ti tu i ção do
Impé rio do Bra sil são qua tro: o Po der Le gis la ti vo, o Po der Mo de ra dor, o Po der 
Exe cu ti vo e o Po der Ju di ci al.

Art. 11. Os re pre sen tan tes da na ção bra si le i ra são o Impe ra dor e
a Assem bléia Ge ral.

Art. 12. To dos es tes po de res no Impé rio do Bra sil são de le ga ções
da na ção.

TÍTULO 4º
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO 1º
Dos Ra mos do Po der Le gis la ti vo, e suas Atri bu i ções

Art. 13. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do à Assem bléia Ge ral, com
a san ção do im pe ra dor.

Art. 14. A Assem bléia Ge ral com põe-se de duas câ ma ras: Câ ma ra
de De pu ta dos e Câ ma ra de Se na do res ou Se na do.

Art. 15. É da atri bu i ção da Assem bléia Ge ral:

1º) To mar ju ra men to ao im pe ra dor, ao prín ci pe im pe ri al, ao re gen -
te ou re gên cia.

2º) Ele ger a re gên cia ou o re gen te e mar car os li mi tes da sua
au to ri da de.

3º) Re co nhe cer o prín ci pe im pe ri al como su ces sor do tro no, na
pri me i ra re u nião logo de po is do seu nas ci men to.

4º) No me ar tu tor ao im pe ra dor, caso seu pai o não te nha no me a do
em tes ta men to.

5º) Re sol ver as dú vi das que ocor re rem so bre a su ces são da co roa.
6º) Na mor te do im pe ra dor, ou va cân cia do tro no, ins ti tu ir exa me

da ad mi nis tra ção que aca bou e re for mar os abu sos nela in tro du zi dos.
7º) Esco lher nova di nas tia, no caso da ex tin ção da im pe ran te.
8º) Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
9º) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e pro mo ver o bem ge ral da

na ção.
10) Fi xar anu al men te as des pe sas pú bli cas e re par tir a con tri bu i ção

di re ta.
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11) Fi xar anu al men te, so bre a in for ma ção do go ver no, as for ças
de mar e ter ra or di ná ri as, e ex tra or di ná ri as.

12) Con ce der ou ne gar a en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra e 
mar den tro do Impé rio, ou dos por tos dele. 

13) Au to ri zar ao go ver no para con tra ir em prés ti mos.
14) Esta be le cer me i os con ve ni en tes para pa ga men to da dí vi da

pú bli ca.
15) Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar a sua

ali e na ção.
16) Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos e es ta be le cer-lhes or de -

na dos.

17) De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção das
mo e das, as sim como o pa drão dos pe sos e me di das.

Art. 16. Cada uma das Câ ma ras terá o tra ta men to de – Au gus tos
e Dig nís si mos se nho res re pre sen tan tes da na ção.

Art. 17. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos, e cada ses são anu al, 
qua tro me ses.

Art. 18. A ses são im pe ri al de aber tu ra será to dos os anos, no dia
três de maio.

Art. 19. Tam bém será im pe ri al a ses são do en cer ra men to; e tan to
esta, como a da aber tu ra, se fará em Assem bléia Ge ral, re u ni das am bas as
câ ma ras.

Art. 20. Seu ce ri mo ni al, e o da par ti ci pa ção ao im pe ra dor, será fe i to 
na fór mu la do re gi men to in ter no.

Art. 21. A no me a ção dos res pec ti vos pre si den tes, vice-pre si den tes 
e se cre tá ri os das câ ma ras, ve ri fi ca ção dos po de res dos seus mem bros, ju ra -
men to e sua po lí cia in te ri or, se exe cu ta rá na for ma de seus re gi men tos.

Art. 22. Na re u nião das duas câ ma ras, o pre si den te do Se na do
di ri gi rá o tra ba lho; os de pu ta dos, e se na do res to ma rão lu gar in dis tin ta men te.

Art. 23. Não se po de rá ce le brar ses são em cada uma das câ ma ras 
sem que es te ja re u ni da a me ta de e mais um dos seus res pec ti vos mem bros.

Art. 24. As ses sões de cada uma das câ ma ras se rão pú bli cas, à
ex ce ção dos ca sos em que o bem do Esta do exi gir que se jam se cre tas.

Art. 25. Os ne gó ci os se re sol ve rão pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos 
dos mem bros pre sen tes.

Art. 26. Os mem bros de cada uma das câ ma ras são in vi o lá ve is
pe las opi niões que pro fe ri rem no exer cí cio das suas fun ções.

Art. 27. Ne nhum se na dor ou de pu ta do, du ran te sua de pu ta ção,
pode ser pre so por au to ri da de al gu ma, sal vo por or dem da sua res pec ti va
câ ma ra, me nos em fla gran te de li to de pena ca pi tal.
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Art. 28. Se al gum se na dor ou de pu ta do for pro nun ci a do, o juiz,
sus pen den do todo o ul te ri or pro ce di men to, dará con ta à sua res pec ti va câ ma ra,
a qual de ci di rá se o pro ces so deva con ti nu ar e o mem bro ser ou não sus pen so
no exer cí cio das suas fun ções.

Art. 29. Os se na do res e de pu ta dos po de rão ser no me a dos para o
car go de mi nis tro de Esta do ou con se lhe i ro de Esta do, com a di fe ren ça de
que os se na do res con ti nu am a ter as sen to no Se na do e o de pu ta do de i xa
vago o seu lu gar na Câ ma ra, e se pro ce de a nova ele i ção, na qual pode ser
re e le i to e acu mu lar as duas fun ções.

Art. 30. Tam bém acu mu lam as duas fun ções se já exer ci am qual quer 
dos men ci o na dos car gos, quan do fo ram ele i tos.

Art. 31. Não se pode ser ao mes mo tem po mem bro de am bas as
câ ma ras.

Art. 32. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção dos de
con se lhe i ro de Esta do e mi nis tro de Esta do, ces sa in te ri na men te en quan to
du ra rem as fun ções de de pu ta do ou de se na dor.

Art. 33. No in ter va lo das ses sões, não po de rá o im pe ra dor
em pre gar um se na dor ou de pu ta do fora do Impé rio; nem mes mo irão exer cer
seus em pre gos quan do isso os im pos si bi li te para se re u ni rem no tem po da
con vo ca ção da Assem bléia Ge ral or di ná ria ou ex tra or di ná ria.

Art. 34. Se por al gum caso im pre vis to, de que de pen da a se gu -
ran ça pú bli ca ou o bem do Esta do, for in dis pen sá vel que al gum se na dor
ou de pu ta do saia para ou tra co mis são, a res pec ti va câ ma ra o po de rá
deter mi nar.

CAPÍTULO 2º
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 35. A Câ ma ra dos De pu ta dos é ele ti va e tem po rá ria.
Art. 36. É pri va ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos a ini ci a ti va:

1º) So bre im pos tos.
2º) So bre re cru ta men tos.
3º) So bre a es co lha da nova di nas tia, no caso da ex tin ção da

im pe ran te.

Art. 37. Tam bém prin ci pi a rão na Câ ma ra dos De pu ta dos:

1º) O exa me da ad mi nis tra ção pas sa da, e re for ma da dos abu sos
nela in tro du zi dos.

2º) A dis cus são das pro pos tas fe i tas pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 38. É da pri va ti va atri bu i ção da mes ma câ ma ra de cre tar que
tem lu gar a acu sa ção dos mi nis tros de Esta do e con se lhe i ros de Esta do.
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Art. 39. Os de pu ta dos ven ce rão, du ran te as ses sões, um sub sí dio
pe cu niá rio, ta xa do no fim da úl ti ma ses são da le gis la tu ra an te ce den te. Além
dis to, se lhes ar bi tra rá uma in de ni za ção para as des pe sas da vin da e vol ta.

CAPÍTULO 3º
Do Se na do

Art. 40. O Se na do é com pos to de mem bros vi ta lí ci os e será or ga -
ni za do por ele i ção pro vin ci al.

Art. 41. Cada pro vín cia dará tan tos se na do res quan tos fo rem
me ta de de seus res pec ti vos de pu ta dos, com a di fe ren ça que, quan do o nú -
me ro dos de pu ta dos da pro vín cia for ím par, o nú me ro dos seus se na do res
será me ta de do nú me ro ime di a ta men te me nor, de ma ne i ra que a pro vín cia
que hou ver de dar onze de pu ta dos dará cin co se na do res.

Art. 42. A pro vín cia que ti ver um só de pu ta do ele ge rá to da via o
seu se na dor, não obs tan te a re gra aci ma es ta be le ci da.

Art. 43. As ele i ções se rão fe i tas pela mes ma ma ne i ra que as dos
de pu ta dos, mas em lis tas trí pli ces, so bre as qua is o im pe ra dor es co lhe rá o
ter ço na to ta li da de da lis ta.

Art. 44. Os lu ga res de se na do res que va ga rem se rão pre en chi dos
pela mes ma for ma da pri me i ra ele i ção pela sua res pec ti va pro vín cia.

Art. 45. Para ser se na dor re quer-se:

1º) Que seja ci da dão bra si le i ro e que es te ja no gozo dos seus di re -
i tos po lí ti cos.

2º) Que te nha a ida de de qua ren ta anos para cima.
3º) Que seja pes soa de sa ber, ca pa ci da de e vir tu des, com pre fe -

rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi ços à pá tria.
4º) Que te nha de ren di men to anu al, por bens, in dús tria, co mér cio

ou em pre gos, a soma de oi to cen tos mil réis.
Art. 46. Os prín ci pes da Casa Impe ri al são se na do res por di re i to

e te rão as sen to no Se na do, logo que che ga rem à ida de de vin te e cin co anos.

Art. 47. É da atri bu i ção ex clu si va do Se na do:

1º) Co nhe cer dos de li tos in di vi du a is, co me ti dos pe los mem bros
da fa mí lia im pe ri al, mi nis tros de Esta do, con se lhe i ros de Esta do e se na do res; e 
dos de li tos dos de pu ta dos, du ran te o pe río do da le gis la tu ra.

2º) Co nhe cer da res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os e con se lhe i ros
de Esta do.

3º) Expe dir car tas de con vo ca ção da as sem bléia, caso o im pe ra dor o 
não te nha fe i to dois me ses de po is do tem po que a Cons ti tu i ção de ter mi na;
para o que se re u ni rá o Se na do ex tra or di na ri a men te.
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4º) Con vo car a as sem bléia na mor te do im pe ra dor para a ele i ção
da re gên cia, nos ca sos, em que ela tem lu gar, quan do a Re gên cia Pro vi si o nal
o não faça.

Art. 48. No ju í zo dos cri mes, cuja acu sa ção não per ten ce à Câ ma ra 
dos De pu ta dos, acu sa rá o pro cu ra dor da co roa e so be ra nia na ci o nal.

Art. 49. As ses sões do Se na do co me çam e aca bam ao mes mo
tem po que as da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 50. À ex ce ção dos ca sos or de na dos pela Cons ti tu i ção, toda a
re u nião do Se na do fora do tem po das ses sões da Câ ma ra dos De pu ta dos é
ilí ci ta e nula. 

Art. 51. O sub sí dio dos se na do res será de tan to e mais me ta de do 
que ti ve rem os de pu ta dos.

CAPÍTULO 4º
Da Pro po si ção, Dis cus são, San ção e Pro mul ga ção das Leis

Art. 52. A pro po si ção, opo si ção e apro va ção dos pro je tos de lei
com pe te a cada uma das câ ma ras.

Art. 53. O Po der Exe cu ti vo exer ce por qual quer dos mi nis tros de
Esta do a pro po si ção que lhe com pe te na for ma ção das leis; e só de po is de
exa mi na da por uma co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde deve ter
prin cí pio, po de rá ser con ver ti da em pro je to de lei.

Art. 54. Os mi nis tros po dem as sis tir e dis cu tir a pro pos ta, de po is 
do re la tó rio da co mis são; mas não po de rão vo tar, nem es ta rão pre sen tes à
vo ta ção, sal vo se fo rem se na do res ou de pu ta dos.

Art. 55. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos ado tar o pro je to, o re me te rá
à dos se na do res com a se guin te fór mu la – A Câ ma ra dos De pu ta dos en via à 
Câ ma ra dos Se na do res a pro po si ção jun ta do Po der Exe cu ti vo (com emen das 
ou sem elas) e pen sa, que ela tem lu gar.

Art. 56. Se não pu der ado tar a pro po si ção, par ti ci pa rá ao im pe ra dor
por uma de pu ta ção de sete mem bros da ma ne i ra se guin te – A Câ ma ra dos
De pu ta dos tes te mu nha ao im pe ra dor o seu re co nhe ci men to pelo zelo, que
mos tra, em vi gi ar os in te res ses do Impé rio e lhe su pli ca, res pe i to sa men te,
dig ne-se to mar em ul te ri or con si de ra ção a pro pos ta do go ver no.

Art. 57. Em ge ral, as pro po si ções que a Câ ma ra dos De pu ta dos
ad mi tir, e apro var, se rão re me ti das à Câ ma ra dos Se na do res, com a fór mu la 
se guin te – A Câ ma ra dos De pu ta dos en via ao Se na do a pro po si ção jun ta e
pen sa, que tem lu gar, pe dir-se ao im pe ra dor a sua san ção.

Art. 58. Se po rém a Câ ma ra dos Se na do res não ado tar in te i ra -
men te o pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos, mas se ti ver al te ra do ou adi ci o -
na do, o re en vi a rá pela ma ne i ra se guin te – O Se na do en via à Câ ma ra dos
De pu ta dos a sua pro po si ção (tal) com as emen das, ou adi ções jun tas e pen sa, 
que com elas tem lu gar, pe dir-se ao im pe ra dor a san ção im pe ri al.
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Art. 59. Se o Se na do, de po is de ter de li be ra do, jul ga que não
pode ad mi tir a pro po si ção, ou o pro je to, dirá nos ter mos se guin tes – O Se na do
tor na a re me ter à Câ ma ra dos De pu ta dos a pro po si ção (tal), à qual não tem
po di do dar o seu con sen ti men to.

Art. 60. O mes mo pra ti ca rá a Câ ma ra dos De pu ta dos para com a
do Se na do, quan do nes te o pro je to ti ver a sua ori gem.

Art. 61. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos não apro var as emen das ou
adi ções do Se na do, ou vice-ver sa, e to da via a Câ ma ra re cu san te jul gar que
o pro je to é van ta jo so, po de rá re que rer por uma de pu ta ção de três mem bros
a re u nião das duas câ ma ras, que se fará na Câ ma ra do Se na do, e con for me
o re sul ta do da dis cus são se se gui rá o que for de li be ra do.

Art. 62. Se qual quer das duas câ ma ras, con clu í da a dis cus são,
ado tar in te i ra men te o pro je to, que a ou tra Câ ma ra lhe en vi ou, o re du zi rá a
de cre to e, de po is de lido em ses são, o di ri gi rá ao im pe ra dor em dois au tó -
gra fos, as si na dos pelo pre si den te e os dois pri me i ros se cre tá ri os, pe din do-lhe
a sua san ção, pela fór mu la se guin te – A Assem bléia Ge ral di ri ge ao Impe ra -
dor o de cre to in clu so, que jul ga van ta jo so e útil ao im pé rio, e pede à sua
ma jes ta de im pe ri al se dig ne dar a sua san ção.

Art. 63. Esta re mes sa será fe i ta por uma de pu ta ção de sete mem bros, 
en vi a da pela Câ ma ra ul ti ma men te de li be ran te, a qual ao mes mo tem po
in for ma rá à ou tra Câ ma ra, onde o pro je to teve ori gem, que tem ado ta do a
sua pro po si ção, re la ti va a tal ob je to, e que a di ri giu ao Impe ra dor, pe din do-lhe 
a sua san ção.

Art. 64. Re cu san do o im pe ra dor pres tar o seu con sen ti men to,
res pon de rá nos ter mos se guin tes – O im pe ra dor quer me di tar so bre o pro je to 
de lei, para a seu tem po se re sol ver , ao que a Câ ma ra res pon de rá que – lou va
à sua ma jes ta de im pe ri al o in te res se que toma pela na ção.

Art. 65. Esta de ne ga ção tem efe i to sus pen si vo so men te; pelo que
to das as ve zes que as duas le gis la tu ras, que se gui rem àque la, que ti ver
apro va do o pro je to, tor nem su ces si va men te a apre sen tá-lo nos mes mos ter mos,
en ten der-se-á que o im pe ra dor tem dado a san ção.

Art. 66. O im pe ra dor dará ou ne ga rá a san ção em cada de cre to
den tro de um mês, de po is que lhe for apre sen ta do.

Art. 67. Se o não fi zer den tro do men ci o na do pra zo, terá o mes mo
efe i to, como se ex pres sa men te ne gas se a san ção, para se rem con ta das as
le gis la tu ras, em que po de rá ain da re cu sar o seu con sen ti men to, ou re pu tar-se 
o de cre to obri ga tó rio, por ha ver já ne ga do a san ção nas duas an te ce den tes
le gis la tu ras.

Art. 68. Se o im pe ra dor ado tar o pro je to da Assem bléia Ge ral, se
ex pri mi rá as sim – O im pe ra dor con sen te, com o que fica san ci o na do, e nos
ter mos de ser pro mul ga do como lei do Impé rio; e um dos dois au tó gra fos,
de po is de as si na dos pelo im pe ra dor, será re me ti do para o ar qui vo da câ ma ra,
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que o en vi ou, e o ou tro ser vi rá para por ele se fa zer a pro mul ga ção da lei,
pela res pec ti va se cre ta ria de Esta do, onde será guar da do.

Art. 69. A fór mu la da pro mul ga ção da lei será con ce bi da nos
se guin tes ter mos – dom (N.), por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos
po vos, im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil: Fa ze mos sa ber
a to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia Ge ral de cre tou e nós que re mos
a lei se guin te (a ín te gra da lei nas suas dis po si ções so men te). Man da mos
por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe -
ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra -
men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos ne gó ci os d… (o da
re par ti ção com pe ten te) a faça im pri mir, pu bli car e cor rer.

Art. 70. Assi na da a lei pelo im pe ra dor, re fe ren da da pelo se cre tá rio 
de Esta do com pe ten te e se la da com o selo do Impé rio, se guar da rá o ori gi nal
no ar qui vo pú bli co e se re me te rão os exem pla res dela im pres sos a toda as
câ ma ras do Impé rio, tri bu na is e mais lu ga res, onde con ve nha fa zer-se
pú bli ca.

CAPÍTULO 5º
Dos Con se lhos Ge ra is de Pro vín cia e suas Atri bu i ções

Art. 71. A Cons ti tu i ção re co nhe ce e ga ran te o di re i to de in ter vir
todo o ci da dão nos ne gó ci os da sua pro vín cia e que são ime di a ta men te re la -
ti vos a seus in te res ses pe cu li a res.

Art. 72. Este di re i to será exer ci ta do pe las câ ma ras dos dis tri tos e
pe los con se lhos, que com o tí tu lo de – Con se lho Ge ral da Pro vín cia – se de vem
es ta be le cer em cada pro vín cia, onde não es ti ver co lo ca da a ca pi tal do Impé rio.

Art. 73. Cada um dos Con se lhos Ge ra is cons ta rá de vin te e um
mem bros nas pro vín ci as mais po pu lo sas, como se jam Pará, Ma ra nhão, Ce a rá,
Per nam bu co, Ba hia, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo e Rio Gran de do Sul; e nas ou -
tras de tre ze mem bros. 

Art. 74. A sua ele i ção se fará na mes ma oca sião e da mes ma ma ne i -
ra que se fi zer a dos re pre sen tan tes da na ção e pelo tem po de cada le -
gis la tu ra.

Art. 75. A ida de de vin te e cin co anos, pro bi da de e de cen te
sub sis tên cia são as qua li da des ne ces sá ri as para ser mem bro des tes con se lhos.

Art. 76. A sua re u nião se fará na ca pi tal da pro vín cia; e na
pri me i ra ses são pre pa ra tó ria no me a rão pre si den te, vice-pre si den te, se cre tá rio
e su plen te, que ser vi rão por todo o tem po da ses são; exa mi na rão e ve ri fi ca rão
a le gi ti mi da de da ele i ção dos seus mem bros.

Art. 77. To dos os anos ha ve rá ses são e du ra rá dois me ses, po den do 
pror ro gar-se por mais um mês, se nis so con vi er a ma i o ria do con se lho.

Art. 78. Para ha ver ses são, de ve rá achar-se re u ni da mais da me ta de 
do nú me ro dos seus mem bros.
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Art. 79. Não po dem ser ele i tos para mem bros do Con se lho Ge ral
o pre si den te da pro vín cia, o se cre tá rio e o co man dan te das ar mas.

Art. 80. O pre si den te da pro vín cia as sis ti rá à ins ta la ção do
Con se lho Ge ral, que se fará no pri me i ro dia de de zem bro, e terá as sen to
igual ao do pre si den te do con se lho e à sua di re i ta; e aí di ri gi rá o pre si den te
da pro vín cia sua fala ao con se lho; ins tru in do-o do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos 
e das pro vi dên ci as que a mes ma pro vín cia mais pre ci sa para seu me lho ra -
men to.

Art. 81. Estes con se lhos te rão por prin ci pal ob je to pro por, dis cu tir
e de li be rar so bre os ne gó ci os mais in te res san tes das suas pro vín ci as; for man do 
pro je tos pe cu li a res e aco mo da dos às suas lo ca li da des e ur gên ci as.

Art. 82. Os ne gó ci os que co me ça rem nas câ ma ras se rão re me ti dos
ofi ci al men te ao se cre tá rio do con se lho, onde se rão dis cu ti dos a por tas aber tas,
bem como os que ti ve rem ori gem nos mes mos con se lhos. As suas re so lu ções
se rão to ma das à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos dos mem bros pre sen tes.

Art. 83. Não se po dem pro por nem de li be rar nes tes con se lhos
pro je tos:

1º) So bre in te res ses ge ra is da na ção.
2º) So bre qua is quer ajus tes de umas com ou tras pro vín ci as.
3º) So bre im po si ções cuja ini ci a ti va é da com pe tên cia par ti cu lar

da Câ ma ra dos De pu ta dos: art. 36.
4º) So bre exe cu ção de leis, de ven do po rém di ri gir a esse res pe i to

re pre sen ta ções mo ti va das à Assem bléia Ge ral e ao Po der Exe cu ti vo
con jun ta men te.

Art. 84. As re so lu ções dos Con se lhos Ge ra is da pro vín cia se rão
re me ti das di re ta men te ao Po der Exe cu ti vo, pelo in ter mé dio do pre si den te
da pro vín cia.

Art. 85. Se a Assem bléia Ge ral se achar a esse tem po re u ni da, lhe 
se rão ime di a ta men te en vi a das pela res pec ti va se cre ta ria de Esta do, para
se rem pro pos tas como pro je tos de lei e ob ter a apro va ção da as sem bléia por 
uma úni ca dis cus são em cada câ ma ra.

Art. 86. Não se achan do a esse tem po re u ni da a as sem bléia, o
im pe ra dor as man da rá pro vi so ri a men te exe cu tar, se jul gar que elas são
dig nas de pron ta pro vi dên cia, pela uti li da de que de sua ob ser vân cia re sul ta rá
ao bem ge ral da pro vín cia.

Art. 87. Se po rém não ocor re rem es sas cir cuns tân ci as, o im pe ra -
dor de cla ra rá que – sus pen de o seu ju í zo a res pe i to da que le ne gó cio, ao
que o con se lho res pon de rá que – re ce beu mui res pe i to sa men te a res pos ta de
sua ma jes ta de im pe ri al.
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Art. 88. Logo que a Assem bléia Ge ral se re u nir, lhe se rão en vi a das 
as sim es sas re so lu ções sus pen sas, como as que es ti ve rem em exe cu ção, para 
se rem dis cu ti das e de li be ra das na for ma do art. 85.

Art. 89. O mé to do de pros se gui rem os Con se lhos Ge ra is de
pro vín cia em seus tra ba lhos e sua po lí cia in ter na e ex ter na, tudo se re gu la rá
por um re gi men to, que lhes será dado pela Assem bléia Ge ral. 

CAPÍTULO 6º
Das Ele i ções

Art. 90. As no me a ções dos de pu ta dos e se na do res para a Assem -
bléia Ge ral e dos mem bros dos Con se lhos Ge ra is das pro vín ci as se rão fe i tas 
por ele i ções in di re tas, ele gen do a mas sa dos ci da dãos ati vos em as sem bléi as
pa ro qui a is os ele i to res de pro vín cia e este os re pre sen tan tes da na ção e
pro vín cia.

Art. 91. Têm voto nes tas ele i ções pri má ri as:
1º) Os ci da dãos bra si le i ros que es tão no gozo de seus di re i tos

po lí ti cos.
2º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.

Art. 92. São ex clu í dos de vo tar nas as sem bléi as pa ro qui a is:

1º) Os me no res de vin te e cin co anos, nos qua is não se com pre en -
dem os ca sa dos e ofi ci a is mi li ta res, que fo rem ma i o res de vin te e um anos,
os ba cha réis for ma dos e clé ri gos de or dens sa cras.

2º) Os fi lhos-fa mí lia que es ti ve rem na com pa nhia de seus pais,
sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos.

3º) Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os guar da-li vros 
e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio, os cri a dos da Casa Impe ri al
que não fo rem de ga lão bran co e os ad mi nis tra do res das fa zen das ru ra is e
fá bri cas.

4º) Os re li gi o sos e qua is quer que vi vam em co mu ni da de cla us tral.
5º) Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al cem mil réis por

bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre gos.
Art. 93. Os que não po dem vo tar nas as sem bléi as pri má ri as de

pa ró quia, não po dem ser mem bros, nem vo tar na no me a ção de al gu ma
au to ri da de ele ti va na ci o nal ou lo cal.

Art. 94. Po dem ser ele i to res e vo tar na ele i ção dos de pu ta dos,
se na do res e mem bros dos con se lhos de pro vín cia to dos os que po dem vo tar 
na as sem bléia pa ro qui al. Exce tu am-se:

1º) Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al du zen tos mil réis
por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go.

2º) Os li ber tos.
3º) Os cri mi no sos pro nun ci a dos em que re la ou de vas sa.
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Art. 95. To dos os que po dem ser ele i to res são há be is para se rem
no me a dos de pu ta dos. Exce tu am-se:

1º) Os que não ti ve rem qua tro cen tos mil réis de ren da lí qui da, na 
for ma dos arts. 92 e 94.

2º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
3º) Os que não pro fes sa rem a re li gião do Esta do.
Art. 96. Os ci da dãos bra si le i ros em qual quer par te que exis tam

são ele gí ve is em cada dis tri to ele i to ral para de pu ta dos ou se na do res, ain da
quan do aí não se jam nas ci dos, re si den tes ou do mi ci li a dos.

Art. 97. Uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo prá ti co das ele i -
ções e o nú me ro dos de pu ta dos re la ti va men te à po pu la ção do Impé rio.

TÍTULO 5º
Do Impe ra dor

CAPÍTULO 1º
Do Po der Mo de ra dor

Art. 98. O Po der Mo de ra dor é a cha ve de toda a or ga ni za ção
po lí ti ca e é de le ga da pri va ti va men te ao Impe ra dor, como che fe su pre mo da 
na ção e seu pri me i ro re pre sen tan te, para que in ces san te men te vele so bre a
ma nu ten ção da in de pen dên cia, equi lí brio e har mo nia dos mais po de res
po lí ti cos.

Art. 99. A pes soa do im pe ra dor é in vi o lá vel e sa gra da; ele não
está su je i to a res pon sa bi li da de al gu ma.

Art. 100. Os seus tí tu los são “im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen -
sor per pé tuo do Bra sil” e tem o tra ta men to de ma jes ta de im pe ri al.

Art. 101. O im pe ra dor exer ce o Po der Mo de ra dor:
1º) No me an do os se na do res, na for ma do art. 43.
2º) Con vo can do a Assem bléia Ge ral ex tra or di na ri a men te nos

in ter va los das ses sões, quan do as sim o pede o bem do Impé rio.
3º) San ci o nan do os de cre tos e re so lu ções da Assem bléia Ge ral,

para que te nham for ça de lei: art. 62.
4º) Apro van do e sus pen den do in te i ra men te as re so lu ções dos

con se lhos pro vin ci a is. arts. 86 e 87.
5º) Pror ro gan do ou adi an do a Assem bléia Ge ral e dis sol ven do a

Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ca sos em que o exi gir a sal va ção do Esta do,
con vo can do ime di a ta men te ou tra, que a subs ti tua.

6º) No me an do e de mi tin do li vre men te os mi nis tros de Esta do.
7º) Sus pen den do os ma gis tra dos nos ca sos do art. 154.
8º) Per do an do e mo de ran do as pe nas im pos tas aos réus con de -

na dos por sen ten ça.
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9º) Con ce den do anis tia em caso ur gen te e que as sim acon se lhem
a hu ma ni da de e bem do Esta do.

CAPÍTULO 2º
Do Po der Exe cu ti vo

Art. 102. O im pe ra dor é o che fe do Po der Exe cu ti vo e o exer ci ta
pe los seus mi nis tros de Esta do.

São suas prin ci pa is atri bu i ções:

1º) Con vo car a nova Assem bléia Ge ral or di ná ria no dia três de
ju nho do ter ce i ro ano da le gis la tu ra exis ten te.

2º) No me ar bis pos e pro ver os be ne fí ci os ecle siás ti cos.
3º) No me ar ma gis tra dos.
4º) Pro ver os mais em pre gos ci vis e po lí ti cos.
5º) No me ar os co man dan tes da for ça de ter ra e mar, e re mo -

vê-los, quan do as sim o pe dir o ser vi ço da na ção.
6º) No me ar em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos e co mer -

ci a is.
7º) Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas com as na ções es tran ge i ras.
8º) Fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si va e de fen si va, de sub sí dio e

co mér cio, le van do-os de po is de con clu í dos ao co nhe ci men to da Assem bléia 
Ge ral, quan do o in te res se e se gu ran ça do Esta do o per mi ti rem. Se os tra ta dos 
con clu í dos em tem po de paz en vol ve rem ces são ou tro ca de ter ri tó rio do
Impé rio, ou de pos ses sões, a que o Impé rio te nha di re i to, não se rão ra ti fi ca dos
sem te rem sido apro va dos pela Assem bléia Ge ral.

9º) De cla rar a guer ra, e fa zer a paz, par ti ci pan do à Assem bléia as 
co mu ni ca ções que fo rem com pa tí ve is com os in te res ses, e se gu ran ça do
Esta do.

10) Con ce der car tas de na tu ra li za ção, na for ma da lei.
11) Con ce der tí tu los, hon ras, or dens mi li ta res e dis tin ções em

re com pen sa de ser vi ços fe i tos ao Esta do; de pen den do as mer cês pe cu niá ri as
da apro va ção da as sem bléia, quan do não es ti ve rem já de sig na das, e ta xa das 
por lei.

12) Expe dir os de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos ade qua dos à
boa exe cu ção das leis.

13) De cre tar a apli ca ção dos ren di men tos des ti na dos pela as sem bléia 
aos vá ri os ra mos da pú bli ca ad mi nis tra ção.

14) Con ce der ou ne gar o be ne plá ci to aos de cre tos dos con cí li os e
le tras apos tó li cas, e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas, que se não
opu se rem à Cons ti tu i ção, e pre ce den do apro va ção da as sem bléia se con ti -
ve rem dis po si ção ge ral.
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15) Pro ver a tudo que for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e
ex ter na do Esta do, na for ma da Cons ti tu i ção.

Art. 103. O im pe ra dor an tes de ser acla ma do, pres ta rá nas mãos
do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas câ ma ras, o se guin te ju ra men to – 
Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, a in te gri da de, e in di vi si -
bi li da de do Impé rio; ob ser var e fa zer ob ser var a Cons ti tu i ção po lí ti ca da
na ção bra si le i ra, e mais leis do Impé rio, e pro ver ao bem ge ral do Bra sil,
quan to em mim cou ber.

Art. 104. O im pe ra dor não po de rá sair do Impé rio do Bra sil sem
o con sen ti men to da Assem bléia Ge ral; e se o fi zer, se en ten de rá que ab di -
cou a Co roa.

CAPÍTULO 3º
Da Fa mí lia Impe ri al e sua Do ta ção

Art. 105. O her de i ro pre sun ti vo do Impé rio terá o tí tu lo de –
prín ci pe im pe ri al, e o seu pri mo gê ni to o de – prín ci pe do Grão-Pará; to dos
os mais te rão o de – Prín ci pes. O tra ta men to do her de i ro pre sun ti vo será o
de – al te za im pe ri al, e o mes mo será o do prín ci pe do Grão-Pará; os ou tros
prín ci pes te rão o tra ta men to de – al te za.

Art. 106. O her de i ro pre sun ti vo, em com ple tan do qua tor ze anos
de ida de pres ta rá nas mãos do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas
Câ ma ras, o se guin te ju ra men to – Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca
ro ma na, ob ser var a Cons ti tu i ção po lí ti ca da na ção bra si le i ra, e ser obe di en te 
às leis e ao im pe ra dor.

Art. 107. A Assem bléia Ge ral, logo que o im pe ra dor su ce der no
Impé rio, lhe as si na rá e à im pe ra triz sua au gus ta es po sa uma do ta ção
cor res pon den te ao de co ro de sua alta dig ni da de.

Art. 108. A do ta ção as si na da ao pre sen te Impe ra dor, e à sua
au gus ta es po sa, de ve rá ser au men ta da, vis to que as cir cuns tân ci as atu a is
não per mi tem que se fixe des de já uma soma ade qua da ao de co ro de suas
au gus tas pes so as, e dig ni da de da na ção.

Art. 109. A as sem bléia as si na rá tam bém ali men to ao prín ci pe
im pe ri al, e aos de ma is prín ci pes, des de que nas ce rem. Os ali men tos da dos
aos prín ci pes ces sa rão so men te quan do eles sa í rem para fora do Impé rio.

Art. 110. Os mes tres dos prín ci pes se rão da es co lha e no me a ção
do im pe ra dor, e a as sem bléia lhes de sig na rá os or de na dos, que de ve rão ser
pa gos pelo Te sou ro Na ci o nal.

Art. 111. Na pri me i ra ses são de cada le gis la tu ra, a Câ ma ra dos
De pu ta dos exi gi rá dos mes tres uma con ta do Esta do do adi an ta men to dos
seus au gus tos dis cí pu los.

Art. 112. Qu an do as prin ce sas hou ve rem de ca sar, a as sem bléia
lhes as si na rá o seu dote, e com a en tre ga dele ces sa rão os ali men tos.
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Art. 113. Aos prín ci pes que se ca sa rem, e fo rem re si dir fora do
Impé rio, se en tre ga rá por uma vez so men te uma quan tia de ter mi na da pela
as sem bléia, com o que ces sa rão os ali men tos que per ce bi am.

Art. 114. A do ta ção, ali men tos e do tes, de que fa lam os ar ti gos
an te ce den tes, se rão pa gos pelo Te sou ro Pú bli co, en tre gues a um mor do mo,
no me a do pelo im pe ra dor, com quem se po de rão tra tar as ações ati vas e
pas si vas, con cer nen tes aos in te res ses da Casa Impe ri al.

Art. 115. Os pa lá ci os e ter re nos na ci o na is, pos su í dos atu al men te
pelo se nhor D. Pe dro I, fi ca rão sem pre per ten cen do a seus su ces so res; e a
na ção cu i da rá nas aqui si ções e cons tru ções, que jul gar con ve ni en tes, para a
de cên cia, o re cre io do Impe ra dor e sua fa mí lia.

CAPÍTULO 4º
Da Su ces são do Impé rio

Art. 116. O se nhor D. Pe dro I, por unâ ni me acla ma ção dos po vos,
atu al im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo, im pe ra rá sem pre no
Bra sil.

Art. 117. Sua des cen dên cia le gí ti ma su ce de rá no tro no, se gun do
a or dem re gu lar de pri mo ge ni tu ra e re pre sen ta ção, pre fe rin do sem pre a
li nha an te ri or às pos te ri o res; na mes ma li nha, o grau mais pró xi mo ao mais
re mo to; no mes mo grau, o sexo mas cu li no ao fe mi ni no; no mes mo sexo, a
pes soa mais ve lha à mais moça.

Art. 118. Extin tas as li nhas dos des cen den tes le gí ti mos do se nhor 
D. Pe dro I, ain da em vida do úl ti mo des cen den te, e du ran te o seu Impé rio,
es co lhe rá a Assem bléia Ge ral a nova di nas tia.

Art. 119. Ne nhum es tran ge i ro po de rá su ce der na co roa do im pé rio
do Bra sil.

Art. 120. O ca sa men to da prin ce sa her de i ra pre sun ti va da co roa
será fe i to a apra zi men to do im pe ra dor; não exis tin do im pe ra dor ao tem po
em que se tra tar des te con sór cio, não po de rá ele efe tu ar-se sem apro va ção
da Assem bléia Ge ral. Seu ma ri do não terá par te no go ver no, e so men te se
cha ma rá im pe ra dor de po is que ti ver da im pe ra triz fi lho ou fi lha.

CAPÍTULO 5º
Da Re gên cia na Me no ri da de ou Impe di men to do Impe ra dor

Art. 121. O im pe ra dor é me nor até a ida de de de zo i to anos
com ple tos.

Art. 122. Du ran te a sua me no ri da de, o Impé rio será go ver na do
por uma re gên cia, a qual per ten ce rá ao pa ren te mais che ga do do im pe ra dor,
se gun do a or dem da su ces são, e que seja ma i or de vin te e cin co anos.

Art. 123. Se o im pe ra dor não ti ver pa ren te al gum, que re ú na es tas
qua li da des, será o Impé rio go ver na do por uma re gên cia per ma nen te,
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no me a da pela Assem bléia Ge ral, com pos ta de três mem bros, dos qua is o
mais ve lho em ida de será o pre si den te.

Art. 124. Enquan to esta re gên cia se não ele ger, go ver na rá o Impé rio
uma Re gên cia pro vi si o nal, com pos ta dos mi nis tros de Esta do do Impé rio, e da
Jus ti ça; e dos dois con se lhe i ros de Esta do mais an ti gos em exer cí cio, pre si di da
pela im pe ra triz vi ú va, e, na sua fal ta, pelo mais an ti go con se lhe i ro de Esta do.

Art. 125. No caso de fa le cer a Impe ra triz im pe ran te, será esta
re gên cia pre si di da por seu ma ri do.

Art. 126. Se o Impe ra dor, por ca u sa fí si ca, ou mo ral, evi den te -
men te re co nhe ci da pela plu ra li da de de cada uma das câ ma ras da Assem bléia, 
se im pos si bi li tar para go ver nar, em seu lu gar go ver na rá, como re gen te, o
prín ci pe im pe ri al, se for ma i or de de zo i to anos.

Art. 127. Tan to o re gen te, como a re gên cia, pres ta rá o ju ra men to
men ci o na do no art. 103, acres cen tan do a cláu su la de fi de li da de ao im pe ra dor, 
e de lhe en tre gar o go ver no logo que ele che gue à ma i o ri da de, ou ces sar o
seu im pe di men to.

Art. 128. Os atos da re gên cia, o do re gen te, se rão ex pe di dos em
nome do Impe ra dor pela fór mu la se guin te – Man da a re gên cia em nome do 
im pe ra dor… – Man da o prín ci pe im pe ri al re gen te em nome do im pe ra dor.

Art. 129. Nem a re gên cia nem o re gen te será res pon sá vel.
Art. 130. Du ran te a me no ri da de do su ces sor da Co roa, será seu

tu tor quem seu pai lhe ti ver no me a do em tes ta men to; na fal ta des te, a im pe -
ra triz-mãe, en quan to não tor nar a ca sar; fal tan do esta, a Assem bléia Ge ral
no me a rá tu tor, con tan to que nun ca po de rá ser tu tor de im pe ra dor me nor
aque le a quem pos sa to car a su ces são da Co roa na sua fal ta.

CAPÍTULO 6º
Do Mi nis té rio

Art. 131. Ha ve rá di fe ren tes se cre ta ri as de Esta do. A lei de sig na rá 
os ne gó ci os per ten cen tes a cada uma, e seu nú me ro; as re u ni rá, ou se pa ra rá, 
como mais con vi er.

Art. 132. Os mi nis tros de Esta do re fe ren da rão, ou as si na rão, to dos 
os atos do Po der Exe cu ti vo, sem o que não po de rão ter exe cu ção.

Art. 133. Os mi nis tros de Esta do se rão res pon sá ve is:

1º) Por tra i ção.
2º) Por pe i ta, su bor no, ou con cus são.
3º) Por abu so do po der.
4º) Pela fal ta de ob ser vân cia da lei.
5º) Pelo que obra rem con tra a li ber da de, se gu ran ça ou pro pri e -

da de dos ci da dãos.
6º) Por qual quer dis si pa ção dos bens pú bli cos.
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Art. 134. Uma lei par ti cu lar es pe ci fi ca rá a na tu re za des tes de li tos,
e a ma ne i ra de pro ce der con tra eles.

Art. 135. Não sal va aos mi nis tros da res pon sa bi li da de a or dem
do im pe ra dor vo cal, ou por es cri to.

Art. 136. Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos, não po dem
ser mi nis tros de Esta do.

CAPÍTULO 7º
Do Con se lho de Esta do

Art. 137. Ha ve rá um Con se lho de Esta do, com pos to de con se lhe i ros
vi ta lí ci os, no me a dos pelo im pe ra dor.

Art. 138. O seu nú me ro não ex ce de rá a dez.
Art. 139. Não são com pre en di dos nes te nú me ro os mi nis tros de

Esta do, nem es tes se rão re pu ta dos con se lhe i ros de Esta do sem es pe ci al
no me a ção do im pe ra dor para este car go.

Art. 140. Para ser con se lhe i ro de Esta do re que rem-se as mes mas
qua li da des que de vem con cor rer para ser se na dor.

Art. 141. Os con se lhe i ros de Esta do, an tes de to ma rem pos se,
pres ta rão ju ra men to nas mãos do im pe ra dor de – man ter a re li gião ca tó li -
ca apos tó li ca ro ma na; ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis; ser fiéis ao im pe ra -
dor, acon se lhá-lo se gun do suas cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem
da na ção.

Art. 142. Os con se lhe i ros se rão ou vi dos em to dos os ne gó ci os gra ves
e me di das ge ra is da pú bli ca ad mi nis tra ção; prin ci pal men te so bre a de cla ra ção
da guer ra, ajus te de paz, ne go ci a ções com as na ções es tran ge i ras, as sim como
em to das as oca siões em que o im pe ra dor se pro po nha exer cer qual quer das
atri bu i ções do Po der Mo de ra dor, in di ca das no art. 101, à ex ce ção da 6ª.

Art. 143. São res pon sá ve is os Con se lhe i ros de Esta do pe los con se lhos 
que de rem, opos tos às leis, e ao in te res se do Esta do, ma ni fes ta men te do lo sos.

Art. 144. O prín ci pe im pe ri al, logo que ti ver de zo i to anos com -
ple tos, será de di re i to do Con se lho de Esta do; os de ma is prín ci pes da Casa
Impe ri al, para en tra rem no Con se lho de Esta do, fi cam de pen den tes da
no me a ção do im pe ra dor. Estes e o prín ci pe im pe ri al não en tram no nú me ro 
mar ca do no art. 138.

CAPÍTULO 8º
Da For ça Mi li tar

Art. 145. To dos os bra si le i ros são obri ga dos a pe gar em ar mas,
para sus ten tar a in de pen dên cia e in te gri da de do Impé rio, e de fen dê-lo dos
seus ini mi gos ex ter nos ou in ter nos.
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Art. 146. Enquan to a Assem bléia Ge ral não de sig nar a for ça mi li tar
per ma nen te de mar e ter ra, sub sis ti rá a que en tão hou ver, até que pela mes ma
as sem bléia seja al te ra da para mais, ou para me nos.

Art. 147. A for ça mi li tar é es sen ci al men te obe di en te; ja ma is se
po de rá re u nir sem que lhe seja or de na do pela au to ri da de le gí ti ma.

Art. 148. Ao Po der Exe cu ti vo com pe te pri va ti va men te em pre gar
a for ça ar ma da de mar e ter ra, como bem lhe pa re cer con ve ni en te à se gu -
ran ça e de fe sa do Impé rio.

Art. 149. Os ofi ci a is do Exér ci to e Arma da não po dem ser pri va dos
das suas pa ten tes, se não por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te.

Art. 150. Uma or de nan ça es pe ci al re gu la rá a or ga ni za ção do
Exér ci to do Bra sil, suas pro mo ções, sol dos e dis ci pli na, as sim como da for ça 
na val.

TÍTULO 6º
Do Po der Ju di ci al

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Ju í zes e Tri bu na is de Jus ti ça

Art. 151. O Po der Ju di ci al é in de pen den te, e será com pos to de
ju í zes e ju ra dos, os qua is te rão lu gar as sim no cí vel como no cri me, nos ca sos,
e pelo modo, que os có di gos de ter mi na rem.

Art. 152. Os ju ra dos pro nun ci am so bre o fato, e os ju í zes apli cam 
a lei.

Art. 153. Os ju í zes de di re i to se rão per pé tu os, o que to da via se
não en ten de que não pos sam ser mu da dos de uns para ou tros lu ga res pelo
tem po, e ma ne i ra, que a lei de ter mi nar.

Art. 154. O im pe ra dor po de rá sus pen dê-los por que i xas con tra 
eles fe i tas, pre ce den do au diên cia dos mes mos ju í zes, in for ma ção ne ces -
sá ria, e ou vi do o Con se lho de Esta do. Os pa péis, que lhes são con cer nen tes, 
se rão re me ti dos à re la ção do res pec ti vo dis tri to, para pro ce der na for ma
da lei.

Art. 155. Só por sen ten ça po de rão es tes ju í zes per der o lu gar.
Art. 156. To dos os ju í zes de di re i to e os ofi ci a is de jus ti ça são

res pon sá ve is pe los abu sos de po der e pre va ri ca ções que co me te rem no
exer cí cio de seus em pre gos; esta res pon sa bi li da de se fará efe ti va por lei re gu -
la men tar.

Art. 157. Por su bor no, pe i ta, pe cu la to e con cus são ha ve rá con tra
eles ação po pu lar, que po de rá ser in ten ta da den tro de ano e dia pelo pró prio
que i xo so, ou por qual quer do povo, guar da da a or dem do pro ces so es ta be -
le ci da na lei.
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Art. 158. Para jul gar as ca u sas em se gun da e úl ti ma ins tân cia,
ha ve rá nas pro vín ci as do Impé rio as re la ções que fo rem ne ces sá ri as para
co mo di da de dos po vos.

Art. 159. Nas ca u sas cri mes, a in qui ri ção das tes te mu nhas e
to dos os mais atos do pro ces so, de po is da pro nún cia, se rão pú bli cos
des de já.

Art. 160. Nas cí ve is e nas pe na is ci vil men te in ten ta das, po de rão
as par tes no me ar ju í zes ár bi tros. Suas sen ten ças se rão exe cu ta das sem
re cur so, se as sim o con ven ci o na rem as mes mas par tes.

Art. 161. Sem se fa zer cons tar que se tem in ten ta do o meio da
re con ci li a ção, não se co me ça rá pro ces so al gum.

Art. 162. Para este fim ha ve rá ju í zes de paz, os qua is se rão ele ti vos 
pelo mes mo tem po, e ma ne i ra, por que se ele gem os ve re a do res das câ ma ras. 
Suas atri bu i ções e dis tri to se rão re gu la dos por lei.

Art. 163. Na ca pi tal do Impé rio, além da re la ção, que deve
exis tir, as sim como nas de ma is pro vín ci as, ha ve rá tam bém um tri bu nal
com a de no mi na ção de – Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, com pos to de ju í zes
le tra dos, ti ra dos das re la ções por suas an ti güi da des; e se rão con de co ra -
dos com o tí tu lo do Con se lho. Na pri me i ra or ga ni za ção po de rão ser
em pre ga dos nes te tri bu nal os mi nis tros da que les, que se hou ve rem de
abo lir.

Art. 164. A este tri bu nal com pe te:

1º) Con ce der ou de ne gar re vis tas nas ca u sas, e pela ma ne i ra, que 
a lei de ter mi nar.

2º) Co nhe cer dos de li tos e er ros de ofí cio que co me te rem os seus
mi nis tros, os das re la ções, os em pre ga dos no cor po di plo má ti co e os pre si -
den tes das pro vín ci as.

3º) Co nhe cer e de ci dir so bre os con fli tos de ju ris di ção e com pe -
tên cia das re la ções pro vin ci a is.

TÍTULO 7º
Da Admi nis tra ção e Eco no mia das Pro vín ci as

CAPÍTULO 1º
Da Admi nis tra ção

Art. 165. Ha ve rá em cada pro vín cia um pre si den te, no me a do
pelo im pe ra dor, que o po de rá re mo ver, quan do en ten der que as sim con vém
ao bom ser vi ço do Esta do.

Art. 166. A lei de sig na rá as suas atri bu i ções, com pe tên cia e au to -
ri da de, e quan to con vi er ao me lhor de sem pe nho des sa ad mi nis tra ção.
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CAPÍTULO 2º
Das Câ ma ras

Art. 167. Em to das as ci da des e vi las ora exis ten tes, e nas mais
que para o fu tu ro se cri a rem, ha ve rá câ ma ras, às qua is com pe te o go ver no
eco nô mi co e mu ni ci pal das mes mas ci da des e vi las.

Art. 168. As câ ma ras se rão ele ti vas e com pos tas do nú me ro de
ve re a do res que a lei de sig nar, e o que ob ti ver ma i or nú me ro de vo tos será
pre si den te.

Art. 169. O exer cí cio de suas fun ções mu ni ci pa is, for ma ção das
suas pos tu ras po li ci a is, apli ca ção das suas ren das, e to das as suas par ti cu la res 
e úte is atri bu i ções, se rão de cre ta dos por uma lei re gu la men tar.

CAPÍTULO 3º
Da Fa zen da Na ci o nal

Art. 170. A re ce i ta e des pe sa da Fa zen da Na ci o nal será en car re -
ga da a um tri bu nal, de ba i xo do nome de – Te sou ro Na ci o nal, onde, em
di ver sas es ta ções, de vi da men te es ta be le ci das por lei, se re gu la rá a sua
ad mi nis tra ção, ar re ca da ção e con ta bi li da de, em re cí pro ca cor res pon dên cia
com as te sou ra ri as e au to ri da des das pro vín ci as do Impé rio.

Art. 171. Toda as con tri bu i ções di re tas, à ex ce ção da que las, que
es ti ve rem apli ca das aos ju ros e amor ti za ção da dí vi da pú bli ca, se rão anu al -
men te es ta be le ci das pela Assem bléia Ge ral, mas con ti nu a rão, até que se
pu bli que a sua der ro ga ção ou se jam subs ti tu í das por ou tras.

Art. 172. O mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ha ven do re ce bi do
dos ou tros mi nis tros os or ça men tos re la ti vos às des pe sas das suas re par ti ções,
apre sen ta rá na Câ ma ra dos De pu ta dos anu al men te, logo que esta es ti ver
re u ni da, um ba lan ço ge ral da re ce i ta e des pe sa do Te sou ro Na ci o nal do ano 
an te ce den te, e igual men te o or ça men to ge ral de toda as des pe sas pú bli cas
do ano fu tu ro, e da im por tân cia de to das as con tri bu i ções e ren das pú bli cas.

TÍTULO 8º
Das Dis po si ções Ge ra is e Ga ran ti as dos Di re i tos Ci vis

e Po lí ti cos dos Ci da dãos Bra si le i ros
Art. 173. A Assem bléia Ge ral no prin cí pio das suas ses sões exa -

mi na rá se a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Esta do tem sido exa ta men te ob ser va da, 
para pro ver, como for jus to.

Art. 174. Se pas sa dos qua tro anos, de po is de ju ra da a Cons ti tu i ção 
do Bra sil, se co nhe cer que al gum dos seus ar ti gos me re ce re for ma, se fará a
pro po si ção por es cri to, a qual deve ter ori gem na Câ ma ra dos De pu ta dos, e
ser apo i a da pela ter ça par te de les.

Art. 175. A pro po si ção será lida por três ve zes com in ter va los de
seis dias de uma à ou tra le i tu ra; e de po is da ter ce i ra, de li be ra rá a Câ ma ra
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dos De pu ta dos, se po de rá ser ad mi ti da à dis cus são, se guin do-se tudo o
mais que é pre ci so para for ma ção de uma lei.

Art. 176. Admi ti da a dis cus são, e ven ci da a ne ces si da de da re for ma 
do ar ti go cons ti tu ci o nal, se ex pe di rá lei, que será san ci o na da, e pro mul ga da 
pelo im pe ra dor em for ma or di ná ria; e na qual se or de na rá aos ele i to res dos
de pu ta dos para a se guin te le gis la tu ra que nas pro cu ra ções lhes con fi ram
es pe ci al fa cul da de para a pre ten di da al te ra ção, ou re for ma.

Art. 177. Na se guin te le gis la tu ra, e na pri me i ra ses são, será a
ma té ria pro pos ta, e dis cu ti da, e o que se ven cer pre va le ce rá para a mu dan ça,
ou adi ção, à lei fun da men tal; e jun tan do-se à Cons ti tu i ção, será so le ne men te
pro mul ga da.

Art. 178. É só cons ti tu ci o nal o que diz res pe i to aos li mi tes e atri -
bu i ções res pec ti vas dos po de res po lí ti cos, e aos di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is
dos ci da dãos. Tudo o que não é cons ti tu ci o nal pode ser al te ra do sem as
for ma li da des re fe ri das, pe las le gis la tu ras or di ná ri as.

Art. 179. A in vi o la bi li da de dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da dãos
bra si le i ros, que tem por base a li ber da de, a se gu ran ça in di vi du al e a pro pri e -
da de, é ga ran ti da pela Cons ti tu i ção do Impé rio, pela ma ne i ra se guin te:

1º) Ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma cou sa se não em vir tu de da lei.

2º) Ne nhu ma lei será es ta be le ci da sem uti li da de pú bli ca.
3º) A sua dis po si ção não terá efe i to re tro a ti vo.
4º) To dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos, por pa la vras,

es cri tos, e pu bli cá-los pela im pren sa, sem de pen dên cia de cen su ra; con tan to 
que ha jam de res pon der pe los abu sos que co me te rem no exer cí cio des te
di re i to, nos ca sos, e pela for ma, que a lei de ter mi nar.

5º) Nin guém pode ser per se gui do por mo ti vo de re li gião, uma
vez que res pe i te a do Esta do, e não ofen da a mo ral pú bli ca.

6º) Qu al quer pode con ser var-se, ou sair do Impé rio, como lhe
con ve nha, le van do con si go os seus bens, guar da dos os re gu la men tos po li ci a is, 
e sal vo o pre ju í zo de ter ce i ro.

7º) Todo o ci da dão tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel. De no i te 
não se po de rá en trar nela, se não por seu con sen ti men to, ou para o de fen der 
de in cên dio, ou inun da ção; e de dia só será fran que a da a sua en tra da nos
ca sos, e pela ma ne i ra, que a lei de ter mi nar.

8º) Nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to nos ca sos 
de cla ra dos na lei; e nes tes den tro de vin te e qua tro ho ras con ta das da en tra da
na pri são, sen do em ci da des, vi las, ou ou tras po vo a ções pró xi mas aos lu ga res
da re si dên cia do juiz; e nos lu ga res re mo tos den tro de um pra zo ra zoá vel,
que a lei mar ca rá, aten ta a ex ten são do ter ri tó rio, o juiz, por uma nota, por
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ele as si na da, fará cons tar ao réu o mo ti vo da pri são, os no mes do seu acu sa dor,
e os das tes te mu nhas, ha ven do-as.

9º) Ain da com cul pa for ma da, nin guém será con du zi do à pri são,
ou nela con ser va do es tan do já pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos que 
a lei a ad mi te; e em ge ral nos cri mes que não ti ve rem ma i or pena, do que a
de seis me ses de pri são, ou des ter ro para fora da co mar ca, po de rá o réu
li vrar-se sol to.

10) À ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não pode ser exe cu ta da
se não por or dem es cri ta da au to ri da de le gí ti ma. Se esta for ar bi trá ria, o juiz, 
que a deu, e quem a ti ver re que ri do se rão pu ni dos com as pe nas que a lei
de ter mi nar.

O que fica dis pos to acer ca da pri são an tes de cul pa for ma da não
com pre en de as or de nan ças mi li ta res, es ta be le ci das como ne ces sá ri as à dis -
ci pli na; e re cru ta men to do Exér ci to; nem os ca sos que não são pu ra men te
cri mi na is, e em que a lei de ter mi na to da via a pri são de al gu ma pes soa, por
de so be de cer aos man da tos da jus ti ça, ou não cum prir al gu ma obri ga ção
den tro de de ter mi na do pra zo.

11) Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe ten te,
por vir tu de de lei an te ri or, e na for ma por ela pres cri ta.

12) Será man ti da a in de pen dên cia do Po der Ju di ci al. Ne nhu ma
au to ri da de po de rá avo car as ca u sas pen den tes, sus tá-las, ou fa zer re vi ver
os pro ces sos fin dos.

13) A lei será igual para to dos, quer pro te ja, quer cas ti gue, e
re com pen sa rá em pro por ção dos me re ci men tos de cada um.

14) Todo o ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos ci vis,
po lí ti cos ou mi li ta res, sem ou tra di fe ren ça que não seja a dos seus ta len tos e 
vir tu des.

15) Nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas do Esta do
em pro por ção dos seus ha ve res.

16) Fi cam abo li dos to dos os pri vi lé gi os, que não fo rem es sen ci al
e in te i ra men te li ga dos aos car gos, por uti li da de pú bli ca.

17) À ex ce ção das ca u sas que por sua na tu re za per ten cem a ju í zos 
par ti cu la res, na con for mi da de das leis, não ha ve rá foro pri vi le gi a do, nem
co mis sões es pe ci a is nas ca u sas cí ve is ou cri mes.

18) Orga ni zar-se-á quan to an tes um có di go ci vil e cri mi nal,
fun da do nas só li das ba ses da jus ti ça e eqüi da de.

19) Des de já fi cam abo li dos os aço i tes, a tor tu ra, a mar ca de fer ro 
quen te, e to das as mais pe nas cru éis.

20) Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te. Por tan to,
não ha ve rá em caso al gum con fis ca ção de bens, nem a in fâ mia do réu se
trans mi ti rá aos pa ren tes em qual quer grau, que seja.
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21) As ca de i as se rão se gu ras, lim pas, e bem are ja das, ha ven do
di ver sas ca sas para se pa ra ção dos réus, con for me suas cir cuns tân ci as, e
na tu re za dos seus cri mes.

22) É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de em toda a sua ple ni tu de.
Se o bem pú bli co le gal men te ve ri fi ca do exi gir o uso, e em pre go da pro pri e -
da de do ci da dão, será ele pre vi a men te in de ni za do do va lor dela. A lei mar ca rá 
os ca sos em que terá lu gar esta úni ca ex ce ção e dará as re gras para se de ter -
mi nar a in de ni za ção.

23) Tam bém fica ga ran ti da a dí vi da pú bli ca.
24) Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, de cul tu ra, in dús tria ou co mér cio

pode ser pro i bi do, uma vez que não se opo nha aos cos tu mes pú bli cos, à
se gu ran ça, e sa ú de dos ci da dãos.

25) Fi cam abo li das as cor po ra ções de ofí ci os, seus ju í zes, es cri vães,
e mes tres.

26) Os in ven to res te rão a pro pri e da de das suas des co ber tas, ou
das suas pro du ções. A lei lhes as se gu ra rá um pri vi lé gio ex clu si vo tem po rá rio,
ou lhes re mu ne ra rá em res sar ci men to da per da que ha jam de so frer pela
vul ga ri za ção.

27) O se gre do das car tas é in vi o lá vel. A ad mi nis tra ção do cor re io 
fica ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des te ar ti go.

28) Fi cam ga ran ti das as re com pen sas con fe ri das pe los ser vi ços
fe i tos ao Esta do, quer ci vis, quer mi li ta res; as sim como o di re i to ad qui ri do a 
elas na for ma das leis.

29) Os em pre ga dos pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is pe los
abu sos e omis sões pra ti ca das no exer cí cio das suas fun ções, e por não fa ze rem 
efe ti va men te res pon sá ve is os seus su bal ter nos.

30) Todo o ci da dão po de rá apre sen tar por es cri to ao Po der
Le gis la ti vo e ao Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas, ou pe ti ções, e até ex por
qual quer in fra ção da Cons ti tu i ção, re que ren do pe ran te a com pe ten te au to -
ri da de a efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res.

31) A Cons ti tu i ção tam bém ga ran te os so cor ros pú bli cos.
32) A ins tru ção pri má ria é gra tu i ta a to dos os ci da dãos.
33) Co lé gi os, e uni ver si da des, onde se rão en si na dos os ele men tos

das ciên ci as, be las-le tras e ar tes.
34) Os po de res cons ti tu ci o na is não po dem sus pen der a Cons ti tu i ção, 

no que diz res pe i to aos di re i tos in di vi du a is, sal vo nos ca sos e cir cuns tân ci as 
es pe ci fi ca das no pa rá gra fo se guin te.

35) Nos ca sos de re be lião, ou in va são de ini mi gos, pe din do a
se gu ran ça do Esta do que se dis pen sem por tem po de ter mi na do al gu mas
das for ma li da des que ga ran tem a li ber da de in di vi du al, po der-se-á fa zer por 
ato es pe ci al do Po der Le gis la ti vo. Não se achan do po rém a esse tem po
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re u ni da a as sem bléia, e cor ren do a pá tria pe ri go imi nen te, po de rá o go ver no
exer cer esta mes ma pro vi dên cia, como me di da pro vi só ria, e in dis pen sá vel,
sus pen den do-a ime di a ta men te que ces se a ne ces si da de ur gen te, que a mo ti -
vou; de ven do num e ou tro caso re me ter à as sem bléia, logo que re u ni da for,
uma re la ção mo ti va da das pri sões e de ou tras me di das de pre ven ção to ma das; 
e qua is quer au to ri da des que ti ve rem man da do pro ce der a elas se rão
res pon sá ve is pe los abu sos que ti ve rem pra ti ca do a esse res pe i to.

Rio de Ja ne i ro, 11 de de zem bro de 1823. – João Se ve ri a no Ma ci el da 
Cos ta – Luís José de Car va lho e Melo – Cle men te Fer re i ra Fran ça – Ma ri a no José
Pe re i ra da Fon se ca – João Go mes da Sil ve i ra Men don ça – Fran cis co Vi le la Bar bo sa
– Ba rão de San to Ama ro – Antô nio Luís Pe re i ra da Cu nha – Ma nu el Ja cin to
No gue i ra da Gama – José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des ta Cons ti tu i ção per ten cer, que a ju rem e fa çam ju rar, a 
cum pram e fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. 
O se cre tá rio de Esta do dos ne gó ci os do Impé rio a faça im pri mir, pu bli car e
cor rer.

Dada na ci da de do Rio de Ja ne i ro, aos 25 de mar ço de 1824; 3º da 
Inde pen dên cia e do Impé rio.

Impe ra dor, com guar da.

João Se ve ri a no Ma ci el da Cos ta

Extra í do de Cons ti tu i ção (1824). Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio do Bra sil. Rio de Jane i ro.
Tipografia. Na ci o nal. 1824. (Fo lhe to).
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318.4 – CONSTITUIÇÃO DE POUSO ALEGRE - REFORMA
PROPOSTA DA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO

(JULHO 1832)

Re for ma da se gun do os vo tos e ne ces si da des 
da Na ção em nome da San tís si ma Trin da de.

TÍTULO I
Do Impé rio do Bra sil, seu Ter ri tó rio

 e Go ver no, Di nas tia e Re li gião

Art. 1º O Impé rio do Bra sil é a as so ci a ção de to dos os ci da dãos bra
si le i ros. Eles for mam uma na ção li vre e in de pen den te, que não
ad mi te com qual quer ou tra laço al gum de união ou fe de ra ção

que se opo nha à sua in de pen dên cia.
Art. 2º O seu ter ri tó rio será di vi di do em tan tas pro vín ci as quan tas

pe dir o bem do Esta do.
Art. 3º O seu go ver no é mo nár qui co he re di tá rio, cons ti tu ci o nal e

re pre sen ta ti vo.
Art. 4º A di nas tia im pe ran te é a do Se nhor D. Pe dro II, atu al

Impe ra dor do Bra sil.
Art. 5º A Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na con ti nu a rá a ser a 

re li gião do im pé rio. To das as ou tras re li giões se rão per mi ti das com seu cul to
do més ti co ou par ti cu lar, em ca sas para isso des ti na das, sem for ma al gu ma
ex te ri or de tem plo.

TÍTULO II
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 6º São ci da dãos bra si le i ros:
1º)  Os que no Bra sil ti ve rem nas ci do, quer se jam in gê nu os ou

li ber tos, ain da que o pai seja es tran ge i ro, uma vez que este não re si da por
ser vi ço de sua na ção.



2º) Os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, que vi e rem es ta be le cer do mi cí lio no Impé rio.

3º) Os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ves se em país es tran ge i ro
em ser vi ço Impé rio, em bo ra eles não ve nham es ta be le cer do mi cí lio no Bra sil.

4º) To dos os nas ci dos em Por tu gal e suas pos ses sões, que sen do
já re si dên cia no Bra sil na épo ca em que se pro cla mou a in de pen dên cia nas
pro vín ci as, onde ha bi ta vam, ade ri ram a esta ex pres sa ou ta ci ta men te pela
con ti nu a ção de sua re si dên cia.

5º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos, qual quer que seja a sua re li -
gião. A lei de ter mi na rá as qua li da des pre ci sas para se ob ter car ta de na tu ra -
li za ção.

Art. 7º Per de os di re i tos de ci da dão bra si le i ro:
1º) o que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro;
2º) o que sem li cen ça do Impe ra dor ace i tar em pre go, pen são ou

con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro;
3º) o que for ba ni do por sen ten ça.
Art. 8º Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:
1º) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
2º) por sen ten ça con de na tó ria à pri são, des ter ro ou de gre do,

en quan to du ra rem os seus efe i tos.

TÍTULO III
Dos Po de res e Re pre sen ta ção Na ci o nal

Art. 9º A di vi são e har mo nia dos po de res po lí ti cos é o prin cí pio
con ser va dor dos di re i tos dos ci da dãos e o mais se gu ro meio de fa zer efe ti vas
as ga ran ti as que a Cons ti tu i ção ofe re ce.

Art. 10. Os po de res po lí ti cos re co nhe ci dos pela Cons ti tu i ção do
Impé rio são três: o Po der Le gis la ti vo, o Po der Exe cu ti vo e o Po der Ju di ci al.

Art. 11. Os re pre sen tan tes da Na ção bra si le i ra são o Impe ra dor e
a Assem bléia Ge ral.

Art. 12. To dos es tes po de res no Impé rio do Bra sil são de le ga ções
da Na ção.

TÍTULO IV
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dos Ra mos do Po der Le gis la ti vo e suas Atri bu i ções

Art. 13. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do à Assem bléia Ge ral, com
a san ção do Impe ra dor; e as Assem bléi as Pro vin ci a is com apro va ção dos
pre si den tes de pro vín ci as.
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Art. 14. A Assem bléia Ge ral com põe-se de duas câ ma ras: Câ ma ra
de De pu ta dos e Câ ma ra de Se na do res, ou Se na do.

Art. 15. É da atri bu i ção da Assem bléia Ge ral, re u ni das am bas as
Câ ma ras:

1º) To mar ju ra men to ao Impe ra dor, ao Prín ci pe Impe ri al e ao
Re gen te.

2º) Re co nhe cer o Re gen te ou no meá-lo.
3º) Re co nhe cer o Prín ci pe Impe ri al como su ces sor do Tro no na

pri me i ra re u nião, logo de po is do seu nas ci men to.
4º) No me ar tu tor ao Impe ra dor me nor, caso seu pai o não te nha

no me a do em tes ta men to.
5º) Re sol ver as dú vi das que ocor re rem so bre a su ces são da

Co roa.
6º) E em câ ma ras se pa ra das:
Na mor te do Impe ra dor ou va cân cia do tro no, ins ti tu ir exa me da 

ad mi nis tra ção que aca bou e re for mar os abu sos nela in tro du zi dos.
7º) Esco lher nova di nas tia no caso da ex tin ção da im pe ran te.
8º) Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
9º) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e pro mo ver o bem ge ral da

Na ção.
10) Fi xar, anu al men te, as des pe sas pú bli cas e re par tir a con tri -

bu i ção di re ta.
11) Fi xar, anu al men te, so bre in for ma ções do go ver no, as for ças

de mar e ter ra or di ná ri as e ex tra or di ná ri as.
12) Con ce der ou ne gar en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra e

mar den tro do Impé rio, ou dos por tos dele.
13) Au to ri zar o go ver no para con tra ir em prés ti mos.
14) Esta be le cer me i os con ve ni en tes para pa ga men tos da dí vi da

pú bli ca.
15) Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar a sua

ali e na ção.
16) Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos e es ta be le cer-lhes or de -

na dos.
17) De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção das

mo e das, as sim como o pa drão dos pe sos e me di das.
18) Esta be le cer os im pos tos con ve ni en tes para fa zer face às

des pe sas pú bli cas
19) Re sol ver as dú vi das que se sus ci ta rem en tre as Assem bléi as

Pro vin ci a is.
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20) Cas sar as re so lu ções das Assem bléi as Pro vin ci a is que fo rem
alhe i as de atri bu i ções ou opos tas ao bem ge ral do Impé rio.

Art. 16. Cada uma das Câ ma ras terá o tra ta men to de au gus tos e
dig nís si mos Se nho res Re pre sen tan tes da Na ção.

Art. 17. Cada le gis la tu ra du ra rá dois anos; e cada ses são anu al,
três me ses, e até qua tro, se nis so con cor dar a ma i o ria de am bas as Câ ma ras.

Art 18. A ses são im pe ri al de aber tu ra será to dos os anos no dia 3
de maio.

Art. 19. Tam bém será im pe ri al a ses são do en cer ra men to, e, tan to 
esta, como a da aber tu ra, se fará em Assem bléia Ge ral, re u ni das am bas as
Câ ma ras.

Art. 20. Seu ce ri mo ni al e o da par ti ci pa ção ao Impe ra dor será
fe i to na for ma do re gi men to co mum.

Art. 21. A no me a ção dos res pec ti vos pre si den tes, vice-pre si den tes e 
se cre tários das Câ ma ras, ve ri fi ca ção dos po de res de seus mem bros, ju ra -
men to e sua po lí cia in te ri or, bem como a no me a ção de ofi ci a is de suas se -
cre ta ri as e mais em pre ga dos das Câ ma ras, tudo se fará na for ma de seus
res pec ti vos re gu la men tos.

Art. 22. Na re u nião das duas Câ ma ras o Pre si den te do Se na do
di ri gi rá o tra ba lho; os de pu ta dos e se na do res to ma rão lu gar in dis tin ta men te.

Art. 23. Não se po de rá ce le brar ses são em cada uma das Câ ma ras
sem que já re u ni da a me ta de e mais um de seus res pec ti vos mem bros.
Me nor nú me ro, po rém, po der-se-á re u nir em ses sões pre pa ra tó ri as para fa -
zer ve ri fi car o nú me ro es ta be le ci do.

Art. 24. As ses sões de cada uma das Câ ma ras se rão pú bli cas, à
ex ce ção dos ca sos em que o bem do Esta do exi gir que se jam se cre tas.

Art. 25. Os ne gó ci os se re sol ve rão pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos 
dos mem bros pre sen tes.

Art. 26. Os mem bros de cada uma das Câ ma ras são in vi o lá ve is
pe las opi niões que pro fe ri rem no exer cí cio de suas fun ções.

Art. 27. Ne nhum se na dor ou de pu ta do pode ser pre so por au to -
ri da de al gu ma, sal vo por or dem de sua res pec ti va Câ ma ra, me nos em
fla gran te de li to, em que se não ad mi ta fi an ça.

Art. 28. Se al gum se na dor ou de pu ta do for pro nun ci a do, o juiz,
sus pen den do todo o ul te ri or pro ce di men to, dará con ta à sua res pec ti va
Câ ma ra, a qual de ci dirá se o pro ces so deva con ti nu ar e o mem bro ser ou
não sus pen so no exer cí cio de suas fun ções.

Art. 29. Se for no in ter va lo das ses sões que al gum se na dor ou
de pu ta do seja pro nun ci a do por cri me em que se não ad mi ta fi an ça, o juiz
dará par te na cor te ao go ver no e nas pro vín ci as aos pre si den tes, os qua is
de sig na rão al gu ma po vo a ção den tro da mes ma pro vín cia em que deva re si dir, 
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até que se apre sen te à sua res pec ti va Câ ma ra, do que fará ci en te ao go ver no,
ou pre si den te; e quan do an tes de tem po se re ti re do lu gar de sig na do, será
pos to em cus tó dia e dela re me ti do em tem po con ve ni en te à sua Câ ma ra
com o pro ces so em que se de cla re a cul pa e vi o la ção da ho me na gem.

Art. 30. Os se na do res e de pu ta dos po de rão ser no me a dos para o
car go de mi nis tro de Esta do e acu mu la rem as duas fun ções. Tam bém
acu mu lam as duas fun ções se já mi nis tros quan do fo ram no me a dos se na do res 
ou de pu ta dos.

Art. 31. Não se pode ser ao mes mo tem po mem bro de am bas as
Câ ma ras.

Art. 32. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção do de mi nis tro 
de Esta do, ces sa in te ri na men te en quan to du ra rem as fun ções de de pu ta do
ou de se na dor

Art. 33. No in ter va lo das ses sões não po de rá o Impe ra dor em pre gar 
um se na dor ou de pu ta do fora do Impé rio con tra sua von ta de, nem mes mo
irão exer cer seus em pre gos quan do isso os im pos si bi li te para se re u ni rem
no tem po da con vo ca ção da as sem bléia ge ral, or di ná ria ou ex tra or di ná ria.

Art. 34. Se por al gum caso im pre vis to, de que de pen da a se gu -
ran ça pú bli ca ou o bem do Esta do, for in dis pen sá vel que al gum se na dor
ou de pu ta do saia para ou tra co mis são, a res pec ti va câ ma ra o po de rá de ter -
mi nar.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 35. A Câ ma ra dos De pu ta dos é ele ti va e tem po rá ria.
Art. 36. É pri va ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos a ini ci a ti va:
1º) So bre im pos tos ge ra is.
2º) So bre re cru ta men tos.
3º) So bre a es co lha de nova di nas tia, no caso de ex tin ção da

Impe ran te.
Art. 37. Tam bém prin ci pi a rão na Câ ma ra dos De pu ta dos:
1º) O exa me da ad mi nis tra ção pas sa da e re for ma dos abu sos nela 

in tro du zi dos.
2º) A dis cus são das pro pos tas fe i tas pelo Po der Exe cu ti vo.
Art. 38. É da pri va ti va atri bu i ção da mes ma câ ma ra de cre tar que

tem lu gar a acu sa ção dos mi nis tros de Esta do;  po de rá igual men te de cre tar
a acu sa ção dos mem bros do Tri bu nal Su pre mo de Jus ti ça; e pela mes ma
for ma e com os mes mos efe i tos que tem o de cre to da acu sa ção dos mi nis -
tros de Esta do; não obs tan te po de rem ser os mes mos mem bros do Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti ça pro nun ci a dos pelo Se na do e pe las jus ti ças or di ná ri as.
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Art. 39. Os de pu ta dos ven ce rão, du ran te as ses sões, uma diá ria
ta xa da no fim da úl ti ma ses são da le gis la tu ra an te ce den te. Além dis to se
lhes ar bi tra rá pe las as sem bléi as pro vin ci a is res pec ti vas uma in de ni za ção
anu al para as des pe sas de ida e vol ta quan do mo rem fora da cor te.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 40. O Se na do é com pos to de mem bros tem po rá ri os, subs ti -
tu í dos cada dois anos pela ter ce i ra par te; ten do lu gar a pri me i ra subs ti tu i -
ção dois anos de po is da pri me i ra re u nião, e ti ra do por sor te o nú me ro que
deve ser subs ti tu í do nas duas pri me i ras subs ti tu i ções.

Art. 41. Cada pro vín cia dará tan tos se na do res quan tos fo rem
me ta de de seus res pec ti vos de pu ta dos; com a di fe ren ça que quan do o nú -
me ro dos de pu ta dos da pro vín cia for ím par, o nú me ro dos seus se na do res
será me ta de do nú me ro ime di a ta men te me nor, de ma ne i ra que a pro vín cia
que hou ver de dar onze de pu ta dos dará cin co se na do res.

Art. 42. A pro vín cia que ti ver um só de pu ta do ele ge rá, to da via, o 
seu se na dor, não obs tan te a re gra aci ma es ta be le ci da.

Art. 43. As ele i ções se rão fe i tas pela mes ma ma ne i ra que a dos
de pu ta dos.

Art. 44. Os lu ga res de se na do res que va ga rem se rão pre en chi dos
pela mes ma for ma da pri me i ra ele i ção, pela sua res pec ti va pro vín cia.

Art. 45. Para ser se na dor re quer-se:
1º) Que seja ci da dão bra si le i ro e que es te ja no gozo de seus di re i tos

po lí ti cos.
2º) Que te nha a ida de de trin ta e cin co anos para cima.
3º) Que seja pes soa de sa ber, ca pa ci da de e vir tu des, com pre fe -

rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi ços à Pá tria.
4º) Que te nha de ren di men to, anu al men te, por bens, in dús tria,

co mér cio, ou em pre go, a soma de oi to cen tos mil-réis.
Art. 46. Os prín ci pes da casa Impe ri al são se na do res por di re i to e 

te rão as sen to no Se na do logo que che ga rem à ida de de vin te e cin co anos.
Art. 47. É da atri bu i ção ex clu si va do Se na do:
1º) Co nhe cer dos de li tos co me ti dos pe los mem bros da fa mí lia

Impe ri al, mi nis tros de Esta do, se na do res, de pu ta dos e mem bros do Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti ça.

2º) Expe dir car tas de con vo ca ção da as sem bléia, caso o Impe ra dor
o não te nha fe i to dois me ses de po is do tem po que a Cons ti tu i ção de ter mi na,
para o que se re u ni rá o Se na do ex tra or di na ri a men te.
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3º) Con vo car a as sem bléia na mor te do Impe ra dor para a ele i ção
do re gen te nos ca sos em que ela tem lu gar, caso o re gen te pro vi só rio o não
faça.

Art. 48. No ju í zo dos cri mes cuja acu sa ção não per ten ce à Câ ma ra
dos De pu ta dos acu sa rá o pro cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal.

Art. 49. As ses sões do Se na do co me çam e aca bam ao mes mo
tem po que as da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 50. À ex ce ção dos ca sos or de na dos pela Cons ti tu i ção, toda a
re u nião do Se na do fora do tem po das ses sões da Câ ma ra dos De pu ta dos é
ilí ci ta e nula, ex ce to para jul gar.

Art. 51. Os se na do res ven ce rão um or de na do anu al mar ca do
pela as sem bléia ge ral na úl ti ma ses são da Le gis la tu ra an te ce den te. Aos de -
pu ta dos que por en fer mi da de ou dis tân cia não pu de rem co mo da men te vol -
tar para suas pro vín ci as du ran te a le gis la tu ra se ar bi tra rá pela as sem bléia
ge ral tam bém no sub sí dio anu al.

CAPÍTULO IV
Da Pro po si ção, Dis cus são, San ção e 

Pro mul ga ção das Leis

Art. 52. A pro po si ção, opo si ção e apro va ção dos pro je tos de lei
com pe tem a cada uma das câ ma ras.

Art. 53. O Po der Exe cu ti vo exer ce por qual quer dos mi nis tros de
Esta do a pro po si ção que lhe com pe te na for ma ção das leis e só de po is de
exa mi na da por uma co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde deve ter
prin cí pio, po de rá ser con ver ti da em pro je to de lei.

Art. 54. Os mi nis tros po dem as sis tir e dis cu tir a pro pos ta de po is
do re la tó rio da co mis são; mas não po de rão vo tar, sal vo se fo rem se na do res
ou de pu ta dos.

Art. 55. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos ado tar o pro je to, o re me te rá
à dos se na do res com a se guin te fór mu la: A Câ ma ra dos De pu ta dos en via à
Câ ma ra dos Se na do res a pro po si ção do Po der Exe cu ti vo (com emen das, ou
sem elas) e pen sa que ela tem lu gar.

Art. 56. Se não pu der ado tar a pro po si ção, par ti ci pa rá ao Impe ra dor
por uma de pu ta ção de sete mem bros da ma ne i ra se guin te: A Câ ma ra dos
De pu ta dos tes te mu nha ao Impe ra dor seu re co nhe ci men to pelo zelo que
mos tra em vi gi ar nos in te res ses do Impé rio e lhe su pli ca res pe i to sa men te se 
dig ne to mar em ul te ri or con si de ra ção a pro pos ta do Go ver no.

Art. 57. Em ge ral as pro po si ções que a Câ ma ra dos De pu ta dos
ad mi tir e apro var se rão re me ti das à Câ ma ra dos Se na do res com a fór mu la
se guin te: A Câ ma ra dos De pu ta dos en via ao Se na do a pro po si ção jun ta e
pen sa que tem lu gar pe dir-se ao Impe ra dor a sua san ção.
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Art. 58. Se po rém a Câ ma ra dos Se na do res não ado tar in te i ra -
men te o pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos, mas se o ti ver al te ra do ou adi ci -
o na do, re en vi a rá pela ma ne i ra se guin te: O Se na do en via à Câ ma ra dos De -
pu ta dos a sua pro po si ção (tal) com as emen das ou adi ções jun tas e pen sa
que com elas tem lu gar pe dir-se ao Impe ra dor a san ção im pe ri al.

Art. 59. Se o Se na do de po is de ter de li be ra do jul ga não po der
ad mi tir a pro po si ção, ou pro je to, dirá nos ter mos se guin tes: O Se na do tor na 
a re me ter à Câ ma ra dos De pu ta dos a pro po si ção (tal), a qual não tem po di -
do dar o seu con sen ti men to.

Art. 60. O mes mo pra ti ca rá a Câ ma ra dos De pu ta dos para com a
do Se na do, quan do nes te ti ver o pro je to a sua ori gem.

Art. 61. Se al gu ma das Câ ma ras não ado tar as emen das po de rá o 
pro je to ser de novo re di gi do e emen da do tan tas ve zes quan tas se jul gar
ne ces sá rio para ob ter a apro va ção.

Art. 62. Se qual quer das duas Câ ma ras, con clu í da a dis cus são,
ado tar in te i ra men te pro je to que a ou tra Câ ma ra lhe en vi ou, o re du zi rá a
de cre to, e, de po is de lido em ses são, di ri gi rá ao Impe ra dor em dois au tó gra fos 
as si na dos pelo pre si den te e os dois pri me i ros se cre tá ri os, pe din do-lhe sua
san ção pela fór mu la se guin te: A Assem bléia Ge ral di ri ge ao Impe ra dor o
de cre to in clu so, que jul ga van ta jo so e útil ao Impé rio, pede a Sua Ma jes ta de 
Impe ra dor se dig ne dar a sua san ção.

Art. 63. Esta re mes sa será fe i ta por uma de pu ta ção de sete
mem bros, en vi a da pela Câ ma ra ul ti ma men te de li be ran te, a qual ao mes mo
tem po in for ma rá a ou tra Câ ma ra, onde o pro je to teve ori gem, que tem ado ta do
a sua pro po si ção re la ti va a tal ob je to e que se di ri giu ao Impe ra dor pe din do-lhe
a sua san ção.

Art. 64. Re cu san do o Impe ra dor pres tar o seu con sen ti men to,
den tro de um mês se fará apre sen tar a Câ ma ra, que lhe en vi ou o de cre to, os 
mo ti vos, e, não o fa zen do, su põe-se a lei san ci o na da.

Art. 65. Se o pro je to não san ci o na do for pro pos to na mes ma ses são, 
e ven ci do por dois ter ços em am bas as Câ ma ras, e de novo apre sen ta do à
san ção, en ten de-se que o Impe ra dor o tem san ci o na do. O mes mo acon te ce rá
se o de cre to lhe for apre sen ta do nos mes mos ter mos na ses são do ano
se guin te, ain da que en tão apro va do so men te pela ma i o ria de am bas as
câ ma ras.

Art. 66. Se o Impe ra dor ado tar o pro je to da Assem bléia Ge ral, se
ex pri mi rá as sim: O Impe ra dor con sen te com o que fica san ci o na do e nos ter -
mos de ser pro mul ga do como lei do Impé rio; e um dos dois au tó gra fos, de -
po is de as si na dos pelo Impe ra dor, será re me ti do para o ar qui vo da Câ ma ra
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que o en vi ou e o ou tro ser vi rá para por ele se fa zer a pro mul ga ção da lei,
pela res pec ti va se cre ta ria do Esta do, onde será guar da do.

Art. 67. A fór mu la da pro mul ga ção da lei será con ce bi da nos
se guin tes ter mos: Dom (N) por gra ça de Deus, e unâ ni me acla ma ção dos
po vos Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil Fa ze mos sa ber a to dos os nos sos
sú di tos, que a Assem bléia Ge ral de cre tou e nós que re mos a lei se guin te (a
ín te gra da lei nas suas dis po si ções so men te): Man da mos, por tan to, a to das
as au to ri da des a quem o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer,
que a cum pram e fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra men te como nela se
con tém. O Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os de... (o da re par ti ção com pe -
ten te) a faça im pri mir, pu bli car e cor rer.

Art. 68. Assi na da a lei pelo Impe ra dor, re fe ren da da pelo se cre tá rio
de Esta do com pe ten te e se la da com o selo do Impé rio, se guar da rá o ori gi nal
no ar qui vo pú bli co e se re me te rão os exem pla res dela im pres sos a to das as
Câ ma ras do Impé rio, tri bu na is e mais lu ga res onde con ve nha fa zer-se
pú bli ca.

CAPÍTULO V
Das Assem bléi as Pro vin ci a is

Art. 69. A Cons ti tu i ção re co nhe ce e ga ran te o di re i to de in ter vir
todo o ci da dão nos ne gó ci os de sua pro vín cia e que são ime di a ta men te re la -
ti vos a seus in te res ses pe cu li a res.

Art. 70. Este di re i to será exer ci ta do pe las Câ ma ras dos mu ni cí pi -
os e pela as sem bléia pro vin ci al que se deve es ta be le cer em cada pro vín cia,
inda mes mo na que la em que es ti ver a ca pi tal do Impé rio.

Art. 71. Cada as sem bléia pro vin ci al cons ta rá de trin ta e um
mem bros nas pro vín ci as do Pará, Ma ra nhão Ce a rá, Per nam bu co, Ba hia,
Mi nas, São Pa u lo, Rio Gran de do Sul e Rio de Ja ne i ro; e nas ou tras de vin te
e um.

Art. 72. É da atri bu i ção ex clu si va da as sem bléia pro vin ci al:

1º) To mar ju ra men to ao novo pre si den te da pro vín cia e ao
vice-pre si den te.

2º) No me ar vice-pre si den te.

3º) Fa zer re so lu ções re la ti vas às ne ces si da des e in te res ses pe cu li a res
da pro vín cia, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.

4º) Fi xar anu al men te a re ce i ta, e des pe sa pú bli ca da pro vín cia.

5º) Esta be le cer os im pos tos ne ces sá ri os às des pe sas pú bli cas da
pro vín cia.
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6º) Fi xar anu al men te, sob pro pos ta das câ ma ras mu ni ci pa is com
in for ma ção do pre si den te da pro vín cia, as guar das mu ni ci pa is ne ces sá ri as.

7º) Au to ri zar o pre si den te da pro vín cia para con tra ir de ter mi na do
em prés ti mo; de pen den do, po rém, a sua exe cu ção da apro va ção da Assem -
bléia Ge ral.

8º) Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens pro vin ci a is; mas não po de rá
au to ri zar a sua ali e na ção, sem apro va ção da Assem bléia Ge ral.

9º) Cri ar, e su pri mir em pre gos da pro vín cia e al te rar sua di vi são.
10) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e pro mo ver o bem ge ral da

pro vín cia.
11) Re sol ver a sus pen são do pre si den te da pro vín cia quan do

pro nun ci a do de cri me em que se não ad mi ta fi an ça, ou te nha in cor ri do em
cri me gra ve de res pon sa bi li da de; pro ce den do-se, nes te caso, em tudo como
se pro ce de nas acu sa ções dos mi nis tros de Esta do, re me ten do o pro ces so ao 
tri bu nal com pe ten te.

12) Re sol ver que al gum dos seus mem bros con ti nue a ser pro ces -
sa do pe ran te o tri bu nal com pe ten te, sem o que não po de rá nem ser pre so,
ex ce to nos ca sos e pela ma ne i ra men ci o na da nos arts. 27, 28 e 29.

13) Mar car o va lor das ca u sas ci vis em que tem lu gar o pe dir
re vis ta das sen ten ças ao tri bu nal su pre mo de jus ti ça.

14) Re ce ber re pre sen ta ções e que i xas con tra os em pre ga dos
pú bli cos para pro mo ver a res pon sa bi li da de dos mes mos.

Art. 73. As as sem bléi as pro vin ci a is te rão o tra ta men to de ex ce -
lên cia; e seus mem bros, quan do re u ni dos, o de ex ce len tís si mos se nho res.

Art. 74. A as sem bléia onde es ti ver a cor te po de rá so men te acu sar 
os mi nis tros de Esta do, pe ran te o Se na do, nos ca sos em que as ou tras po dem
sus pen der os pre si den tes.

Art. 75. Qu al quer as sem bléia pro vin ci al do se gun do ano da
le gis la tu ra em di an te po de rá pro por à Assem bléia Ge ral a cri a ção de uma
se gun da câ ma ra e au men to de nú me ro de de pu ta dos da dita as sem bléia
pro vin ci al, de sig nan do nú me ro, qua li da de, du ra ção e atri bu i ções des sa
se gun da câ ma ra, e, se for apro va da a pro pos ta com al te ra ção, ou sem ela,
será logo pos ta em exe cu ção, não po den do mais ser al te ra da se não na for ma
dos arts. 167, 168, 169 e 170.

Art. 76. A re u nião das as sem bléi as pro vin ci a is se fará nas ca pi ta -
is das res pec ti vas pro vín ci as e na pri me i ra ses são pre pa ra tó ria no me a rão
pre si den te, vice-pre si den te, dois se cre tá ri os e su plen tes, que ser vi rão por
todo o tem po da ses são; exa mi na rão e ve ri fi ca rão a le gi ti mi da de da ele i ção
de seus mem bros.

Art. 77. To dos os anos ha ve rá ses são e du ra rá dois me ses, po den -
do pror ro gar-se por mais um mês se nis so con vi er a ma i o ria da as sem bléia.
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Art. 78. Para ha ver ses são de ve rá achar-se re u ni da mais de me ta de
do nú me ro de seus mem bros.

Art. 79. Não po dem ser ele i tos para mem bros das as sem bléi as
pro vin ci a is o pre si den te da pro vín cia, o co man dan te das ar mas e o pre la do
da di o ce se.

Art. 80. O pre si den te da pro vín cia as sis ti rá a ins ta la ção da as sem -
bléia pro vin ci al e seu en cer ra men to. Aque la terá lu gar no dia que os pre si den tes 
de sig na rem pela pri me i ra vez, e para o fu tu ro as mes mas as sem bléi as mar ca rão
de fi ni ti va men te. Terá as sen to à di re i ta do pre si den te da as sem bléia e nes sa oca -
sião di ri gi rá sua fala à mes ma, ins tru in do-a do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos e
das pro vi dên ci as que a pro vín cia mais pre ci sar para o seu me lho ra men to.

Art. 81. Os ne gó ci os que co me ça rem nas câ ma ras se rão re me ti dos
ofi ci al men te ao pri me i ro se cre tá rio da as sem bléia, onde se rão dis cu ti dos a
por tas aber tas, bem como os que ti ve rem ori gem nas mes mas as sem bléi as.
As suas re so lu ções se rão to ma das à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos dos
mem bros pre sen tes.

Art. 82. Não se po dem pro por nem de li be rar nes tas as sem bléi as:
1º) So bre in te res ses ge ra is da na ção
2º) So bre qua is quer ajus tes de umas com ou tras pro vín ci as.
Art. 83. As re so lu ções das as sem bléi as pro vin ci a is se rão re me ti das

por ofí cio das mes mas aos pre si den tes das res pec ti vas pro vín ci as para
dar-lhes sua apro va ção, se guin do-se nes te pro ces so tudo quan to fica
dis pos to a res pe i to dos pro je tos ofe re ci dos à san ção Impe ri al, com a úni ca
di fe ren ça de di zer – o pre si den te apro va – em lu gar do – Impe ra dor con sen te
– E a pro mul ga ção será pela ma ne i ra se guin te:

F. pre si den te da pro vín cia de... Faço sa ber que a as sem bléia pro -
vin ci al re sol veu e eu apro vei a se guin te re so lu ção – Man do, por tan to, a to das
as au to ri da des a quem o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da re so lu ção
per ten cer, que a cum pra e faça cum prir e guar dar tão in te i ra men te como
nela se con tém.

Art. 84. Os de pu ta dos das as sem bléi as pro vin ci a is go za rão em
todo o Impé rio das mes mas prer ro ga ti vas e pri vi lé gi os con ce di dos aos
de pu ta dos da na ção, sen do res pon sa bi li za dos pe los cri mes que co me te rem
du ran te a le gis la tu ra pe ran te as mes mas as sem bléi as na que les cri mes em
que não jul gam os ju ra dos, e proce den do o go ver no e pre si den te das
res pec ti vas pro vín ci as para com os mes mos como nos arts. 28 e 29, até que
se jam jul ga dos pe los ju ra dos.

Art. 85. Ven ce rão uma diá ria du ran te as ses sões mar ca das pela
an te ce den te le gis la tu ra pro vin ci al e uma in de ni za ção anu al para vin da e
vol ta, quan do mo rem fora dos lu ga res onde se re u ni rem as as sem bléi as.

Art. 86. Para a pri me i ra le gis la tu ra o go ver no de sig na rá as diá ri as
aos de pu ta dos da na ção e da pro vín cia onde es ti ver a cor te; e or de na do aos

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  233



se na do res e as res pec ti vas in de ni za ções de vin da e vol ta. Os pre si den tes
das pro vín ci as fa rão para com os de pu ta dos das as sem bléi as pro vin ci a is.

Art. 87. O mé to do de pros se gui rem as as sem bléi as pro vin ci a is
em seus tra ba lhos, sua po lí cia in ter na e ex ter na, a no me a ção e re mo ção de
ofi ci a is de suas se cre ta ri as e mais em pre ga dos de suas ca sas, tudo se fará na 
for ma dos re gi men tos que for ma rem. Inde pen den te de apro va ção dos .pre -
si den tes das pro vín ci as, ser vin do in te ri na men te o que lhes for dado pela
Assem bléia Ge ral.

Art. 88. De to das as re so lu ções das as sem bléi as pro vin ci a is será
re me ti da uma có pia au tên ti ca à Assem bléia Ge ral, pelo in ter mé dio do
Po der Exe cu ti vo, para esta exa mi nar se ofen dem a Cons ti tu i ção e leis ge ra is 
do Impé rio, em cujo caso se rão re vo ga das.

CAPÍTULO VI
Das Ele i ções

Art. 89. As no me a ções dos de pu ta dos e se na do res para a Assem -
bléia Ge ral e dos de pu ta dos das as sem bléi as pro vin ci a is se rão fe i tas por
ele i ções in di re tas, ele gen do a mas sa dos ci da dãos ati vos em as sem bléi as
pa ro qui a is os ele i to res de pro vín cia, e es tes os re pre sen tan tes da na ção e
pro vín cia.

Art. 90. Têm voto nes tas ele i ções pri má ri as:
1º) Os ci da dãos bra si le i ros que es tão no gozo de seus di re i tos

po lí ti cos;
2º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
Art. 91. São ex clu í dos de vo tar nas as sem bléi as pa ro qui a is:
1º) Os me no res de vin te e um anos.
2º) Os fi lhos-fa mí li as que es ti ve ram na com pa nhia de seus pais,

sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos.
3º) Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os guar da-li vros 

e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio, os cri a dos da casa Impe ri al que 
não fo rem de ga lão bran co e os ad mi nis tra do res das fa zen das ru ra is e fá bri cas.

4º) Os re li gi o sos e qua is quer que vi vam em co mu ni da de cla us tral.
5º) Os que não ti ve rem de ren da li qui da anu al cem mil-réis por

bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre gos.
Art. 92. Os que não po dem vo tar às as sem bléi as pri má ri as de

pa ró quia, não po dem ser mem bros, nem vo tar na no me a ção de al gu ma
au to ri da de ele ti va na ci o nal ou lo cal.

Art. 93. Po dem ser ele i to res e vo tar na ele i ção dos de pu ta dos,
se na do res e de pu ta dos das as sem bléi as pro vin ci a is to dos os que po dem
vo tar na as sem bléia pa ro qui al. Exce tu am-se:
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1º) Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al du zen tos mil-réis
por bens de réis, in dús tria, co mér cio ou em pre go.

2º) Os li ber tos.
3º) Os cri mi no sos.
Art. 94. To dos os que po dem ser ele i to res são há be is para se rem

no me a dos de pu ta dos. Exce tu am-se:
1º) Os que não ti ve rem qua tro cen tos mil-réis de ren da li qui da,

na for ma dos arts. 91 e 93.
2º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
3º) Os que não pro fes sa rem a re li gião do Esta do.
Art. 95. Os ci da dãos bra si le i ros em qual quer par te que exis tam

são ele gí ve is em cada dis tri to ele i to ral para de pu ta dos ou se na do res ain da
quan do aí não se jam nas ci dos, re si den tes, ou do mi ci li a dos.

Art. 96. Uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo prá ti co das ele i ções 
e o nú me ro dos de pu ta dos re la ti va men te à po pu la ção do Impé rio.

TÍTULO V
Do Impe ra dor

CAPÍTULO I
Do Po der Exe cu ti vo

Art. 97. A pes soa do Impe ra dor é in vi o lá vel e sa gra da: ele não
está su je i to a res pon sa bi li da de al gu ma.

Art. 98. Os seus tí tu los são – Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil
e tem o tra ta men to de Ma jes ta de Impe ri al.

Art. 99. O Impe ra dor é o che fe do Po der Exe cu ti vo; e o exer ci ta
pe los seus mi nis tros de Esta do. São suas atri bu i ções:

1º) Con vo car a nova Assem bléia Ge ral or di ná ria no dia três de
ju nho do se gun do ano da le gis la tu ra exis ten te.

2º) Con vo car a Assem bléia Ge ral ex tra or di na ri a men te nos in ter -
va los das ses sões, quan do as sim o pe dir o bem do Esta do.

3º) San ci o nar os de cre tos e re so lu ções da Assem bléia Ge ral.
4º) Pror ro gar ou adi ar a Assem bléia Ge ral.
5º) No me ar e de mi tir li vre men te os mi nis tros de Esta do.
6º) Sus pen der os ma gis tra dos quan do as sim con ve nha à tran qüi -

li da de pú bli ca e in te res se do Esta do, re me ten do os pa péis que con te nham
os mo ti vos à au to ri da de com pe ten te para os res pon sa bi li zar.

7º) Fa zer con ser var em cus tó dia os mem bros do Tri bu nal Su pre mo
de Jus ti ça que fo rem pro nun ci a dos em cri me em que se não ad mi ta fi an ça
até que se re ú na o Se na do, que os deve jul gar.
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8º) Per do ar e mo de rar as pe nas im pos tas aos réus con de na dos
por sen ten ça, quan do a hu ma ni da de ou in te res se pú bli co o acon se lhem;
mas nos cri mes po lí ti cos de pen de rá o per dão da apro va ção da Assem bléia
Ge ral.

9º) Con ce der a anis tia em caso ur gen te, quan do a sal va ção pú bli ca
e a hu ma ni da de o exi gi rem.

10) No me ar bis pos.
11) Pro ver os em pre gos po lí ti cos, ci vis e os ecle siás ti cos sob pro -

pos ta trí pli ce dos pre la dos.
12) No me ar ma gis tra dos.
13) No me ar os co man dan tes da for ça de ter ra e mar e re mo vê-los 

quan do as sim con ve nha ao ser vi ço pú bli co.
14) Con ce der li cen ça tem po rá ria aos em pre ga dos por ca u sa jus ta.
15) Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas com as na ções es tran ge i ras.
16) Fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si va e de fen si va, de sub sí dio e

co mér cio, le van do-os de po is de con clu í dos, e an tes de ra ti fi ca dos, ao co nhe -
ci men to da Assem bléia Ge ral quan do o in te res se e se gu ran ça do Esta do o
per mi ti rem, para pri me i ro ob ter a sua apro va ção.

17) De cla rar a guer ra e fa zer a paz par ti ci pan do à as sem bléia as
co mu ni ca ções que fo rem com pa tí ve is com os in te res ses e se gu ran ça do
Esta do.

18) Con ce der car tas de na tu ra li za ção na for ma da lei.
19) Con ce der mer cês, hon ras e dis tin ções que pela Assem bléia

Ge ral fo rem es ta be le ci das para re com pen sa de ser vi ços fe i tos ao Esta do; ex -
ce to tí tu los,  que nun ca se rão cri a dos.

20) Expe dir os de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos ade qua dos à
boa exe cu ção das leis e para fir mar a in te li gên cia das mes mas.

21) De cre tar a apli ca ção dos ren di men tos des ti na dos pela
Assem bléia Ge ral aos vá ri os da pú bli ca ad mi nis tra ção.

22) Con ce der ou ne gar o be ne plá ci to aos de cre tos dos con cí li os e
le tras apos tó li cas e qua is quer ou tras cons ti tu i ções ecle siás ti cas que se não
opu se rem à Cons ti tu i ção; e pre ce den do a apro va ção da as sem bléia, se con -
ti ve rem dis po si ção ge ral.

23) Pro ver a tudo que for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e ex -
ter na do Esta do, na for ma da Cons ti tu i ção.

Art. 100. O Impe ra dor an tes de ser acla ma do pres ta rá nas mãos
do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas câ ma ras, o se guin te ju ra men to:

Juro man ter a re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, a in te gri da de 
e in di vi si bi li da de do Impé rio; ob ser var e fa zer ob ser var a Cons ti tu i ção po lí -
ti ca da Na ção bra si le i ra e mais leis do Impé rio e pro ver ao bem ge ral do
Bra sil quan to em mim cou ber.
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Art. 101. O Impe ra dor não po de rá sair do Impé rio do Bra sil sem
o con sen ti men to da Assem bléia Ge ral; e se o fi zer se en ten de rá que ab di cou 
à Co roa.

CAPÍTULO II
Da Fa mí lia Impe ri al e sua Do ta ção

Art. 102. O her de i ro pre sun ti vo do Impé rio terá o tí tu lo de “Prín -
ci pe Impe ri al” e o seu pri mo gê ni to o de “Prín ci pe do Grão-Pará”; to dos os
mais te rão o de “prín ci pes”. O tra ta men to do her de i ro pre sun ti vo será o de
“Alte za Impe ri al” e o mes mo será o do prín ci pe do Grão-Pará; os ou tros
prín ci pes te rão o tra ta men to de al te za.

Art. 103. O her de i ro pre sun ti vo, em com ple tan do qua tor ze anos
de ida de, pres ta rá nas mãos do pre si den te do Se na do, re u ni das as duas Câ -
ma ras, o se guin te ju ra men to:

Juro man ter a re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, ob ser var a
Cons ti tu i ção po lí ti ca da Na ção bra si le i ra e ser obe di en te às leis e ao Impe ra -
dor.

Art. 104. A Assem bléia Ge ral, logo que o Impe ra dor su ce der no
Impé rio, lhe as si na rá, e à Impe ra triz sua au gus ta es po sa, uma do ta ção cor -
res pon den te ao de co ro de sua alta dig ni da de.

Art. 105. A as sem bléia as si na rá tam bém ali men tos ao prín ci pe
Impe ri al e aos de ma is prín ci pes des de que nas ce rem. Os ali men tos da dos
aos prín ci pes ces sa rão so men te quan do eles sa í rem para fora do Impé rio.

Art. 106. Os mes tres dos prín ci pes se rão da es co lha e no me a ção
do Impe ra dor, e a as sem bléia lhes de sig na rá os or de na dos, que de ve rão ser
pa gos pelo te sou ro na ci o nal.

Art. 107. Na pri me i ra ses são de cada le gis la tu ra, a Câ ma ra dos
De pu ta dos exi gi rá dos mes tres uma con ta do es ta do do adi an ta men to dos
seus au gus tos dis cí pu los.

Art. 108. Qu an do as prin ce sas hou ve rem de ca sar, a as sem bléia
lhes as si na rá dote, e com a en tre ga dele ces sa rão os ali men tos.

Art. 109. Aos prín ci pes que se ca sa rem e fo rem re si dir fora do
Impé rio se en tre ga rá por uma vez so men te uma quan tia de ter mi na da pela
as sem bléia, com o que ces sa rão os ali men tos que per ce bi am.

Art. 110. A do ta ção, ali men tos e do tes de que fa la mos ar ti gos an -
te ce den tes se rão pa gos pelo te sou ro pú bli co, en tre gues a um mor do mo, no -
me a do pelo Impe ra dor, com quem se po de rão tra tar as ações ati vas e pas si -
vas, con cer nen tes aos in te res ses da casa Impe ri al.

Art. 111. A as sem bléia de sig na rá os pa lá ci os e ter re nos cujo uso e 
fru to fi carão per ten cen do ao Impe ra dor e seus su ces so res.
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CAPÍTULO III
Da Su ces são do Impé rio

Art. 112. O Sr. D. Pe dro II, por unâ ni me acla ma ção dos po vos,
atu al Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, im pe ra rá sem pre no Bra sil.

Art. 113. Sua des cen dên cia le gí ti ma su ce de rá no tro no se gun do a 
or dem re gu lar de pri mo ge ni tu ra e re pre sen ta ção, pre fe rin do sem pre a li nha 
an te ri or às pos te ri o res: na mes ma li nha o grau mais pró xi mo ao mais re mo -
to; no mes mo grau o sexo mas cu li no ao fe mi ni no, no mes mo sexo a pes soa
mais ve lha à mais moça.

Art. 114. Extin tas as li nhas dos des cen den tes le gí ti mos do Sr. D.
Pe dro II, ain da em vida do úl ti mo des cen den te, e du ran te o seu Impé rio, es -
co lhe rá a as sem bléia Ge ral nova di nas tia.

Art. 115. Ne nhum es tran ge i ro po de rá su ce der na Co roa do
Impé rio do Bra sil.

Art. 116. O ca sa men to da prin ce sa her de i ra pre sun ti va da co roa
será fe i to a apra zi men to do Impe ra dor; não exis tin do Impe ra dor ao tem po
em que se tra tar des te con sór cio, não po de rá ele efe tu ar-se sem apro va ção
da Assem bléia Ge ral. Seu ma ri do não terá par te no go ver no e so men te se
cha ma rá Impe ra dor de po is que ti ver da Impe ra triz fi lho ou fi lha.

Art. 117. Acon te cen do mor rer o Sr. D. Pe dro II sem su ces são,
pas sa rá a co roa à Srª Prin ce sa D. Ja nuá ria, e à sua des cen dên cia le gí ti ma;
em fal ta des ta e sua des cen dên cia, pas sa rá a co roa à Srª Prin ce sa D. Pa u la, e
à sua des cen dên cia le gí ti ma; em fal ta des ta e sua des cen dên cia, pas sa rá a
co roa à Srª Prin ce sa D. Fran cis ca, e sua des cen dên cia le gí ti ma.

CAPÍTULO IV
Do Re gen te na Me no ri da de ou Impe di men to do Impe ra dor

Art. 118. O Impe ra dor é me nor até a ida de de de zo i to anos com -
ple tos.

Art. 119. Du ran te a sua me no ri da de, o Impé rio será go ver na do
por uma re gên cia, a qual per ten ce rá ao pa ren te mais che ga do do Impe ra dor 
se gun do a su ces são: e que seja ma i or de vin te e cin co anos.

Art. 120. Se o Impe ra dor não ti ver pa ren te al gum que re ú na es tas 
qua li da des, será o Impé rio go ver na do por um re gen te, no me a do cada qua -
tro anos pela Assem bléia Ge ral. A re gên cia atu al go ver na rá até que a
Assem bléia Ge ral na pró xi ma re u nião no me ie re gen te.

Art. 121. Enquan to se não ele ger re gen te, ou este não to mar pos -
se, ou no seu im pe di men to, bem como no do Impe ra dor, re ge rá pro vi so ri a -
men te o mi nis tro do Impé rio, e, na fal ta des te, qual quer dos mi nis tros de
Esta do, que for mais ve lho em ida de, até que a Assem bléia Ge ral dê pro vi -
dên ci as a este res pe i to.
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Art. 122. No caso de fa le cer a Impe ra triz im pe ran te, será re gen te
seu marido.

Art. 123. Se o Impe ra dor, por ca u sa fí si ca ou mo ral evi den te men -
te re co nhe ci da pela plu ra li da de de cada uma das Câ ma ras da as sem bléia,
se im pos si bi li tar para go ver nar, em seu lu gar go ver na rá, como re gen te, o
prín ci pe Impe ri al, se for ma i or de de zo i to anos.

Art. 124. O re gen te pres ta rá o ju ra men to men ci o na do no art. 101, 
acres cen tan do a cláu su la de fi de li da de ao Impe ra dor, e de lhe en tre gar o
go ver no, logo que ele che gue à ma i o ri da de, ou ces sar seu im pe di men to.

Art. 125. Os atos do re gen te se rão ex pe di dos em nome do Impe -
ra dor, pela fór mu la se guin te:

1º) man da o re gen te em nome do Impe ra dor;
2º) man da o prín ci pe Impe ri al em nome do Impe ra dor.
Art. 126. O re gen te não é res pon sá vel.
Art. 127. Du ran te a me no ri da de do su ces sor da co roa, será seu

tu tor quem seu pai lhe ti ver no me a do em tes ta men to; na fal ta des te, a
Impe ra triz–mãe, en quan to não tor nar a ca sar; fal tan do esta, a Assem bléia
Ge ral no me a rá tu tor, con tan to que nun ca po de rá ser tu tor do Impe ra dor
me nor aque le a quem pos sa to car a su ces são da co roa na sua fal ta.

CAPÍTULO V
Do Mi nis té rio

Art. 128. Ha ve rá di fe ren tes se cre ta ri as de Esta do. A lei de sig na rá 
os ne gó ci os per ten cen tes a cada uma e seu nú me ro as re u ni rá ou se pa ra rá,
como mais con vi er.

Art. 129. Os mi nis tros de Esta do re fe ren da rão ou as si na rão to dos 
os atos do Po der Exe cu ti vo, sem o que não po de rão ter exe cu ção.

Art. 130. Os mi nis tros de Esta do se rão res pon sá ve is:
1º) por tra i ção;
2º) por pe i ta, su bor no ou con cus são;
3º) por abu so do po der;
4º) pela fal ta de ob ser vân cia da lei;
5º) pelo que obra rem con tra a li ber da de, se gu ran ça ou pro pri e -

da de dos ci da dãos;
6º) por qual quer dis si pa ção dos bens pú bli cos.
Art. 131. Uma lei par ti cu lar es pe ci fi ca rá a na tu re za nes tes de li tos 

e a ma ne i ra de pro ce der con tra eles.
Art. 132. Não sal va aos mi nis tros da res pon sa bi li da de a or dem

do Impe ra dor vo cal ou por es cri to.
Art. 133. Os es tran ge i ros, pos to que na tu ra li za dos, não po dem

ser mi nis tros Esta do.
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CAPÍTULO VI
Da For ça Mi li tar

Art. 134. To dos os bra si le i ros são obri ga dos a pe gar em ar mas,
para sus ten tar in de pen dên cia e in te gri da de do Impé rio, e de fen dê-lo dos
seus ini mi gos ex ter nos ou in ter nos.

Art. 135. Enquan to a Assem bléia Ge ral não de sig nar a for ça mi li -
tar per ma nen te de mar e ter ra, sub sis ti rá a que en tão hou ver, até que pela
mes ma as sem bléia seja al te ra da para mais ou para me nos.

Art. 136. A for ça mi li tar é es sen ci al men te obe di en te; ja ma is se
po de rá re u nir sem que lhe seja or de na do pela au to ri da de le gí ti ma.

Art. 137. Ao Po der Exe cu ti vo com pe te pri va ti va men te em pre gar
a for ça ar ma da de mar e ter ra, como bem lhe pa re cer con ve ni en te a se gu -
ran ça e de fe sa do Impé rio.

Art. 138. Os ofi ci a is do exér ci to e ar ma da não po dem ser pri va -
dos das suas pa ten tes, se não por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te.

Art. 139. Uma or de nan ça es pe ci al re gu la rá a or ga ni za ção do
exér ci to do Bra sil, suas pro mo ções, sol dos e dis ci pli na, as sim como da for ça 
na val.

TÍTULO VI
Do Po der Ju di ci al

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Ju í zes e Tri bu na is de Jus ti ça

Art. 140. O po der ju di ci al é in de pen den te, e será com pos to de
juízes, e ju ra dos, os qua is te rão lu gar as sim no ci vil, como no cri me nos ca -
sos, e pelo modo que os có di gos de ter mi na rem.

Art. 141. Os ju ra dos pro nun ci a rão so bre o fato e os ju í zes apli ca -
rão a lei.

Art. 142. Os ju í zes de pri me i ra ins tân cia são amo ví ve is: os de se -
gun da ins tân cia, e os mem bros do Tri bu nal Su pre mo de Jus ti ça são per pé -
tu os; o que to da via não se en ten de que não pos sam ser mu da dos de uns
para ou tros lu ga res pelo tem po, e ma ne i ra que a lei de sig nar.

Art. 143. Só por sen ten ça po de rão os ju í zes per pé tu os per der os
seus lu ga res.

Art. 144. Para jul gar as ca u sas em se gun da e úl ti ma ins tân cia, ha -
ve rá nas pro vín ci as do Impé rio as re la ções, que fo rem ne ces sá ri as para co -
mo di da de dos po vos.

Art. 145. Nas ca u sas-cri me e in qui ri ção das tes te mu nhas, e to dos
os mais atos do pro ces so, de po is da pro nún cia se rão pú bli cos des de já.
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Art. 146. Nas cí ve is, e nas pe na is ci vil men te in ten ta das, po de rão
as par tes no me ar ju í zes ár bi tros. Suas sen ten ças se rão exe cu ta das sem re -
cur so, se as sim o con ven ci o na rem as mes mas par tes.

Art. 147. Sem se fa zer cons tar, que se tem in ten ta do o meio da re -
con ci li a ção, não se co me ça rá pro ces so al gum.

Art. 148. Para este fim ha ve rá ju í zes de paz, os qua is se rão ele ti -
vos pelo mes mo tem po e ma ne i ra, por que se ele ge rem, os ve re a do res das
câ ma ras. Suas atri bu i ções e dis tri tos se rão re gu la dos por lei.

Art. 149. Na ca pi tal do Impé rio, além da re la ção que deve exis tir, 
as sim como nas mais pro vín ci as, ha ve rá tam bém um tri bu nal com a de no -
mi na ção de  Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, com pos to de ju í zes le tra dos ti ra -
dos das re la ções por suas an ti gui da des.

Art. 150. A este tri bu nal com pe te:
1º) con fir mar, re vo gar ou al te rar as sen ten ças que fo rem pelo

mes mo tri bu nal jul ga das dig nas de re vis ta, se gun do a lei;
2º) jul gar os mi nis tros das re la ções, os em pre ga dos no cor po di -

plo má ti co, e os pre si den tes das pro vín ci as nos cri mes in di vi du a is e de res -
pon sa bi li da de que co me te rem;

3º) co nhe cer e de ci dir so bre os con fli tos de ju ris di ção e com pe -
tên cia das re la ções pro vin ci a is.

TÍTULO VII
Da Admi nis tra ção e Eco no mia das Pro vín ci as

CAPÍTULO I
Da Admi nis tra ção

Art. 151. Ha ve rá em cada pro vín cia um pre si den te no me a do
pelo Impe ra dor, o qual po de rá ser re mo vi do, quan do o mes mo Impe ra dor
en ten der que as sim con vém ao bom ser vi ço do Esta do.

Art. 152. O pre si den te pres ta rá an tes de ser vir ju ra men to pe ran te 
o pre si den te da as sem bléia pro vin ci al, re u ni da ela, de ob ser var e fa zer ob -
ser var a Cons ti tu i ção, as leis e re so lu ções. Não se achan do a esse tem po re -
u ni da a as sem bléia pro vin ci al, pres ta rá ju ra men to pe ran te a câ ma ra da ca -
pi tal, en vi an do por cópia au tên ti ca à as sem bléia pro vin ci al o ter mo, logo
que re u ni da for.

Art. 153. O vice-pre si den te pres ta rá igual men te ju ra men to, a fim
de es tar ha bi li ta do para ser vir na fal ta ou im pe di men to do pre si den te. Qu an -
do acon te ça fal tar o vice-pre si den te, ou achar-se im pe di do de ma ne i ra que
não pos sa to mar pos se den tro de oito dias, ou for ur gen te a subs ti tu i ção, a
câ ma ra mu ni ci pal da ca pi tal no me a rá in te ri na men te quem o subs ti tua.

Art. 154. Ao pre si den te com pe te ex clu si va men te:
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1º) con vo car no se gun do ano da le gis la tu ra, seis me ses an tes da
fu tu ra re u nião, a as sem bléia pro vin ci al, de ter mi nan do a ele i ção de seus
mem bros na for ma da lei;

2º) con vo car a as sem bléia ex tra or di ná ria quan do a sal va ção da
pro vín cia o exi gir;

3º) apro var ou re fle xi o nar so bre as re so lu ções da as sem bléia pro -
vin ci al;

4º) di ri gir re gu la men tos e ins tru ções ade qua dos à boa exe cu ção
das re so lu ções, e para fir mar a in te li gên cia das mes mas;

5º) pror ro gar ou adi ar a as sem bléia pro vin ci al;
6º) sus pen der os ma gis tra dos quan do as sim con ve nha à tran qüi -

li da de pú bli ca e in te res se da pro vín cia, re me ten do os pa péis con cer nen tes à 
au to ri da de ju di ci al com pe ten te para pro ce der con tra os mes mos.

7º) pro ver os be ne fí ci os ecle siás ti cos sub pro pos ta dos pre la dos
na for ma da lei;

8º) no me ar ma gis tra dos e pro por em lis ta trí pli ce ao Impe ra dor
os que de vem ser vir nas re la ções, e não ha ven do su fi ci en tes ou idô ne os na
pro vín cia, de cla rar isto mes mo para o Impe ra dor no me ar a quem con vi er.

9º) en vi ar acom pa nha dos ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça os
mem bros das re la ções, quan do fo rem pro nun ci a dos por cri me, que não ad -
mi ta fi an ça;

10) pro ver to dos os mais em pre gos da pro vín cia, que por lei não
fo rem da com pe tên cia de ou trem;

11) vi gi ar na ob ser vân cia da Cons ti tu i ção, leis e re so lu ções, fa -
zen do que os em pre ga dos cum pram os seus de ve res, e se jam res pon sa bi li -
za dos quan do o me re çam;

12) con ce der li cen ça tem po rá ria aos em pre ga dos pú bli cos por
jus to mo ti vo;

13) pro por por meio do seu se cre tá rio à as sem bléia pro vin ci al as
re so lu ções que jul gar con ve ni en tes, a qual as po de rá dis cu tir e emen dar na
for ma do re gi men to.

14) di ri gir o em pre go das for ças mu ni ci pa is a bem da tran qüi li -
da de e se gu ran ça da pro vín cia. E ha ven do se di ção, re be lião ou in va são de
ini mi go, po de rá dis por da guar da na ci o nal e de par te da for ça de mar e ter -
ra que achar-se na pro vín cia, en quan to pelo Impe ra dor não se man dar o
con trá rio.

Art. 155. A for ça de mar e ter ra que achar-se nas pro vín ci as será
su bor di na da aos pre si den tes das mes mas na qui lo em que se não opu ser às
or dens do Impe ra dor.

242 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 156. Os pre si den tes te rão o tra ta men to de ex ce lên cia, e per -
ce be rão um or de na do mar ca do pe las res pec ti vas as sem bléi as pro vin ci a is.
Entre tan to ven ce rão o que está mar ca do por lei.

Art. 157. Ha ve rá em cada pro vín cia as se cre ta ri as ne ces sá ri as.
Seu nú me ro em pre ga dos e or de na dos e obri ga ções se rão pro vi so ri a men te
re gu la dos pe los res pec ti vos pre si den tes, até que as as sem bléi as pro vin ci a is
re sol vam de fi ni ti va men te.

CAPÍTULO II
Das Câ ma ras

Art. 158. Em to das as ci da des e vi las ora exis ten tes, e nas mais,
que para o fu tu ro se cri a rem, ha ve rá câ ma ras, às qua is com pe te o go ver no
eco nô mi co e mu ni ci pal das mes mas ci da des e vi las.

Art. 159. As câ ma ras se rão ele ti vas e com pos tas do nú me ro de
ve re a do res que a lei de sig nar, e o que ob ti ver ma i or nú me ro de vo tos será
pre si den te.

Art. 160. O exer cí cio de suas fun ções mu ni ci pa is, for ma ção das
suas pos tu ras po li ci a is, apli ca ção das suas ren das e to das as suas par ti cu la -
res e úte is atri bu i ções, se rão de cre ta das por uma lei re gu la men tar.

CAPÍTULO III
Da Fa zen da Na ci o nal

Art. 161. Ha ve rá um tri bu nal en car re ga do da ad mi nis tra ção da
des pe sa ge ral do Impé rio.

Art. 162. Ha ve rá em cada pro vín cia ou tro en car re ga do da re ce i ta 
e des pe sa pro vin ci al.

Art. 163. Cada pro vín cia con cor re rá na pro por ção de suas pos ses 
para a des pe sa ge ral do Impé rio, fi can do des de já apli ca do para esse fim o
das al fân de gas.

Art. 164. To das as con tri bu i ções di re tas, à ex ce ção da que las que
es ti ve rem apli ca das aos ju ros e amor ti za ção da dí vi da pú bli ca, se rão anu al -
men te es ta be le ci das pela Assem bléia Ge ral, mas con ti nu a rão, até que se pu -
bli que a sua der ro ga ção, ou se jam subs ti tu í das por ou tras.

Art. 165. O mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ha ven do re ce bi do
dos ou tros mi nis tros os or ça men tos re la ti vos às des pe sas das suas re par ti -
ções, apre sen ta rá na Câ ma ra dos De pu ta dos, anu al men te, logo que esta es -
ti ver re u ni da, um ba lan ço ge ral da re ce i ta e des pe sa do Te sou ro Na ci o nal
do ano an te ce den te, e igual men te o or ça men to ge ral de to das as des pe sas
pú bli cas do ano fu tu ro, e da im por tân cia de to das as con tri bu i ções e ren das
pú bli cas.
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TÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is e Ga ran ti as dos Di re i tos Ci vis e 

Po lí ti cos dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 166. A Assem bléia Ge ral no prin cí pio de suas ses sões exa mi -
na rá se a Cons ti tu i ção po lí ti ca do Esta do tem sido exa ta men te ob ser va da,
para pro ver, como for jus to:

Art. 167. Qu an do se co nhe cer que al gum ou al guns dos ar ti gos
da Cons ti tu i ção me re ce ser re for ma do, se fará a pro po si ção por es cri to, a
qual deve ter ori gem na Câ ma ra dos De pu ta dos, e ser apo i a da pela ter ça
par te de les.

Art. 168. A pro po si ção será lida por três ve zes com in ter va los de
seis dias de uma e ou tra le i tu ra; e de po is da ter ce i ra de li be ra rá a Câ ma ra
dos De pu ta dos se po de rá ser ad mi ti da a dis cus são, se guin do-se todo o mais 
que é pre ci so para a for ma ção de uma lei.

Art. 169. Admi ti da a dis cus são e ven ci da a ne ces si da de da re for -
ma do ar ti go cons ti tu ci o nal, se ex pe di rá lei, que será san ci o na da e pro mul -
ga da pelo Impe ra dor em for ma or di ná ria; e na qual se or de na rá aos ele i to -
res dos de pu ta dos para a se guin te le gis la tu ra, que nas pro cu ra ções lhes
con fi a rão es pe ci al fa cul da de para a pre ten di da al te ra ção ou re for ma; se a
re for ma ver sar so bre ar ti gos re la ti vos às pro vín ci as, as as sem bléi as pro vin -
ci a is en vi a rão suas re fle xões à Assem bléia Ge ral.

Art. 170. Na se guin te le gis la tu ra, e na pri me i ra ses são será a ma -
té ria pro pos ta e dis cu ti da, e o que se ven cer pre va le ce rá para a mu dan ça ou 
adi ção à lei fun da men tal; e jun tan do-se à Cons ti tu i ção, será so le ne men te
pro mul ga da.

Art. 171. A in vi o la bi li da de dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da -
dãos bra si le i ros, que têm por base a li ber da de, a se gu ran ça in di vi du al e a
pro pri e da de, é ga ran ti da pela Cons ti tu i ção do Impé rio, pela ma ne i ra se -
guin te:

1º) ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer 
al gu ma co i sa, se não em vir tu de da lei;

2º) ne nhu ma lei será es ta be le ci da sem uti li da de pú bli ca;
3º) a sua dis po si ção não terá efe i to re tro a ti vo;
4º) to dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos por pa la vras,

es cri tos, e, pu bli cá-los pela im pren sa, sem de pen dên cia de cen su ra; con tan -
to que ha jam de res pon der pe los abu sos que co me te rem no exer cí cio des te
di re i to, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar;

5º) nin guém pode ser per se gui do por mo ti vo de re li gião, uma
vez que res pe i te a do Esta do, e não ofen da a mo ral pú bli ca;
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6º) qual quer um pode con ser var-se ou sair do Impé rio, como lhe
con ve nha, le van do con si go os seus bens guar da dos os re gu la men tos po li ci -
a is, e sal vo o pre ju í zo de ter ce i ro;

7º) todo ci da dão tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel. De no i te
não se po de rá en trar nela, se não por con sen ti men to seu, ou para pres tar-lhe 
so cor ro, ou a qual quer que nela es te ja so fren do vi o lên cia. De dia será sua
en tra da fran que a da nos ca sos e pela ma ne i ra que a lei de ter mi nar;

8º) nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to nos ca -
sos de cla ra dos na lei, e nes tes, den tro de um pra zo ra zoá vel, que a lei mar -
ca rá, aten ta a ex ten são do ter ri tó rio; o juiz por uma nota, por ele as si na da,
fará cons tar ao réu o mo ti vo da pri são, os no mes do seu acu sa dor e os das
tes te mu nhas, ha ven do-as;

9º) ain da com cul pa for ma da, nin guém será con du zi do à pri são,
ou nela con ser va do es tan do já pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos que a 
lei ad mi te, e em ge ral nos cri mes, que não ti ve rem ma i or pena do que a de
seis me ses de pri são, ou des ter ro para fora da co mar ca, o réu li vrar-se-á sol to;

10) à ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não pode ser exe cu ta da 
se não por or dem es cri ta da au to ri da de le gí ti ma. Se esta for ar bi trá ria, o juiz
que a deu, e quem a ti ver re que ri do, se rão pu ni dos com as pe nas que a lei
de ter mi nar. O que fica dis pos to acer ca da pri são an tes de cul pa for ma da
não com pre en de as or de nan ças mi li ta res, es ta be le ci das como ne ces sá ri as à
dis ci pli na e re cru ta men to do Exér ci to, nem os ca sos que não são pu ra men te 
cri mi na is, e em que a lei de ter mi na to da via a pri são de al gu ma pes soa, por
de so be de cer aos man da tos da jus ti ça, ou não cum prir al gu ma obri ga ção
den tro de de ter mi na do pra zo;

11) nin guém será sen ten ci a do se não por au to ri da de com pe ten te,
e em vir tu de de lei an te ri or;

12) será man ti da a in de pen dên cia do po der ju di ci al. Ne nhu ma
au to ri da de po de rá avo car as ca u sas pen den tes, sus tá-las ou fa zer re vi ver os 
pro ces sos fin dos;

13) a lei será igual para to dos, quer pro te ja, quer cas ti gue, e re -
com pen sa rá em pro por ção dos me re ci men tos de cada um;

14) todo ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos ci vis, po -
lí ti cos ou mi li ta res, sem ou tra di fe ren ça que não seja a dos seus ta len tos e
vir tu des;

15) nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas do Esta -
do em pro por ção dos seus ha ve res;

16) es tão abo li dos to dos os pri vi lé gi os pes so a is que não são de cre -
ta dos nes ta Cons ti tu i ção; e para o fu tu ro só se rão con ce di dos os que fo rem
jul ga dos es sen ci al e in te i ra men te li ga dos aos car gos por uti li da de pú bli ca;
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17) à ex ce ção das ca u sas que por sua na tu re za per ten cem a ju í zos 
par ti cu la res, não há foro pri vi le gi a do, nem co mis sões es pe ci a is nas ca u sas
cí ve is e cri mes, ex ce to o que está mar ca do na pre sen te Cons ti tu i ção;

18) or ga ni zar-se-á quan to an tes um có di go ci vil e cri mi nal, fun -
da do nas só li das ba ses da jus ti ça e eqüi da de;

19) des de já fi cam abo li dos os aço i tes, a tor tu ra, a mar ca de fer ro
quen te e to das as mais pe nas cru éis;

20) ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te. Por tan to,
não ha ve rá em caso al gum con fis ca ção de bens, nem a in fâ mia do réu se
trans mi ti rá aos pa ren tes em qual quer grau que seja;

21) as ca de i as se rão se gu ras, lim pas e bem are ja das, ha ven do di -
ver sas ca sas para se pa ra ção dos réus, con for me suas cir cuns tân ci as e na tu -
re za dos seus cri mes;

22) é ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de em toda a sua ple ni tu -
de. Se o bem pú bli co le gal men te ve ri fi ca do exi gir o uso e em pre go da pro -
pri e da de do ci da dão, será ele in de ni za do do va lor dela. A lei mar ca rá os ca -
sos em que terá lu gar esta úni ca ex ce ção, e dará as re gras para se de ter mi -
nar a in de ni za ção;

23) tam bém fica ga ran ti da a dí vi da pú bli ca;
24) ne nhum gê ne ro de tra ba lho, de cul tu ra, in dús tria ou co mer -

ci al pode ser pro i bi do, uma vez que não se opo nha aos cos tu mes pú bli cos, à 
se gu ran ça e sa ú de dos ci da dãos;

25) fi cam abo li das as cor po ra ções de ofí ci os, seus ju í zes, es cri -
vões, e mes tres;

26) os in ven to res te rão a pro pri e da de das suas des co ber tas ou
das suas pro du ções. A lei lhes as si na rá um pri vi lé gio ex clu si vo tem po rá rio,
ou lhes re mu ne rará em res sar ci men to da per da que ha jam de so frer pela
vul ga ri za ção;

27) o se gre do das car tas é in vi o lá vel. A ad mi nis tra ção do cor re io
fica ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des te ar ti go;

28) fi cam ga ran ti das as re com pen sas con fe ri das pe los ser vi ços
fe i tos ao Esta do, quer ci vis, quer mi li ta res; as sim como o di re i to ad qui ri do a 
elas na for ma das leis;

29) os em pre ga dos pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is pe los
abu sos e omis sões pra ti ca das no exer cí cio das suas fun ções, e por não fa ze -
rem efe ti va men te res pon sá ve is aos seus su bal ter nos;

30) todo o ci da dão po de rá apre sen tar por es cri to ao Po der Le gis -
la ti vo e ao Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas, ou pe ti ções, e até ex por qual -
quer in fra ção da Cons ti tu i ção, e re que rer pe ran te a com pe ten te au to ri da de
a efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res;

31) a Cons ti tu i ção tam bém ga ran te os so cor ros pú bli cos;
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32) a ins tru ção pri má ria é gra tu i ta a to dos os ci da dãos;
33) co lé gi os e uni ver si da des, aon de se rão en si na dos os ele men -

tos das ciên ci as, be las le tras e ar tes;
34) nin guém pode sus pen der ar ti go al gum cons ti tu ci o nal, ex ce to

no que res pe i ta a al gu mas for ma li da des, para efe i to so men te de po der al -
guém ser pre so an tes da cul pa for ma da, ou ser re mo vi do de um para ou tro
lu gar den tro do Impé rio; ou para dar bus cas, e en trar na casa do ci da dão; e
isto mes mo só nos ca sos e cir cuns tân ci as es pe ci fi ca das no pa rá gra fo se guin te;

35) nos ca sos de re be lião ou in va são de ini mi gos, pe din do a se -
gu ran ça do  Esta do que se dis pen sem por ter mo de ter mi na do al gu mas das
for ma li da des, que ga ran tem a li ber da de in di vi du al, po der-se-á fa zer por
ato es pe ci al do Po der Le gis la ti vo.

Não se achan do po rém a esse tem po re u ni da a as sem bléia, e cor -
ren do a pá tria pe ri go imi nen te, po de rá o go ver no e os pre si den tes das pro -
vín ci as exer cer esta mes mas pro vi dên cia, como me di da pro vi só ria e in dis -
pen sá vel, sus pen den do-a ime di a ta men te que ces se a ne ces si da de ur gen te
que a mo ti vou; de ven do num e ou tro caso re me ter à as sem bléia, logo que
re u ni da for, uma re la ção mo ti va da das pri sões e de ou tras me di das de pre -
ven ções to ma das; e qua is quer au to ri da des que ti ve rem man da do a elas, se -
rão res pon sá ve is pe los abu sos que ti ve rem pra ti ca do a esse res pe i to.

Impren sa do Pre go e i ro Cons ti tu ci o nal, Pouso Ale gre (Mi nas Ge ra is). 1832.
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318.5 – LEI PREPARATÓRIA DA  REFORMA DA
CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO

 (12 OUTUBRO 1832)

Orde na que os ele i to res dos de pu ta dos para a se guin te 
le gis la tu ra lhes con fi ram, nas pro cu ra ções, fa cul da de
para re for ma rem al guns ar ti gos da Cons ti tu i ção.

ARe gên cia, em nome do im pe ra dor e se nhor D. Pe dro II, faz sa ber
a to dos os sú di tos do Impé rio que a Assem bléia Ge ral Le gis la ti va 
de cre tou e Ela san ci o nou a lei se guin te:
Arti go úni co. Os ele i to res dos de pu ta dos para a se guin te le gis la -

tu ra lhes con fe ri rão, nas pro cu ra ções, es pe ci al fa cul da de para re for ma rem
os ar ti gos da Cons ti tu i ção que se se guem:

O ar ti go qua ren ta e nove, a fim de po der o Se na do re u nir-se
in de pen den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do se con ver ter em tri bu nal
de jus ti ça.

O ar ti go se ten ta e dois, na par te que ex ce tua de ter con se lho
ge ral a pro vín cia onde es ti ver co lo ca da a ca pi tal do Impé rio.

Os ar ti gos se ten ta e três, se ten ta e qua tro, se ten ta e seis, se ten ta e 
sete, oi ten ta, oi ten ta e três, pa rá gra fo ter ce i ro, oi ten ta e qua tro, oi ten ta e cin co,
oi ten ta e seis, oi ten ta e sete, oi ten ta e oito e oi ten ta e nove, para o fim de se rem 
os con se lhos ge ra is con ver ti dos em as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is.

O ar ti go cen to e um, pa rá gra fo quar to, so bre apro va ção das re so -
lu ções dos con se lhos pro vin ci a is pelo Po der Mo de ra dor.

O ar ti go cen to e vin te e três, para o fim de que a Re gên cia per ma -
nen te seja de um só mem bro e quan to à for ma de sua ele i ção.

Os ar ti gos cen to e trin ta e sete, cen to e trin ta e oito, cen to e trin ta
e nove, cen to e qua ren ta, cen to e qua ren ta e um, cen to e qua ren ta e dois,
cen to e qua ren ta e três e cen to e qua ren ta e qua tro, para o fim de ser su pri -
mi do o Con se lho de Esta do.



Os ar ti gos cen to e se ten ta, cen to e se ten ta e um, em re la ção à
re for ma que se fi zer no ar ti go oi ten ta e três, pa rá gra fo ter ce i ro.

Man da por tan to a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci men to
e a exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e
guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém.

O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio a faça im pri mir, 
pu bli car e cor rer.

Dada no pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos doze dias do mês de
ou tu bro de mil oi to cen tos e trin ta e dois; un dé ci mo da Inde pen dên cia e do
Impé rio. – Fran cis co de Lima e Sil va – José da Cos ta Car va lho – João Bráu lio
Mu niz – Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na -
do Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Pág.  83.
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318.6 – LEI Nº 16 - ATO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO
 DO IMPÉRIO (12 AGOSTO 1834)

ARe gên cia per ma nen te, em nome do im pe ra dor o sr. D. Pe dro II,
faz sa ber a to dos os sú di tos do Impé rio que a Câ ma ra dos De pu -
ta dos, com pe ten te men te au to ri za da para re for mar a Cons ti tu i ção 

do Impé rio, nos ter mos da Car ta de L. de 12 de ou tu bro de 1832, de cre tou
as se guin tes mu dan ças e adi ções à mes ma Cons ti tu i ção:

Art. 1º O di re i to, re co nhe ci do e ga ran ti do pelo art. 71 da Cons ti -
tu i ção, será exer ci do pe las câ ma ras dos dis tri tos e pe las as sem bléi as, que,
subs ti tu in do os con se lhos ge ra is, se es ta be le ce rão em to das as pro vín ci as,
com o tí tu lo de – as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is.

A au to ri da de da as sem bléia le gis la ti va da pro vín cia em que es ti ver
a cor te não com pre en de rá a mes ma cor te, nem o seu mu ni cí pio.

Art. 2º Cada uma das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is cons ta rá
de 36 mem bros nas pro vín ci as de Per nam bu co, Ba hia, Rio de Ja ne i ro, Mi nas e
São Pa u lo; de 28 nas do Pará, Ma ra nhão, Ce a rá, Pa ra í ba, Ala go as e Rio Gran de 
do Sul; e de 20 em to das as ou tras. Este nú me ro é al te rá vel por lei ge ral.

Art. 3º O Po der Le gis la ti vo ge ral po de rá de cre tar a or ga ni za ção de
uma se gun da câ ma ra le gis la ti va para qual quer pro vín cia, a pe di do de sua
as sem bléia, po den do esta se gun da câ ma ra ter ma i or du ra ção do que a pri me i ra.

Art. 4º A ele i ção des tas as sem bléi as far-se-á da mes ma ma ne i ra
que se fi zer a dos de pu ta dos à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va e pe los mes mos
ele i to res, mas cada le gis la tu ra pro vin ci al du ra rá só dois anos, po den do os
mem bros de uma ser re e le i tos para as se guin tes.

Ime di a ta men te de po is de pu bli ca da esta re for ma, pro ce der-se-á
em cada uma das pro vín ci as à ele i ção dos mem bros das suas pri me i ras
as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is, as qua is en tra rão logo em exer cí cio e
du ra rão até o fim do ano de 1837.

Art. 5º A sua pri me i ra re u nião far-se-á nas ca pi ta is das pro vín ci as, 
e as se guin tes nos lu ga res que fo rem de sig na dos por atos le gis la ti vos
pro vin ci a is; o lu gar, po rém, da pri me i ra re u nião da Assem bléia Le gis la ti va
da pro vín cia em que es ti ver a cor te será de sig na do pelo go ver no.



Art. 6º A no me a ção dos res pec ti vos pre si den tes, vice-pre si den tes 
e se cre tá ri os, ve ri fi ca ção dos po de res de seus mem bros, ju ra men to e sua
po lí cia e eco no mia in ter na far-se-ão na for ma dos re gu la men tos e in te ri na -
men te na for ma do re gi men to dos con se lhos ge ra is da pro vín cia. 

Art. 7º To dos os anos ha ve rá ses são, que du ra rá dois me ses, po -
den do ser pror ro ga da, quan do o jul gar con ve ni en te o pre si den te da pro vín cia.

Art. 8º O pre si den te da pro vín cia as sis ti rá à ins ta la ção da as sem -
bléia pro vin ci al, que se fará, à ex ce ção da pri me i ra vez, no dia que ela mar car;
terá as sen to igual ao do pre si den te dela e à sua di re i ta; e aí di ri gi rá à mes ma
as sem bléia a sua fala, ins tru in do-a do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos e das
pro vi dên ci as que mais pre ci sar a pro vín cia para seu me lho ra men to.

Art. 9º Com pe te às as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is pro por,
dis cu tir e de li be rar, na con for mi da de dos ar ti gos 81, 83, 84, 85, 86, 87 e 88
da Cons ti tu i ção.

Art. 10. Com pe te às mes mas as sem bléi as le gis lar:

1º) So bre a di vi são ci vil, ju di ciá ria e ecle siás ti ca da res pec ti va pro -
vín cia e mes mo so bre a mu dan ça da sua ca pi tal para o lu gar que mais con vi er.

2º) So bre ins tru ção pú bli ca e es ta be le ci men to pró pri os a pro mo -
vê-la, não com pre en den do as fa cul da des de Me di ci na, os cur sos ju rí di cos,
aca de mi as atu al men te exis ten tes e ou tros qua is quer es ta be le ci men tos de
ins tru ção que, para o fu tu ro, fo rem cri a dos por lei ge ral.

3º) So bre os ca sos e a for ma por que pode ter lu gar a de sa pro pri a ção 
por uti li da de mu ni ci pal ou pro vin ci al.

4º) So bre a po lí cia e eco no mia mu ni ci pal, pre ce den do pro pos tas
das câ ma ras.

5º) So bre a fi xa ção das des pe sas mu ni ci pa is e pro vin ci a is, e os
im pos tos para elas ne ces sá ri os, con tan to que es tes não pre ju di quem as
im po si ções ge ra is do Esta do. As câ ma ras po de rão pro por os me i os de ocor rer
às des pe sas dos seus mu ni cí pi os.

6º) So bre a re par ti ção da con tri bu i ção di re ta pe los mu ni cí pi os da
pro vín cia e so bre a fis ca li za ção do em pre go das ren das pú bli cas pro vin ci a is 
e mu ni ci pa is, e das con tas de sua re ce i ta e des pe sa.

As des pe sas pro vin ci a is se rão fi xa das so bre or ça men to do pre si -
den te da pro vín cia, e as mu ni ci pa is so bre or ça men to das res pec ti vas câ ma ras.

7º) So bre a cri a ção, su pres são e no me a ção para os em pre gos
mu ni ci pa is e pro vin ci a is e es ta be le ci men tos dos seus or de na dos. São em pre -
gos mu ni ci pa is e pro vin ci a is to dos os que exis ti rem nos mu ni cí pi os e
pro vín ci as, à ex ce ção dos que di zem res pe i to à ar re ca da ção e dis pên dio das
ren das ge ra is, à ad mi nis tra ção da guer ra e ma ri nha e dos cor re i os ge ra is;
dos car gos de pre si den te da pro vín cia, bis po, co man dan te su pe ri or da
Gu ar da Na ci o nal, mem bro das re la ções e tri bu na is su pe ri o res e em pre ga dos

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  251



das fa cul da des de Me di ci na, cur sos ju rí di cos e aca de mi as, em con for mi da de
da dou tri na do § 2º des te ar ti go.

8º) So bre obras pú bli cas, es tra das e na ve ga ção no in te ri or da res -
pec ti va pro vín cia, que não per ten çam à ad mi nis tra ção ge ral do Esta do.

9º) So bre cons tru ção de ca sas de pri são, tra ba lho, cor re i ção e
re gi me de las.

10) So bre ca sas de so cor ros pú bli cos, con ven tos e qua is quer as -
so ci a ções po lí ti cas ou re li gi o sas.

11) So bre os ca sos e a for ma por que po de rão os pre si den tes das
pro vín ci as no me ar, sus pen der e ain da mes mo de mi tir os em pre ga dos
pro vin ci a is.

Art. 11. Tam bém com pe te às as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is:

1º) Orga ni zar os re gi men tos in ter nos so bre as se guin tes ba ses:
1ª) ne nhum pro je to de lei ou re so lu ção po de rá en trar em dis cus são sem que 
te nha sido dado para or dem do dia pelo me nos 24 ho ras an tes; 2ª) cada pro -
je to de lei ou re so lu ção pas sa rá, pelo me nos, por três dis cus sões; 3ª) de uma 
a ou tra dis cus são não po de rá ha ver me nos in ter va lo do que 24 ho ras.

2º) Fi xar, so bre in for ma ção do pre si den te da pro vín cia, a for ça
po li ci al res pec ti va.

3º) Au to ri zar as câ ma ras mu ni ci pa is e o go ver no pro vin ci al para
con tra ir em prés ti mos com que ocor ram às suas res pec ti vas des pe sas.

4º) Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens pro vin ci a is. Uma lei ge ral
mar ca rá o que são bens pro vin ci a is.

5º) Pro mo ver cu mu la ti va men te com a as sem bléia e o go ver no
ge ral a or ga ni za ção da es ta tís ti ca da pro vín cia, a ca te que se, a ci vi li za ção
dos in dí ge nas e o es ta be le ci men to de co lô ni as.

6º) De ci dir quan do ti ver sido pro nun ci a do o pre si den te da pro -
vín cia, ou quem suas fun ções fi zer, se o pro ces so deva con ti nu ar, e ele ser
ou não sus pen so do exer cí cio de suas fun ções, nos ca sos em que pe las leis
tem lu gar a sus pen são.

7º) De cre tar a sus pen são e ain da mes mo a de mis são do ma gis tra do
con tra quem hou ver que i xa de res pon sa bi li da de, sen do ele ou vi do e dan -
do-se-lhe lu gar à de fe sa.

8º) Exer cer, cu mu la ti va men te com o go ver no ge ral, nos ca sos e
pela for ma mar ca dos no § 35 do art. 179 da Cons ti tu i ção, o di re i to que esta
con ce de ao mes mo go ver no ge ral.

9º) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis na sua pro vín cia e
re pre sen tar à as sem bléia e ao go ver no ge ra is con tra as leis e ou tras pro vín ci as
que ofen de rem os seus di re i tos.
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Art. 12. As as sem bléi as pro vin ci a is não po de rão le gis lar so bre
im pos tos de im por ta ção, nem so bre ob je tos não com pre en di dos nos dois
pre ce den tes ar ti gos.

Art. 13. As leis e re so lu ções das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is 
so bre os ob je tos es pe ci fi ca dos nos arts. 10 e 11 se rão en vi a das di re ta men te
ao pre si den te da pro vín cia, a quem com pe te san ci o ná-las.

Exce tu am-se as leis e re so lu ções que ver sa rem so bre os ob je tos
com pre en di dos no art. 10, §§ 4º, 5º e 6º, na par te re la ti va à re ce i ta e des pe sa
mu ni ci pal, e § 7º, na par te re la ti va aos em pre gos mu ni ci pa is, e no art. 11,
§§ 1º , 6º, 7º e 9º, as qua is se rão de cre ta das pe las mes mas as sem bléi as, sem
de pen dên cia da san ção do pre si den te.

Art. 14. Se o pre si den te en ten der que deve san ci o nar a lei ou
re so lu ção, o fará pela se guin te fór mu la, as si na da de seu pu nho: “San ci o no e 
pu bli que-se como lei”.

Art. 15. Se o pre si den te jul gar que deve ne gar a san ção, por en ten -
der que a lei ou re so lu ção não con vém aos in te res ses da pro vín cia, o fará por
esta fór mu la: “Vol te à as sem bléia le gis la ti va pro vin ci al”, ex pon do de ba i xo de 
sua as si na tu ra as ra zões em que se fun dou. Nes te caso, será o pro je to sub me -
ti do a nova dis cus são; e se for ado ta do tal qual, ou mo di fi ca do no sen ti do das 
ra zões pelo pre si den te ale ga das, por dois ter ços dos vo tos dos mem bros da
as sem bléia, será re en vi a do ao pre si den te da pro vín cia, que o san ci o na rá. Se
não for ado ta do, não po de rá ser no va men te pro pos to na mes ma ses são.

Art. 16. Qu an do, po rém, o pre si den te ne gar a san ção por en ten der 
que o pro je to ofen de os di re i tos de al gu ma ou tra pro vín cia, nos ca sos de cla -
ra dos no § 8º do art. 10, ou os tra ta dos fe i tos com as na ções es tran ge i ras, e a
as sem bléia pro vin ci al jul gar o con trá rio por dois ter ços dos vo tos, como no
ar ti go pre ce den te, será o pro je to, com as ra zões ale ga das pelo pre si den te da 
pro vín cia, le va do ao co nhe ci men to do Go ver no e Assem bléia Ge ral, para
esta de fi ni ti va men te de ci dir se ele deve ser ou não san ci o na do.

Art. 17. Não se achan do nes se tem po re u ni da a Assem bléia Ge ral e
jul gan do o go ver no que o pro je to deve ser san ci o na do, po de rá man dar que ele 
seja pro vi so ri a men te exe cu ta do, até de fi ni ti va de ci são da Assem bléia Ge ral.

Art. 18. San ci o na da a lei ou re so lu ção, a man da rá o pre si den te
pu bli car pela for ma se guin te: “F…, pre si den te da pro vín cia de …, faço
sa ber a to dos os seus ha bi tan tes que a Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al
de cre tou e eu san ci o nei a lei ou re so lu ção se guin te (a ín te gra da lei nas suas 
dis po si ções so men te); man do, por tan to, a to das as au to ri da des a quem o
co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da lei ou re so lu ção per ten cer, que a
cum pram e fa çam cum prir tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre -
tá rio da pro vín cia a faça im pri mir, pu bli car e cor rer”.

Assi na da pelo pre si den te da pro vín cia a lei ou re so lu ção e se la da 
com o selo do Impé rio, guar dar-se-á o ori gi nal no ar qui vo pú bli co e en vi -
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ar-se-ão exem pla res de las a to das as câ ma ras e tri bu na is e mais lu ga res da
pro vín cia, onde con ve nha fa zer-se pú bli ca.

Art. 19. O pre si den te dará ou ne ga rá a san ção no pra zo de dez
dias e, não o fa zen do, fi ca rá en ten di do que a deu.

Nes te caso, e quan do, ten do-lhe sido re en vi a da a lei como de ter -
mi na o art. 15, re cu sar san ci o ná-la, a as sem bléia le gis la ti va pro vin ci al a
man da rá pu bli car com esta de cla ra ção, de ven do en tão as si ná-la o pre si den te
da mes ma as sem bléia.

Art. 20. O pre si den te da pro vín cia en vi a rá à Assem bléia e Go ver no
Ge ral có pi as au tên ti cas de to dos os atos le gis la ti vos pro vin ci a is que ti ve rem 
sido pro mul ga dos, a fim de se exa mi nar se ofen dem à Cons ti tu i ção, os im -
pos tos ge ra is, os di re i tos de ou tras pro vín ci as ou tra ta dos, ca sos úni cos em
que o Po der Le gis la ti vo ge ral os po de rá re vo gar.

Art. 21. Os mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is se rão in vi o lá ve is
pe las opi niões que emi ti rem no exer cí cio de suas fun ções.

Art. 22. Os mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is ven ce rão di a ri a -
men te, du ran te o tem po das ses sões or di ná ri as, ex tra or di ná ri as e das pror ro -
ga ções, um sub sí dio pe cu niá rio mar ca do pela as sem bléia pro vin ci al na pri -
me i ra ses são da le gis la tu ra an te ce den te. Te rão tam bém, quan do mo ra rem
fora do lu gar da sua re u nião, uma in de ni za ção anu al para as des pe sas de
ida e vol ta, mar ca da pelo mes mo modo e pro por ci o na da à ex ten são da vi a gem.

Na pri me i ra le gis la tu ra, tan to o sub sí dio como a in de ni za ção se rão
mar ca dos pelo pre si den te da pro vín cia.

Art. 23. Os mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is que fo rem em -
pre ga dos pú bli cos não po de rão, du ran te as ses sões, exer cer o seu em pre go,
nem acu mu lar or de na dos; ten do, po rém, op ção en tre o or de na do do em pre go
e o sub sí dio que lhes com pe tir como mem bros das di tas as sem bléi as.

Art. 24. Além das atri bu i ções que por lei com pe ti rem aos pre si -
den tes das pro vín ci as, com pe te-lhes tam bém:

1º) Con vo car a nova as sem bléia pro vin ci al, da ma ne i ra que pos sa
re u nir-se no pra zo mar ca do para suas ses sões. Não a ten do o pre si den te
con vo ca do seis me ses an tes des te pra zo, será a con vo ca ção fe i ta pela câ ma ra
mu ni ci pal da ca pi tal da pro vín cia.

2º) Con vo car a nova as sem bléia pro vin ci al ex tra or di na ri a men te,
pror ro gá-la e adiá-la, quan do as sim o exi gir o bem da pro vín cia, con tan to,
po rém, que em ne nhum dos anos de i xe de ha ver ses são.

3º) Sus pen der a pu bli ca ção das leis pro vin ci a is, nos ca sos e pela
for ma mar ca dos nos arts. 15 e 16.

4º) Expe dir or dens, ins tru ções e re gu la men tos ade qua dos à boa
exe cu ção das leis pro vin ci a is.
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Art. 25. No caso de dú vi da so bre a in te li gên cia de al gum ar ti go
des ta re for ma, ao Po der Le gis la ti vo ge ral com pe te in ter pre tá-lo.

Art. 26. Se o im pe ra dor não ti ver pa ren te al gum que re ú na as
qua li da des exi gi das no art. 122 da Cons ti tu i ção, será o Impé rio go ver na do,
du ran te a sua me no ri da de, por um re gen te ele ti vo e tem po rá rio, cujo car go
du ra rá qua tro anos, re no van do-se para esse fim a ele i ção de qua tro em
qua tro anos.

Art. 27. Esta ele i ção será fe i ta pe los ele i to res da res pec ti va le gis la -
tu ra, os qua is, re u ni dos nos seus co lé gi os, vo ta rão por es cru tí nio se cre to em
dois ci da dãos bra si le i ros, dos qua is um não será nas ci do na pro vín cia a que
per ten cem os colé-gios, e ne nhum de les será ci da dão na tu ra li za do. Apu ra dos 
os vo tos, la vrar-se-ão três atas do mes mo teor, que con te nham os no mes de
to dos os vo ta dos e o nú me ro exa to de vo tos que cada um ti ver. Assi na das
es tas atas pe los ele i to res e se la das, se rão en vi a das, uma à câ ma ra mu ni ci pal a 
que per ten cer o co lé gio, ou tra ao Go ver no Ge ral por in ter mé dio do pre si den te
da pro vín cia e a ter ce i ra di re ta men te ao pre si den te do Se na do.

Art. 28. O pre si den te do Se na do, ten do re ce bi do as atas de to dos
os co lé gi os, abri-las-á em Assem bléia Ge ral, re u ni das am bas as câ ma ras, e
fará con tar os vo tos; o ci da dão que ob ti ver a ma i o ria des tes será o re gen te.
Se hou ver em pa te, por te rem ob ti do o mes mo nú me ro de vo tos dois ou
mais ci da dãos, en tre eles de ci di rá a sor te.

Art. 29. O Go ver no Ge ral mar ca rá um mes mo dia para esta ele i -
ção em to das as pro vín ci as do Impé rio.

Art. 30. Enquan to o re gen te não to mar pos se, e na sua fal ta e
im pe di men tos, go ver na rá o mi nis tro de Esta do do Impé rio, e, na fal ta ou
im pe di men to des te, o da Jus ti ça.

Art. 31. A atu al Re gên cia go ver na rá até que te nha sido ele i to e
to ma do pos se o Re gen te de que tra ta o art. 26.

Art. 32. Fica su pri mi do o Con se lho de Esta do de que tra ta o tí tu lo
5º, ca pí tu lo 7º,da Cons ti tu i ção.

Man da, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to
e exe cu ção das re fe ri das mu dan ças e adi ções per ten cer, que as cum pram e
fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra men te como ne las se con tém. O se cre tá -
rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio as faça jun tar à Cons ti tu i ção, im pri -
mir, pro mul gar e cor rer.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos 12 de agos to de 1834; 11º da Inde -
pen dên cia e do Impé rio. – Fran cis co Lima e Sil va – João Bráu lio Mu niz – Antô -
nio Pin to Chi chor ro da Gama.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 85-89.
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318.7 – LEI Nº 105 - LEI DE INTERPRETAÇÃO DO 
ATO ADICIONAL (12 MAIO 1840)

Inter pre ta al guns ar ti gos da Re for ma
Cons ti tu ci o nal.

O re gen te, em nome do im pe ra dor, o se nhor dom Pe dro II,
faz sa ber a to dos os sú di tos que a Assem bléia Ge ral Le gis -
la ti va de cre tou e ele san ci o nou a se guin te lei:

LEI DE 12 DE MAIO DE 1840

Inter pre tan do al guns ar ti gos da re for ma da Cons ti tu i ção.

Art. 1º A pa la vra mu ni ci pal, do art. 10, § 4º, do Ato Adi ci o nal,
com pre en de am bas as an te ri o res po lí cia e eco no mia, e a am bas se
re fe re a cláu su la fi nal do mes mo ar ti go, pre ce den do pro pos tas das

câ ma ras. A pa la vra po lí cia com pre en de a po lí cia mu ni ci pal e a ad mi nis tra ti va
so men te, e não a po lí cia ju di ciá ria.

Art. 2º A fa cul da de de cri ar e su pri mir em pre gos mu ni ci pa is e
pro vin ci a is, con ce di da às as sem bléi as de pro vín cia pelo § 7º do art. 10 do
Ato Adi ci o nal, so men te diz res pe i to ao nú me ro dos mes mos em pre gos, sem 
al te ra ção da sua na tu re za e atri bu i ções, quan do fo rem es ta be le ci dos por leis 
ge ra is re la ti vas a ob je tos so bre os qua is não po dem le gis lar as re fe ri das
as sem bléi as.

Art. 3º O § 11 do mes mo art. 10 so men te com pre en de aque les
em pre ga dos pro vin ci a is cu jas fun ções são re la ti vas a ob je tos so bre os qua is
po dem le gis lar as as sem bléi as le gis la ti vas da pro vín cia, e por ma ne i ra
ne nhu ma aque les que são cri a dos por leis ge ra is re la ti vas a ob je tos da
com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ge ral.



Art. 4º Na pa la vra ma gis tra do, de que usa o art. 11, § 7º, do Ato
Adi ci o nal, não se com pre en dem os mem bros das re la ções e tri bu na is su pe -
ri o res.

Art. 5º Na de cre ta ção da sus pen são ou per mis são dos ma gis tra dos,
pro ce dem as as sem bléi as pro vin ci a is como tri bu nal de jus ti ça. So men te
po dem, por tan to, im por tais pe nas em vir tu de de que i xa, por cri me de
res pon sa bi li da de a que elas es tão im pos tas por leis cri mi na is an te ri o res,
ob ser van do a for ma de pro ces so para tais ca sos an te ri or men te es ta be le ci do.

Art. 6º O de cre to de sus pen são ou de mis são de ve rá con ter:

1º) O re la tó rio do fato.
2º) A ci ta ção da lei em que o ma gis tra do está in cur so.
3º) Uma su cin ta ex po si ção dos fun da men tos ca pi ta is da de ci são

to ma da.
Art. 7º O art. 16 do Ato Adi ci o nal com pre en de im pli ci ta men te o

caso em que o pre si den te da pro vín cia ne gue a san ção a um pro je to por
en ten der que ofen de a Cons ti tu i ção do Impé rio.

Art. 8º As leis pro vin ci a is que fo rem opos tas à in ter pre ta ção
dada nos ar ti gos pre ce den tes não se en ten dem re vo ga das pela pro mul ga -
ção des ta lei sem que ex pres sa men te o se jam por atos do Po der Le gis la ti vo
ge ral.

Man da, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to
e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e
guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Jus ti ça, en car re ga do in te ri na men te dos do Impé rio, a faça im -
pri mir, pu bli car e cor rer.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 12 de maio de 1840; 19º da Inde pen -
dên cia e do Impé rio. – Pe dro de Ara ú jo Lima – Fran cis co Ra mi ro de Assis Co e lho.

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1840. Tomo III. Par te 1. Págs. 5 e 6.
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319
SEGUNDO REINADO

319.1 – PROCLAMAÇÃO DA MAIORIDADE DE
D. PEDRO II PELA ASSEMBLÉIA

 GERAL LEGISLATIVA 
(23 JULHO 1840)

Eu, como ór gão da re pre sen ta ção na ci o nal em Assem bléia Ge ral,
de cla ro des de já ma i or S. M .I. o se nhor D. Pe dro II e no ple no exer -
cí cio de seus di re i tos cons ti tu ci o na is.

Viva a ma i o ri da de de S. M .I. o se nhor D. Pe dro II! Viva o se nhor 
D. Pe dro II, im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil! Viva o
se nhor D. Pe dro II!

Extra í do de A de cla ra ção da ma i o ri da de de Sua Ma jes ta de Impe ri al o Se nhor D. Pe dro II, des de o mo -
men to em que essa idéia foi aven ta da no cor po le gis la ti vo até o ato de sua re a li za ção. Rio de Ja ne i ro, Ti -
po gra fia da Asso ci a ção do Des per ta dor. 1840. Págs. 138-141.
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319.2 – CRIAÇÃO DO NOVO CONSELHO DE 
ESTADO - LEI  Nº 234 
(23 NOVEMBRO 1841)

LEI Nº 234, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1841

D .Pe dro, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos po vos,
im pe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil: Fa ze mos
sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a as sem bléia ge ral le gis la ti va 

de cre tou e nós que re mos a lei se guin te:
Art. 1º Ha ve rá um Con se lho de Esta do, com pos to de doze mem bros 

or di ná ri os, além dos mi nis tros de es ta do que, ain da não o sen do, te rão
as sen to nele.

O Con se lho de Esta do exer ce rá suas fun ções re u ni dos os seus
mem bros ou em se ções.

Ao Con se lho re u ni do pre si di rá o im pe ra dor; às se ções os mi nis tros 
de Esta do a que per ten ce rem os ob je tos das con sul tas.

Art. 2º O con se lhe i ro de Esta do será vi ta lí cio; o im pe ra dor, po rém,
o po de rá dis pen sar de suas fun ções por tem po in de fi ni do.

Art. 3º Ha ve rá até doze con se lhe i ros de Esta do ex tra or di ná ri os, e 
tan to es tes como os or di ná ri os se rão no me a dos pelo Impe ra dor.

Com pe te aos con se lhe i ros de Esta do ex tra or di ná ri os:
§ 1º Ser vir no im pe di men to dos or di ná ri os, sen do para esse fim

de sig na dos.
§ 2º Ter as sen to e voto no Con se lho de Esta do quan do fo rem

cha ma dos para al gu ma con sul ta.
Art. 4º Os con se lhe i ros de Esta do se rão res pon sá ve is pe los

con se lhos que de rem ao im pe ra dor, opos tos à Cons ti tu i ção e aos in te res ses



do Esta do, nos ne gó ci os re la ti vos ao exer cí cio do Po der Mo de ra dor; de ven do 
ser jul ga do em tais ca sos pelo Se na do, na for ma da lei da res pon sa bi li da de
dos mi nis tros de Esta do.

Para ser con se lhe i ro de Esta do se re que rem as mes mas qua li da -
des que de vem con cor rer para ser se na dor.

Art. 5º Os con se lhe i ros, an tes de to ma rem pos se, pres ta rão ju ra -
men to nas mãos do im pe ra dor de – man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca 
ro ma na, ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis, ser fiéis ao im pe ra dor, acon -
se lhá-lo se gun do as cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem da na ção.

Art. 6º O prín ci pe im pe ri al, logo que ti ver de zo i to anos com ple tos, 
será de di re i to do Con se lho de Esta do: os de ma is da casa im pe ri al, para
en tra rem no Con se lho de Esta do, fi cam de pen den tes da no me a ção do
Impe ra dor.

Estes e o prín ci pe im pe ri al não en tram no nú me ro mar ca do no
art. 1º, e so men te se rão con vi da dos para o Con se lho re u ni do; o mes mo se
pra ti ca rá com os an ti gos con se lhe i ros de Esta do quan do cha ma dos.

Art. 7º Incum be ao Con se lho de Esta do con sul tar em to dos os
ne gó ci os em que o im pe ra dor hou ver por bem ouvi-lo para re sol vê-los; e
prin ci pal men te:

1º) Em to das as oca siões em que o im pe ra dor se pro pu ser exer cer 
qual quer das atri bu i ções do Po der Mo de ra dor, in di ca das no art. 101 da
Cons ti tu i ção.

2º) So bre de cla ra ção de guer ra, ajus tes de paz e ne go ci a ções com
as na ções es tran ge i ras.

3º) So bre ques tões de pre sas e in de ni za ções.
4º) So bre con fli tos de ju ris di ção en tre as au to ri da des ad mi nis tra -

ti vas, e en tre es tas e as ju di ciá ri as.
5º) So bre abu sos das au to ri da des ecle siás ti cas.
6º) So bre de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções para a boa exe cu ção

das leis, e so bre pro pos tas que o Po der Exe cu ti vo te nha de apre sen tar à
Assem bléia Ge ral.

Art. 8º O go ver no de ter mi na rá em re gu la men tos o nú me ro
das se ções em que será di vi di do o Con se lho de Esta do, a ma ne i ra, o
tem po de tra ba lho, as hon ras e dis tin ções que ao mes mo e a cada um de 
seus mem bros com pe tir, e quan do for ne ces sá rio para a boa exe cu ção
des ta lei. Os con se lhe i ros de Esta do, es tan do em exer cí cio, ven ce rão
uma gra ti fi ca ção igual ao ter ço do que ven ce rem os mi nis tros se cre tá ri os
de Esta do.

Art. 9º Fi cam re vo ga das qua is quer leis em con trá rio.
Man da mos por tan to a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -

men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer que a cum pram e fa çam cum prir
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in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do
Impé rio a fa çam im pri mir, pu bli car e cor rer. Dada no Pa lá cio do Rio de
Ja ne i ro, aos 23 de no vem bro de 1841, vi gé si mo da Inde pen dên cia e do
Impé rio.

IMPERADOR com ru bri ca e guar da.

Cân di do José de Ara ú jo Vi a na

Extra í do de Leis do Impé rio do Bra sil. 1841. Tomo IV. Par te 1. Pág. 40.
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319.3 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
RIO-GRANDENSE (CONSTITUINTE DE ALEGRETE)

(8 FEVEREIRO 1843)

Em nome da San tís si ma Trin da de, nós re pre sen tan tes do povo da
Re pú bli ca rio-gran den se, re u ni dos em Assem bléia Ge ral, de vi da -
men te au to ri za dos por nos sos cons ti tu in tes para fi xar as re gras

fun da men ta is do Esta do e es ta tu ir uma for ma de go ver no ade qua da a seus
cos tu mes, si tu a ção e cir cuns tân ci as, que pro te ja com toda a efi cá cia a vida, a 
hon ra, a li ber da de, a se gu ran ça in di vi du al, a pro pri e da de, e a igual da de,
ba ses es sen ci a is dos di re i tos do ho mem; de se jan do sa tis fa zer a von ta de de
nos sos con ci da dãos, fir mar a jus ti ça, pro mo ver a fe li ci da de pú bli ca e as se
 gu rar o gozo de to dos es tes bens para nós e nos sa pos te ri da de, es ta be le ce mos,
de cre ta mos e san ci o na mos a Cons ti tu i ção do teor se guin te:

TÍTULO I
Da Re pú bli ca do Rio Gran de, seu ter ri tó rio, seu go ver no e re li gião

Art. 1º A Re pú bli ca do Rio Gran de é a as so ci a ção po lí ti ca de to dos
os ci da dãos rio-gran den ses. Eles for mam uma na ção li vre e in de pen den te,
que não ad mi te com qual quer ou tro laço al gum de união, ou fe de ra ção, que 
se opo nha à in de pen dên cia de seu re gi me in ter no.

Art. 2º Seu ter ri tó rio com põe-se de todo o país que for ma va a
an ti ga pro vín cia do Rio Gran de do Sul, na épo ca em que pro cla mou a in de -
pen dên cia. A par te dele, que ain da ocu pam as for ças do Impé rio do Bra sil,
logo que li ber ta da seja do seu do mí nio, go za rá dos mes mos di re i tos e re pre -
sen ta ção que tem o res tan te do país.

Art. 3º Far-se-á uma di vi são mais con ve ni en te do ter ri tó rio da
Re pú bli ca, bem como a de mar ca ção dos seus li mi tes, logo que as cir cuns -
tân ci as o per mi tam.

Art. 4º O seu go ver no é re pu bli ca no, cons ti tu ci o nal e re pre sen ta ti vo.
Art. 5º A re li gião do Esta do é a ca tó li ca apos tó li ca ro ma na. To das 

as ou tras re li giões são per mi ti das com seu cul to do més ti co, ou par ti cu lar,
em ca sas para isso des ti na das, sem for ma al gu ma ex te ri or de tem plo.



TÍTULO II
Dos ci da dãos rio-gran den ses

Art. 6º São ci da dãos rio-gran den ses:
1º) to dos os ho mens li vres nas ci dos no ter ri tó rio da Re pú bli ca;
2º) to dos os bra si le i ros que ha bi ta vam o ter ri tó rio da Re pú bli ca

des de o me mo rá vel dia 20 de se tem bro de 1835, e têm pres ta do ser vi ços à
ca u sa da re vo lu ção, ou da in de pen dên cia, com in ten ção de per ten cer à
na ção rio-gran den se;

3º) to dos os bra si le i ros re si den tes no ter ri tó rio da Re pú bli ca na épo ca 
em que se pro cla mou a in de pen dên cia, que ade ri ram a esta, ex pres sa ou ta ci ta -
men te, pela con ti nu a ção de sua re si dên cia, bem como to dos os ou tros bra si le i ros 
que atu al men te es tão em pre ga dos no ser vi ço ci vil e mi li tar da Re pú bli ca;

4º) os fi lhos de pai ou mãe, na tu ral do país, nas ci dos fora do
Esta do, des de o mo men to em que vi e rem es ta be le cer nele seu do mi cí lio;

5º) to dos os es tran ge i ros que têm com ba ti do ou com ba te ram, na
pre sen te guer ra da in de pen dên cia, con tan to que re si dam den tro do país, e
te nham in ten ção de fi xar nele seu do mi cí lio;

6º) os es tran ge i ros, pais de ci da dãos na tu ra is da Re pú bli ca e os
ca sa dos com fi lhas do país, que, pro fes san do al gu ma ciên cia, arte ou in dús tria, 
ou pos su in do al gum ca pi tal em giro, ou bens de raiz, se acham re si din do no 
Esta do ao tem po de ju rar-se esta Cons ti tu i ção;

7º) os es tran ge i ros na tu ra li za dos, qual quer que seja sua re li gião. A 
lei de ter mi na rá as qua li da des pre ci sas para se ob ter car ta de na tu ra li za ção.

Art. 7º Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:

1º) Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral.
2º) Por sen ten ça con de na tó ria à pri são ou de gre do en quan to du -

ra rem os seus efe i tos.

Art. 8º Per de o di re i to de ci da dão rio-gran den se:

1º) O que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro;
2º) O que sem li cen ça do go ver no ace i tar em pre go, pen são ou

con de na ção de qual quer po tên cia es tran ge i ra;
3º) O que for ba ni do por sen ten ça.

TÍTULO III
Da so be ra nia, po de res e re pre sen ta ção na ci o nal

Art. 9º A so be ra nia re si de es sen ci al men te no povo, e todo o ci da -
dão é mem bro dela. A na ção não pode exer cer as atri bu i ções da so be ra nia
ime di a ta men te por si mes ma, mas sim por meio das ele i ções, nos ca sos e
pelo modo que a lei de ter mi nar.
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Art. 10. O po der su pre mo da na ção se di vi de para seu exer cí cio
em Po der Le gis la ti vo, Po der Exe cu ti vo e Po der Ju di ci al. Estes três po de res
são de le ga dos pelo povo a cor pos se pa ra dos e in de pen den tes uns dos ou tros.

Art. 11. Os re pre sen tan tes da Re pú bli ca rio-gran den se são a
Assem bléia Ge ral e o pre si den te do Esta do.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I
Dos ra mos do Po der Le gis la ti vo e suas atri bu i ções

Art. 12. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do à Assem bléia Ge ral com
a san ção do pre si den te do Esta do.

Art. 13. A Assem bléia Ge ral se com po rá de duas câ ma ras, uma
de de pu ta dos e ou tra de se na do res ou Se na do.

Art. 14. É atri bu i ção da Assem bléia Ge ral:

1º) Ele ger, re u ni das am bas as câ ma ras, o pre si den te da Re pú bli ca 
e to mar-lhe ju ra men to.

2º) Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
3º) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e pro mo ver o bem ge ral da

na ção.
4º) Per do ar e mo de rar as pe nas im pos tas aos réus con de na dos

por sen ten ça em ca sos ex tra or di ná ri os, e quan do gra ves mo ti vos de in te res se
pú bli co o exi gi rem, a ju í zo seu, ou so bre pro pos ta do Po der Exe cu ti vo.

5º) Con ce der anis tia em caso ur gen te, e quan do as sim acon se lhe
a hu ma ni da de e o bem do Esta do, a ju í zo seu, ou so bre pro pos ta do Po der
Exe cu ti vo.

6º) Apro var ou re pro var, an tes da ra ti fi ca ção, os tra ta dos de paz,
ali an ça, co mér cio, tré gua, fe de ra ção, ne u tra li da de ar ma da, e qua is quer ou tros,
que ce le bre o Po der Exe cu ti vo com po tên ci as es tran ge i ras.

7º) Dar ins tru ções para ce le brar con cor da tas com a Sé Apos tó li ca 
e apro vá-las, an tes de sua ra ti fi ca ção.

8º) Indi car ao Po der Exe cu ti vo a ne ces si da de de es ta be le cer
ne go ci a ções de paz.

9º) Per mi tir ou pro i bir, so bre pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, a sa í da
de for ças na ci o na is para fora da Re pú bli ca, mar can do no pri me i ro caso o
tem po do seu re gres so.

10) Con ce der ou ne gar, so bre pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, a en -
tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra e mar, den tro do Esta do, ou nos por tos
dele.

11) De cre tar a guer ra, a ju í zo seu ou so bre pro pos ta do Po der
Exe cu ti vo.
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12) Fi xar anu al men te as des pe sas pú bli cas, es ta be le cer os im pos tos
e con tri bu i ções de qual quer na tu re za, ne ces sá ri as para co bri-las.

13) Exa mi nar o em pre go dos di nhe i ros pú bli cos, e apro var ou
re pro var, no todo ou em par te, as con tas anu al men te apre sen ta das pelo Po der
Exe cu ti vo.

14) Ha bi li tar toda a clas se de por tos, es ta be le cer al fân de gas e
re gu la men tos de di re i tos, tan to de im por ta ção como de ex por ta ção.

15) Fi xar anu al men te, so bre in for ma ção do Po der Exe cu ti vo, as
for ças de mar e ter ra or di ná ri as e ex tra or di ná ri as.

16) Au to ri zar ao go ver no para con tra ir em prés ti mos em caso de
ne ces si da de so bre o cré di to da na ção.

17) Esta be le cer me i os con ve ni en tes para o pa ga men to da dí vi da
pú bli ca.

18) Apro var ou re pro var a cri a ção e os re gu la men tos de qua is -
quer ban cos, que hou ve rem de es ta be le cer-se.

19) De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo de de no mi na ção das 
mo e das as sim como o pa drão dos pe sos e me di das.

20) Re gu la men tar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar
a sua ali e na ção em caso de ne ces si da de.

21) Esta be le cer os tri bu na is e re gu lar a ad mi nis tra ção da jus ti ça.
22) Con ce der pen sões e re com pen sas pe cu niá ri as ou de ou tra

clas se e de cre tar hon ras pú bli cas aos ser vi ços re le van tes de qual quer ci da dão e 
à me mó ria dos gran des ho mens.

23) Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos, e es ta be le cer-lhes or -
de na dos.

24) Pro mo ver e fo men tar a ilus tra ção, agri cul tu ra, in dús tria e
co mér cio, as sim in te ri or, como ex te ri or.

25) Fi xar a de mar ca ção do ter ri tó rio do Esta do, de cre tar sua di vi são 
ci vil, ju di ciá ria e ecle siás ti ca e de ter mi nar os li mi tes dela, como jul gar mais
con ve ni en te à boa ad mi nis tra ção.

26) Esta be le cer uma re gra ge ral de na tu ra li za ção.
27) Dar re gras para con ce der pa ten tes de cor so e para de cla rar

boas ou más as pre sas de mar e ter ra.
28) De sig nar o lu gar ou lu ga res em que de vem re si dir os re pre -

sen tan tes da na ção.
Art. 15. As atri bu i ções de sig na das nos §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10

do ar ti go pre ce den te se rão exer ci das pelo Se na do, quan do a Assem bléia Ge ral
não es ti ver re u ni da.

Art. 16. Cada uma das câ ma ras terá o tra ta men to de dig nís si mos
se nho res re pre sen tan tes da na ção.
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CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 17. A Câ ma ra dos De pu ta dos se com po rá de mem bros ele i tos
di re ta men te pelo povo.

Art. 18. O nú me ro dos de pu ta dos deve ser na ra zão por cada seis 
mil al mas, ou por uma fra ção, que não seja in fe ri or a cin co mil.

Art. 19. Enquan to se não for mar o ca das tro ge ral, seu nú me ro
será de vin te e qua tro. O ca das tro ge ral, de po is de fe i to, só po de rá re no -
var-se de oito em oito anos.

Art. 20. É pri va ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos a ini ci a ti va:

1º) So bre os im pos tos e con tri bu i ções.
2º) So bre re cru ta men to.

Art. 21. Tam bém prin ci pi a rão na Câ ma ra dos De pu ta dos:

1º) O exa me da ad mi nis tra ção de cada um dos pre si den tes de
Esta do, fin do o seu tem po le gal, e a re for ma dos abu sos nela in tro du zi dos.

2º) A dis cus são das pro pos tas fe i tas pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 22. Com pe te igual men te à mes ma câ ma ra o di re i to ex clu si vo 
de acu sar pe ran te o Se na do ao pre si den te da Re pú bli ca, mi nis tros de Esta do,
con se lhe i ros de Esta do, mem bros de am bas as câ ma ras e do Tri bu nal Su pre -
mo de Jus ti ça, pe los de li tos se guin tes:

1º) Tra i ção.
2º) Por pe i ta, su bor no ou con cus são.
3º) Por abu so do po der.
4º) Por vi o la ção da Cons ti tu i ção e das leis. 
5º) Por tudo quan to obra rem a li ber da de, se gu ran ça e pro pri e da -

de dos ci da dãos.
6º) Por dis si pa ção dos bens pú bli cos.
7º) Pe los con se lhos que de rem opos tos às leis e aos in te res ses do

Esta do ma ni fes ta men te do lo so.
8º) Fi nal men te por qua is quer ou tros cri mes, que me re çam pena

in fa man te ou de mor te.
Art. 23. A Câ ma ra dos De pu ta dos pode co nhe cer des tes cri mes,

a re que ri men to, de par te ou de al guns dos seus mem bros, e pro ce de rá nos
ter mos da acu sa ção, quan do de li be re que tem lu gar a for ma ção de cul pa.

Art. 24. Uma lei par ti cu lar es pe ci fi ca rá a na tu re za des tes de li tos
e a ma ne i ra de pro ce der con tra eles.

Art. 25. À Câ ma ra dos De pu ta dos per ten ce fi nal men te o di re i to
de pro por ao Po der Exe cu ti vo em uma só lis ta o tri plo do nú me ro de se na -
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do res que se hou ver de re for mar nas úl ti mas ses sões das le gis la tu ras, em
que esta pro pos ta for da sua com pe tên cia pela for ma es ta be le ci da nos ar ti gos
31 a 32.

Art. 26. Os de pu ta dos ven ce rão, du ran te as ses sões, um sub sí dio
pe cu niá rio fi xa do no fim da úl ti ma ses são de le gis la tu ra an te ce den te. Além
dis to se lhes atri bu i rá uma in de ni za ção de vin da e vol ta.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 27. O Se na do é per ma nen te, e se com po rá de tan tos se na do res
quan tos fo rem me ta de dos mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Qu an do o nú me ro des tes for ím par, o nú me ro da que les será
me ta de do nú me ro ime di a ta men te me nor e, se, a Câ ma ra dos De pu ta dos
for vin te e cin co mem bros, a dos se na do res será de doze.

Art. 28. O tem po li mi ta do para o exer cí cio das fun ções se na to ri a is
é de doze anos. Os se na do res se rão re for ma dos por um ter ço em cada le gis -
la tu ra, a sua pri me i ra no me a ção será fe i ta por ele i ções in di re tas.

Art. 29. De po is des ta pri me i ra ele i ção se pro ce de rá às re for mas
qua dri e na is do ter ço de seus mem bros pelo mé to do es ta be le ci do nos ar ti gos 
se guin tes.

Art. 30. Os se na do res se rão di vi di dos em três clas ses, e cada clas se 
cons ta rá de um ter ço de seu nú me ro to tal: se este po rém não for múl ti plo
de três, fi ca rá per ten cen do à ter ce i ra clas se o se na dor res tan te. Os de pri me i -
ra clas se ces sa rão em suas fun ções no fim de qua tro anos, os da se gun da no
fim de oito, e os da ter ce i ra no fim de doze. Logo que o Se na do se re u nir, a
sor te de sig na rá qua is os da pri me i ra, os da se gun da e os da ter ce i ra clas se.

Art. 31. A Câ ma ra dos De pu ta dos pro ce de rá à ele i ção dos se na -
do res que de vem subs ti tu ir aos da pri me i ra e se gun da clas se, den tro do
pe río do da úl ti ma ses são da le gis la tu ra em que te nham de ser re for ma dos,
pro pon do ao Po der Exe cu ti vo em uma só lis ta para can di da tos o tri plo do
nú me ro de se na do res que se hou ver de no me ar, em cuja lis ta se rão com pre en -
di dos igual men te to dos aque les per ten cen tes à clas se que tem de ser re for ma da.

Art. 32. A ele i ção des tes can di da tos será fe i ta por vo ta ção no mi nal,
a plu ra li da de ab so lu ta de vo tos ex pres sa dos em cé du las as si na das pe los
su fra gan tes e li das pelo se cre tá rio.

Art. 33. O Po der Exe cu ti vo en tre os can di da tos pro pos tos es co -
lhe rá o ter ço na to ta li da de da lis ta.

Art. 34. A re for ma do ter ço de se na do res que com põem a ter ce i ra 
e úl ti ma clas se, será fe i ta pelo povo, doze em doze anos, ou de três em três
le gis la tu ras, por ele i ção in di re ta como já fica dito.

Art. 35. Fin do o tem po dos doze anos mar ca dos para a du ra ção
das fun ções se na to ri a is, o Se na do, logo na pri me i ra ses são da se guin te le -
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gis la tu ra, pro ce de rá no va men te o sor te io para de sig nar qual o ter ço dos se -
na do res que per ten ce à pri me i ra, se gun da ou ter ce i ra clas se.

Art. 36. O mé to do es ta be le ci do nos seis ar ti gos pre ce den tes ser vi rá
su ces si va men te de re gra para o sor te io e re for ma qua dri e nal do ter ço de se -
na do res que ces sa rem em suas fun ções, se gun do a clas se a que per ten ce rem.

Art. 37. Qu an do fal te al gum se na dor por mor te, des ti tu i ção, re -
nún cia, ou qual quer ou tro mo ti vo, ex ce to o das re for mas qua dri e na is, será
pre en chi da a va ca tu ra por ele i ção in di re ta fe i ta pelo povo. O mes mo su ce -
de rá com a va cân cia dos se na do res, que fo rem no me a dos mi nis tros de Esta do.

Art. 38. Enquan to não se pro ce der à nova ele i ção nos ca sos do
ar ti go pre ce den te, se rão pre en chi das as va cân ci as, se for ne ces sá rio, pe los
ci da dãos que, na úl ti ma ele i ção fe i ta pelo povo, ti ve rem re u ni do mais
nú me ro de vo tos, de po is dos se na do res no me a dos.

Art. 39. Para ser se na dor, ne ces si ta-se:

1º) Que seja ci da dão rio-gran den se, e es te ja no gozo de seus di re i tos
po lí ti cos.

2º) Que te nha de ida de trin ta e cin co anos pelo me nos.
3º) Que seja pes soa de sa ber, ca pa ci da de e vir tu des, com pre fe -

rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi ços à pá tria.
4º) Que te nha de ren di men to anu al por bens, in dús tria, co mér -

cio, ou em pre go, a soma de se is cen tos mil réis.

Art. 40. É da atri bu i ção ex clu si va do Se na do:

1º) Exer cer as fun ções e au to ri da de de um gran de júri, para jul gar
aos fun ci o ná ri os da Re pú bli ca, que te nham de ser acu sa dos pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, em con se qüên cia dos cri mes de cla ra dos no art. 22, pro nun -
ci an do sen ten ça con tra os mes mos em vir tu de da lei por duas ter ças par tes
de vo tos dos se na do res.

2º) Expe dir car tas de con vo ca ção da Assem bléia Ge ral, caso o
pre si den te da Re pú bli ca não o te nha fe i to trin ta dias de po is do tem po em
que a Cons ti tu i ção de ter mi na.

3º) Con vo car a Assem bléia Ge ral ex tra or di na ri a men te nos in ter -
va los das ses sões, quan do as sim o exi gi rem ne gó ci os gra ves e ur gen tes, ou
cir cuns tân ci as di fí ce is para o Esta do, a ju í zo seu ou do pre si den te da Re pú bli ca
que nes se caso lhe fará as con ve ni en tes par ti ci pa ções para ex pe dir as or dens
ne ces sá ri as.

Art. 41. Não es tan do re u ni da a Assem bléia Ge ral, com pe te
tam bém ao Se na do exer cer as atri bu i ções de sig na das nos pa rá gra fos 4º,
5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do art. 14; e dar ou ne gar sua apro va ção nos ca sos
es pe ci fi ca dos no art. 110, pa rá gra fos 7º, 8º, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25
e ar ti go 111.
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Art. 42. O Se na do exer ce rá igual men te to das as atri bu i ções do
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, en quan to este se não or ga ni zar.

Art. 43. Qu an do o Se na do jul gue con ve ni en te, po de rá cha mar
um dos mem bros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, ou do Tri bu nal de Ape -
la ção, en quan to aque le não se or ga ni zar, a fim de di ri gir o pro ces so e con -
cor rer para a ins tru ção le gal da ca u sa. Este mem bro terá voto con sul ti vo
so men te.

Art. 44. Ain da mes mo no in ter va lo das ses sões, dois ter ços, ao
me nos, de to ta li da de da Câ ma ra dos Se na do res não po de rão re ti rar-se para
dis tân cia ma i or de 12 lé guas do lu gar da re u nião da Assem bléia Ge ral, e os
que ti ve rem ne ces si da de de au sen tar-se em ne nhum caso o fa rão sem li cen ça 
do pre si den te do Se na do, que ja ma is as con ce de rá de tal modo que não pos sa 
re u nir-se a Câ ma ra, quan do seja pre ci so.

Art. 45. À ex ce ção dos ca sos mar ca dos pela Cons ti tu i ção, toda a
re u nião do Se na do é ilí ci ta e nula.

Art. 46. O sub sí dio dos se na do res será o do bro do que ti ve rem os 
de pu ta dos.

CAPÍTULO IV
Da du ra ção de cada le gis la tu ra e das ses sões da Assem bléia Ge ral

Art. 47. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos, e cada ses são anu al
qua tro me ses.

Art. 48. A Assem bléia Ge ral abri rá suas ses sões or di ná ri as no dia 
30 de abril de cada ano, de ven do en cer rá-las no dia 30 de agos to ime di a to.
Qu an do ela mes ma jul gue ne ces sá rio, ou quan do o peça o pre si den te da
Re pú bli ca, po de rá pror ro gar suas ses sões por mais um mês.

Art. 49. No caso de que a Assem bléia Ge ral seja con vo ca da ex tra -
or di na ri a men te, não se ocu pa rá de ou tros ob je tos, se não da que les para que
foi con vo ca da, e se che gar o dia mar ca do para a aber tu ra da ses são or di ná ria
sem ha ver co nhe ci do, con ti nu a rá a tra tar dele, de po is de aber ta a dita ses são.

Art. 50. A Assem bléia Ge ral abri rá suas ses sões ex tra or di ná ri as,
com as mes mas for ma li da des das or di ná ri as.

CAPÍTULO V
Das fun ções eco nô mi cas, prer ro ga ti vas, e dis po si ções co muns

às duas câ ma ras e aos mem bros de cada uma de las

Art. 51. Cada Câ ma ra é o juiz com pe ten te para qua li fi car as ele i ções
dos seus mem bros.

Art. 52. A no me a ção dos pre si den tes, vice-pre si den tes e se cre tá ri os
de las, seu ju ra men to e po lí cia in te ri or, se exe cu ta rá na for ma dos re gi men tos
que cada uma res pec ti va men te for mar.
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Art. 53. Não po de rá ha ver ses são em cada uma das câ ma ras, sem 
que es te ja re u ni da mais da me ta de do nú me ro to tal de seus mem bros, e se
no dia da aber tu ra das ses sões anu a is, ou du ran te o pe río do das ses sões
diá ri as da as sem bléia, não hou ver nú me ro ne ces sá rio, po de rão re u nir-se os
mem bros pre sen tes de cada uma para com ple tá-la, se gun do os me i os es ta -
be le ci dos em seus res pec ti vos re gi men tos; e en quan to es tes se não fi ze rem,
pelo modo que re sol ve rem en tre si por ma i o ria de vo tos.

Art. 54. As ses sões de cada uma das câ ma ras se rão pú bli cas, à
ex ce ção dos ca sos em que o bem do Esta do exi gir que se jam se cre tas.

Art. 55. Ne nhu ma re so lu ção da as sem bléia terá ou tro ca rá ter que 
não seja o de lei ou de cre to.

Art. 56. Os ne gó ci os se re sol ve rão pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos 
dos mem bros pre sen tes. 

Art. 57. As câ ma ras se co mu ni ca rão en tre si por ofí cio as si na do
pelo 1º se cre tá rio ou por de pu ta ções. O mes mo su ce de rá, quan do al gu ma
de las hou ver de co mu ni car-se com o Po der Exe cu ti vo.

Art. 58. Os se na do res e de pu ta dos po dem ser no me a dos para o
car go de mi nis tro de Esta do e con se lhe i ro de Esta do, com a di fe ren ça de
que sen do no me a dos con se lhe i ros de Esta do, con ti nu am a ter as sen to nas
câ ma ras e sen do no me a dos mi nis tros de Esta do, de i xam va gos ne las os
seus lu ga res e se pro ce de a nova ele i ção, na qual po dem ser re e le i tos e acu -
mu lar as duas fun ções.

Art. 59. Tam bém acu mu lam as duas fun ções, se já exer ci am os
men ci o na dos car gos, quan do fo rem ele i tos, ou quan do su ce da, que se jam
no me a dos con se lhe i ros de Esta do e se na do res, ou de pu ta dos ao mes mo
tem po.

Art. 60. Não se pode ser ao mes mo tem po mem bro de am bas as
câ ma ras.

Qu an do al gum in di ví duo for ele i to se na dor e de pu ta do, jun ta -
men te, terá o di re i to de op ção en tre um e ou tro car go.

Art. 61. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção do de mi nis tro
e de con se lhe i ro de Esta do, ces sa, in te ri na men te, en quan to du ra rem as fun -
ções de de pu ta dos ou se na do res.

Art. 62. No in ter va lo das ses sões não po de rá o pre si den te do
Esta do em pre gar um se na dor ou de pu ta do fora da Re pú bli ca; nem mes mo
irão exer cer seus em pre gos, quan do isso os pri ve de se re u ni rem no tem po
da con vo ca ção da Assem bléia Ge ral or di ná ria, ou ex tra or di ná ria.

Art. 63. Se por al gum caso im pre vis to, de que de pen da a se gu -
ran ça pú bli ca, ou o bem do Esta do, for in dis pen sá vel que al gum se na dor ou 
de pu ta do seja em pre ga do em ou tra co mis são, a res pec ti va câ ma ra o po de rá 
de ter mi nar à re qui si ção do Po der Exe cu ti vo.
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Art. 64. Os mem bros de cada uma das câ ma ras são in vi o lá ve is
pe las opi niões, dis cur sos ou de ba tes, que emi tam, pro nun ci em ou sus ten tem
no exer cí cio de suas fun ções.

Art. 65. Ne nhum se na dor, ou de pu ta do, des de o dia de sua ele i -
ção até aque le em que ces sa rem suas fun ções, po de rá ser pre so, me nos em
fla gran te de li to de pena ca pi tal; e en tão se dará con ta ime di a ta men te à sua
res pec ti va câ ma ra com a in for ma ção su má ria do fato.

Art. 66. Ne nhum se na dor, ou de pu ta do, des de o dia da sua ele i -
ção, até aque le em que ces sa rem as suas fun ções, po de rá ser acu sa do cri mi -
nal men te por de li to de qual quer na tu re za, que se jam, à ex ce ção da que les
que es tão de sig na dos no art. 22, e mes mo nes te caso a acu sa ção só pode ter
lu gar pe ran te a câ ma ra a que per ten cer, a qual com as duas ter ças par tes de
vo tos dos mem bros pre sen tes re sol ve rá, se tem, ou não, lu gar a for ma ção
de cul pa, e no caso afir ma ti vo o de cla ra rá sus pen so de suas fun ções e fará a
com pe ten te acu sa ção ante o Se na do, que para o jul ga men to se con ver te rá
em Tri bu nal de Jus ti ça.

Art. 67. Cada câ ma ra pode ad mi tir as re nún ci as vo lun tá ri as de
qual quer dos seus mem bros por ma i o ria de um voto so bre a me ta de dos
pre sen tes.

Art. 68. Cada câ ma ra tem o di re i to de fa zer vir à sua sala os
mi nis tros de Esta do, para pe dir-lhes e re ce ber as in for ma ções que jul gar
con ve ni en tes, além da que las que de vem dar por es cri to, quan do lhes fo rem
pe di das, sal vo os ca sos,em que a pu bli ci da de não seja con ve ni en te.

CAPÍTULO VI
Da Pro po si ção, Dis cus são, San ção e Pro mul ga ção das Leis

Art. 69. A pro po si ção, dis cus são e apro va ção dos pro je tos de lei,
ou de cre to, com pe tem a cada uma das câ ma ras, ou a seus res pec ti vos mem -
bros, ex ce to aque les so bre ob je tos cuja ini ci a ti va per ten ce ex clu si va men te à
Câ ma ra dos De pu ta dos ou a dos Se na do res.

Art. 70. O Po der Exe cu ti vo exer ce por qual quer mi nis tro de
Esta do a pro po si ção, que lhe com pe te na for ma ção das leis, e só de po is de
exa mi na das por uma co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde deve ter
prin cí pio, po de rá ser con ver ti da em pro je to de lei.

Art. 71. Os mi nis tros po dem as sis tir e dis cu tir a pro pos ta, de po is 
do re la tó rio da co mis são; mas, nem vo ta rão nem es ta rão pre sen tes à vo ta ção, 
sal vo se fo rem se na do res ou de pu ta dos.

Art. 72. Qu an do a Câ ma ra dos De pu ta dos não ado tar a pro po si ção
do Po der Exe cu ti vo, avi sa rá o pre si den te da Re pú bli ca por uma de pu ta ção de
cin co mem bros na for ma se guin te: A Câ ma ra dos De pu ta dos quer me di tar,
so bre a pro pos ta do go ver no, para a seu tem po re sol ver.
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Art. 73. Qu an do al gum pro je to for apro va do na câ ma ra em que
teve a sua ori gem, será re me ti do a ou tra para que o dis cu ta, al te re, adi ci o ne
ou re je i te.

Art. 74. Se al gu ma das câ ma ras re je i tar o pro je to en vi a do pela
ou tra, dirá nos ter mos se guin tes: O Se na do (ou Câ ma ra dos De pu ta dos) tor na 
a re me ter à Câ ma ra dos De pu ta dos (ou ao Se na do) a pro po si ção (tal), a
qual não tem po di do dar o seu con sen ti men to.

Art. 75. Se qual quer das duas câ ma ras, a quem for re me ti do um
pro je to, o re en vi ar com al te ra ções, ou adi ções, e aque la que o re me teu se
con for mar com elas, avi sa rá a ou tra câ ma ra que ado tou suas emen das e o
man da rá ao pre si den te da Re pú bli ca para ser san ci o na da; mas, se não apro var 
as emen das, ou adi ções, e to da via jul gar que o pro je to é van ta jo so, po de rá
re que rer por uma de pu ta ção de três mem bros a re u nião de am bas as câ ma ras, 
que se fará na do Se na do, e se gun do o re sul ta do da dis cus são se ado ta rá o
que ti ve rem de li be ra do os dois ter ços de su frá gi os.

Art. 76. Sem pre que uma câ ma ra apro va o pro je to re me ti do pela
ou tra, de ve rá re du zi-lo a lei, ou de cre to, e, de po is de lido em ses são, o di ri -
gi rá ao Po der Exe cu ti vo em dois au tó gra fos as si na do pelo pre si den te e dois
se cre tá ri os, pe din do-lhe a sua san ção pela fór mu la se guin te: a Assem bléia
Ge ral di ri ge ao pre si den te da Re pú bli ca a lei, ou de cre to in clu so, que jul ga
van ta jo so e útil ao Esta do, e lhe pede sua san ção.

Art. 77. Re cu san do o pre si den te da Re pú bli ca pres tar o seu con -
sen ti men to, res pon de rá nos ter mos se guin tes: o pre si den te do Esta do quer
me di tar so bre o pro je to de lei, ou de cre to, para a seu tem po re sol ver, e nes te 
caso não se po de rá tra tar do mes mo as sun to na ses são da que le ano, mas
po de rá fa zer-se na do se guin te.

Art. 78. Se na ses são do ano se guin te o pro je to for no va men te
pro pos to, adi mi ti do e apro va do, pelo mes mo fato se en ten de rá que o pre si -
den te do Esta do deu a sua san ção, e sen do-lhe apre sen ta do efe ti va men te a
dará.

Art. 79. Qu an do o pre si den te ado tar o pro je to da Assem bléia Ge ral, 
o san ci o na rá pela fór mu la se guin te: – San ci o no e pu bli que-se como lei – com
o que fica san ci o na da, e nos ter mos de ser pro mul ga do como lei do Esta do.
Um dos au tó gra fos, de po is de as si na do pelo pre si den te da Re pú bli ca, será
re me ti do ao ar qui vo da Câ ma ra que o en vi ou; e o ou tro ser vi rá para por ele 
se fa zer a pro mul ga ção da lei pela res pec ti va Se cre ta ria do Esta do, onde
será guar da do.

Art. 80. Qu an do o pre si den te da Re pú bli ca re cu sa san ci o nar uma 
lei, nos ca sos em que é obri ga do a san ci o ná-la, a Assem bléia Ge ral a man -
da rá pu bli car com esta de cla ra ção; de ven do en tão as si ná-la o pre si den te da
mes ma as sem bléia.
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Art. 81. Se o pre si den te do Esta do, re ce bi do o pro je to, en ten der
que não o deve san ci o nar tal e qual está con ce bi do, mas que pode ser útil
com al gu mas al te ra ções, emen das ou adi ções, de ve rá de vol vê-lo à câ ma ra
que lho re me teu, pela se guin te fór mu la: O pre si den te do Esta do jul ga con -
ve ni en te que o pro je to de lei vol te à Assem bléia Ge ral, para que se dig ne
tomá-lo em ul te ri or con si de ra ção, ex pon do de ba i xo de sua as si na tu ra as ra zões
em que se fun dou e bem as sim qua is as al te ra ções, emen das ou adi ções que, 
se gun do o seu ju í zo, se de vem fa zer.

Art. 82. No caso do ar ti go pre ce den te será o pro je to sub me ti do à
nova dis cus são, re u ni das am bas as câ ma ras por con vi te da que la a quem foi
de vol vi do e se for mo di fi ca do no sen ti do das ra zões ale ga das pelo pre si -
den te, será re en vi a do ao Po der Exe cu ti vo, que o san ci o na rá; mas se for ado -
ta do tal e qual, não po de rá ser pro pos to na ses são da que le ano e sim na do
se guin te.

Art. 83. Nos ca sos do ar ti go pre ce den te as vo ta ções se rão no mi -
na is por duas ter ças par tes dos su frá gi os dos mem bros pre sen tes de am bas
as câ ma ras e tan to os no mes e fun da men tos dos su fra gan tes, como as ob je ções 
ou ob ser va ções do Po der Exe cu ti vo se pu bli ca rão ime di a ta men te pela
im pren sa.

Art. 84. O pre si den te da Re pú bli ca dará ou ne ga rá sua san ção
den tro do pe remp tó rio ter mo de dez dias, con ta dos da data da que le em que 
re ce beu o pro je to, e, não o fa zen do, fi ca rá en ten di do que a deu.

Art. 85. Ain da que não te nha ex pi ra do o ter mo de dez dias, o
Po der Exe cu ti vo de ve rá ne gar a san ção ou fa zer suas ob ser va ções à câ ma ra
res pec ti va na for ma do art. 81 an tes que a as sem bléia en cer re a sua ses são.

Art. 86. Qu an do um pro je to for re je i ta do pela câ ma ra a quem a
ou tra a re me teu, fi ca rá su pri mi do por en tão e não será mais pro pos to, se -
não du ran te o pe río do das se guin tes le gis la tu ras.

Art. 87. San ci o na da a lei ou de cre to, o pre si den te da Re pú bli ca o
man da rá pu bli car pela for ma se guin te: F., pre si den te cons ti tu ci o nal da
Re pú bli ca Rio-Gran den se. Faço sa ber a to dos os seus ha bi tan tes que a
Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da na ção de cre tou e eu san ci o nei a lei ou
de cre to se guin te:

A ín te gra da lei nas suas dis po si ções so men te. Man do por tan do
a to das as au to ri da des, a que o co nhe ci men to e exe cu ção da re fe ri da lei
per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir tão in te i ra men te como nela se
con tém. O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os (ou da re par ti ção com pe ten te) 
a faça im pri mir, pu bli car e cor rer.

Art. 88. Assi na da a lei ou de cre to, pelo pre si den te do Esta do,
re fe ren da da pelo mi nis tro de Esta do com pe ten te e se la do com o selo da
Re pú bli ca, se guar da rá o ori gi nal no ar qui vo pú bli co e en vi ar-se-ão os exem -

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  273



pla res dela im pres sos a to das as Câ ma ras Mu ni ci pa is, Tri bu na is e mais lu -
ga res, onde con ve nha fa zer-se pú bli ca.

CAPÍTULO VII
Das Ele i ções

Art. 89. A no me a ção dos se na do res para a Assem bléia Ge ral (nos 
ca sos em que com pe te ao povo, se gun do os ar ti gos 28 e 34) se fará por ele i ções 
in di re tas, ele gen do a mas sa dos ci da dãos ati vos, em as sem bléia dos dis tri tos, 
os ele i to res e es tes os se na do res. A no me a ção dos de pu ta dos será fe i ta por
ele i ção di re ta dos po vos.

Art. 90. A ele i ção dos con se lhe i ros de Esta do será tam bém in di re -
ta como a dos se na do res, mas em uma só lis ta trí pli ce, so bre a qual o pre si -
den te do Esta do es co lhe rá o ter ço na to ta li da de da lis ta.

Art. 91. Têm vo tos nes tas ele i ções pri má ri as:

1º) Os ci da dãos rio-gran den ses que es tão no gozo de seus di re i tos
po lí ti cos.

2º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
Art. 92. São ex clu í dos de vo tar nas as sem bléi as pa ro qui a is:

1º) Os me no res de 21 anos, em cujo nú me ro se não com pre en -
dem os ca sa dos e ofi ci a is mi li ta res, que fo rem ma i or de 18 anos, os ba cha -
réis for ma dos e os clé ri gos de or dens sa cras.

2º) Os fi lhos de fa mí lia que vi ve rem na com pa nhia de seus pais,
me nos se ser vi rem em ofí ci os pú bli cos.

3º) Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os guar da-li -
vros e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio e os ad mi nis tra do res das
fa zen das ru ra is e fá bri cas.

4º) Os re li gi o sos e qua is quer que vi vem em co mu ni da de cla us tral.
5º) Os sol da dos, ans pe ça das e ca bos de exér ci to de li nhas.
6º) Os que não sa bem ler nem es cre ver.
7º) Os que não ti ve rem de ren da anu al cem mil-réis por bens de

raiz, co mér cio ou em pre gos.
Art. 93. Os que não po dem vo tar nas as sem bléi as pa ro qui a is não

po dem ser mem bros nem vo tar na no me a ção de al gu ma au to ri da de ele ti va, 
na ci o nal ou lo cal. 

Art. 94. Po dem ser ele i to res e vo tar na ele i ção dos de pu ta dos,
se na do res, con se lhe i ros de Esta do to dos os que po dem vo tar nas as sem bléi as 
pa ro qui a is e ex ce tu am-se:

1º) Os que não ti ve rem ren da anu al de du zen tos mil-réis por
bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go.

2º) Os cri mi no sos pro nun ci a dos em qual quer pro ces so cri mi nal.
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Art. 95. To dos os que po dem ser ele i to res são há be is para se rem
de pu ta dos, ex ce tu am-se:

1º) Os que não ti ve rem a ida de de 25 anos com ple tos.
2º) Os que não ti ve rem tre zen tos mil réis de ren das, na for ma do

§ 1º do ar ti go 94.
3º) Os es tran ge i ros na tu ra li za dos.
4º) Os que não pro fes sa rem a re li gião do Esta do.
Art. 96. Os ci da dãos rio-gran den ses em qual quer par te onde

exis tam, são ele gí ve is em cada dis tri to ele i to ral para de pu ta dos, se na do res
ou con se lhe i ros de Esta do, ain da quan do aí não se jam nas ci dos, re si den tes
ou do mi ci li a dos.

Art. 97. Uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo prá ti co das ele i -
ções.

TÍTULO V
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te do Esta do

Art. 98. O Po der Exe cu ti vo é de le ga do a um ma gis tra do que
toma o tí tu lo de pre si den te cons ti tu ci o nal da Re pú bli ca Rio-Gran den se ; ele
é o che fe su pre mo da ad mi nis tra ção ge ral da Re pú bli ca e tem ver bal men te
e por es cri to o tra ta men to de ex ce lên cia.

Art. 99. O pre si den te será ele i to em ses são per ma nen te pela
Assem bléia Ge ral no dia 1o de ju lho do se gun do ano de cada le gis la tu ra por 
vo ta ção no mi nal, à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos ex pres sa dos em cé du las
as si na das pe los su fra gan tes e li das pelo se cre tá rio. Seu ju ra men to e pos se se 
ve ri fi ca no dia do se guin te agos to que pela as sem bléia for de sig na do de po is 
de con clu í da a ele i ção.

Art. 100. Para ser no me a do pre si den te se ne ces si tam as mes mas
qua li da des pre ci sas para ser se na dor.

Art. 101. As fun ções do pre si den te de Esta do du ra rão por qua tro 
anos, e não po de rá ser re e le i to con se cu ti va men te por mais de uma le gis la tu ra.

Art. 102. O pre si den te do Esta do, an tes de en trar no exer cí cio
das fun ções do seu car go, pres ta rá nas mãos do pre si den te do Se na do, re -
u ni das as duas câ ma ras, o se guin te ju ra men to: “Juro man ter a re li gião ca -
tó li ca apos tó li ca ro ma na, a in te gri da de e in di vi si bi li da de da Re pú bli ca,
ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis e pro ver ao bem ge ral da na ção, quan to
em mim cou ber.”

Art. 103. O em pre go do pre si den te do Esta do, nos ca sos de en -
fer mi da de e au sên cia, e bem as sim nos de va cân cia por mor te, re nún cia e
des ti tu i ção do exis ten te, ou quan do ter mi nar o pra zo mar ca do para a du ra ção
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das suas fun ções, será subs ti tu í do pelo pre si den te do Se na do, que fi ca rá
sus pen so en tre tan to das fun ções de se na dor e ser vi rá so men te até a ele i ção
do novo pre si den te, ou en quan to dure o im pe di men to do pro pri e tá rio.

Art. 104. Qu an do por qual quer modo va gue o em pre go de pre si -
den te do Esta do, o Se na do con vo ca rá ex tra or di na ri a men te a Assem bléia
Ge ral, se não es ti ver re u ni da, para pro ce der sem de mo ra a ele i ção de um ou tro,
que ser vi rá so men te até con clu ir o tem po in te gral mar ca do para du ra ção
das fun ções do seu an te ces sor.

Art. 105. Antes de pro ce der a ele i ção de novo pre si den te, a
Assem bléia Ge ral mar car-lhe-á seu sub sí dio anu al, que não po de rá ser au -
men ta do nem di mi nu í do, no caso de re e le i ção.

Art. 106. O pre si den te do Esta do, du ran te o tem po do seu go ver no, 
e ain da um ano de po is, não po de rá sair do ter ri tó rio da Re pú bli ca, sem o
con sen ti men to da Assem bléia Ge ral, ou do Se na do, não es tan do esta re u ni -
da; e, se o fi zer, se en ten de rá que re nun cia à pre si dên cia.

Art. 107. O pre si den te da Re pú bli ca não po de rá ser acu sa do,
du ran te o exer cí cio de suas fun ções, se não pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, 
e so men te pe los de li tos mar ca dos no ar ti go 22.

Art. 108. Den tro de um con ta do do dia em que o pre si den te hou ver 
ces sa do em suas fun ções, tam pou co pode ser acu sa do, se não pe ran te a
Câ ma ra dos De pu ta dos, pe los de li tos de que tra ta o ar ti go 22, ou por qua is -
quer ou tros que fo rem co me ti dos du ran te o tem po de seu em pre go. Pas sa do
este ano, que será o ter mo de sua re si dên cia, nin guém mais po de rá acu sar
pe los men ci o na dos de li tos.

Art. 109. O pre si den te da Re pú bli ca as sis ti rá à ses são de aber tu ra 
da Assem bléia Ge ral or di ná ria e ex tra or di ná ria, na sala do Se na do, re u ni -
das as câ ma ras, terá as sen to igual e à di re i ta do pre si den te dela; e aí lhe di -
ri gi rá uma fala ins tru in do-a em ter mos ge ra is dos ne gó ci os pú bli cos e das
pro vi dên ci as mais pre ci sas ao Esta do.

Art. 110. São prin ci pa is atri bu i ções do pre si den te da Re pú bli ca:

1º) no me ar os se na do res, quan do esta no me a ção for de sua com -
pe tên cia, se gun do a Cons ti tu i ção, e pelo modo es ta be le ci do nos ar ti gos 31,
32, 33 e 36;

2º) No me ar os con se lhe i ros de Esta do nas for mas do ar ti go 122.
3º) Con vo car a nova Assem bléia Ge ral or di ná ria no dia 30 de

maio do pe núl ti mo ano, em cada le gis la tu ra.
4º) San ci o nar e pro mul gar os de cre tos e leis da Assem bléia Ge ral 

ou ne gar-lhes a sua san ção, na con for mi da de dos arts. 77, 78, 79, 82, 84, 85 e
87.

5º) Obje tar ou fa zer ob ser va ções so bre os pro je tos de leis ou de cre tos 
que lhe fo rem re me ti dos por qual quer das câ ma ras, ar ti go 81.
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6º) Pe dir à Assem bléia Ge ral a pror ro ga ção de suas ses sões,
de ven do su je i tar-se ao que ela de li be re, se gun do o art. 48.

7º) Pro por à Assem bléia Ge ral, ou ao Se na do, não es tan do esta
re u ni da, o per dão ou co mu ta ção das pe nas im pos tas aos réus con de na dos
por sen ten ça do ar ti go 14, § 4º.

8º) Pro por à Assem bléia Ge ral, ou ao Se na do, não es tan do esta
re u ni da, a con ces são de anis tia, ar ti go 14, § 5o.

9º) Ze lar pela con ser va ção da or dem e tran qüi li da de no in te ri or,
e da se gu ran ça no ex te ri or.

10) Fa zer ob ser var as leis, ex pe dir de cre tos, ins tru ções, re gu la -
men tos ade qua dos à boa exe cu ção de las.

11) Vi gi ar que a jus ti ça seja pron ta e com ple ta men te ad mi nis tra da 
em toda a Re pú bli ca.

12) Pro por à Assem bléia Ge ral, ou ao Se na do, não es tan do esta
re u ni da, a sa í da de for ças na ci o na is para fora da Re pú bli ca.

13) Pro por à Assem bléia Ge ral, ou ao Se na do, não es tan do esta
re u ni da, a en tra da de for ças es tran ge i ras, de ter ra e mar den tro do Esta do,
ou nos por tos dele.

14) Man dar exe cu tar pro vi so ri a men te, ou vi do o Con se lho do
Esta do, com a apro va ção do Se na do, as re so lu ções das Câ ma ras Mu ni ci pa -
is, no caso do art. 196, não es tan do re u ni da a Assem bléia Ge ral.

15) No me ar e de mi tir li vre men te os mi nis tros de Esta do.
16) No me ar, com a apro va ção do Se na do, os ma gis tra dos, in clu -

si ve to dos os mem bros dos tri bu na is de jus ti ça ci vil e cri mi nal, ex ce to aque les
que fo rem de ele i ção po pu lar.

17) Sus pen der os ju í zes de di re i to e qua is quer ou tros ma gis tra -
dos de pri me i ra ins tân cia, nos ca sos do art. 179.

18) No me ar, com a apro va ção do Se na do, os co man dan tes da
for ça de ter ra e mar, e re mo vê-los, quan do as sim pe dir o bom ser vi ço do
Esta do.

19) No me ar os em ba i xa do res, e mais agen tes di plo má ti cos, e
co mer ci a is, com a apro va ção do Se na do.

20) Pro mo ver a to dos os em pre gos ci vis, mi li ta res e po lí ti cos,
bem como to dos os be ne fí ci os ecle siás ti cos, na con for mi da de das leis, não
po den do, to da via, no me ar os che fes das re par ti ções ge ra is de Fa zen da, nem 
pro mo ver ge ne ra is e co ro néis, sem apro va ção do Se na do.

21) Sus pen der os em pre ga dos pú bli cos por inap ti dão, ou omis -
são, ou de li to, ou vin do o pa re cer do Con se lho de Esta do, e man dan do ime -
di a ta men te pro ce der cri mi nal men te con tra eles na for ma da lei.

22) De cla rar a guer ra em nome da Re pú bli ca, de po is de de cre ta -
da pela Assem bléia Ge ral.
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23) Con ce der pa ten tes de cor so com res pe i to ao dis pos to nas leis.
24) Di ri gir as ne go ci a ções di plo má ti cas com as na ções es tran ge i ras,

e ce le brar tra ta dos de paz, ali an ça, co mér cio, tré gua, fe de ra ção, ne u tra li da de
ar ma da e qua is quer ou tros; mas para pres tar ou ne gar a sua ra ti fi ca ção a
qual quer de les de ve rá pre ce der a apro va ção da Assem bléia Ge ral, ou do
Se na do, não es tan do esta re u ni da.

25) Ini ci ar con cor da ta com a Sé Apos tó li ca, se gun do as ins tru -
ções da Assem bléia Ge ral, e ce le brá-las com a apro va ção da mes ma as sem -
bléia, ou do Se na do; não es tan do esta re u ni da, exer cer o pa dro a do, dar ou
ne gar o be ne plá ci to aos de cre tos con ci li a res, bre ves pon ti fí ci os e le tras
apos tó li cas, ou vin do o pa re cer do Con se lho de Esta do, ou do Tri bu nal Su -
pre mo de Jus ti ça, se con ti ve rem ma té ria con ten ci o sa.

26) Re ce ber em nome da Re pú bli ca os mi nis tros di plo má ti cos e
ou tros en vi a dos das po tên ci as es tran ge i ras.

27) Con ce der car tas de na tu ra li za ção na for ma da lei.
28) Fis ca li zar a ar re ca da ção das ren das e con tri bu i ções ge ra is, de

qual quer na tu re za que seja, apli cá-las, se gun do as leis, aos vá ri os ra mos da
pú bli ca ad mi nis tra ção.

29) Dar de mis sões e li cen ças aos em pre ga dos pú bli cos, ci vis e
mi li ta res que as pe di rem, na con for mi da de das leis.

30) Dar as or dens e pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que as ele i ções 
se re a li zem em tem po opor tu no, e se ob ser ve quan to dis põe a lei ele i to ral.

Art. 111. Tam bém com pe te ao pre si den te do Esta do o co man do
su pre mo do exér ci to de ter ra e mar: ele é ex clu si va men te en car re ga do de
sua di re ção, mas não pode man dá-lo em pes soa, sem con sen ti men to da
Assem bléia Ge ral, ou do Se na do, não es tan do esta re u ni da.

Art. 112. Qu an do em vir tu de do ar ti go an te ce den te o pre si den te
em pes soa as su mir man do das for ças da Re pú bli ca, ou de par te de las, o
pre si den te do Se na do, na qua li da de de vice-pre si den te, de ve rá subs ti tuí-lo
em suas fun ções.

CAPÍTULO II
Do Mi nis té rio

Art. 113. Ha ve rá di fe ren tes Se cre ta ri as de Esta do, a car go de um
ou mais mi nis tros, que não pas sa rão de três. A lei de sig na rá os ne gó ci os
per ten cen tes a cada uma, re u nin do-as ou se pa ran do-as, como mais con vi er.

Art. 114. Os mi nis tros de Esta do são o ór gão in dis pen sá vel pelo
qual o Po der Exe cu ti vo trans mi te suas or dens às au to ri da des que lhes são
su je i tas.
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Cada um de les nas suas com pe ten tes re par ti ções de ve rá re fe ren dar 
ou as si nar to dos os atos do Po der Exe cu ti vo, que sem este re qui si to não se rão
obe de ci dos. 

Art. 115. Os mi nis tros de Esta do são res pon sá ve is pe los de cre tos
ou or dens que as si na rem. A or dem do pre si den te da Re pú bli ca ver bal ou
por es cri to não os sal va da res pon sa bi li da de.

Art. 116. Os mi nis tros de Esta do não po dem ser acu sa dos du ran te 
o exer cí cio de suas fun ções, se não pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos e so men te 
pe los de li tos es pe ci fi ca dos no ar ti go 22. Con clu in do o seu mi nis té rio, fi cam
su je i tos à re si dên cia por 6 me ses, e den tro des se tem po não po de rão, por
pre tex to al gum, sair para fora da Re pú bli ca.

Art. 117. Os mi nis tros de Esta do, oito dias de po is da aber tu ra 
da ses são anu al das câ ma ras, de ve rão apre sen tar a cada uma de las um
re la tó rio dos ne gó ci os su bor di na dos às suas re par ti ções, in di can do as
re for mas e me lho ra men tos que se po dem ope rar nos di ver sos ra mos do
ser vi ço pú bli co.

Art. 118. Os es tran ge i ros, ain da que na tu ra li za dos, não po dem
ser mi nis tros de Esta do.

CAPÍTULO III
Do Con se lho de Esta do

Art. 119. Ha ve rá um Con se lho de Esta do com pos to de sete mem -
bros. Pas sa das as duas pri me i ras le gis la tu ras, a Assem bléia Ge ral po de rá
al te rar este nú me ro, como jul gar mais con ve ni en te.

Art. 120. Não são com pre en di dos nes te nú me ro os mi nis tros de
Esta do, os qua is só por es pe ci al no me a ção se rão re pu ta dos con se lhe i ros de
Esta do.

Art. 121. Para ser con se lhe i ro de Esta do re que rem-se as mes mas
qua li da des pre ci sas para ser se na dor.

Art. 122. As no me a ções dos con se lhe i ros de Esta do e as subs ti tu i -
ções das suas va cân ci as se rão fe i tas por ele i ção in di re ta do povo; mas em
uma só lis ta trí pli ce, so bre a qual o pre si den te da Re pú bli ca es co lhe rá o ter ço
na to ta li da de da lis ta;

Art. 123. Os con se lhe i ros de Esta do du ra rão no exer cí cio de suas
fun ções so men te por es pa ço de qua tro anos, mas fin do este tem po po de rão
ser no va men te ele i tos.

Art. 124. Os con se lhe i ros de Esta do, an tes de to ma rem pos se,
pres ta rão ju ra men to nas mãos do pre si den te da Re pú bli ca de man ter a re li -
gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis e acon se -
lhá-lo se gun do suas cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem da na ção.

Art. 125. Com pe te a este con se lho acon se lhar ao pre si den te
da Re pú bli ca em to dos os ne gó ci os gra ves e me di das ge ra is da pú bli ca
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ad mi nis tra ção, prin ci pal men te quan do se tra ta de dar ou ne gar san ção às
leis e de cre tos da Assem bléia Ge ral e bem as sim so bre a de cla ra ção de guer -
ra, ajus tes de paz, ne go ci a ções com as na ções es tran ge i ras, sus pen são dos
ma gis tra dos ou em pre ga dos pú bli cos, no me a ção ou re mo ção dos co man -
dan tes de for ça de ter ra e mar, em ba i xa do res e mais agen tes di plo má ti cos e
co mer ci a is, pro po si ção, anis tia, per dão, sa í da das for ças na ci o na is para fora
do Esta do ou en tra da de es tran ge i ros para den tro dele, fi nal men te so bre de -
cre tos, ins tru ções e re gu la men tos que o go ver no hou ver de ex pe dir.

Art. 126. Os con se lhe i ros de Esta do são res pon sá ve is pe los con -
se lhos que de rem opos to às leis e aos in te res ses do Esta do, ma ni fes ta men te
do lo sos.

Art. 127. Os con se lhe i ros de Esta do não po de rão ser acu sa dos
du ran te o exer cí cio de suas fun ções, se não pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos
e so men te pe los de li tos es pe ci fi ca dos no art. 22.

Art. 128. O Po der Exe cu ti vo for ma rá um re gu la men to para a
po lí cia e go ver no eco nô mi co do Con se lho de Esta do; de ven do sub me tê-lo a
apro va ção da as sem bléia.

Art. 129. O Con se lho de Esta do terá um re gis tro de suas de li be -
ra ções e re me te rá anu al men te ao Se na do uma có pia li te ral dele; os ne gó ci os 
se cre tos são os úni cos ex ce ta dos des ta co mu ni ca ção, en quan to o se gre do for 
jul ga do ne ces sá rio.

CAPÍTULO IV
Da For ça Mi li tar

Art. 130. Ha ve rá uma for ça mi li tar per ma nen te, de mar e ter ra,
para a de fe sa ex te ri or do Esta do e ma nu ten ção da or dem in te ri or. Seu nú me ro 
será fi xa do anu al men te pela Assem bléia Ge ral.

Art. 131. O Po der Exe cu ti vo, du ran te a pre sen te guer ra da in de -
pen dên cia, po de rá au men tar o nú me ro de for ça mi li tar exis ten te, como
en ten der con ve ni en te.

Art. 132. A for ça mi li tar é es sen ci al men te obe di en te, e não se
pode re u nir sem or dem de au to ri da de le gí ti ma.

Art. 133. Os ofi ci a is do Exér ci to e Arma da não po dem ser pri va dos
de suas pa ten tes, se não por sen ten ça pro fe ri da em ju í zo com pe ten te, à ex ce ção 
da que les que, fin da a pre sen te guer ra da in de pen dên cia, não fo rem re for -
ma dos ou com pre en di dos no qua dro ge ral do Exér ci to ati vo, os qua is se rão
de mi ti dos, re ce ben do por uma vez so men te uma gra ti fi ca ção pe cu niá ria a
tí tu lo de in de ni za ção.

Art. 134. Uma lei par ti cu lar mar ca rá as gra ti fi ca ções des tes ofi ci a is 
em pro por ção de suas gra du a ções, an ti güi da de e na tu re za dos ser vi ços que
ti ve rem pres ta do.

280 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 135. Em tem po de paz não ha ve rá o em pre go de co man dan te
em che fe do Exér ci to.

Art. 136. Se rão es ta be le ci das es co las mi li ta res para ins tru ção do
Exér ci to e Arma da.

Art. 137. Uma or de nan ça es pe ci al re gu la rá a or ga ni za ção do
Exér ci to e Arma da, suas pro mo ções, sol do e dis ci pli na.

Art. 138. Além da for ça mi li tar e per ma nen te, ha ve rá cor pos de
mi lí cia na ci o nal, com pos tos de ha bi tan tes dos mu ni cí pi os, em pro por ção de 
sua po pu la ção e se gun do as cir cuns tân ci as.

Art. 139. O ser vi ço des ta mi lí cia não será con tí nuo, se não quan do 
as cir cuns tân ci as o exi gi rem.

Art. 140. Qu an do for ne ces sá rio, o Po der Exe cu ti vo dis po rá da
mi lí cia na ci o nal den tro dos li mi tes de seus res pec ti vos mu ni cí pi os, mas não 
po de rá em pre gá-la fora de les, sem per mis são da Assem bléia Ge ral ou do
Se na do, não es tan do re u ni da, sal vo quan do du rar a pre sen te guer ra da
in de pen dên cia.

Art. 141. O modo de for mar esta mi lí cia, seu nú me ro e or ga ni za ção
par ti cu lar se rão re gu la dos por lei.

Art. 142. To dos os rio-gran den ses se rão obri ga dos a pa gar em ar mas 
para sus ten tar a in de pen dên cia e in te gri da de da Re pú bli ca e de fen dê-la de
seus ini mi gos ex ter nos ou in ter nos.

CAPÍTULO V
Do Te sou ro Na ci o nal

Art. 143. Ha ve rá na ca pi tal da Re pú bli ca uma te sou ra ria-ge ral
en car re ga da da re ce i ta e da des pe sa da fa zen da pú bli ca que terá o tí tu lo de
Tri bu nal do Te sou ro Na ci o nal, onde, em di ver sas es ta ções de vi da men te es ta
 be le ci das por leis, se re gu la rá a sua ad mi nis tra ção, ar re ca da ção e con ta bi li da -
de.

Art. 144. Sub sis ti rão os im pos tos e con tri bu i ções exis ten tes,
en quan to não fo rem der ro ga das ou subs ti tu í das por ou tras.

Art. 145. O mi nis tro de Esta do da Fa zen da apre sen ta rá anu al men te 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, logo que esta se re ú na, uma con ta ge ral da re ce i ta 
e da des pe sa do Te sou ro Na ci o nal do ano an te ce den te; bem como o or ça -
men to ge ral de to das as des pe sas pú bli cas do ano fu tu ro e da im por tân cia de 
to das as con tri bu i ções e ren das pú bli cas, de po is que re ce ber dos ou tros mi -
nis tros os or ça men tos par ti cu la res re la ti vos à des pe sa de suas re par ti ções.

Art. 146. A con ta apre sen ta da pelo mi nis tro da Fa zen da, de po is
de apro va da pela Assem bléia Ge ral, será im pres sa, pu bli ca da e re me ti da às
Câ ma ras Mu ni ci pa is.
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TÍTULO VI
Do Po der Ju di ciá rio

CAPÍTULO I
Da Inde pen dên cia do Po der Ju di ci al e de quem deve exer cê-lo

Art. 147. O po der ju di ci al, ou a fa cul da de de apli car as leis nas
ca u sas cí ve is ou cri mes, é in de pen den te e será ex clu si va men te exer ci do
por tri bu na is, ju í zes e ju ra dos, nos ca sos e pelo modo que as leis de ter mi -
na rem.

CAPÍTULO II
Do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça

Art. 148. Ha ve rá na ca pi tal da Re pú bli ca um tri bu nal de no mi na -
do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça com pos to do nú me ro de mem bros que a lei 
de sig nar.

Art. 149. Para ser mem bro des te tri bu nal, re quer-se:

1º) Ser ba cha rel for ma do, ou pes soa ver sa da em di re i to, su je i tan -
do-se a exa me.

2º) Ha ver exer ci do por seis anos a pro fis são de ad vo ga do, ou por 
qua tro a de ma gis tra do.

3º) Ter to das as qua li da des pre ci sas para ser se na dor.

Art. 150. A qua li da de de qua tro anos de exer cí cio na ma gis tra tu ra,
ou de seis na ad vo ca cia, não terá efe i to, se não de po is de pas sa dos oito anos, 
con ta dos da data do ju ra men to da pre sen te Cons ti tu i ção.

Art. 151. Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça se rão no -
me a dos pelo Po der Exe cu ti vo, com apro va ção do Se na do; eles não po dem
ser acu sa dos pe los de li tos es pe ci fi ca dos no ar ti go 22, se não pe ran te a Câ ma ra 
dos De pu ta dos.

Art. 152. Com pe te a este tri bu nal:

1º) Con ce der ou de ne gar re vis ta nas ca u sas, e pela ma ne i ra que a 
lei de ter mi nar.

2º) Co nhe cer dos de li tos e er ros de ofí cio não es pe ci fi ca dos no
art. 22, que co me te rem os seus mi nis tros, os do tri bu nal ou tri bu na is de
ape la ções e os em pre ga dos do cor po di plo má ti co.

3º) Dar a sua opi nião ao Po der Exe cu ti vo, so bre a ad mis são, ou
re ten ção dos de cre tos con ci li a res, bre ves pon ti fí ci os e le tras apos tó li cas, na
par te que con ti ver dis po si ção con ten ci o sa.

4º) Exer cer ins pe ção di re ti va, cor re ci o nal, con sul ti va e eco nô mi ca 
so bre to dos os tri bu na is e jul ga dos da na ção.
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Art. 153. O re gu la men to para o exer cí cio e re gi me in te ri or de
suas fun ções, seu nú me ro, or de na do e tudo o mais que lhe diz res pe i to será
de cre ta do por lei.

CAPÍTULO III
Do tri bu nal ou tri bu na is de ape la ções

Art. 154. Na ca pi tal da Re pú bli ca, e nas ci da des, ou vi las, onde
for mais con ve ni en te, se es ta be le ce rá um ou mais tri bu na is de ape la ções
para jul gar as ca u sas em se gun da e úl ti ma ins tân cia, com pos to do nú me ro
de ma gis tra dos, que a lei de sig nar.

Art. 155. Para ser mem bro des te tri bu nal re quer-se:

1º) Ser ba cha rel for ma do, ou pes soa ver sa da em di re i to, su je i tan -
do-se a exa me.

2º) Ha ver exer ci do por qua tro anos a pro fis são de ad vo ga do, ou
por dois a de ma gis tra do.

3º) Ter to das as qua li da des pre ci sas para ser de pu ta do.
Art. 156. A qua li da de de dois anos de exer cí cio na ma gis tra tu ra,

ou de qua tro anos na ad vo ca cia, terá efe i to so men te de po is que de cor rem
oito anos con ta dos da data do ju ra men to da pre sen te Cons ti tu i ção.

Art. 157. Os mem bros do tri bu nal ou tri bu na is de ape la ções se rão
no me a dos pelo Po der Exe cu ti vo com apro va ção do Se na do.

Art. 158. A lei de sig na rá seu nú me ro, or de na do e atri bu i ções;
for man do-se en tre tan to um re gu la men to pro vi só rio para sua or ga ni za ção,
exer cí cio e re gi me in te ri or de suas fun ções.

CAPÍTULO IV
Dos ju í zes de Di re i to

Art. 159. Nas di fe ren tes ci da des e vi las, ca be ças de co mar ca ou
mu ni cí pio, ha ve rá tan tos ju í zes de di re i to quan tos fo rem ne ces sá ri os para a
boa ad mi nis tra ção da jus ti ça.

Art. 160. Para ser juiz de di re i to se ne ces si ta:

1º) Ser ci da dão rio-gran den se, es tar no gozo de seus di re i tos
po lí ti cos.

2º) Ser ba cha rel for ma do, ou pes soa ver sa da em Di re i to, su je i -
tan do-se a exa me.

3º) ha ver exer ci do dois anos a ad vo ca cia.

Art. 161. Sua no me a ção será fe i ta pelo Po der Exe cu ti vo com
apro va ção do Se na do.

Art. 162. Com pe te a es tes ju í zes co nhe cer e jul gar to das as ca u sas 
cí ve is ou cri mes, em pri me i ra ins tân cia, pela for ma que a lei de ter mi nar,
en quan to não se or ga ni zar o ju í zo por ju ra dos.
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Art. 163. A lei mar ca rá o or de na do que es tes ju í zes de vem go zar.

CAPÍTULO V
Dos ju í zes de Paz

Art. 164. Ha ve rá igual men te ju í zes de paz ele i tos pelo mes mo
tem po e ma ne i ra por que se ele gem os ve re a do res das Câ ma ras Mu ni ci pa is.

Art. 165. Estes ju í zes se rão en car re ga dos de con ci li ar as par tes
nos ple i tos que qui se rem ini ci ar.

Art. 166. Suas atri bu i ções e dis tri tos se rão re gu la dos por lei.

CAPÍTULO VI
De Algu mas Re gras Ge ra is para a Admi nis tra ção da Jus ti ça

Art. 167. As leis pres cre ve rão a or dem e for ma dos pro ces sos,
que se rão uni for mes em to dos os tri bu na is, as sim no cí vel como no cri me.

Art. 168. Os ju ra dos pro nun ci a rão so bre o fato e os ju í zes apli ca rão
a lei.

Art. 169. Orga ni zar-se-á quan to an tes um có di go ci vil e cri mi nal,
fun da do so bre a jus ti ça e eqüi da de.

Art. 170. Além dos ju í zes de que tra ta esta Cons ti tu i ção, pode a
lei cri ar ou tros nas co mar cas e mu ni cí pi os, se as sim for con ve ni en te.

Art. 171. Não ha ve rá foro pri vi le gi a do, nem co mis sões es pe ci a is
nas ca u sas cí ve is ou cri mes, ex ce to aque las que, por sua na tu re za, per ten cem
a ju í zes par ti cu la res na con for mi da de das leis.

Art. 172. Ne nhu ma au to ri da de po de rá avo car as ca u sas pen den tes,
sus tá-las, ou fa zer re vi ver os pro ces sos fin dos.

Art. 173. Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com -
pe ten te, em vir tu de de lei an te ri or, e na for ma por ela pres cri ta.

Art. 174. A in qui ri ção de tes te mu nhas e to dos os mais atos do
pro ces so, as sim nas ca u sas cí ve is como nos cri mes, de po is da pro nún cia, se rão 
pú bli cos.

Art. 175. Ne nhum pro ces so terá prin cí pio, sem in ten tar-se pri me i ro 
o meio da con ci li a ção.

Art. 176. Nas ca u sas cí ve is ou cri mes ci vil men te in ten ta dos po dem
as par tes no me ar ju í zes ár bi tros; suas sen ten ças se exe cu ta rão sem re cur so,
se elas nis so con cor da rem.

Art. 177. Os ma gis tra dos e ju í zes não se rão des ti tu í dos de seus
em pre gos, se não por sen ten ça le gal men te pro fe ri da, mas po dem ser mu da dos 
de uns para ou tros lu ga res pelo tem po e ma ne i ra que a lei de ter mi nar.

Art. 178. Os ju í zes de ele i ção po pu lar ser vi rão pelo tem po mar ca do
na lei, mas du ran te o exer cí cio de suas fun ções não po dem ser igual men te
des ti tu í dos, se não por sen ten ça do tri bu nal com pe ten te.
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Art. 179. O Po der Exe cu ti vo po de rá sus pen der os ju í zes de
di re i to, ju í zes de paz e qua is quer ou tros de pri me i ra ins tân cia, quan do
haja que i xa con tra os mes mos, ou vi do o pa re cer do Con se lho de Esta do,
pro ce den do au diên cia dos acu sa dos e in for ma ção ne ces sá ria. Os do cu -
men tos e pa péis con cer nen tes à que i xa se rão re me ti dos ao tri bu nal com -
pe ten te para pro ce der na for ma da lei.

Art. 180. To dos os ju í zes são res pon sá ve is pe los abu sos de po der, 
omis sões, pre va ri ca ções e qua is quer ou tros cri mes que co me tam no exer cí cio
de seus em pre gos con tra a lei ou os di re i tos de ci da dão. Esta res pon sa bi li -
da de se fará efe ti va por lei re gu la men tar.

Art. 181. A or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio so bre as ba ses
es ta be le ci das des de o art. 148 até o art. 163 só terá lu gar quan do haja
su fi ci en te nú me ro de ba cha réis for ma dos ou pes so as ver sa das em Di re i -
to e to dos os me i os de re a li zar-se se gun do o ju í zo das le gis la tu ras se -
guin tes.

TÍTULO VII
Do go ver no e ad mi nis tra ção in te ri or dos mu ni cí pi os

CAPÍTULO I
Dos Di re to res

Art. 182. Ha ve rá em cada ci da de ou vila, ca be ça de mu ni cí -
pio, um agen te ime di a to do Po der Exe cu ti vo com o tí tu lo de di re tor –
en car re ga do do go ver no do mes mo mu ni cí pio; e nas de ma is po vo a ções, 
dis tri tos su bal ter nos, ha ve rá igual men te in ten den tes su bor di na dos
àque le.

Art. 183. Para ser di re tor de um mu ni cí pio, se ne ces si ta:

1º) Ser ci da dão rio-gran den se e es tar no gozo de seus di re i tos po -
lí ti cos.

2º) Ter 25 anos de ida de pelo me nos.
3º) Ter ren da anu al de qua tro cen tos mil réis.

Art. 184. Suas atri bu i ções, de ve res e or de na dos de uns e ou tros
se rão es ta be le ci dos em um re gu la men to es pe ci al, que for ma rá o pre si den te
da Re pú bli ca, su je i tan do-o à apro va ção da Assem bléia Ge ral.

Art. 185. Ao Po der Exe cu ti vo com pe te no me ar os di re to res e in ten -
den tes e re mo vê-los, quan do en ten der que as sim con vém ao bom ser vi ço
do Esta do.

CAPÍTULO II
Das Câ ma ras Mu ni ci pa is

Art. 186. Ha ve rá igual men te em to das as ci da des e vi las, ora
exis ten tes, e nas mais que para o fu tu ro se cri a rem, cor po ra ções me ra men te
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ad mi nis tra ti vas, sem ju ris di ção al gu ma con ten ci o sa, com o tí tu lo de Câ ma ras 
Mu ni ci pa is.

Art. 187. As câ ma ras se rão no me a das por ele i ções di re tas. As va cân -
ci as que hou ver por qua is quer mo ti vos se rão pre en chi das com su plen tes.

Art. 188. O nú me ro dos seus ve re a do res não po de rá ex ce der de
nove nem ser in fe ri or a sete, e o tem po li mi ta do para o exer cí cio de suas
fun ções é de 4 anos.

Art. 189. As câ ma ras fa rão em cada ano qua tro ses sões or di ná ri -
as de três em três me ses. A pri me i ra ses são terá sem pre lu gar no dia 1º de 
ja ne i ro; ou tras se fa rão no tem po mar ca do por elas e to das du ra rão os dias
que jul ga rem ne ces sá ri os.

Art. 190. Os pre si den tes das Câ ma ras Mu ni ci pa is po de rão
con vo cá-las, ex tra or di na ri a men te, quan do ocor ra al gum ne gó cio ur gen te,
que não ad mi ta de mo ra.

Art. 191. Os di re to res as sis ti rão em cada ano às pri me i ras ses sões 
das Câ ma ras Mu ni ci pa is, te rão as sen to igual e à di re i ta dos pre si den tes
de las, e aí di ri gi rão uma fala, ins tru in do-as dos ne gó ci os pú bli cos e das pro -
vi dên ci as mais pre ci sas, para o me lho ra men to de seus mu ni cí pi os.

Art. 192. Com pe te a es tas câ ma ras o go ver no eco nô mi co e mu ni -
ci pal das ci da des ou vi las, e é das suas atri bu i ções:

1º) Pro mo ver a agri cul tu ra, in dús tria, co mér cio e tudo quan to
pos sa ser útil e van ta jo so a seus mu ni cí pi os em to dos os ra mos.

2º) Ve lar so bre a edu ca ção pri má ria, es ta be le ci men tos de ca ri da -
de, de be ne fi cên cia, con ser va ção dos di re i tos in di vi du a is dos ci da dãos.

3º) Exer cer to das as ou tras atri bu i ções con fe ri das pe las leis atu al -
men te em vi gor, que não vão aqui ex pres sa men te de cla ra das.

Art. 193. As Câ ma ras Mu ni ci pa is po dem dis por dos fun dos e
ren das mar can tes por lei para aten der aos ob je tos que es tão a car go de sua
ad mi nis tra ção.

Art. 194. Elas te rão além dis to o di re i to de in ter vir nos ne gó ci os
de seus mu ni cí pi os, e que são ime di a ta men te re la ti vos a seus in te res ses
par ti cu la res, e po de rão por con se qüên cia pro por, dis cu tir e de li be rar so bre
tais ob je tos, for man do pro je tos de re so lu ções pe cu li a res e aco mo da das a
suas lo ca li da des e ur gên cia.

Art. 195. Não se po dem pro por nem de li be rar nes tas câ ma ras:

1º) So bre in te res ses ge ra is da na ção.
2º) So bre qua is quer ajus tes de uns com ou tros mu ni cí pi os.
3º) So bre im po si ções cuja ini ci a ti va é da com pe tên cia par ti cu lar

da Câ ma ra dos De pu ta dos, art. 20, § 1º.
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4º) So bre a exe cu ção de leis; po den do, po rém, di ri gir a esse res -
pe i to re pre sen ta ções mo ti va das à Assem bléia Ge ral e ao Po der Exe cu ti vo
jun ta men te.

Art. 196. As re so lu ções das Câ ma ras Mu ni ci pa is to ma das em
con for mi da de dos dois ar ti gos pre ce den tes se rão re me ti das di re ta men te ao
Po der Exe cu ti vo, que as man da rá pro vi so ri a men te exe cu tar, ou vi do o pa re cer
do Con se lho de Esta do, e com apro va ção do Se na do, se não es ti ver re u ni da
a esse tem po a Assem bléia Ge ral; con tan to, po rém, que tais re so lu ções
me re çam pron ta pro vi dên cia por sua re co nhe ci da uti li da de.

Art. 197. Qu an do, po rém, não ocor ra essa cir cuns tân cia, o pre si -
den te da Re pú bli ca de i xa rá de to mar de li be ra ção al gu ma a res pe i to, e logo
que se re ú na a Assem bléia Ge ral en vi a rá à Câ ma ra dos De pu ta dos, pela
res pec ti va Se cre ta ria de Esta do, as men ci o na das re so lu ções, tan to as que
es ti ve rem em exe cu ção, como aque las que não es ti ve rem. Estas re so lu ções
se rão pro pos tas como pro je tos de lei ou de cre to, e ob te rão a apro va ção da
as sem bléia por uma úni ca dis cus são em cada câ ma ra.

Art. 198. O exer cí cio de suas fun ções mu ni ci pa is, modo de sua ele i -
ção, for ma ção de suas pos tu ras po li ci a is, apli ca ção de suas ren das, mé to do de
pros se gui rem em seus tra ba lhos, sua po lí cia in ter na e ex ter na, e to das as suas
par ti cu la res e úte is atri bu i ções se rão de cre ta das por uma lei re gu la men tar.

TÍTULO VIII
Das dis po si ções ge ra is e ga ran tia dos di re i tos ci vis

e po lí ti cos dos ci da dãos rio-gran den ses

Art. 199. A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca as se gu ra, ga ran te e pro te ge
a in vi o la bi li da de dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da dãos rio-gran den ses.
Estes di re i tos têm por base a vida, a hon ra, a li ber da de, a se gu ran ça in di vi du al 
e a pro pri e da de. Nin guém pode ser pri va do de les, se não con for me as leis.

Art. 200. A lei será igual para to dos, quer pro te ja, quer cas ti gue,
e re com pen sa rá em pro por ção dos me re ci men tos de cada um.

Art. 201. Ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar
de fa zer al gu ma co i sa, se não em vir tu de da lei.

Art. 202. Ne nhu ma lei será pro mul ga da sem uti li da de pú bli ca e
sua dis po si ção não terá efe i to re tro a ti vo.

Art. 203. Todo ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos,
ci vis, po lí ti cos ou mi li ta res, sem ou tra dis tin ção mais que a dos seus ta len tos
e vir tu des.

Art. 204. Qu al quer ci da dão pode en trar no ter ri tó rio da Re pú bli ca, 
con ser var-se ou sair dele, como lhe con ve nha, le van do con si go os seus
bens, guar da dos os re gu la men tos po lí ti cos e sal vo o pre ju í zo de ter ce i ro.

Art. 205. Todo o ci da dão tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel. De 
no i te nin guém en tra rá nela, se não por seu con sen ti men to ou para de fen dê-la
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de in cên dio ou inun da ção e de dia só po de rá ser fran que a da sua en tra da
nos ca sos e pela ma ne i ra que a lei de ter mi nar.

Art. 206. Nin guém pode ser per se gui do por mo ti vo de re li gião,
uma vez que res pe i te a do Esta do e não ofen da à mo ral pú bli ca.

Art. 207. Fi cam abo li dos os pri vi lé gi os que não fo rem es sen ci a is
e in ti ma men te li ga dos aos car gos por uti li da de pú bli ca.

Art. 208. Pro í be-se a fun da ção de mor ga dos e toda a clas se de
bens vin cu la dos. Ne nhu ma au to ri da de da Re pú bli ca po de rá con ce der tí tu lo 
al gum de no bre za, hon ras ou dis tin ções he re di tá ri as.

Art. 209. To dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos por pa la -
vras es cri tas e pu bli cá-las pela im pren sa em toda ma té ria, sem ne ces si da de
de cen su ra pré via; fi can do, po rém, res pon sá ve is pe los abu sos que co me te -
rem no exer cí cio des te di re i to, nos ca sos e pelo modo que a lei de ter mi nar.

Art. 210. Todo ci da dão tem o di re i to de apre sen tar por es cri to a
qua is quer dos três po de res, Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, re cla ma ções,
que i xas ou pe ti ções e até ex por qual quer in fra ção da Cons ti tu i ção, re que ren do
pe ran te a com pe ten te au to ri da de a efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res.

Art. 211. Os pa péis par ti cu la res dos ci da dãos, as sim como suas
cor res pon dên ci as epis to la res, são in vi o lá ve is e ja ma is po de rão ser re gis tra das,
exa mi na das ou in ter cep ta das se não na que les ca sos em que a lei ex pres sa -
men te o de ter mi ne. A ad mi nis tra ção do cor re io fica res pon sá vel pela vi o la -
ção do se gre do das car tas.

Art. 212. Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, cul tu ra ou co mér cio, pode 
ser pro i bi do, uma vez que não se opo nha aos cos tu mes pú bli cos, à se gu ran ça 
e à sa ú de dos ci da dãos.

Art. 213. Os in ven to res te rão a pro pri e da de de suas des co ber tas
ou das suas pro du ções. A lei lhes con ce de rá um pri vi lé gio ex clu si vo tem po -
rá rio ou lhes re mu ne ra rá em res sar ci men to da per da que ha jam de so frer
pela vul ga ri za ção.

Art. 214. Pro í bem-se as cor po ra ções de ofí ci os, seus ju í zes, es cri vães 
e mes tres.

Art. 215. Nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to
nos ca sos de cla ra dos na lei; e nes tes den tro de 24 ho ras con ta das da en tra da 
na pri são, sen do em ci da des, vi las ou ou tras po vo a ções pró xi mas aos lu ga res 
da re si dên cia do juiz e nos lu ga res re mo tos den tro de um pra zo ra zoá vel,
que a lei mar ca rá, aten ta a ex ten são do ter ri tó rio, o juiz, por uma nota por
ele as si na da, fará cons tar ao réu o mo ti vo da pri são, os no mes do seu acu sa -
dor, e os das tes te mu nhas, ha ven do-as.

Art. 216. Ain da com cul pa for ma da, nin guém será con du zi do à
pri são, ou nela con ser va do, es tan do já pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos
ca sos em que a lei ad mi te, e em ge ral nos cri mes em que a pena não for ma i or
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de que a de seis me ses de pri são, ou des ter ro para fora da co mar ca, po de rá
o réu li vrar-se sol to.

Art. 217. À ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não pode ser exe -
cu ta da, se não por or dem es cri ta da au to ri da de le gí ti ma. Se esta for ar bi trá ria, 
o juiz, que a deu, e quem a ti ver re que ri do se rão pu ni dos com as pe nas que
a lei de ter mi nar.

Art. 218. O que fica dis pos to acer ca da pri são an tes da cul pa
for ma da não com pre en de as or de nan ças mi li ta res es ta be le ci das como ne ces -
sá ria à dis ci pli na e re cru ta men to do exér ci to, nem os ca sos, que não são
pu ra men te cri mi na is, e em que a lei de ter mi na to da via a pri são de al gu mas
pes so as por de so be de cer aos man da dos da jus ti ça, ou não cum prir al gu ma
obri ga ção den tro de de ter mi na do pra zo.

Art. 219. Em ne nhum caso se per mi ti rá que as ca de i as sir vam de tor -
men to: elas se rão se gu ras, lim pas e bem are ja das, ha ven do di ver sas sa las para a
se pa ra ção dos réus, con for me suas cir cuns tân ci as e na tu re za dos seus cri mes.

Art. 220. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te; por -
tan to não ha ve rá em caso al gum con fis ca ção de bens, nem a in fâ mia do réu
se trans mi ti rá aos pa ren tes, em qual quer grau que seja.

Art. 221. Pro í bem-se os aço i tes, a tor tu ra, a mar ca de fer ro quen te 
e to das as mais pe nas cru éis.

Art. 222. O di re i to de pro pri e da de é sa gra do e in vi o lá vel, e nin -
guém pode ser pri va do dele, se não con for me a lei. Se o bem pú bli co le gal -
men te ve ri fi ca do exi gir o em pre go da pro pri e da de do ci da dão, será ele
pre vi a men te in de ni za do do va lor dela. A lei mar ca rá os ca sos em que terá
lu gar a ex ce ção, e dará as re gras para se ve ri fi car a in de ni za ção.

Art. 223. Nin guém será obri ga do a pres tar au xí lio para o exér ci to,
seja de que clas se for, nem a fran que ar sua casa para o abo le ta men to de mi li ta -
res, se não por or dem do ma gis tra do ci vil, se gun do a lei, e re ce be rá da Re pú -
bli ca a in de ni za ção dos pre ju í zos que em tais ca sos so frer; sal vo em tem po de
guer ra, e quan do se me lhan te for ma li da de for in com pa tí vel com o bom êxi to
ou ra pi dez das ope ra ções mi li ta res, e isto so men te com ga dos de cor te para o
for ne ci men to das for ças, pas san do-se nes te caso do cu men to em for ma a seus
pro pri e tá ri os, a fim de se rem jus ta men te com pen sa dos pelo Te sou ro Na ci o nal.

Art. 224. Nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas do
Esta do em pro por ção de seus ha ve res.

Art. 225. Fi cam ga ran ti das as re com pen sas con fe ri das pe los
ser vi ços fe i tos ao Esta do, quer ci vis, quer mi li ta res, as sim como o di re i to
ad qui ri do a elas na for ma das leis.

Art. 226. Fica igual men te ga ran ti da a dí vi da pú bli ca.
Art. 227. Os em pre ga dos pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is

pe los abu sos e omis sões pra ti ca dos no exer cí cio das suas fun ções, e por não
fa ze rem efe ti va a res pon sa bi li da de dos seus su bal ter nos.
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Art. 228. A Cons ti tu i ção tam bém as se gu ra e ga ran te:

1º) Os so cor ros pú bli cos.
2º) A ins tru ção pri má ria e gra tu i ta a to dos os ci da dãos.
3º) Co lé gi os, aca de mi as e uni ver si da des, onde se en si nem as

ciên ci as, be las-le tras e ar tes.
Art. 229. A Assem bléia Ge ral terá todo o cu i da do de es ta be le cer,

logo que seja pos sí vel, o ju í zo por ju ra dos nas ca u sas cri mes, e ain da mes mo
nas cí ve is, se for isso pos sí vel.

Art. 230. As for ma li da des que ga ran tem a se gu ran ça e li ber da de
in di vi du al só po dem ser sus pen sas por tem po in de ter mi na do e por ato
es pe ci al da Assem bléia Ge ral ou do Se na do, não es tan do esta re u ni da, nos
ca sos ex tra or di ná ri os de tra i ção ou cons pi ra ção con tra a pá tria ou in va são
do ini mi go. Sem pre que se ve ri fi que a sus pen são des tas for ma li da des, o
Po der Exe cu ti vo re me te rá à as sem bléia, es tan do ela em ses são, ou logo que
re u ni da for uma re la ção mo ti va da das pri sões e de ou tras me di das de pre -
ven ção to ma das, e qua is quer au to ri da des que ti ve rem man da do pro ce der a
elas se rão res pon sá ve is pe los abu sos que ti ve rem pra ti ca dos a esse res pe i to.

TÍTULO IX
Da Obser vân cia das Leis Anti gas

Art. 231. São de cla ra das em sua for ça e vi gor to das as leis que
têm re gi do a Re pú bli ca até este dia, em to das as ma té ri as e pon tos que não
são opos tos di re ta ou in di re ta men te à pre sen te Cons ti tu i ção ou aos de cre tos 
e leis que fi zer a Assem bléia Ge ral.

TÍTULO X
Da pu bli ca ção, ju ra men to, in ter pre ta ção,

re for ma eob ser vân cia da pre sen te Cons ti tu i ção

Art. 232. A pre sen te Cons ti tu i ção de po is de so le ne men te pu bli ca da, 
será ju ra da em todo o ter ri tó rio da Re pú bli ca. Aque les que a não qui se rem
ju rar per de rão os fo ros de ci da dãos rio-gran den ses.

Art. 233. Ne nhum ci da dão po de rá exer cer em pre go po lí ti co,
ci vil, nem mi li tar, sem pres tar ju ra men to es pe ci al de ob ser vá-la e de fen dê-la.

Art. 234. Com pe te ex clu si va men te ao Po der Le gis la ti vo in ter pre tar
ou ex pli car a pre sen te Cons ti tu i ção como tam bém re for má-la, em todo ou
em par te, se gun do as for ma li da des es ta be le ci das nos ar ti gos se guin tes.

Art. 235. Se pas san do qua tro anos de po is de ju ra da esta Cons ti -
tu i ção, se co nhe cer que al gum de seus ar ti gos cons ti tu ci o na is me re ce re for ma,
fe i ta a pro po si ção por es cri to em qual quer das câ ma ras e apo i a da pela ter ça
par te de seus mem bros, será igual men te co mu ni ca da a ou tra para sa ber-se
se nela é apo i a da tam bém por igual nú me ro de vo tos.
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Art. 236. Se não for apo i a da na ou tra câ ma ra, fi ca rá re je i ta da a
pro po si ção e não po de rá re no var-se, sen do na se guin te le gis la tu ra, ob ser -
van do-se igua is for ma li da des.

Art. 237. Se a câ ma ra, a quem se co mu ni cou a pro po si ção, apo iá-la
tam bém pela ter ça par te de vo tos, se re u ni rão am bas para tra tar e dis cu tir o
as sun to.

Art. 238. Se re u ni das am bas as câ ma ras, a pro po si ção não for apro -
va da pe las duas ter ças par tes de vo tos de seus mem bros, não se po de rá tra tar
mais dela, se não na se guin te le gis la tu ra; mas, se for apro va da por duas ter ças
par tes de vo tos, se ex pe di rá lei em for ma or di ná ria, que será pu bli ca da pelo
pre si den te da Re pú bli ca, in de pen den te da san ção e na qual se or de na rá aos
ele i to res dos de pu ta dos para a se guin te le gis la tu ra que nas pro cu ra ções lhes
con fi ram es pe ci al fa cul da de para a pre ten di da al te ra ção ou re for ma.

Art. 239. Na se guin te le gis la tu ra e na pri me i ra ses são, será a
ma té ria pro pos ta e dis cu ti da, e o que se ven cer, pre va le ce rá para a mu dan ça,
adi ção à lei fun da men tal e jun tan do-se à Cons ti tu i ção, será so le ne men te
pro mul ga da in de pen den te de san ção.

Art. 240. É só cons ti tu ci o nal o que diz res pe i to aos li mi tes e atri -
bu i ções res pec ti vas dos po de res po lí ti cos e aos di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is
dos ci da dãos. Tudo o que não é cons ti tu ci o nal pode ser al te ra do sem as
for ma li da des re fe ri das pe las le gis la tu ras or di ná ri as.

Art. 241. A Assem bléia Ge ral no prin cí pio de suas ses sões exa mi -
na rá se a Cons ti tu i ção po lí ti ca do Esta do tem sido exa ta men te ob ser va da,
para pro ver como for jus to.

Dada na sala das ses sões e as si na da pelo pró prio pu nho de to dos 
os de pu ta dos que se acha rem pre sen tes na Vila de Ale gre te, aos … dias do
mês de … do ano de mil oi to cen tos e qua ren ta e três, oi ta vo da nos sa in de -
pen dên cia.

Sala das ses sões, 8 de fe ve re i ro de 1843. – José Pi nhe i ro de Ulhoa
Cin tra – Fran cis co de Sá Bri to – José Ma ri a no de Ma tos – Se ra fim dos Anjos Fran ça
– Do min gos José de Alme i da.

Ale gre te, 1843.

Extra í do de Estre la do Sul. Ale gre te, em 4 de mar ço de 1843.
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319.4 – CRIAÇÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DO
CONSELHO DE MINISTROS – DECRETO Nº 523 

(20 JULHO 1847)

Cria um Pre si den te do Con se lho dos Mi nis tros.

To man do em con si de ra ção a con ve niên cia de dar ao Mi nis té rio uma
or ga ni za ção mais adap ta da às con di ções do sis te ma re pre sen ta ti vo: 
Hei por bem cri ar um pre si den te do Con se lho dos Mi nis tros;

cum prin do ao dito con se lho or ga ni zar o seu re gu la men to, que será sub me -
ti do à mi nha im pe ri al apro va ção. Fran cis co de Pa u la Sou sa e Melo, do meu
Con se lho de Esta do, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio,
o te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em vin te de ju lho de mil oi to cen tos e
qua ren ta e sete; vi gé si mo sex to da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de sua ma jes ta de o im pe ra dor.

Fran cis co de Pa u la Sou sa e Melo

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1847. Tomo 10. Par te 2, sec ção 25. Pág. 83.
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320
PROJETO DAS FORÇAS LIBERAIS DE REFORMA DA

CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO (1849)

1– A con vo ca ção ime di a ta de uma Cons ti tu in te.
  2 – Toda pro vín cia deve dar tan tos re pre sen tan tes para a

Assem bléia Cons ti tu in te quan tos fo rem os de pu ta dos e se na do res que dá
atu al men te, e Per nam bu co, que dá tre ze de pu ta dos e seis se na do res, deve
no me ar de ze no ve re pre sen tan tes para a Cons ti tu in te.

3 – Ne nhu ma pes soa, que não te nha nas ci men to no Bra sil, po de rá
ser ele i ta re pre sen tan te para a Cons ti tu in te, sen do a pri me i ra con di ção sine
qua non nas cir cuns tân ci as do país.

4 – A nova Cons ti tu i ção so bre as ba ses da qual nada se mu da rá;
po rém no art. 6º se rão al te ra dos os §§ 2º e 4º, e as sim como o art. 7º, pois
que em ne nhu ma cir cuns tân cia deve o ho mem que nas ceu no país per der o
di re i to de ci da dão bra si le i ro.

5 – O Se na do será tem po rá rio, com do bra da du ra ção da Câ ma ra; 
seus mem bros se rão ele i tos do mes mo modo que os de pu ta dos.

6 – Não ha ve rá mais que uma só ad mi nis tra ção nas pro vín ci as, e
o Te sou ro deve ser só um, as sim como to dos os ou tros ra mos, e cada pro vín -
cia se co ti za rá para as des pe sas ge ra is.

7 – Uma nova di vi são ter ri to ri al, por que é um abu so a di vi são
atu al, em que há uma pro vín cia com um mi lhão de ha bi tan tes, e ou tras com 
60 e 80.000 al mas.

8 – Sen do uma mons tru o si da de que exis ta um povo es tra nho
en cra va do den tro de ou tro, com igual da de de di re i tos po lí ti cos, ne nhum
ho mem que não te nha nas ci do no Bra sil po de rá fa zer par te dos três Po de res 
su pre mos do Esta do, Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, isto é, do mi nis té rio,
das duas câ ma ras, dos al tos tri bu na is de Jus ti ça.

9 – A in com pa ti bi li da de de cer tos em pre gos de co mis são.
10 – A di vi são ter ri to ri al deve ser por pro vín ci as e de par ta men tos.
11 – As Assem bléi as De par ta men ta is de vem go zar das mes mas

re ga li as e pre e mi nên ci as da Assem bléia Ge ral, com me ta de da du ra ção em
am bas as câ ma ras.



12 – Cada pro vín cia terá sua mi lí cia lo cal, e a for ça de li nha per -
ma nen te, que for de cre ta da pela Assem bléia De par ta men tal, po rém es ta rão
to das su je i tas ao re cru ta men to para o Exér ci to do Impé rio em jus ta pro por ção
de sua po pu la ção, de ma ne i ra que aque las pro vín ci as, que de rem re cru tas
para a Ma ri nha, se jam eles con ta dos como se fos sem para o Exér ci to, e
de du zi dos do nú me ro que lhes to car.

13 – Os pre si den tes, ou pre fe i tos de par ta men ta is se rão no me a dos
pe las res pec ti vas as sem bléi as em lis ta trí pli ce, da qual o Impe ra dor es co lhe rá 
um, que será o pre si den te por três anos, e os ou tros dois se rão os vice-pre si -
den tes na or dem que o Impe ra dor de sig nar.

14 – To dos os em pre ga dos em cada de par ta men to se rão da no me a -
ção do res pec ti vo pre fe i to, ou pre si den te; uma lei de sig na rá os que de vem
ser vi ta lí ci os, e os que amo ví ve is ad nu tum.
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321
BASES PARA A CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO DE SÃO

PAULO, FORMULADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE
DO CONGRESSO REPUBLICANO 

(19 OUTUBRO 1873)

TÍTULO I
Orga ni za ção e Po de res do Esta do

Art. 1º O es ta do de São Pa u lo com põe-se do ter ri tó rio atu al da pro -
vín cia de São Pa u lo en quan to ou tra cir cuns cri ção não for es ta be -
le ci da por de li be ra ção com pe ten te le gal men te au to ri za da.
A for ma de go ver no e au to no mia po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do

Esta do no seio da Fe de ra ção dos Esta dos Uni dos Bra si le i ros fi cam es ta tu í das
de acor do com as ba ses da pre sen te Cons ti tu i ção.

Art. 2º Cabe a go ver na ção do es ta do a três po de res dis tin tos – o
Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, con fi a do cada um a fun ci o ná ri os
di ver sos, que não po de rão acu mu lar atri bu i ções, quer do mes mo po der,
quer do ou tro.

To dos es tes po de res são de le ga ções do Esta do, a cuja fis ca li za ção 
e so be ra nia fi cam es tri ta men te su bor di na dos.

TÍTULO II

CAPÍTULO I
Po der Le gis la ti vo

Art. 3º O Po der Le gis la ti vo é con fi a do a uma Câ ma ra de De pu ta dos
e a um Se na do, que co le ti va men te se de no mi nam Assem bléia Ge ral dos es ta dos, 
fun ci o nan do se pa ra da men te, mas ao mes mo tem po e na sede do go ver no.

CAPÍTULO II
Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 4º A Câ ma ra dos De pu ta dos é a re u nião dos de pu ta dos ele i tos 
pe los mu ni cí pi os.

Cada mu ni cí pio ele ge rá um de pu ta do.



Art. 5º Nin guém pode ser ele i to de pu ta do sem es tar no gozo dos
di re i tos po lí ti cos, ter pelo me nos 25 anos de ida de e dois anos de re si dên cia
no Esta do.

Art. 6º Com pe te pri va ti va men te à Câ ma ra dos De pu ta dos:
A ini ci a ti va das leis so bre im pos tos e for ça pú bli ca.
De cre tar a acu sa ção de qual quer dos seus mem bros, do che fe

do Po der Exe cu ti vo e res pec ti vos se cre tá ri os, dos mem bros do Tri bu nal
Su pe ri or e Tri bu na is de co mar cas, nos cri mes e fal tas co me ti das no exer cí -
cio do car go.

Art. 7º O man da to de de pu ta do du ra rá por dois anos, con ta dos
do dia da ele i ção.

CAPÍTULO III
Se na do

Art. 8º O Se na do é a re u nião de se na do res ele i tos pe las cir cuns -
cri ções se na to ri a is do es ta do.

Cada cir cuns cri ção para ele i ção de se na dor com põe-se de dois
mu ni cí pi os de sig na dos por lei, ele gen do cada cir cuns cri ção um se na dor,
mas vo tan do o ele i tor no mu ni cí pio de sua re si dên cia.

Se o nú me ro dos mu ni cí pi os do es ta do for ím par, o mu ni cí pio da 
ca pi tal cons ti tu i rá só por si uma cir cuns cri ção se na to ri al.

Art. 9º Nin guém pode ser ele i to se na dor sem es tar no gozo dos
di re i tos po lí ti cos, ter pelo me nos 40 anos de ida de e 4 anos de re si dên cia no
Esta do.

Art. 10. O man da to de se na dor du ra rá por qua tro anos, a con tar
da data da ele i ção.

Na pri me i ra ses são da pri me i ra le gis la tu ra os se na do res se rão
di vi di dos, por sor te, em duas tur mas, sob a clas si fi ca ção de pri me i ra e
se gun da tur ma, de ven do a pri me i ra de i xar o man da to no fim do se gun do
ano de exer cí cio, e a se gun da no fim do quar to ano, pro ce den do-se daí em
di an te de modo que a me ta de do Se na do seja re gu lar men te re no va da em
cada biê nio.

Na di vi são por sor te da pri me i ra le gis la tu ra, se o nú me ro dos se -
na do res for ím par, será a tur ma me nor a es co lhi da para de i xar o man da to
no fim do biê nio.

Art. 11. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do:

De cre tar a acu sa ção de qual quer de seus mem bros.
Jul gar os de li tos des tes e de to dos os de pu ta dos e fun ci o ná ri os

cuja acu sa ção for de cre ta da pela ou tra câ ma ra.
Anu lar as leis e de ci sões dos po de res mu ni ci pa is quan do ofen de -

rem os di re i tos de ou tros mu ni cí pi os, ou as leis e Cons ti tu i ção do Esta do.
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Re sol ver so bre con fli tos en tre os mu ni cí pi os, des de que haja re -
cla ma ção por par te de al gum dos que es ti ve rem en vol vi dos na ques tão.

CAPÍTULO IV
Assem bléia Ge ral

Art. 12. A Assem bléia Ge ral re u nir-se-á de ple no di re i to, in de -
pen den te men te de con vo ca ção, dois me ses de po is da ele i ção.

§ … As ses sões se rão anu a is e du ra rão 60 dias.
§ … De po is de ve ri fi ca dos os po de res de me ta de e mais um dos

mem bros de cada uma das câ ma ras dar-se-á a ins ta la ção da Assem bléia
Ge ral, re u ni das am bas as câ ma ras sob a di re ção do pre si den te do Se na do.

§ … Cada uma das câ ma ras pro ce de rá à ve ri fi ca ção dos po de res
de seus mem bros.

§ … Para ha ver ses são em uma e ou tra câ ma ra é in dis pen sá vel a
pre sen ça da me ta de e mais um dos res pec ti vos mem bros ele i tos.

§ … Em uma e ou tra câ ma ra as de li be ra ções se rão to ma das por
ma i o ria de vo tos pre sen tes.

§ … As ses sões em am bas as câ ma ras se rão pú bli cas, po den do
en tre tan to os mem bros de cada uma de li be rar que haja ses sões se cre tas em
ca sos ex tra or di ná ri os e por alto mo ti vo de or dem so ci al.

§ … Os de ba tes e de li be ra ções das duas câ ma ras se rão re gu lar -
men te pu bli ca dos pela im pren sa.

§ … As no me a ções dos res pec ti vos pre si den tes, vice-pre si den tes
e se cre tá ri os das câ ma ras, ve ri fi ca ção dos po de res de seus mem bros, ju ra -
men to ou afir ma ção de bem ser vir, e po lí cia in ter na se exe cu ta rá na for ma
de seus re gi men tos.

Art. 13. Os pro je tos de lei po dem ser ini ci a dos em qual quer das
câ ma ras, e al te ra dos e re je i ta dos pela ou tra; são, po rém, de ini ci a ti va es pe ci al
da Câ ma ra dos De pu ta dos os pro je tos de lei so bre fi xa ção de for ça e de cre -
ta ção de im pos tos.

§ … Os pro je tos de lei te rão em cada câ ma ra três dis cus sões em
dias di ver sos.

§ … No caso de al te ra ção ou re je i ção do pro je to a câ ma ra ini ci a -
do ra po de rá re que rer a fu são das duas câ ma ras para nova dis cus são, sen do
a fu são obri ga tó ria e a de li be ra ção to ma da por ma i o ria dos se na do res e
de pu ta dos pre sen tes, fi can do en ten di do que no caso de não com pa re ci men to
da câ ma ra con vi da da, terá ple no vi gor a de li be ra ção to ma da pela ou tra,
dan do-se em todo caso nova dis cus são do pro je to. 

Art. 14. A ma i o ria dos ele i tos de qual quer das câ ma ras pode
re que rer adi a men to ou pror ro ga ção dos tra ba lhos das Assem bléi as Ge ra is,
de ven do, po rém, tal me di da ser ado ta da pe ran te as duas câ ma ras re u ni das
e por dois ter mos de vo tos pre sen tes.
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Art. 15. A Assem bléia Ge ral deve re u nir-se em ses são ex tra or di -
ná ria, quan do con vo ca da pelo che fe do Po der Exe cu ti vo, ou con vo ca da por
dois ter ços da Câ ma ra dos De pu ta dos, ou por um ter ço dos mem bros do
Se na do.

§ … O pe di do de con vo ca ção por par te dos de pu ta dos ou se na -
do res será di ri gi do ao pre si den te do Se na do, na sua fal ta ao pre si den te da
Câ ma ra, e na fal ta de am bos ao che fe do Po der Exe cu ti vo, qual quer dos
qua is ime di a ta men te de ve rá tor nar efe ti va a con vo ca ção.

Art. 16. Os mem bros de cada uma das câ ma ras per ce be rão um
sub sí dio diá rio con ta do so men te pe las ses sões a que as sis ti rem e uma aju da 
de cus to de ida e vol ta.

O quan tum do sub sí dio e aju da de cus to será de ter mi na do por lei 
es pe ci al na pri me i ra re u nião da Assem bléia Ge ral, não po den do qual quer
au men to ou di mi nu i ção de cre ta da daí por di an te ser apli ca da na mes ma
le gis la tu ra.

Art. 17. Du ran te o exer cí cio do man da to e mais um ano de po is
de ter mi na do, o de pu ta do ou se na dor não po de rá ser no me a do ou ele i to
por qual quer das câ ma ras ou por am bas re u ni das para al gum car go pú bli co 
que te nha sido cri a do du ran te a le gis la tu ra, ou cu jos emo lu men tos te nham
sido au men ta dos.

Art. 18. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is. Não po dem
em tem po al gum ser acu sa dos ou per se gui dos em ra zão de opi niões emi ti das
no seio da Assem bléia.

Ou tros sim, não po dem ser pre sos du ran te as ses sões da câ ma ra a 
que per ten cem sem per mis são des ta, sal vo em fla gran te de li to de cri me ina -
fi an çá vel.

Art. 19. O de pu ta do ou se na dor que ace i tar qual quer ou tro car go 
pú bli co per de rá o man da to le gis la ti vo.

Art. 20. Com pe te à Assem bléia Ge ral:

§ … Fa zer leis, in ter pre tá-las, sus pen dê-las e re vo gá-las.
§ … Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção Fe de ral, na do es ta do e no

fiel cum pri men to de to das as leis e pro mo ver o bem ge ral do es ta do.
§ … De ter mi nar a di vi são ci vil e ju di ciá ria do es ta do e a sede do

go ver no;
§ … De fe rir ju ra men to ou re ce ber afir ma ção de bem ser vir de to -

dos os fun ci o ná ri os de sua no me a ção.
§ … Fi xar anu al men te as des pe sas do es ta do e de cre tar im pos tos

para elas.
§ … De ter mi nar os ca sos e for ma de de sa pro pri a ção por uti li da de

do es ta do ou do mu ni cí pio.

298 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ … Cri ar e su pri mir os em pre gos do es ta do e fi xar os res pec ti vos
or de na dos.

§ … Re pre sen tar ao go ver no e Con gres so Fe de ral con tra as leis
ge ra is e de ou tros Esta dos que ofen de rem os di re i tos do es ta do.

§ … Au to ri zar o exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos e a pro ce der
as ope ra ções fi nan ce i ras, quan do seja ne ces sá rio.

§ … De ter mi nar a or ga ni za ção e atri bu i ções das di fe ren tes re par -
ti ções, tri bu na is e fun ci o ná ri os dos po de res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio e seus
res pec ti vos ven ci men tos.

§ … Cri ar a guar da cí vi ca e de ter mi nar sua or ga ni za ção e dis ci -
pli na, fi xan do anu al men te o qua dro da for ça.

§ … De ter mi nar os ca sos e for ma de sus pen são pro vi só ria dos
mem bros do Tri bu nal Su pe ri or e tri bu na is de co mar cas e no me a ção de
subs ti tu tos in te ri nos pelo che fe do Po der Exe cu ti vo, quan do isto seja in dis -
pen sá vel por ur gen te mo ti vo de per tur ba ção da or dem pú bli ca, ocor ri da no 
in ter va lo das ses sões da Assem béia Ge ral; e bem as sim os ca sos e for ma de
sus pen são por igua is mo ti vos dos ju í zos de mu ni cí pio e ju í zes de paz até
que se jam es tes jul ga dos pe los res pec ti vos tri bu na is;

§ … De cre tar por tem po de ter mi na do a sus pen são de al gu mas
das for ma li da des que ga ran tem a li ber da de in di vi du al, nos ca sos de re be -
lião ou in va são do ini mi go, se o exi gir a se gu ran ça do Esta do.

Art. 21. Com pe te mais à Assem bléia Ge ral le gis lar:

§ … So bre a ins tru ção pri má ria e se cun dá ria, ten do por base os
prin cí pi os de li ber da de de en si no para a ins tru ção pri má ria, não po den do,
po rém, esta obri ga to ri e da de ser im pos ta aos que re si di rem em dis tân cia de
um qui lô me tro, pelo me nos, fora das po vo a ções, ou àque les que re si di rem
em po vo a ções ou dis tri tos onde não haja es co la gra tu i ta pú bli ca ou par ti cu lar.

§ … So bre obras pú bli cas, es tra da, agri cul tu ra, imi gra ção, co mér cio,
na ve ga ção e in dús tria.

§ … So bre pri sões e pe ni ten ciá ria, casa de so cor ros pú bli cos,
bi bli o te cas, mu se us e es ta be le ci men tos li te rá ri os, ci en tí fi cos, ar tís ti cos e
in dus tri a is.

§ … So bre a ad mi nis tra ção dos bens do es ta do, ser vi ço de es ta tís -
ti ca, ca das tro das ter ras, ca te que se e ci vi li za ção dos in dí ge nas.

§ … E em ge ral so bre to dos os as sun tos de in te res se do es ta do,
que não es ti ve rem pre ve ni dos na al ça da da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 22. Além dos ca sos de fu são a re que ri men to de qual quer das 
câ ma ras, de ve rão es tas fun ci o nar e de li be rar re u ni das para o se guin te:

§ … No me ar e de mi tir o che fe do Po der Exe cu ti vo, ten do em vis -
ta o bem do es ta do e a boa mar cha dos ne gó ci os.
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§ … No me ar os mem bros do Tri bu nal Su pe ri or e dos tri bu na is
de co mar cas.

§  … To mar ju ra men to ou afir ma ção de bem ser vir a to dos os
fun ci o ná ri os de sua no me a ção.

TÍTULO III
Po der Exe cu ti vo

Art. 23. O Po der Exe cu ti vo é con fi a do a um fun ci o ná rio que se
de no mi na rá che fe do Po der Exe cu ti vo, o qual será de li vre no me a ção e
de mis são da Assem bléia Ge ral.

Para esta no me a ção e de mis são é in dis pen sá vel que es te jam pre -
sen tes as ma i o ri as dos ele i tos de am bas as câ ma ras.

Art. 24. Com pe te a este fun ci o ná rio:
§ … Cum prir e fa zer cum prir as leis do es ta do e de li be ra ções da

Assem bléia Ge ral.
§ … No me ar e de mi tir se cre tá ri os de Esta do que te nham a seu

car go as re par ti ções de ins tru ção pú bli ca – fi nan ças – agri cul tu ra, imi gra ção 
e co mér cio – obras pú bli cas e na ve ga ção – jus ti ça e se gu ran ça pú bli ca – ou
qua is quer ou tras que se jam cri a das por lei, ca ben do a cada se cre tá rio a di re ção 
de uma des sas re par ti ções, não po den do po rém es tas ex ce der o nú me ro de
sete.

Estas re par ti ções se rão or ga ni za das por lei, fi can do a no me a ção,
de mis são e fis ca li za ção dos seus em pre ga dos sob a ime di a ta res pon sa bi li -
da de dos res pec ti vos se cre tá ri os e do che fe do Po der Exe cu ti vo.

§ … No me ar e de mi tir o co man dan te em che fe, che fes de cor pos
e ofi ci a is da guar da cí vi ca.

§ … Sus pen der e subs ti tu ir os mem bros do Tri bu nal Su pe ri or e
tri bu na is de co mar cas, na for ma do art. 20.

§ … Pre en cher in te ri na men te os car gos ju di ciá ri os na for ma do
art. 33.

§ … Con vo car ses são ex tra or di ná ria da Assem bléia Ge ral, quan do
em ca sos ur gen tes jul gar ne ces sá rio.

Art. 25. O che fe do Po der Exe cu ti vo de ve rá, três dias de po is de
ins ta la da a Assem bléia Ge ral, en vi ar a cada uma das câ ma ras re la tó rio
cir cuns tan ci a do do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos, in di can do me di das e
re for mas que jul gar con ve ni en tes.

Este re la tó rio será acom pa nha do de re la tó ri os es pe ci a is dos di ver sos 
se cre tá ri os de es ta do.

Art. 26. O che fe do Po der Exe cu ti vo de ve rá pres tar to das as in for -
ma ções e es cla re ci men tos que so bre ne gó ci os do Esta do fo rem exi gi das por
qual quer das câ ma ras.

300 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 27. No caso de vaga do car go de che fe do Po der Exe cu ti vo,
por mor te, re nún cia ou qual quer ou tro mo ti vo, ocor ri da no in ter va lo das
re u niões da Assem bléia Ge ral, pre en che rá in te ri na men te aque le car go o
pre si den te do Se na do, em fal ta des te o pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
e na fal ta de um e ou tro o se cre tá rio de Esta do que na oca sião for de sig na do 
por ime di a ta es co lha dos se cre tá ri os de Esta do re u ni dos, de ven do o che fe
do Exe cu ti vo in te ri no to mar pos se e pres tar o de vi do ju ra men to ou afir ma ção
de bem ser vir pe ran te o Con se lho Mu ni ci pal da sede do go ver no, e em ato
con tí nuo con vo car a Assem bléia Ge ral para re u nir-se em pra zo bre ve.

§ … A me nos que alto mo ti vo de in te res se pú bli co o exi ja, esta
con vo ca ção ex tra or di ná ria da as sem bléia será dis pen sa da, se por vir tu de da 
lei ou de con vo ca ção an te ri or men te fe i ta hou ver ela de re u nir-se pro xi ma -
men te no pra zo má xi mo de dois me ses.

§ … No caso de sim ples im pe di men to tem po rá rio do che fe do
Po der Exe cu ti vo, por de sig na ção des te qual quer dos se cre tá ri os de Esta do
pre en che rá suas fun ções.

TÍTULO IV
Po der Ju di ciá rio

Art. 28. O Po der Ju di ciá rio é in de pen den te. Será com pos to de
tri bu na is, ju í zes e ju ra dos, cuja or ga ni za ção, as sim no ci vil como no cri me,
será es ta be le ci da por lei es pe ci al.

Art. 29. Este po der com pe te:

§ … A um Tri bu nal Su pe ri or, com sede na ca pi tal do es ta do.
§ … A tri bu na is de co mar ca, fi can do o es ta do di vi di do em 12 co -

mar cas, en quan to por lei não for al te ra do este nú me ro.
§ … A ju í zes mu ni ci pa is, de ven do ha ver pelo me nos um em

cada mu ni cí pio.
§ … E a ju í zes de paz, de ven do ha ver um em cada dis tri to.
§ … As ci da des, vi las e fre gue si as se rão or ga ni za das em dis tri tos 

de paz; em todo caso, po rém, ha ve rá um juiz de Paz para cada aglo me ra ção 
ru ral de 50 ha bi tan tes pelo me nos.

Art. 30. Jun to ao Tri bu nal Su pe ri or ha ve rá um ad vo ga do-ge ral
da jus ti ça, no me a do pelo mes mo tri bu nal, e jun to aos tri bu na is de co mar ca,
e ju í zes de mu ni cí pio ou tros tan tos ad vo ga dos da jus ti ça, uns e ou tros de
no me a ção dos tri bu na is de co mar ca.

Art. 31. To dos os cri mes se rão jul ga dos nos res pec ti vos mu ni cí pi os
pe ran te o tri bu nal do júri, pre si di do este pelo juiz do mu ni cí pio, o qual só
se li mi ta rá a apli car a lei, sem o di re i to de ape la ção.

Art. 32. Os mem bros do Tri bu nal Su pe ri or e tri bu na is de co mar ca
se rão no me a dos pela Assem bléia Ge ral do es ta do, e os ju í zes de mu ni cí pio
e de paz se rão ele i tos por voto po pu lar em suas res pec ti vas cir cuns cri ções.
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Os mem bros do Tri bu nal Su pe ri or te rão exer cí cio por 12 anos, os 
dos tri bu na is de co mar ca por 8 anos, e os ju í zes de mu ni cí pio e de paz por 4 
anos, po den do to dos eles ser re con du zi dos ou re e le i tos no fim do pra zo.

Qu al quer des tes ju í zes só po de rá ser de mi ti do do car go, du ran te
o exer cí cio de suas fun ções, por sen ten ça con de na tó ria, ou re co nhe ci men to
de in ca pa ci da de de cla ra da, na for ma em que a lei de ter mi nar.

Art. 33. No caso de vaga nos tri bu na is su pe ri or e de co mar ca,
não es tan do re u ni da a Assem bléia Ge ral, ou no caso de im pe di men to
tem po rá rio de qual quer mem bro da que les tri bu na is dar-se-á pre en chi men to
in te ri no por no me a ção do che fe do Po der Exe cu ti vo.

Art. 34. Os ju í zes de mu ni cí pio e de dis tri to se rão jul ga dos pe ran te
os tri bu na is de co mar ca, pe los cri mes co me ti dos no exer cí cio de suas atri -
bu i ções.

Art. 35. A com pe tên cia e atri bu i ções dos tri bu na is, ju í zes e ad vo -
ga dos de jus ti ça, suas obri ga ções e ven ci men tos, re cur sos e fór mu las de
pro ces so se rão de ter mi na dos por lei.

Art. 36. Os mem bros dos tri bu na is su pe ri or e de co mar ca e os ju í zes
de mu ni cí pio são ab so lu ta men te in com pa tí ve is para qual quer ou tro car go
de no me a ção do go ver no ou ele i ção po pu lar, es ten den do-se esta in com pa ti -
bi li da de até um ano de po is de ha ver o juiz por qual quer mo ti vo de i xa do o
exer cí cio do car go.

TÍTULO V
Mu ni cí pi os e sua or ga ni za ção

Art. 37. Mu ni cí pio é a cir cuns cri ção ter ri to ri al que atu al men te
exis te com esse nome, en quan to ou tra or ga ni za ção não se lhe der por lei.

Em cada mu ni cí pio ha ve rá um con se lho e um Po der Exe cu ti vo
mu ni ci pal.

Art. 38. O Con se lho Mu ni ci pal cons ta rá de 7 a 21 mem bros,
de ven do o nú me ro ser de ter mi na do por lei sob a base da po pu la ção.

Este con se lho será ele i to por 4 anos pelo sis te ma ele i to ral que a
cada mu ni cí pio pa re cer me lhor, con tan to que seja sem pre con si de ra do
vo tan te todo ci da dão ati vo, ma i or de 21 anos, nas mes mas con si de ra ções
es ta be le ci das para as ele i ções do es ta do.

Art. 39. O Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal será con fi a do a uma ou
mais pes so as, por ele i ção ou no me a ção, con for me de ter mi nar o mu ni cí pio
por de li be ra ção do seu con se lho.

Art. 40. A es tes po de res mu ni ci pa is, ou a qual quer de les, com pe te
no me ar, fis ca li zar e de mi tir qua is quer ou tros fun ci o ná ri os in dis pen sá ve is à ad -
mi nis tra ção do mu ni cí pio, re gu lar suas atri bu i ções e mar car-lhes ven ci men tos.

Art. 41. O Con se lho Mu ni ci pal or ga ni za rá seu re gi me de tra ba lhos,
ses sões, dis cus sões e de li be ra ções.
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No me a rá igual men te seu pre si den te, mar can do as res pec ti vas
atri bu i ções e pra zo de exer cí cio.

Art. 42. É da atri bu i ção do Con se lho Mu ni ci pal:

§ … Orga ni zar o res pec ti vo Esta tu to Mu ni ci pal.
§ … Le gis lar por meio de pos tu ras so bre es tra das, ruas, jar dins,

lo gra dou ro pú bli co, mer ca dos, abas te ci men to d’água, obras de ir ri ga ção, 
in cên di os, ilu mi na ção, ins tru ção pú bli ca, bi bli o te cas po pu la res, hos pi ta is,
hi gi e ne e sa ú de pú bli ca, em be le za men to e re gu la ri da de das po vo a ções, ce mi -
té ri os e so bre to dos os ser vi ços e obras de pe cu li ar in te res se do mu ni cí pio.

§ … Fi xar a des pe sa mu ni ci pal e de cre tar im pos tos para ela.
§ … Cri ar e or ga ni zar uma guar da mu ni ci pal ex clu si va men te

des ti na da a au xi li ar os po de res do mu ni cí pio no exer cí cio de suas atri bu i ções e 
cum pri men to de suas leis.

§ … De cre tar de sa pro pri a ções por uti li da de mu ni ci pal, de har -
mo nia com os ca sos de ter mi na dos por lei do es ta do.

Art. 43. Qu an do as leis e de ci sões dos po de res mu ni ci pa is ofen de -
rem os di re i tos de ou tro mu ni cí pio, ou as leis e Cons ti tu i ção do Esta do, se rão
anu la das por ato da Assem bléia Ge ral, na for ma de ter mi na da pelo art. 11.

Art. 44. Os po de res mu ni ci pa is po de rão no me ar um ou mais agen -
tes in cum bi dos de pres tar to das as in for ma ções e au xí li os aos imi gran tes que o 
qui se rem, no in tu i to de guiá-los em es ta be le ci men tos e ga ran tir seus di re i tos.

TÍTULO VI
Ele i ções

Art. 45. As no me a ções dos de pu ta dos e se na do res para a Assem -
bléia Ge ral do es ta do, mem bros dos po de res mu ni ci pa is, ju í zes de mu ni cí pio e 
de paz se rão fe i tas por ele i ção di re ta.

Art. 46. Terá o di re i to de vo tar nes tas ele i ções todo o ci da dão ma i or 
de 21 anos, no gozo dos di re i tos po lí ti cos, que es te ja re si din do um ano pelo
me nos no lu gar da ele i ção.

Po dem ser vo ta dos to dos os que po dem vo tar, guar da das, po -
rém, as res tri ções exi gi das para o man da to de de pu ta do e se na dor e ou tras
que de cor rem de pre ce i tos de in com pa ti bi li da de es ta tu í dos nes ta Cons ti tu i ção.

Art. 47. Um mês an tes e um mês de po is do dia mar ca do para a ele i -
ção o vo tan te não po de rá ser pre so, sal vo o caso de fla gran te de li to ina fi an çá vel.

Art. 48. A ele i ção para de pu ta dos e se na do res será fe i ta em um
mes mo dia, de dois em dois anos.

Tam bém efe tu ar-se-ão em um mes mo dia as ele i ções para os
po de res mu ni ci pa is, ju í zes de mu ni cí pio e de paz, de 4 em 4 anos.

Em to das as ele i ções cada ci da dão vo ta rá no mu ni cí pio ou dis tri to 
de sua re si dên cia.
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Uma lei es pe ci al de ter mi na rá o modo de se pro ce der à qua li fi ca -
ção de vo tan te e o pro ces so ele i to ral.

Art. 49. No caso de vaga por mor te, re nún cia ou ina bi li ta ção de
qual quer dos fun ci o ná ri os de ele i ção po pu lar, a res pec ti va cir cuns cri ção
se na to ri al, o mu ni cí pio ou dis tri to ele ge rá ou tro para com ple tar o pra zo do
man da to in ter rom pi do.

TÍTULO VII
Gu ar da Cí vi ca

Art. 50. Ha ve rá no es ta do uma Gu ar da Cí vi ca, cuja or ga ni za ção
e ser vi ços se rão de ter mi na dos por lei.

Para a or ga ni za ção e con ser va ção des ta mi lí cia não se em pre ga rá 
o re cru ta men to for ça do nem a ri go ro sa dis ci pli na do exér ci to até aqui man -
ti do no país.

O co man dan te-che fe, che fe de cor pos e ofi ci a is da Gu ar da Cí vi ca 
se rão de no me a ção e de mis são do Po der Exe cu ti vo.

TÍTULO VIII
Re for ma da Cons ti tu i ção

Art. 51. A pre sen te Cons ti tu i ção, quan do a ex pe riên cia acon se -
lhar, po de rá ser re for ma da em um ou mais ar ti gos.

Para esse fim, em qual quer ses são, a ma i o ria de qual quer das
câ ma ras po de rá apre sen tar pro pos ta com in di ca ção do ar ti go ou ar ti gos a
re for mar, exi gin do ao mes mo tem po a fu são das duas câ ma ras para de li be rar.

A Assem bléia Ge ral as sim re u ni da dis cu ti rá a re for ma, que será
con ver ti da em lei do Esta do, des de que for apro va da por dois ter ços de vo tos
dos de pu ta dos e se na do res pre sen tes.

TÍTULO IX
Dis po si ções Ge ra is

Art. 52. Nem uma lei será es ta be le ci da sem uti li da de pú bli ca.
A lei é igual para to dos, quer pre mie, quer cas ti gue. Sua dis po si -

ção não terá efe i to re tro a ti vo.
§ … Nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas pú bli cas 

na for ma de ter mi na da por lei. Nin guém en tre tan to será obri ga do a pa gar
im pos tos que não se jam vo ta dos por lei anu al pelo po der com pe ten te.

§ … Fica es ta be le ci da em sua ple ni tu de a li ber da de re li gi o sa, sob 
a base da ab so lu ta se pa ra ção e in de pen dên cia en tre os po de res tem po ral e
es pi ri tu al.

Cabe en tre tan to ao es ta do re pri mir qua is quer vi o lên ci as ou abu -
sos con tra seus di re i tos.
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§ … O di re i to de pro pri e da de é ga ran ti do em toda a sua ple ni tu de
sal vo o caso de de sa pro pri a ção por uti li da de pú bli ca ou mu ni ci pal, com
pré via in de ni za ção.

§ … A dí vi da pú bli ca fi ca rá ga ran ti da.
§ … É ple na men te ga ran ti do o di re i to de re u nião e de as so ci a ção, 

sem pre ju í zo da re pres são dos abu sos co me ti dos no exer cí cio des te di re i to.
§ … É li vre a to dos o di re i to de pe ti ção.
§ … Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, cul tu ra, in dús tria ou co mér cio

pode ser pro i bi do uma vez que se não opo nha aos bons cos tu mes, se gu ran ça
e sa ú de pú bli ca.

§ … Fica es ta be le ci da a li ber da de de en si no em to dos os gra us.
§ … O Esta do ga ran te ins tru ção pri má ria gra tu i ta a to dos.
§ … Os po de res do Esta do não po dem sus pen der as ga ran ti as

dos di re i tos in di vi du a is, sal vo nos ca sos de re be lião ou in va são de ini mi -
gos, por tem po de ter mi na do e por ex pres sa de li be ra ção de Assem bléia Ge -
ral, quan do as sim o exi ja a se gu ran ça do Esta do.

§ … Os fun ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli cos são es tri ta men te res -
pon sá ve is pe los abu sos e omis sões pra ti ca dos no exer cí cio de suas fun ções.

§ … Fi cam abo li dos to dos os pri vi lé gi os que não fo rem es sen ci al
e in te i ra men te aos car gos li ga dos por uti li da de pú bli ca.

§ … Os in ven to res te rão a pro pri e da de de suas des co ber tas ou
pro du ções.

§ … O se gre do das car tas é in vi o lá vel.

TÍTULO X
Ga ran ti as dos di re i tos dos ci da dãos e ha bi tan tes do Esta do

Art. 53. Nem uma pes soa será obri ga da a fa zer ou de i xar de fa zer
al gu ma co i sa, se não em vir tu de da lei.

§ … To dos po dem co mu ni car seus pen sa men tos por pa la vras ou
es cri tos e pu bli cá-los pela im pren sa, sem de pen dên cia de cen su ra, con tan to
que ha jam de res pon der pe los abu sos que co me te rem no exer cí cio des te
di re i to, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.

§ … Nin guém, por mo ti vo de re li gião, pode ser per se gui do, nem 
ini bi do de exer cer qual quer car go de no me a ção dos po de res pú bli cos ou de
ele i ção po pu lar nes te es ta do.

§ … Qu al quer pes soa pode con ser var-se ou sair des te es ta do
como lhe con ve nha, le van do con si go seus bens, guar da das as ex ce ções exa -
ra das em lei.

§ … Toda a pes soa tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel. De no i te 
não se po de rá en trar nela se não por con sen ti men to do dono, ou para a
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de fen der de in cên dio ou inun da ção; e de dia só será fran que a da a en tra da
nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.

§ … Nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to no
caso de fla gran te de li to e de ter sido a or dem ex pe di da pela au to ri da de
com pe ten te, em vir tu de de de po i men to de duas tes te mu nhas, dos qua is
cons te a exis tên cia do cri me, e com as for ma li da des pres cri tas por lei. Se a
pri são for ar bi trá ria o juiz que a or de nou será pu ni do. O que fica dis pos to
acer ca da pri são não com pre en de as or de nan ças de dis ci pli na mi li tar.

§ … Em to dos os ca sos de pri são o juiz que a or de nar, em uma
nota por ele as si na da, fará cons tar ao pre so o mo ti vo da pri são, os no mes
dos acu sa dos e das tes te mu nhas.

§ … Ain da com cul pa for ma da nin guém será le va do à pri são ou
nela con ser va do des de que pres te fi an ça nas con di ções que a lei ad mi tir.

§ … Nos cri mes que não ti ve rem ma i or pena que a de seis me ses
de pri são ou des ter ro para fora da co mar ca po de rá o réu li vrar-se sol to.

§ … Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe ten te 
em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela pres cri ta.

§ … É man ti do em sua ple ni tu de o di re i to de ha be as cor pus;
§ … Nem uma au to ri da de po de rá avo car ca u sas pen den tes, sus -

tá-las ou fa zer re vi ver pro ces sos fin dos.
§ … Todo ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos, ci vis,

po lí ti cos e mi li ta res, sem ou tra di fe ren ça que não seja a de seus ta len tos e
vir tu des.

Sala das ses sões da Co mis são Per ma nen te em Cam pi nas, aos 19
de ou tu bro de 1873. – João Ti bi ri çá Pi ra ti nin ga, pre si den te da co mis são (com
res tri ções en quan to à guar da cí vi ca) – Antô nio Au gus to da Fon se ca – Amé ri co
Bra si li en se de Alme i da Melo (com res tri ções so bre a or ga ni za ção de po de res) – 
João To bi as de Agui ar e Cas tro – Ma nu el Fer raz de Cam pos Sa les (com pe que nas
res tri ções) – Mar ti nho Pra do Jú ni or – Amé ri co de Cam pos, se cre tá rio.
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322

PROJETO JOAQUIM NABUCO – INSTITUIÇÃO NO 
BRASIL DA MONARQUIA FEDERATIVA

 (14 SETEMBRO 1885 E 8 AGOSTO 1888)

Au to ri za ção de re for ma cons ti tu ci o nal no sen ti do de
tor nar o Impé rio uma mo nar quia fe de ra ti va.

A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va re sol ve:

Arti go úni co. Os ele i to res de de pu ta dos à pró xi ma le gis la tu ra
da rão aos seus re pre sen tan tes po de res es pe ci a is para re for ma -
rem os ar ti gos da Cons ti tu i ção que se opu se rem às pro po si ções 

se guin tes:
O go ver no do Bra sil é uma mo nar quia fe de ra ti va.
Em tudo que não dis ser res pe i to à de fe sa ex ter na e in ter na do

Impé rio, à sua re pre sen ta ção ex te ri or, à ar re ca da ção dos im pos tos ge ra is, 
e às ins ti tu i ções ne ces sá ri as para ga ran tir e de sen vol ver a uni da de na ci o nal
e pro te ger efe ti va men te os di re i tos cons ti tu ci o na is dos ci da dãos bra si le i ros, 
os go ver nos pro vin ci a is se rão com ple ta men te in de pen den tes do po der
cen tral.

Sala das ses sões, 14 de se tem bro de 1885. – Jo a quim Na bu co – José
Ma ri a no – Jo a quim Ta va res – Car los Afon so – Vi a na Vaz – Alves de Ara ú jo –
Adri a no Pi men tel – Au gus to Fle ury – Val de ta ro – Ma res Guia – dr. João Pe ni do –
Be zer ra Ca val can ti – Pa u la Pri mo – Mas ca re nhas – Le o pol do de Bu lhões – Be zer ra
de Me ne ses – Aris ti des Spi no la – Mi guel Cas tro – Afon so Cel so Ju ni or – Di a na –
Jo a quim Pe dro So a res – Ju vên cio Alves – Fran ça Car va lho – Se gis mun do Gon çal ves –
Egí dio Ita qui – Saty ro Dias – Alme i da Oli ve i ra Schu tel – Jo a quim Pe dro Sal ga do – 
João Dan tas Fi lho – Cos ta Ro dri gues – To más Pom peu – Mo re i ra Bran dão – Sil va
Ma fra – Cé sar Zama – Le o pol do Cu nha – Cân di do de Oli ve i ra – J. Ro me ro.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Sala das ses sões, 8 de agos to de 1888. – Jo a quim Na bu co – Cé sar
Zama – Ce sá rio Alvim – Alves de Ara ú jo – Mata Ma cha do – Hen ri que Sa les – S.
Mas ca re nhas – Elpí dio de Mes qui ta – Ma ri a no da Sil va – Pe dro da Cu nha Bel trão
– Afon so Cel so – João Pe ni do – Pa u lo Pri mo – Pa cí fi co Mas ca re nhas – José Pom peu 
– Ro dri gues Ju ni or – R. Pe i xo to – Jo a quim Pe dro.

Extra í do de BONAVIDES, Pa u lo, e PAIS DE ANDRADE.  História Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Bra sí lia.
Cen tro Grá fi co do Se na do Fe de ral. 1989. Pág. 632.
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323
GOVERNO PROVISÓRIO

323.1 – IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
PELO GOVERNO PROVISÓRIO – DECRETO Nº 1

(15 NOVEMBRO 1889)

Pro cla ma pro vi so ri a men te e de cre ta como for ma de
go ver no da na ção bra si le i ra a Re pú bli ca Fe de ra ti va, e
es ta be le ce as nor mas pe las qua is se de vem re ger os
es ta dos fe de ra is.

O Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de cre ta:

Art. 1º Fica pro cla ma da pro vi so ri a men te e de cre ta da como a for ma 
de go ver no da na ção bra si le i ra a Re pú bli ca Fe de ra ti va.
Art. 2º As pro vín ci as do Bra sil, re u ni das pelo laço da fe de ra ção,

fi cam cons ti tu in do os Esta dos Uni dos do Bra sil.
Art. 3º Cada um des ses es ta dos, no exer cí cio de sua le gí ti ma

so be ra nia, de cre ta rá opor tu na men te a sua Cons ti tu i ção de fi ni ti va, ele gen do 
os seus cor pos de li be ran tes e os seus go ver nos lo ca is.

Art. 4º Enquan to, pe los me i os re gu la res, não se pro ce der à ele i ção
do Con gres so Cons ti tu in te do Bra sil e, bem as sim, à ele i ção das le gis la tu ras
de cada um dos es ta dos, será re gi da a na ção bra si le i ra pelo Go ver no Pro vi -
só rio da Re pú bli ca; e os no vos es ta dos pe los go ver nos que ha jam pro cla ma do
ou, na fal ta des tes, por go ver na do res de le ga dos do Go ver no Pro vi só rio.

Art. 5º Os go ver nos dos Esta dos fe de ra dos ado ta rão com ur gên cia
to das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a ma nu ten ção da or dem e da se gu -



ran ça pú bli ca, de fe sa e ga ran tia da li ber da de e dos di re i tos dos ci da dãos
quer na ci o na is quer es tran ge i ros.

Art. 6º Em qual quer dos es ta dos onde a or dem pú bli ca for
per tur ba da e onde fal tem ao go ver no lo cal me i os efi ca zes para re pri mir as
de sor dens e as se gu rar a paz e tran qüi li da de pú bli cas, efe tu a rá o Go ver no
Pro vi só rio a in ter ven ção ne ces sá ria para, com o apo io da for ça pú bli ca,
as se gu rar o li vre exer cí cio dos di re i tos dos ci da dãos e a li vre ação das au to -
ri da des cons ti tu í das.

Art. 7º Sen do a Re pú bli ca Fe de ra ti va Bra si le i ra a for ma de go ver no
pro cla ma da, o Go ver no Pro vi só rio não re co nhe ce nem re co nhe ce rá ne nhum 
go ver no lo cal con trá rio à for ma re pu bli ca na, aguar dan do, como lhe cum pre, o 
pro nun ci a men to de fi ni ti vo do voto da na ção, li vre men te ex pres sa do pelo
su frá gio po pu lar.

Art. 8º A for ça pú bli ca re gu lar, re pre sen ta da pe las três ar mas do
Exér ci to e pela Arma da na ci o nal, onde exis tam guar ni ções ou con tin gen tes
nas di ver sas pro vín ci as, con ti nu a rá su bor di na da e ex clu si va men te de pen -
den te do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca, po den do os go ver nos lo ca is, pe los
me i os ao seu al can ce, de cre tar a or ga ni za ção de uma guar da cí vi ca, des ti na -
da ao po li ci a men to do ter ri tó rio de cada um dos no vos es ta dos.

Art. 9º Fi cam igual men te su bor di na das ao Go ver no Pro vi só rio
da Re pú bli ca to das as re par ti ções ci vis e mi li ta res até aqui su bor di na das ao
go ver no cen tral da na ção bra si le i ra.

Art. 10. O ter ri tó rio do mu ni cí pio ne u tro fica pro vi so ri a men te
sob a ad mi nis tra ção ime di a ta do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca, e a ci da de
do Rio de Ja ne i ro cons ti tu í da, tam bém pro vi so ri a men te, sede do po der
fe de ral.

Art. 11. Fi cam en car re ga dos da exe cu ção des te de cre to, na par te
que a cada um per ten ça, os se cre tá ri os de es ta do das di ver sas re par ti ções
ou mi nis té ri os do atu al Go ver no Pro vi só rio.

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 15 de no vem bro de
1889; 1º da Re pú bli ca. – Ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do
Go ver no Pro vi só rio – S. Lobo – Rui Bar bo sa – Q. Bo ca i ú va – Ben ja mim Cons -
tant – Wan den kolk Cor re ia.

Extra í do de Diá rio Ofi ci al, 16 de no vem bro de 1889.
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323.2 – DISSOLUÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS 
PROVINCIAIS – DECRETO Nº 7 

(20 NOVEMBRO 1889)

Dis sol ve e ex tin gue as as sem bléi as pro vin ci a is e fixa
pro vi so ri a men te as atri bu i ções dos go ver na do res dos
es ta dos.

O Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de cre ta:

Art. 1º Fi cam dis sol vi das e ex tin tas to das as as sem bléi as pro vin ci a is,
cri a das pe las Leis de 12 de ou tu bro de 1832 e 12 de agos to de 1834.
Art. 2º Até à de fi ni ti va cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil,

aos go ver na do res dos mes mos es ta dos com pe tem as se guin tes atri bu i ções:

§ 1º Esta be le cer a di vi são ci vil, ju di ci al e ecle siás ti ca do res pec ti vo
es ta do e or de nar a mu dan ça de sua ca pi tal para o lu gar que mais con vi er.

§ 2º Pro vi den ci ar so bre a ins tru ção pú bli ca e es ta be le ci men tos
pró pri os a pro mo vê-la em to dos os seus gra us.

§ 3º De ter mi nar os ca sos e re gu lar a for ma da de sa pro pri a ção da
pro pri e da de par ti cu lar por uti li da de pú bli ca do es ta do, nos es ta dos em que
a ma té ria já não es te ja re gu la da por lei.

§ 4º Fi xar a des pe sa pú bli ca do es ta do e cri ar e ar re ca dar os im -
pos tos para ela ne ces sá ri os, con tan to que es tes não pre ju di quem as im po si ções 
ge ra is dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 5º Fis ca li zar o em pre go das ren das pú bli cas do es ta do e a con ta 
de sua des pe sa.

§ 6º Cri ar em pre gos, pro vê-los de pes so al idô neo e mar car-lhes
os ven ci men tos.



§ 7º De cre tar obras pú bli cas e pro ver so bre es tra das e na ve ga ção
no in te ri or do es ta do; so bre a cons tru ção de ca sas de pri são, tra ba lho, cor re ção
e re gi me de las; so bre ca sas de so cor ros pú bli cos e qua is quer as so ci a ções
po lí ti cas ou re li gi o sas.

§ 8º Cri ar a for ça po li ci al in dis pen sá vel e ne ces sá ria, e pro vi den ci ar
so bre seu alis ta men to, or ga ni za ção e dis ci pli na, de acor do com o Go ver no
Fe de ral.

§ 9º No me ar, sus pen der e de mi tir os em pre ga dos pú bli cos dos
res pec ti vos es ta dos, à ex ce ção dos ma gis tra dos per pé tu os, que po de rão ser
sus pen sos para se rem de vi da men te res pon sa bi li za dos e pu ni dos, com re cur so
ne ces sá rio para o go ver no.

§ 10. Con tra ir em prés ti mos e re gu lar o pa ga men to dos res pec ti vos
ju ros e amor ti za ção, de pen den te da apro va ção do Go ver no Fe de ral.

§ 11. Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens do es ta do e au to ri zar a
ven da dos que não con vi er con ser var, mas sen do esta fe i ta em has ta pú bli ca.

§ 12. Pro mo ver a or ga ni za ção da es ta tís ti ca do es ta do, a ca te que se e 
ci vi li za ção dos in dí ge nas e o es ta be le ci men to de co lô ni as.

§ 13. Re pre sen tar ao po der fe de ral con tra as leis, re so lu ções e
atos dos ou tros es ta dos da União que ofen de rem os di re i tos do res pec ti vo
es ta do.

Art. 3º O Go ver no Fe de ral Pro vi só rio re ser va-se o di re i to de
res trin gir, am pli ar e su pri mir qua is quer das atri bu i ções que pelo pre sen te
de cre to são con fe ri das aos go ver na do res pro vi só ri os dos es ta dos, po den do
ou tros sim subs ti tuí-los con for me me lhor con ve nha, no atu al pe río do de
re cons tru ção na ci o nal, ao bem pú bli co e a paz e di re i to dos po vos.

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 20 de no vem bro de
1889; 1º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Aris ti des da Sil ve i ra
Lobo.

Extra í do de Leis do Bra sil. De cre tos do Go ver no Pro vi só rio. No vem bro de 1889. Pág. 6.
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323.3 – CONVOCAÇÃO E ELEIÇÃO DA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE - DECRETO Nº 78-B

(21 DEZEMBRO 1889)

De sig na o dia 15 de se tem bro de 1890 para a ele i ção
ge ral da Assem bléia Cons ti tu in te e con vo ca a sua re -
u nião para dois me ses de po is, na ca pi tal da Re pú bli ca fe -
de ral.

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti -
tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, con si de -

ran do:
Que o Go ver no Pro vi só rio, pe ne tra do do sen ti men to da sua gra ve

res pon sa bi li da de, não tem ou tro in te res se se não em li mi tá-la na or dem do
tem po, apro xi man do a or ga ni za ção de fi ni ti va dos Esta dos Uni dos do
Bra sil;

Que é ab so lu ta men te se gu ra a si tu a ção da Re pú bli ca, ha ven do
para a sua es ta bi li da de e con so li da ção a ma i or con ve niên cia em apres sar a
so le ne ma ni fes ta ção do ele i to ra do so bre o novo re gi me po lí ti co, já le gi ti ma do 
pelo pro nun ci a men to ge ral de to das as opi niões no país;

Que, da sua de di ca ção ao ser vi ço da de mo cra cia e do seu res pe i to
à mais fran ca ex pan são da von ta de na ci o nal, já deu o Go ver no Pro vi só rio
có pia ca bal e de ci si va es ten den do o su frá gio ele i to ral a to dos os ci da dãos
não anal fa be tos, e de cre tan do a gran de na tu ra li za ção que cha ma às ur nas
imen sas ca ma das po pu la res;

Que, en tre tan to, a re u nião da Cons ti tu in te de man da pro vi dên -
ci as pre li mi na res, su bor di na das a cer to lap so de tem po ine vi tá vel, qua is
se jam a or ga ni za ção do re gi me ele i to ral, o alis ta men to do novo ele i to ra do, 
o pra zo in dis pen sá vel à con vo ca ção des te e à pre pa ra ção do pro je to de
Cons ti tu i ção,



De cre ta:

Art. 1º No dia 15 de se temn bro de 1890 se ce le bra rá em toda a
Re pú bli ca a ele i ção ge ral para a Assem bléia Cons ti tu in te, a qual com -
por-se-á de uma só câ ma ra, cu jos mem bros se rão ele i tos por es cru tí nio de
lis ta em cada um dos Esta dos.

Art. 2º A Assem bléia Cons ti tu in te re u nir-se-á dois me ses de po is
na ca pi tal da Re pú bli ca.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 21 de de zem bro de

1889; 1º da Re pú bli ca. —Ma re chal De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo – M. Fer raz de Cam pos Sa les – Qu in ti no Bo -
ca i ú va – Ben ja mim Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães – Edu ar do Wan den kolk – Rui
Bar bo sa – De mé trio Nu nes Ri be i ro.

Extra í do de Leis do Bra sil. De cre tos do Go ver no Pro vi só rio. No vem bro de 1889. Pág. 275.
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323.4 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DE JOSÉ
ANTÔNIO PEDREIRA DE MAGALHÃES CASTRO

 (7 FEVEREIRO 1890)

PRIMEIRA PARTE

CAPÍTULO I
De cla ra ção de Di re i tos e Ga ran ti as

Art. 1º Os Esta dos Uni dos do Bra sil ado tam para for ma de seu
go ver no a Re pú bli ca Fe de ral Re pre sen ta ti va.
Art. 2º Toda au to ri da de ema na me di a ta ou ime di a ta men te da

von ta de po pu lar, e os três po de res em que ela se des mem bra, o Le gis la ti vo,
o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, são dis tin tos, in de pen den tes e co or de na dos.

Art. 3º As au to ri da des que exer cem o go ver no fe de ral re si di rão
no lu gar que será de sig na do para a ca pi tal da União, por lei es pe ci al do
Con gres so.

Pa rá gra fo úni co. Mu da da a sede da União, a atu al ca pi tal será
in cor po ra da ao Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 4º Com as ex clu si vas res tri ções que esta Cons ti tu i ção es ta be -
le ce, em tudo mais, os es ta dos são in de pen den tes, exer cen do de sem ba ra ça -
da men te a sua au to no mia e de cre tan do cada um a sua Cons ti tu i ção e leis,
de har mo nia com os prin cí pi os con sa gra dos nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Até que os es ta dos or ga ni zem e vo tem as suas
Cons ti tu i ções e leis, vi go ra rão as atu a is em tudo quan to não for con trá rio às 
dis po si ções des ta Cons ti tu i ção e das leis fe de ra is pro mul ga das.

Art. 5º To dos os con fli tos, en tre os es ta dos ou en tre eles ou um
de les e o Dis tri to Fe de ral, se rão re sol vi dos pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti -
ça e, em to dos os ca sos, obri gam-se as au to ri da des fe de ra is e as dos es ta dos
e Dis tri to Fe de ral a obe de cer e a fa zer que se jam obe de ci das as de ci sões
pro fe ri das.



Art. 6º O Go ver no Fe de ral não po de rá en vol ver-se em as sun tos
ou ne gó ci os pe cu li a res aos Esta dos, sal vo ha ven do re qui si ção por par te de les 
ou de um de les, e só terá di re i to de in ter vir, ou para tor nar efe ti vo o cum -
pri men to in te gral das dis po si ções con sig na das na Cons ti tu i ção fe de ral e
dos es ta dos, ou nos ca sos de sal va ção pú bli ca, in va são do ter ri tó rio, epi de mia
ou fla ge lo.

Art. 7º As des pe sas do go ver no e ad mi nis tra ção fe de ra is se rão
co ber tas pe los re cur sos do te sou ro na ci o nal, que pro vi rão dos di re i tos so bre 
im por ta ção para con su mo, ex pe di en te de gê ne ros li vres para con su mo, de
ca pa ta zi as e ar ma ze na gens, em to dos os es ta dos, da ven da e lo ca ção das
ter ras e pro pri e da de na ci o na is, dos im pos tos so bre fa rós, dos ren di men tos
das es tra das de fer ro de pro pri e da des na ci o nal, dos te lé gra fos, cor re i os,
fá bri ca de pól vo ra, dos es ta be le ci men tos e re par ti ções ge ra is, das dis tri bu i ções
di re tas e in di re tas e dos em prés ti mos e tran sa ções fi nan ce i ras e de cré di to,
que o Con gres so de ter mi ne.

Art. 8º Qu an tia al gu ma será re ti ra da do te sou ro na ci o nal, se não
com fim cer to de apli ca ção de ter mi na da em lei, sal vo nos ca sos ex cep ci o na is
de so cor ros pú bli cos, de fe sa ou re pre sen ta ção ex tra or di ná ria da na ção no
es tran ge i ro.

Art. 9º As an ti gas pro vín ci as são con si de ra das es ta dos fe de ra -
dos, con ser va rão as res pec ti vas de no mi na ções e o mu ni cí pio ne u tro con ti -
nu a rá a ser a ca pi tal da União, até que o Con gres so re sol va so bre a aqui si -
ção do Dis tri to Fe de ral para a sua trans fe rên cia.

Art. 10. Os es ta dos que não ti ve rem ren das pró pri as nem re cur sos 
para se man ter como tais se rão con si de ra dos ter ri tó ri os, fi can do su je i tos à
ad mi nis tra ção e go ver no fe de ra is, caso não que i ram se in cor po rar a ou tro
es ta do e o fa çam com con sen ti men to des te e a apro va ção do Con gres so.

Art. 11. Os es ta dos atu a is ou aque les que re sul ta rem da ane xa ção,
con for me o ar ti go pre ce den te, po de rão se sub di vi dir a todo tem po, me di an te 
re so lu ção do seu Po der Le gis la ti vo e au to ri za ção do Con gres so.

Art. 12. Não po de rá ser des mem bra da por ção al gu ma de um
es ta do para ane xar-se a ou tro, nem se po de rá for mar es ta do novo, por jun ção
de dois ou mais es ta dos ou fra ções de seus ter ri tó ri os, sem de li be ra ção e
con sen ti men to dos es ta dos in te res sa dos e do Con gres so Fe de ral.

Art. 13. Os ci da dãos bra si le i ros go za rão de to dos os seus di re i -
tos, van ta gens e re ga li as, em qual quer par te do ter ri tó rio da União, res pe i -
ta da a con di ção de re si dên cia lo cal que for es ta be le ci da pe las leis, para ca -
pa ci da de ele i to ral ati va ou pas si va ou exer cí cio de cer tas fun ções ad mi nis -
tra ti vas, po lí ti cas ou ju rí di cas.

Pa rá gra fo úni co. Nin guém po de rá ser ele i to para car gos pú bli cos 
de po is de ha ver com ple ta do a ida de de 65 anos.
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Art. 14. O gozo dos di re i tos ci vis e in di vi du a is é ex ten si vo a to dos
os ci da dãos, sem dis tin ção de na ci o na li da de.

Art. 15. A ex tra di ção de cri mi no sos é obri ga tó ria en tre os es ta dos 
mu tu a men te, e en tre eles e o Dis tri to Fe de ral.

Art. 16. Em todo o ter ri tó rio da União, go za rão de in te i ra fé os
ates ta dos, cer ti dões e atos ofi ci a is dos fun ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli cos,
bem como se rão res pe i ta das e cum pri das to das as sen ten ças e de ci sões
pro fe ri das pe los ju í zes e tri bu na is fe de ra is e pe los dos es ta dos. 

Art. 17. To dos os que re si di rem ou es ti ve rem no ter ri tó rio dos
Esta dos Uni dos do Bra sil têm di re i to im pres cri tí vel:

§ 1º À in vi o la bi li da de da vida. Fica por tan to abo li da a pena de
mor te.

§ 2º À li ber da de pes so al. To dos têm o di re i to de fa zer ou não fa zer 
tudo quan to não ofen da nem pre ju di que a li ber da de e o di re i to de ou tra
pes soa, ou seja, fí si ca ou mo ral.

§ 3º À li ber da de es pi ri tu al. Con se qüen te men te:

a) to dos po dem pu bli ca men te pro fes sar a re li gião que bem qui -
se rem, sen do li vres e per mi ti dos to dos os cul tos, nos li mi tes com pa tí ve is
com a or dem pú bli ca e os bons cos tu mes;

b) to dos po dem co mu ni car seus pen sa men tos e dou tri nas pela
im pren sa e pela tri bu na, in de pen den te men te de cen su ra, des de que não
ofen dam a dig ni da de in di vi du al, a mo ra li da de pú bli ca e a se gu ran ça do
es ta do e as su mam a res pon sa bi li da de de suas idéi as e opi niões;

c) to dos po dem en si nar e apren der li vre men te. Fica, po rém, su je i to
à fis ca li za ção do es ta do o en si no re li gi o so a me no res, nos co lé gi os, li ce us,
es co las, e ou tros qua is quer es ta be le ci men tos de edu ca ção, quer pú bli cos,
quer par ti cu la res. Aque les que, abu san do da li ber da de de en si no e da se pa -
ra ção da Igre ja e do Esta do, fi ze rem pro pa gan da e in cu ti rem no es pí ri to
in fan til de me no res qual quer fa na tis mo de se i ta ou re li gião, se rão pas sí ve is
das pe nas, que as leis de ter mi na rem, de acor do com as cir cuns tân ci as e a
gra vi da de dos ca sos.

§ 4º À li ber da de de in dús tria e tra ba lho, sem de tri men to e pre ju í zo
da mo ra li da de, se gu ran ça e hi gi e ne pú bli cas. To dos po dem ado tar e se guir
a pro fis são, o ofí cio e o meio de vida que mais lhes con ve nham, des de que
se jam ho nes tos e lí ci tos: ne nhu ma pro i bi ção se fará, se não em vis ta de dano 
ca u sa do a ter ce i ro ou aos di re i tos e in te res ses da so ci e da de.

§ 5º À li ber da de da re u nião é as so ci a ção, sem ar mas e para fins
ino cen tes e le gí ti mos.

§ 6º À li ber da de de lo co mo ção. To dos po dem fran ca men te en -
trar, per ma ne cer e sair do ter ri tó rio na ci o nal como e quan do lhes con ve -
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nha, in de pen den te men te de pas sa por te, no tem po de paz, e le van do con si -
go sua for tu na e bens.

Art. 18. A Cons ti tu i ção Fe de ral re co nhe ce e ga ran te:

§ 1º A tran qüi li da de e a se gu ran ça in di vi du al; e por essa ra zão,
sal vo nos ca sos e pela for ma que as leis de ter mi na rem:

a) nin guém será pre so sem cul pa for ma da, e ain da as sim nin -
guém será con du zi do à pri são nem aí con ser va do, es tan do já pre so, se pres tar
fi an ça idô nea;

b) à ex ce ção do fla gran te, a pri são só será efe tu a da por or dem
es cri ta da au to ri da de com pe ten te. Sen do ar bi trá ria, ile gal e vi o len ta a pri são,
quem a ti ver re que ri do e or de na do fi ca rá su je i to às pe nas que a lei es ta be le cer;

c) nin guém será jul ga do por ju í zes, tri bu na is ou co mis sões ex -
cep ci o na is, e nem sen ten ci a do se não por au to ri da de com pe ten te em vir tu de 
de lei an te ri or, e pre ce den do in ti ma ção, e a fim de ser-lhe ga ran ti da a mais
am pla e com ple ta de fe sa.

§ 2º A igual da de in di vi du al; por isso, a Re pú bli ca não ad mi te
prer ro ga ti va al gu ma de nas ci men to nem de san gue, des co nhe ce qua is quer
fo ros de dis tin ção e no bre za, não con fe re hon ras, con de co ra ções, nem tí tu los, 
não per mi te obri ga ções in com pa tí ve is com a dig ni da de pes so al e não ou tor ga
pri vi lé gi os.

§ 3º O di re i to de pro pri e da de, em toda a sua ple ni tu de ju rí di ca,
quer seja ma te ri al, ci en tí fi ca, ar tís ti ca, ou li te rá ria. Só será li mi ta do pelo im -
pos to ou pelo di re i to so ci al de de sa pro pri a ção por uti li da de ou ne ces si da de 
pú bli ca, pre ce den do in de ni za ção ba se a da na ge ral e co mum es ti ma ção. Em
hi pó te se ne nhu ma, se pro ce de rá à con fis ca ção de bens. As as so ci a ções e
cor po ra ções re li gi o sas não po de rão pos su ir bens e raiz.

§ 4º O di re i to de su frá gio, cujo exer cí cio só será pro i bi do ou
ve da do aos me no res, aos in ter di tos, aos anal fa be tos, às pra ças de pré, en quan to
ser vi rem no exér ci to e ar ma da aos men di gos, aos pro nun ci a dos em cri mes
ina fi an çá ve is e aos con de na dos, en quan to du ra rem os efe i tos da pena.

§ 5º O di re i to de pe ti ção e re pre sen ta ção, com pe tin do às au to ri -
da des e fun ci o ná ri os pú bli cos re sol ver e des pa char com bre vi da de as pe ti ções
e re pre sen ta ções que lhes fo rem di ri gi das.

Art. 19. Tam bém a Cons ti tu i ção Fe de ral ga ran te:

§ 1º A in vi o la bi li da de do lar. O do mi cí lio do ci da dão é sa gra do e
só po de rá ser in va di do, para obs tar-se si nis tro ou cri me vi sí vel e imi nen te, e 
du ran te o dia, para efe tu a rem-se as bus cas e di li gên ci as ju rí di cas ou apre en são 
de cri mi no sos, ob ser va das es cru pu lo sa men te as for ma li da des le ga is.

§ 2º O se gre do das car tas e a má xi ma re ser va nos des pa chos te le -
grá fi cos.
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§ 3º A as sis tên cia pú bli ca, com os so cor ros e au xí li os ma te ri a is e
com a pre ven ção e re pres são dos de li tos e cri mes.

Art. 20. Não se rão per mi ti dos con tra tos, com pro mis sos e con di ções 
in com pa tí ve is com a li ber da de, a in de pen dên cia e a na tu re za hu ma na,
qua is quer que se jam a for ma, a ca u sa e o pre tex to, in clu si ve o voto de re li -
gião.

Art. 21. O ha be as cor pus é a su pre ma ga ran tia da li ber da de: terá
lu gar to das as ve zes que os ci da dãos fo rem vi o len ta dos ou se sen ti rem
cons tran gi dos e co a tos, por ile ga li da des ou abu sos do po der ou da au to ri -
da de. Este re cur so só po de rá ser sus pen so nos ca sos de re be lião ou in va são, 
quan do exi gir a sal va ção pú bli ca.

Art. 22. Será gra tu i ta e dis se mi na da, quan to pos sí vel, a ins tru ção 
pri má ria e cí vi ca.

Art. 23. Fi cam abo li das as pe nas cor po ra is a pena de galé e o sis -
te ma ce lu lar, nos re gi mes pe ni ten ciá ri os.

Art. 24. Em to dos os es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri os e ca sas de
de ten ção, ha ve rá es co las de fre qüên cia obri ga tó ria, onde se mi nis tra rá aos
pre sos edu ca ção e ins tru ção con ve ni en tes, no in ter va lo das ho ras des ti na das a
seus tra ba lhos e ocu pa ções in dus tri a is, agrí co las ou de qual quer ou tra es pé cie,
a que se rão igual men te obri ga dos.

Art. 25. Os pro du tos dos tra ba lhos se rão pos tos à ven da e sua
im por tân cia será di vi di da em duas par tes igua is: uma para o go ver no, a fim 
de in de ni zar as des pe sas fe i tas com o es ta be le ci men to, e ou tra, para o pre so 
ou sua fa mí lia.

Art. 26. To das as pe nas se rão pes so a is.
Art. 27. Ne nhu ma lei terá efe i to re tro a ti vo, sal vo as leis de ca rá ter

po lí ti co ou as leis cri mi na is, quan do fo rem mais bran das que as an te ri o res.
Art. 28. Fi cam tam bém abo li das as pen sões e as apo sen ta do ri as,

ex ce to aos em pre ga dos ci vis ou mi li ta res que se in va li da rem por mo ti vo de
ser vi ço pú bli co ou te nham se sa cri fi ca do pela pá tria.

Pa rá gra fo úni co. Será ins ti tu í do o mon te pio obri ga tó rio para
to dos os em pre ga dos, fun ci o ná ri os e ser ven tuá ri os pú bli cos que ti ve rem
fa mí lia.

Art. 29. A enu me ra ção dos di re i tos e ga ran ti as fe i ta por esta
Cons ti tu i ção não ex clui os de ma is di re i tos e ga ran ti as que pos sam ser con -
si de ra dos con se qüên ci as ou co ro lá ri os da or ga ni za ção po lí ti ca re pu bli ca -
no-de mo crá ti ca que os Esta dos Uni dos do Bra sil ado tam.

Art. 30. Todo o bra si le i ro é sol da do para sus ten tar a in de pen dên -
cia, a hon ra, a in te gri da de da União e para de fen dê-la de seus ini mi gos in -
ter nos e ex ter nos.

Art. 31. Uma lei do Con gres so or ga ni za rá de vi da men te e nos ter mos 
des ta Cons ti tu i ção, o exér ci to fe de ral.
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Art. 32. Às for ças atu a is de ter ra e mar será con fi a do o ser vi ço da 
guar ni ção das fron te i ras com o es tran ge i ro, e a da de fe sa, se gu ran ça e
tran qüi li da de dos es ta dos e Dis tri to Fe de ral; se rão dis pen sa das as pra ças
ex ce den tes às ne ces si da des, de ven do ser, po rém, con ser va dos os ofi ci a is,
ans pe ça das, ca bos, for ri e is e sar gen tos, para a pre pa ra ção e ins tru ção da
mi lí cia na ci o nal, que será or ga ni za da em cada es ta do e no Dis tri to Fe de ral
de to dos os ci da dãos va li dos de 21 a 50 anos, me di an te alis ta men to e sor te io 
mi li tar, de con for mi da de com o que as leis fe de ra is e de cada es ta do de ter -
mi na rem a res pe i to.

Art. 33. A Cons ti tu i ção Fe de ral ga ran te o pa ga men to de toda a
dí vi da pú bli ca in ter na e ex ter na.

Pa rá gra fo úni co. O Go ver no Fe de ral cha ma rá a si o pa ga men to
da dí vi da fun da da dos es ta dos, re co nhe ci da até hoje, de ven do ser re em bol -
sa do, no pra zo má xi mo de 33 anos.

CAPÍTULO II
Na ci o na li da de e Na tu ra li za ção

Art. 34. São ci da dãos bra si le i ros:

§ 1º Os nas ci dos em ter ri tó rio da União, em bo ra de pais es tran -
ge i ros, quan do es tes não se acha rem em ser vi ço de seu país.

§ 2º Os fi lhos de pai ou mãe bra si le i ros, nas ci dos no es tran ge i ro
que vi e rem se do mi ci li ar no Bra sil.

§ 3º Os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ves sem em país es tran ge i ro, 
em ser vi ço da Re pú bli ca, em bo ra não ve nham se es ta be le cer ou re si dir no
Bra sil, se não per ten ce rem vo lun ta ri a men te ou por for ça da lei es tran ge i ra,
a ou tra na ci o na li da de.

§ 4º Os es tran ge i ros que, no dia da pro cla ma ção da Re pú bli ca,
es ta vam re si din do no Bra sil, sal vo se, no es pa ço dos seis me ses sub se qüen -
tes, fi ze ram de cla ra ção em con trá rio, pe ran te as mu ni ci pa li da des.

§ 5º Os que, sen do es tran ge i ros, es ta be le ce rem do mi cí lio no Bra sil
e re si di rem sem in ter rup ção por mais de dois anos, não fa zen do a de cla ra -
ção de que tra ta o § 4º, pe ran te as mu ni ci pa li da des ou au to ri da des que for
de sig na da para esse fim.

Art. 35. Per de o di re i to de ci da dão bra si le i ro:

§ 1º O que es pon ta ne a men te se na tu ra li zar em país es tran ge i ro.
§ 2º O que, sem li cen ça do go ver no da Re pú bli ca, ace i tar em pre go,

pen são, con de co ra ção ou tí tu lo de qual quer go ver no es tran ge i ro.
§ 3º O que for ba ni do por sen ten ça.
§ 4º O que ten tar, à mão ar ma da, res ta u rar a mo nar quia e o que

for con ven ci do por sen ten ça de au to ria ou de cum pli ci da de em qual quer
ten ta ti va de res ta u ra ção, sem pre ju í zo das pe nas cri mi na is em que in cor rer.
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§ 5º O que se ali ar ou pres tar au xí lio, di re ta ou in di re ta men te a
al gu ma na ção, com a qual o Bra sil es ti ver em guer ra.

Art. 36. Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos:

§ 1º Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral.
§ 2º Por sen ten ça con de na tó ria a pri são, en quan to du ra rem os

efe i tos da pena.

SEGUNDA PARTE

TÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 37. O Po der Le gis la ti vo é de le ga do a um Con gres so Fe de ral, 
com pos to de duas câ ma ras: Câ ma ra dos De pu ta dos e Câ ma ra dos Se na do res. 

Art. 38. A Câ ma ra dos De pu ta dos re pre sen ta rá o povo dos es ta dos
e a Câ ma ra dos Se na do res re pre sen ta rá os es ta dos, como en ti da des po lí ti cas.

Art. 39. Cada le gis la tu ra du ra rá 3 anos; cada ses são será de 3
me ses, de ven do a aber tu ra do Con gres so ter lu gar a 3 de maio, in de pen -
den te de con vo ca ção.

Art. 40. Cada uma das câ ma ras re co nhe ce rá os po de res de seus
res pec ti vos mem bros. Só po de rá fun ci o nar es tan do pre sen te a ma i o ria ab -
so lu ta do nú me ro dos mem bros que a com põem, po den do os au sen tes ser
com pe li dos ao com pa re ci men to das ses sões, pe los me i os que es ta be le ce rem 
os res pec ti vos re gi men tos.

Art. 41. Cada uma das câ ma ras, no pri me i ro dia útil, pro ce de rá a 
ele i ção de suas res pec ti vas me sas, con fec ci o na rá seus re gu la men tos e re gi -
men to in ter no, nos qua is po de rão ser es ta be le ci das pe nas cor re ci o na is e de
po lí cia, con tra os de pu ta dos e se na do res e con tra to dos os que aten ta rem ou 
ofen de rem as imu ni da des e prer ro ga ti vas dos le gis la do res.

Art. 42. Só no exer cí cio e cum pri men to de suas fun ções se rão in vi o -
lá ve is os mem bros de cada uma das câ ma ras, por suas idéi as, opi niões, pa re ce -
res e atos. Ces sa, po rém, a sua in vi o la bi li da de em to dos os ca sos de agres são
ou ata que pes so al e de im pu ta ção in ju ri o sa à vida pri va da dos ci da dãos.

Art. 43. Ne nhum de pu ta do ou se na dor po de rá ace i tar em pre go
ou co mis são do Po der Exe cu ti vo, sem pré vio con sen ti men to da câ ma ra a
que per ten cer; e em caso al gum, quer di re ta quer in di re ta men te, po de rá
tra tar, como pro cu ra dor ou ad vo ga do, de ne gó cio ou ca u sa de in di ví duo ou 
so ci e da de que de pen da de des pa cho ou de ci são do go ver no.

Pa rá gra fo úni co. Este fato é su je i to à de nún cia de qual quer ci da dão;
e, pro va do, o se na dor ou de pu ta do per de rá sua ca de i ra na câ ma ra a que
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per ten cer. No re gu la men to de cada uma das câ ma ras, se mar ca rá a for ma
des te pro ces so.

Art. 44. Não se po de rá ins ta u rar pro ces so, por cri me po lí ti co,
con tra de pu ta do ou se na dor, sem pré vio con sen ti men to de sua res pec ti va
câ ma ra.

Art. 45. Não se pode ser si mul ta ne a men te mem bro de am bas as
câ ma ras.

Art. 46. As re u niões do Con gres so te rão lu gar na ca pi tal fe de ral,
po den do, en tre tan to, ser em qual quer ou tro pon to da União, se as sim de ter -
mi nar o Con gres so por mo ti vo de or dem pú bli ca e alta con ve niên cia.

Art. 47. O Con gres so po de rá se re u nir ex tra or di na ri a men te por
de li be ra ção pró pria ou con vo ca ção do che fe do po der exe cu ti vo ou do pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal na úni ca hi pó te se do art. 103, § 2º.

Art. 48. As ses sões de am bas as câ ma ras se rão pú bli cas, sal vo re so -
lu ção em con trá rio, vo ta da por dois ter ços dos mem bros pre sen tes, quan do
exi gi rem o in te res se ou sal va ção pú bli ca.

Art. 49. Os mi nis tros te rão in gres so no re cin to das câ ma ras,
quan do para isso, fo rem con vi da dos, em or dem a pres tar as in for ma ções ou 
es cla re ci men tos, que lhes fo rem so li ci ta dos ou para pro ce der à le i tu ra dos
re la tó ri os de suas se cre ta ri as.

SEÇÃO II
Atri bu i ções do Con gres so

Art. 50. Ao Con gres so Fe de ral com pe te le gis lar:
§ 1º So bre o or ça men to da re ce i ta e des pe sa fe de ra is que será

fi xa do anu al men te.
§ 2º So bre o re gi me tri bu tá rio. Logo que se ti ver le van ta do o

ca das tro e es ti ve rem or ga ni za das e con clu í das con ve ni en te men te as es ta tís -
ti cas, per mi tin do as cir cuns tân ci as eco nô mi cas e fi nan ce i ras, se rão cri a dos
os im pos tos so bre a ren da, o im pos to ter ri to ri al e o de ca pi ta ção, em subs ti -
tu i ção às ta xas so bre a im por ta ção e a ex por ta ção.

§ 3º So bre o es ta be le ci men to, or ga ni za ção e ad mi nis tra ção do
cré di to pú bli co e ren das na ci o na is, au to ri zan do o go ver no a fa zer to das as
ne ces sá ri as ope ra ções, quer den tro, quer fora da União.

§ 4º So bre os li mi tes dos es ta dos en tre si e com o Dis tri to Fe de ral, 
bem como so bre os da União e de cada um dos es ta dos com as na ções li mí -
tro fes.

§ 5º So bre as ter ras de vo lu tas, e igual men te so bre os ex tin tos
bens da co roa e to dos os pró pri os na ci o na is.

§ 6º So bre a na ve ga ção in te ro ceâ ni ca e a de ca bo ta gem, so bre a dos
rios que ba nham dois ou mais es ta dos, ou cor ram por ter ri tó rio de na ção
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es tran ge i ra, sen do na ve gá ve is, so bre os cor re i os, te lé gra fos e so bre to dos os es -
ta be le ci men tos de in te res se ge ral da União, al fân de gas, ar se na is, for ta le zas etc.

§ 7º So bre a fi xa ção das for ças de ter ra ou de mar tan to em tem -
po de paz ou de guer ra ou re be lião.

§ 8º So bre pre sas e re pre sas ma rí ti mas, so bre a pi ra ta ria e em ge -
ral so bre to das as re la ções de di re i to ci vil ou pe nal, de ca rá ter in ter na ci o nal.

§ 9º So bre o pro ces so e for ma das ele i ções ao Con gres so e car gos
do Go ver no Fe de ral, que por ven tu ra crê. 

§ 10. So bre a hi gi e ne ter res tre e ma rí ti ma, po lí cia do mar e dos
por tos, por mo ti vos de epi de mia, re be lião ou guer ra.

Art. 51. Incum be tam bém ao Con gres so:

§ 1º Au to ri zar o go ver no a de cla rar a guer ra ou fa zer a paz.
§ 2º Con ce der anis ti as e in dul tos.
§ 3º De sig nar a ca pi tal da União.
§ 4º Re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções,

que o go ver no en ta bu lar com as di ver sas na ções.
§ 5º De cla rar o es ta do de sí tio ou blo que io de al gum ou al guns

dos por tos ou ter ri tó ri os da União, na hi pó te se de co mo ção po lí ti ca in ter na
e apro var ou sus pen der o que por ven tu ra haja de cla ra do o go ver no na
au sên cia do Con gres so.

§ 6º Orga ni zar, no mais cur to es pa ço de tem po pos sí vel, a co di fi -
ca ção das leis cí ve is, co mer ci a is e cri mi na is, que de vem re gu lar as res pec ti vas
re la ções de di re i to, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, bem como a co di fi ca ção
das leis do pro ces so, sen do lí ci to aos es ta dos al te ra rem as suas dis po si ções
em or dem a adap tá-las con ve ni en te men te às suas con di ções pe cu niá ri as
ne ces si da des es pe ci a is e in te res ses par ti cu la res e pró pri os, des de que não
ofen dam os prin cí pi os ge ra is es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 7º Re sol ver so bre o pa vi lhão, o es cu do e as ar mas na ci o na is.
§ 8º Con ce der ou ne gar en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra e

de mar, den tro do ter ri tó rio da União, de seus por tos ou de pen dên ci as
ma rí ti mas.

§ 9º De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, ti pos e de no mi na ção
das mo e das me tá li cas e as re gras para emis são e cir cu la ção da mo e da fi -
du ciá ria.

§ 10. De ter mi nar o pa drão dos pe sos e me di das.
§ 11. Esta be le cer a or ga ni za ção e de ter mi nar o ar ma men to e dis -

ci pli na da mi lí cia na ci o nal, po den do au to ri zar a sua re u nião, quan do exi gi rem
os al tos in te res ses da União, ou for in dis pen sá vel para con ter in sur re i ções
ou re pe lir in va sões no ter ri tó rio.
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§ 12. Pro ver no caso de mor te, re nún cia, de mis são ou in ca pa ci da de
que atin ja ao mes mo tem po o pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca,
nos ter mos e con di ções do art. 83.

§ 13. Ele ger os mem bros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, na for ma
do art. 95, re u nin do-se para esse fim os ele i to res, de pu ta dos e se na do res, na 
casa do Se na do.

§ 14. Fa zer to das as leis e to mar to das as re so lu ções que fo rem
ne ces sá ri as e con ve ni en tes ao exer cí cio e boa exe cu ção das fun ções dos
po de res aci ma enu me ra dos e to dos aque les que a Cons ti tu i ção con fe re
ao go ver no fe de ral, ao dos es ta dos e aos fun ci o ná ri os de les de pen den tes.

§ 15. Pro vi den ci ar de acor do e com bi na ção com os es ta dos, so bre 
a ca te que se e ci vi li za ção dos ín di os.

SEÇÃO III
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 52. A Câ ma ra dos De pu ta dos se com po rá de re pre sen tan tes
do povo dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, na pro por ção de um de pu ta do
por 70.000 ha bi tan tes ou fra ções que não ba i xem de 50.000, ele i tos pela for -
ma e se gun do o pro ces so que os Esta dos ado ta rem para si e de ter mi nar o
Con gres so, para o Dis tri to Fe de ral. 

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não ti ver ter mi na do o re cen se a men to
da po pu la ção, os es ta dos se rão re pre sen ta dos pelo nú me ro se guin te de
de pu ta dos: Mi nas Ge ra is – 20, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Ba hia – 15, Rio
Gran de do Sul, Per nam bu co, Ma ra nhão e Pará – 10, e cada um dos ou tros –
6, in clu si ve o mu ni cí pio ne u tro (to tal: 185).

Art. 53. Para o efe i to do ar ti go pre ce den te, o go ver no man da rá
pro ce der ao tra ba lho de or ga ni za ção e con fec ção da es ta tís ti ca ge ral da
po pu la ção da União, a qual será re vis ta de 10 em 10 anos.

Art. 54. São con di ções es sen ci a is para ser de pu ta do:

§ 1º Ser ma i or de 21 anos.
§ 2º Ser na tu ral do es ta do que o ele ger ou ter nele re si dên cia, a

qual será, no mí ni mo de 4 anos, para o bra si le i ro na tu ra li za do.
§ 3º Não se achar in cur so em pe na li da de cri mi nal.
Art. 55. As fun ções de de pu ta do du ra rão três anos, po den do o

seu exer cí cio pro lon gar-se in de fi ni da men te pe las re no va ções do man da to.
Art. 56. É da com pe tên cia ex clu si va da Câ ma ra dos De pu ta dos

ini ci ar:
 § 1º Toda lei con cer nen te a im pos tos, seja para taxá-los, seja para 

au men tar ou di mi nuí-los, seja para al te rar ou subs ti tu ir o re gi me tri bu tá rio.
Con tu do, pode a Câ ma ra dos Se na do res apre sen tar qual quer pro je to, sob
for ma de pro pos ta.
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§ 2º A acu sa ção do pre si den te da Re pú bli ca e de to dos os fun ci o -
ná ri os e em pre ga dos pú bli cos, por de li tos ou cri mes, no cum pri men to dos
de ve res de seus car gos.

Art. 57. Os de pu ta dos per ce be rão um sub sí dio pe cu niá rio du ran te o
tem po das ses sões, ta xa da no fim da úl ti ma ses são da le gis la tu ra an te ce den te.

SEÇÃO IV
Da Câ ma ra dos Se na do res

Art. 58. A Câ ma ra dos Se na do res re pre sen ta os es ta dos, sen do
de dois mem bros a re pre sen ta ção de cada es ta do e do Dis tri to Fe de ral. 

Art. 59. Os se na do res são ele i tos por 6 anos, pela le gis la tu ra dos es -
ta dos, nos ter mos e pela for ma que for de ter mi na da pela lei ele i to ral de cada
es ta do. No Dis tri to Fe de ral, pela for ma que de ter mi nar a lei do Con gres so.

Pa rá gra fo úni co. Cada se na dor terá um su plen te, e o Se na do se
re no va rá de três em três anos pela me ta de.

Art. 60. Para ser ele i to se na dor, é pre ci so:

§ 1º Ser ma i or de 35 anos.
§ 2º Ser na tu ral do Esta do que o ele ger ou ter nele re si dên cia, a

qual será, no mí ni mo, de 7 anos para o bra si le i ro na tu ra li za do.
§ 3º Não es tar in cur so em pena al gu ma de cri me.
Art. 61. Qu an do o Se na do ti ver de fun ci o nar como tri bu nal de

jus ti ça, para jul gar o pre si den te da Re pú bli ca, será pre si di do pelo pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal.

Art. 62. É pri va ti vo da Câ ma ra dos Se na do res o jul ga men to dos fun -
ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli cos por de li tos co me ti dos no de sem pe nho de suas
fun ções. e quan do se re u ni rem, para esse fim, seus mem bros de cla ra rão so le ne -
men te sob a sua pa la vra de hon ra, que se ha ve rão com im par ci a li da de e jus ti ça.

Art. 63. Ne nhum fun ci o ná rio ou em pre ga do pú bli co po de rá ser
con de na do se não por vo ta ção de dois ter ços dos mem bros pre sen tes. A
pena não po de rá ir além da per da do car go ou de cre ta ção de in ca pa ci da de
para exer cer em pre go de hon ra, con fi an ça, ou pro ven tos pe cu niá ri os da
União, fi can do sal va a ação da jus ti ça or di ná ria e co mum, po den do ser o
de lin qüen te pro ces sa do, jul ga do e con de na do, como na hi pó te se cou ber.

Art. 64. Cada se na dor ven ce rá, como sub sí dio, o que for mar ca do 
para o de pu ta do e mais a me ta de.

SEÇÃO V
Da For ma ção das Leis

Art. 65. Com ex ce ção do es ta be le ci do no art. 56, to dos os pro je tos 
de lei po den do ter ori gem em qual quer das câ ma ras in dis tin ta men te, des de
que se jam pro pos tos por al gum ou al guns de seus mem bros.
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Art. 66. Todo o pro je to de lei será sub me ti do a três dis cus sões
pré vi as, por dias su ces si vos, em cada uma das câ ma ras e de acor do com o
que de ter mi na rem seus res pec ti vos re gu la men tos.

Art. 67. Apro va do o pro je to de lei, em uma das câ ma ras, pas sa rá
para ou tra: e de po is de aí apro va do, será en vi a do ao che fe do Po der Exe cu -
ti vo que o pro mul ga rá, como lei, den tro de 10 dias, de po is de o exa mi nar,
or de nan do que seja im pres so e pu bli ca do.

Art. 68. Se o che fe do Po der Exe cu ti vo en ten der que o pro je to da
lei é in cons ti tu ci o nal, sus pen de rá a sua pro mul ga ção, re me ten do-o com as
suas ra zões, ao Su pre mo Tri bu nal, que to ma rá co nhe ci men to e re sol ve rá em
igual pra zo de 10 dias. Enten den do o Su pre mo Tri bu nal que não é in cons ti -
tu ci o nal o pro je to de lei, de vol vê-lo-á com as ra zões de sua de ci são, ao che fe
do Po der Exe cu ti vo, que de ve rá pro mul gá-lo, logo após, como lei.

Art. 69. Re co nhe cia a in cons ti tu ci o na li da de do pro je to pelo Su -
pre mo Tri bu nal, que mo ti va rá a sua de ci são, será de vol vi do por in ter mé dio 
do Po der Exe cu ti vo à Câ ma ra, don de teve a ini ci a ção para que o Con gres so
re con si de re. Se o Con gres so achar pro ce den tes as ob ser va ções e de ci são do
Su pre mo Tri bu nal e não qui ser emen dá-lo, para ser pro mul ga do en tão
como lei, será ar qui va do o pro je to, só po den do ser re no va do dois anos de -
po is, caso, po rém, jul gue di ver sa men te por dois ter ços da vo ta ção em cada
uma das câ ma ras, ou por ma i o ria de vo tos na hi pó te se da re no va ção, será o
pro je to en vi a do ao che fe do Po der Exe cu ti vo que o pro mul ga rá des de logo,
fa zen do-o im pri mir e pu bli car.

Art. 70. A fór mu la da pro mul ga ção será esta:

“O pre si den te da Re pú bli ca Fe de ral dos Esta dos Uni dos do Bra sil
faz sa ber a to dos os seus ha bi tan tes que o Con gres so Fe de ral ado tou e vo tou a
se guin te lei ou re so lu ção. (Se gue-se na sua ín te gra, o tex to da lei ou re so lu ção.) 
Seja, pois, a re fe ri da lei ou re so lu ção fi el men te ob ser va da e cum pri da. O mi -
nis tro de… (o da pas ta com pe ten te) a faça im pri mir e pu bli car. (Se guem-se as 
as si na tu ras do pre si den te da Re pú bli ca, a do mi nis tro e a data.)”

TERCEIRA  PARTE

TÍTULO I
Do Po der Exe cu ti vo

SEÇÃO I

Art. 71. O Po der Exe cu ti vo da União é con fi a do a um ci da dão,
sob a de no mi na ção de pre si den te da Re pú bli ca Fe de ral dos Esta dos Uni dos 
do Bra sil, o qual o exer ci ta rá por si e por au xi li a res seus, de no mi na dos
mi nis tros e se cre tá ri os do go ver no.

Art. 72. Na fal ta, au sên cia ou im pe di men to, quer ab so lu to, quer
tem po rá rio do che fe do Po der Exe cu ti vo, se ob ser va rá o dis pos to no art. 83.

328 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 73. São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te ou
vice-pre si den te da Re pú bli ca:

§ 1º Ser ci da dão nato do Bra sil.
§ 2º Ser ma i or de 35 anos.
§ 3º Não es tar in cur so em pena al gu ma.

Art. 74. O pre si den te e vice-pre si den te exer ce rão as suas fun ções
por cin co anos, e só de cor ri dos dois pe río dos igua is, po de rá o pre si den te
ser re e le i to.

Art. 75. Se rão ele i tos pe las mu ni ci pa li da des, ten do cada câ ma ra
um voto, pro ce den do-se à ele i ção em toda a União no mes mo dia e às mes mas 
ho ras, em ses são so le ne, pe ran te o juiz de di re i to e o ta be lião da co mar ca.

Pa rá gra fo úni co. A ele i ção se fará a 15 de no vem bro.
Art. 76. Não po de rão ser ele i tos os mem bros do mi nis té rio, na

épo ca da ele i ção, nem os mem bros do Su pre mo Tri bu nal.
Art. 77. Para ser ele i to pre si den te da Re pú bli ca é ne ces sá rio re u nir

a me ta de e mais um, do nú me ro to tal de vo tos, caso ne nhum dos can di da tos
ob te nha este re sul ta do, pro ce der-se-á a nova ele i ção, en tre os mais vo ta dos
até três, sen do en tão ele i to o que al can çar a ma i o ria dos su frá gi os.

Art. 78. O vice-pre si den te será o ime di a to em vo tos; em to das as
hi pó te ses ve ri fi ca das de em pa te, ven ce rá o can di da to mais ve lho.

Art. 79. Fe i ta a apu ra ção da ele i ção, as atas ru bri ca das pelo pre si -
den te da mu ni ci pa li da de e pelo juiz de di re i to as sis ten te, e ime di a ta men te
con cer ta das pelo ta be lião e se cre tá rio, se rão en vi a das ao Su pre mo Tri bu nal, 
que fará a apu ra ção ge ral e de fi ni ti va, co nhe cen do da va li da de ou não da
ele i ção, e de ci din do so bre to das as dú vi das e con tes ta ções ar güi das.

Art. 80. Para com ple ta li ber da de da ele i ção, ain da que sus pen sas
as mu ni ci pa li da des, seus mem bros de ve rão vo tar.

Art. 81. Ter mi na da a apu ra ção, o pre si den te do Su pre mo Tri bu -
nal pro cla ma rá so le ne men te ele i tos em nome do povo o pre si den te e
vice-pre si den te da Re pú bli ca Fe de ral dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

Art. 82. Antes de se rem em pos sa dos, em seus res pec ti vos car gos, 
o pre si den te e o vice-pre si den te fa rão pu bli ca men te a se guin te afir ma ção:

“Afir mo sob mi nha hon ra que exer ce rei com toda a fi de li da de o
car go de (Pre si den te ou Vice-Pre si den te), que aci ma dos in te res ses pes so a is
ou par ti dá ri os, co lo ca rei sem pre os da União, os dos es ta dos e ter ri tó ri os;
que cum pri rei le al men te, com de di ca ção e zelo, os de ve res que a Cons ti tu i ção
me im põe e que de fen de rei até com a vida, a dig ni da de da pá tria e a in te -
gri da de da na ção bra si le i ra.”

Art. 83. Na fal ta do pre si den te e do vice-pre si den te da Re pú bli -
ca, se rão ob ser va das as se guin tes dis po si ções:
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§ 1º Por mor te, de mis são ou in ca pa ci da de ab so lu ta do pre si den te:
a) Se fal tar mais de um ano para ter mi na ção do pra zo de seu

man da to, pro ce der-se-á a ele i ção de novo pre si den te, o qual terá exer cí cio
por cin co anos, con si de ran do-se ter mi na do tam bém para o vice-pre si den te,
o qüin qüê nio.

b) Se fal tar um ano ou me nos de um ano, o Con gres so de ci di rá,
de sig nan do quem o subs ti tu i rá, caso tam bém o vice-pre si den te es te ja mor to 
ou in ca paz por qual quer mo ti vo le gal. Um e ou tro, subs ti tu in do o pre si den te
pelo pra zo res tan te do qüin qüê nio, não po de rão ser can di da tos na ele i ção a
que se pro ce der na épo ca or di ná ria.

§ 2º Por in ca pa ci da de ou im pos si bi li da de tem po rá ria ou mo men -
tâ nea:

a) O vice-pre si den te subs ti tu i rá o pre si den te da Re pú bli ca.
b) Na fal ta do vice-pre si den te, de sig na rá o Con gres so quem o

deva subs ti tu ir.

SEÇÃO II
Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 84. O pre si den te da Re pú bli ca é o che fe su pre mo da na ção e
o ge ne ral-em-che fe de to das as for ças de ter ra e mar. A ele com pe te di re ta -
men te ou por in ter mé dio de seus mi nis tros: 

§ 1º Expe dir de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções ade qua dos a
fiel exe cu ção das leis fe de ra is e re so lu ções do Con gres so.

§ 2º Pro mul gar, fa zer im pri mir e pu bli car as leis e de ci sões do
Con gres so.

§ 3º No me ar e de mi tir li vre men te os mi nis tros, che fes das di ver sas
se cre ta ri as de Esta do.

§ 4º No me ar e de mi tir to dos as fun ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli -
cos fe de ra is, quer ci vis, quer mi li ta res, e bem as sim todo o pes so al di plo má -
ti co e con su lar. 

§ 5º Pro ver a to das as ne ces si da des ine ren tes à de fe sa, à paz e a
se gu ran ça pú bli ca in ter na e ex ter na.

§ 6º Dis tri bu ir, di ri gir e dis por do exér ci to fe de ral em tem po de
paz e em caso de guer ra ou re be lião, da mi lí cia dos es ta dos.

§ 7º Sus pen der a pro mul ga ção das leis fe de ra is e a exe cu ção das
leis e atos dos es ta dos que lhe pa re çam ofen si vos da Cons ti tu i ção e dos
di re i tos do ci da dão, le van do ime di a ta men te a hi pó te se, em am bos os ca sos,
ao co nhe ci men to do Su pre mo Tri bu nal.

§ 8º Pror ro gar as ses sões or di ná ri as do Con gres so e con vo cá-lo
ex tra or di na ri a men te.
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§ 9º Pro ce der es cru pu lo sa men te a ar re ca da ção das ren das fe de ra is,
não só no Dis tri to Fe de ral como nos es ta dos, por meio de em pre ga dos ou
pre pos tos seus, que as re co lham di re ta men te ou fis ca li zem a ar re ca da ção,
de acor do com os go ver nos lo ca is.

§ 10. Sa tis fa zer pron ta men te às ne ces si da des ge ra is com os re cur -
sos das ren das ar re ca da das, re co lhen do aos co fres do te sou ro os sal dos que
hou ver ou dan do-lhes con ve ni en te e ime di a ta apli ca ção.

§ 11. De cla rar e di ri gir a guer ra, fa zer a paz e ce le brar tra ta dos e
con ven ções com as di fe ren tes na ções, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so.

§ 12. Exer cer o di re i to de gra ça, nos ca sos e pela for ma que foi
es ta be le ci da em lei.

§ 13. Con ce der car ta de na tu ra li za ção fora da hi pó te se do § 5º do
art. 34, bem como con fe rir pa ten tes de pri vi lé gi os aos au to res e in ven to res,
con for me a lei vi go ran te.

§ 14. Abrir e en cer rar anu al men te as ses sões do Con gres so, que,
para isso se re u ni rá na Câ ma ra dos Se na do res.

§ 15. Con ce der aos es ta dos uma de ter mi na da área de ter re nos
de vo lu tos, para o fim de sua co lo ni za ção e po vo a men to.

§ 16. Sus pen der, fi nal men te, o exer cí cio das leis fe de ra is, no caso
do art. 103.

SEÇÃO III
Do Mi nis té rio

Art. 85. Como seus au xi li a res no exer cí cio do Po der Exe cu ti vo, o
pre si den te da Re pú bli ca no me a rá para as di ver sas se cre ta ri as em que di vi dir
a ad mi nis tra ção, con for me a lei que for vo ta da pelo Con gres so, ci da dãos de 
sua par ti cu lar con fi an ça, que com ele des pa cha rão. 

Art. 86. O mi nis tro res pon de por to dos os atos que pra ti car ou
re fe ren dar.

Art. 87. A re fe ren da do mi nis tro não isen ta o pre si den te da Re -
pú bli ca da res pon sa bi li da de po lí ti ca ou pe nal em que in cor rer.

Art. 88. O pre si den te e os mi nis tros res pon dem:

§ 1º Por tra i ção.
§ 2º Por pe i ta, su bor no e con cus são.
§ 3º Por fal ta de ob ser vân cia da lei.
§ 4º Por tudo que pra ti ca rem con tra a li ber da de, se gu ran ça,

pro pri e da de e di re i tos dos ci da dãos.
§ 5º Por abu so de po der.
§ 6º Por qual quer dis si pa ção dos di nhe i ros pú bli cos.
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Uma lei es pe ci al de cla ra rá a na tu re za des te de li to, a ma ne i ra de
pro ces sar, me i os de pro vas e as pe nas que se rão apli ca das.

Art. 89. Os mi nis tros não po dem ser mem bros do Con gres so
nem do Su pre mo Tri bu nal.

Art. 90. Per ce be rão um or de na do que será ta xa do pelo Con gres so.
Art. 91. Os mi nis tros, bem como o pre si den te e vice-pre si den te

só com li cen ça do Con gres so sa i rão do ter ri tó rio da União e, não es tan do o
Con gres so re u ni do, só em caso ur gen tís si mo. A in fra ção im por ta re nún cia.

Art. 92. Aber to o Con gres so, o pre si den te da Re pú bli ca, por in ter -
mé dio dos mi nis tros, apre sen ta rá re la tó rio de cada mi nis té rio, or çan do a
re ce i ta, fi xan do a des pe sa, de ta lhan do os di ver sos ser vi ços de cada pas ta,
in di can do as me di das e re for mas que lhe pa re çam mais ne ces sá ri as, ade -
qua das e ur gen tes.

QUARTA PARTE

SEÇÃO I
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 93. O Po der Ju di ciá rio dos Esta dos Uni dos do Bra sil será
con fi a do a um Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, às re la ções dos es ta dos, aos ju í zes
de di re i to, ju í zes de paz e ju ra dos. 

Art. 94. É ga ran ti da a ina mo vi bi li da de da ma gis tra tu ra bra si le i ra 
e a sua com ple ta in de pen dên cia. Os ju í zes se rão con ser va dos em seus lu ga res,
en quan to se hou ve rem no de sem pe nho de suas fun ções, com in te li gên cia,
pro bi da de e con du ta exem plar.

Só a pe di do, po de rão ser re mo vi dos.
Art. 95. Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal se rão ele i tos pelo

Con gres so, vo tan do o de pu ta do mais ve lho e o se na dor mais moço de cada
es ta do e do Dis tri to Fe de ral, em um nome es co lhi do en tre os de sem bar ga -
do res e os ci da dãos que se hou ve rem no ta bi li za do por seu ta len tos e vir tu des,
na ad vo ca cia po lí ti ca ou ma gis té rio ju rí di co, não de ven do, po rém, o nú me ro
des tes ex ce der ao ter ço do nú me ro to tal dos mem bros do tri bu nal.

Art. 96. Os mem bros das re la ções se rão ele i tos pe los mem bros
do Su pre mo Tri bu nal, en tre os ju í zes de di re i to dos es ta dos res pec ti vos.

Art. 97. Os ju í zes de di re i to se rão no me a dos pelo pre si den te das
re la ções, o qual es co lhe rá em lis ta trí pli ce or ga ni za da pe los de sem bar ga do res,
me di an te o con cur so.

§ 1º Aque les que ti ve rem sido ha bi li ta dos 2 ve zes por una ni mi -
da de ou 3, por ma i o ria de vo tos, po de rão ser no me a dos in de pen den te men te
de nova pro va.

§ 2º É obri ga tó ria a es co lha e no me a ção do can di da to que hou ver 
al can ça do o pri me i ro lu gar na clas si fi ca ção, por 2 ve zes.
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Art. 98. Os ju í zes de paz se rão ele i tos di re ta men te pelo su frá gio
po pu lar.

Art. 99. É obri ga tó rio o ser vi ço de ju ra do que uma lei es pe ci al
re gu la ri za rá con ve ni en te men te.

Art. 100. O pre si den te, quer das re la ções, quer do Su pre mo
Tri bu nal, será ele i to pe los mem bros do res pec ti vo tri bu nal.

A cada um de les in cum be a or ga ni za ção, a di re ção e a no me a ção
do pes so al de suas res pec ti vas se cre ta ri as.

Art. 101. A sede do Su pre mo Tri bu nal de ve rá ser na ca pi tal da
União, po den do po rém ser trans fe ri da para ou tro qual quer lu gar, por de -
ter mi na ção do go ver no e apro va ção do Con gres so.

Art. 102. As re la ções jul ga rão em se gun da e úl ti ma ins tân cia. só
nas ca u sas cri mes, ha ven do con de na ção, ha ve rá ex of fi cio re cur so de re vis ta
para o Su pre mo Tri bu nal, que jul ga rá de fi ni ti va men te.

Art. 103. Com pe te ao Su pre mo Tri bu nal ve lar pela guar da e fiel
ob ser vân cia da Cons ti tu i ção, pela de fe sa das ins ti tu i ções e dos di re i tos do
ci da dão, que ele ga ran te. por isso:

§ 1º Den tro de três dias de po is da pro mul ga ção de uma lei, se
jul gar que ela é in cons ti tu ci o nal, re pre sen ta rá ao go ver no fe de ral para que
sus pen da o seu exer cí cio, e den tro de 8 dias, mo ti va rá a sua de li be ra ção,
que será le va da ao Con gres so por in ter mé dio do go ver no, para que con si -
de re e re sol va so bre a hi pó te se, se guin do-se o mais como se acha dis pos to.

§ 2º Na au sên cia do Con gres so, co nhe ce rá em se gre do de jus ti ça,
das de nún ci as que lhe fo rem tra zi das pe los ci da dãos ou pelo pro cu ra -
dor-ge ral, que será um dos seus mem bros es co lhi dos anu al men te por ele i ção
do tri bu nal, con tra as vi o la ções da Cons ti tu i ção e abu sos do po der pra ti ca dos
pelo pre si den te da Re pú bli ca. Jul ga da pro ce den te a de nún cia, pro vo ca rá a
re u nião ex tra or di ná ria do Con gres so, co mu ni can do-se para esse fim com o
che fe do Po der Exe cu ti vo, que fará a con vo ca ção ime di a ta men te. Se o não
fi zer, o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal con vo ca rá o Con gres so em nome
da na ção.

Art. 104. Além dis to e do que lhe con fe rem os arts. 68 e 69, são
atri bu i ções do Su pre mo Tri bu nal:

§ 1º Jul gar as ques tões en tre o po der fe de ral e os dos es ta dos e
en tre dois ou mais es ta dos, in clu si ve o Dis tri to Fe de ral.

§ 2º Re sol ver os con fli tos en tre as di fe ren tes re la ções dos es ta dos
ou en tre os po de res nos di fe ren tes es ta dos e Dis tri to Fe de ral.

§ 3º De ci dir as ques tões, en tre os ci da dãos e os es ta dos ou Dis tri to
Fe de ral, re la ti vam ente à apli ca ção ou in ter pre ta ção de leis fe de ra is ou
de cre tos e re so lu ções do go ver no fe de ral. 
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§ 4º Co nhe cer e jul gar as re cla ma ções e os li tí gi os dos es tran ge i ros 
que se ba se a rem em con tra tos ce le bra dos com o go ver no fe de ral ou dos
es ta dos, e tra ta dos ou con ven ções com as na ções es tran ge i ras.

§ 5º Re sol ver as ques tões so bre pre sas e re pre sas ma rí ti mas e to das
as que fo rem con cer nen tes às dis po si ções in ter na ci o na is.

Em to dos os ca sos des tes pa rá gra fos, o Su pre mo Tri bu nal jul ga rá 
por tur ma, em uma úni ca ins tân cia, po den do as par tes re cor rer de suas
de ci sões para o Tri bu nal Ple no.

Art. 105. Não po dem ser mem bros do Su pre mo Tri bu nal nem o
pre si den te da Re pú bli ca, nem os mi nis tros, nem os mem bros do Con gres so.

Art. 106. A com pe tên cia do Su pre mo Tri bu nal pode ser am pli a -
da por lei do Con gres so. Tam bém, pe ran te ele, se po de rá in ten tar o re cur so
de ha be as cor pus, ou di re ta men te, ou quan do ne ga do ou in de fe ri do pe los ju í -
zes e tri bu na is in fe ri o res.

QUINTA PARTE

SEÇÃO I
Dos Esta dos

Art. 107. Tudo quan to não se acha de fi ni do nes ta Cons ti tu i ção,
como atri bu i ção do po der fe de ral, é da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos. 

Art. 108. Os es ta dos se rão ad mi nis tra dos por go ver na do res ele i tos
pelo su frá gio po pu lar, com as atri bu i ções que lhes fo rem con fe ri das pela
Cons ti tu i ção e leis de cada es ta do. Os go ver na do res co la bo ra rão com o
go ver no fe de ral, na ga ran tia e cum pri men to exa to da Cons ti tu i ção e leis
fe de ra is.

Art. 109. Cabe aos es ta dos no me ar os ofi ci a is de sua mi lí cia e a
au to ri da de de exer ci tá-la se gun do a dis ci pli na pres cri ta pelo Con gres so,
além dos di re i tos que lhes são ine ren tes, como or ga ni za ções po lí ti cas au tô -
no mas, com as úni cas li mi ta ções im pos tas por esta Cons ti tu i ção, per ten -
ce-lhes den tro de seu ter ri tó rio.

§ 1º Pro mo ver li vre men te o de sen vol vi men to de seu co mér cio,
in dús tria, agri cul tu ra, vi a ção flu vi al ou ter res tre e to dos os seus me lho ra -
men tos ma te ri a is.

§ 2º Le gis lar in de pen den te men te, so bre a or ga ni za ção e cons ti tu i -
ção do en si no pri má rio, se cun dá rio e su pe ri or, não só das ciên ci as como das 
ar tes úte is e li be ra is. sa tis fa zer a to das as suas ne ces si da des per ma nen tes ou 
tran si tó ri as, con tan to que as suas leis e re so lu ções não con tra ri em os pre ce i tos
con sig na dos nes ta Cons ti tu i ção e nas leis fe de ra is.

§ 3º Ce le brar tra ta dos ou acor dos par ci a is sem ca rá ter po lí ti co e
con tra ir em prés ti mo de qual quer na tu re za, co mu ni can do ime di a ta men te ao 
Con gres so.
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§ 4º Au to ri zar o es ta be le ci men to de ban cos que po de rão emi tir
bi lhe tes ou no tas, com apro va ção do Con gres so.

§ 5º Ta xar a im por ta ção e im por con tri bu i ções, quer di re tas quer
in di re tas, que não fo rem de na tu re za ex clu si va men te fe de ral, nos ter mos
des ta Cons ti tu i ção.

Art. 110. Os es ta dos re ce be rão, de con for mi da de com o dis pos to,
uma cer ta área de ter ras de vo lu tas que será de mar ca da à sua cus ta, com a
con di ção de po voá-la e co lo ni zá-la den tro de um cer to tem po, sob pena de,
não o fa zen do, po der a União re ad qui rir a pro pri e da de ce di da.

Pa rá gra fo úni co. Na por ção de ter ras de vo lu tas ex ce den tes, o
go ver no fe de ral re ser va-se o di re i to de es ta be le cer nú cle os seus e a fa cul da de 
de in ter nar imi gran tes que que i ram.

Art. 111. Os es ta dos po de rão ce der as ter ras que lhes fo rem con -
ce di das, por ven das, afo ra men to ou qual quer tí tu lo de di re i to, one ro so ou
gra tu i to, a par ti cu la res ou a em pre sas or ga ni za das no in tu i to de po voá-las,
co lo ni zá-las, con tan to que os ad qui ren tes as su mam, pe ran te o go ver no, a
mes ma obri ga ção do es ta do, no ar ti go an te ce den te.

Art. 112. Fi ca rão per ten cen do aos es ta dos os ter re nos di a man ti nos,
au rí fe ros, car bo ní fe ros e qua is quer ou tros mi ne ra is, bem como to das as ja zi das 
e fon tes de águas de apli ca ção me di ci nal ou in dus tri al.

Art. 113. Ne nhum es ta do po de rá fa zer nem de cla rar guer ra a
ou tro, nem usar de re tor são ou re pre sá lia. To das as ques tões que se sus ci ta rem 
en tre eles, se rão sub me ti das a jul ga men to e de ci são do Su pre mo Tri bu nal.

Art. 114. Os es ta dos se or ga ni za rão sob o re gi me mu ni ci pal,
ga ran ti das, quan to pos sí vel, as suas li ber da des, a sua au to no mia, de ma ne i ra
a não ha ver so lu ção de con ti nu i da de na tra di ção e pra xes das mu ni ci pa li da des.

Pa rá gra fo úni co. O Dis tri to Fe de ral terá o seu go ver na dor mu ni -
ci pal, ele i to pelo su frá gio po pu lar, na for ma que a lei de ter mi nar.

TÍTULO ÚNICO

Art. 115. Só de po is de re cu sa do o ar bi tra men to, que será pro -
pos to sem pre e em to das as hi pó te ses, o Bra sil re cor re rá a me i os vi o len tos
e ao em pre go das ar mas, para re sol ver qual quer ques tão ou con fli to in ter -
na ci o nal.

Em ne nhu ma hi pó te se, o Bra sil, quer di re ta quer in di re ta men te,
por si ou como ali a do de qual quer ou tra na ção, se em pe nha rá em guer ra de 
con quis ta.

Art. 116. Esta Cons ti tu i ção pode ser re for ma da, no todo ou em
par te ou em al gum ou al guns de seus ar ti gos cons ti tu ci o na is, mas só por
de li be ra ção de uma con ven ção, que, para tal fim, será con vo ca da em vir tu de
da de ci são e vo ta ção de dois ter ços, em cada uma das duas câ ma ras fe de ra is,
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a re que ri men to de al gum ou al guns de seus mem bros ou da le gis la tu ra de
um ou mais es ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Re co nhe ci da a ne ces si da de da re for ma da
Cons ti tu i ção, por lei do Con gres so, será ela vo ta da pe las mu ni ci pa li da des.
A con vo ca ção será mo ti va da e os de pu ta dos à con vo ca ção só po de rão tra tar 
e re sol ver so bre o fim e mo ti vos da con vo ca ção.

Art. 117. É só cons ti tu ci o nal o que diz res pe i to a for ma de go ver -
no, e a na tu re za, li mi tes e atri bu i ções dos po de res.

Dr. José Antô nio Pe dre i ra de Ma ga lhães Cas tro – 
Pe tró po lis, 7 de fe ve re i ro de 1890.

Extra í do de RIBEIRO, João Co e lho Go mes.  A gê ne se his tó ri ca da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sub sí dio
para sua in ter pre ta ção e re for ma. Os an te pro je tos, con tri bu i ções e pro gra mas. Rio de Ja ne i ro. Ofi ci nas
Grá fi cas da Liga Ma rí ti ma Bra si le i ra, 1917. Págs. 101-121.
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323.5 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DE ANTÔNIO LUÍS
DOS SANTOS WERNECK E FRANCISCO

RANGEL PESTANA

TÍTULO I
A Pá tria e o Ter ri tó rio

Art. 1º A pá tria é una e o seu ter ri tó rio in di vi sí vel. 
Art. 2º Com põe-se de es ta dos, Dis tri to Fe de ral, pro vín ci as e

     ter ri tó ri os.

TÍTULO II
Uni da de e Fe de ra ção

CAPÍTULO I
Di re i to Pú bli co Fe de ral

Art. 3º O go ver no do Bra sil é re pre sen ta ti vo, fe de ral e re pu bli ca no,
con for me esta Cons ti tu i ção.

Art. 4º To dos os po de res são ór gãos ne ces sá ri os do cor po so ci al,
mas cada qual e to dos con jun ta men te fun ci o nam, em be ne fí cio da co mu nhão 
bra si le i ra, sem pre ju í zo da li ber da de in di vi du al.

Art. 5º Cada es ta do go ver nar-se-á por suas pró pri as leis cons ti tu -
ci o na is e or di ná ri as, com a res tri ção de amol dá-las ao sis te ma re pu bli ca no e 
de res pe i tar e fa zer ju rar e res pe i tar so bre as suas pró pri as leis, os pre ce i tos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 6º O po der fe de ral só pode in ter vir no go ver no dos es ta dos,
para ga ran tir-lhes a for ma re pu bli ca na, a san ção das sen ten ças fe de ra is, se
for con tra ri a da pelo mes mo go ver no, e, em caso de co mo ção in te ri or, para
res ta be le ci men to da or dem, sob re cla ma ção do go ver no do es ta do. Se cir cuns -
tân ci as ex tra or di ná ri as obri ga rem a sus pen são das ga ran ti as cons ti tu ci o na is,
o po der fe de ral, du ran te aque las cir cuns tân ci as, as su mi rá di re ta men te o
go ver no do ter ri tó rio, de cla ra do em es ta do de sí tio. Dan do-se in va são es -



tran ge i ra, o go ver no fe de ral não ca re ce de pré via re cla ma ção do go ver no do 
es ta do.

Art. 7º Fora dos ca sos do ar ti go pre ce den te, ex clu si va men te o
Po der Ju di ciá rio tem com pe tên cia para co nhe cer e de ci dir, mas sem pre em
es pé cie, de toda e qual quer in fra ção des ta Cons ti tu i ção.

Art. 8º Pro vín cia é a cir cuns cri ção, cuja or ga ni za ção é re gu la da
pelo go ver no da União e cuja ad mi nis tra ção dele de pen de di re ta ou in di re -
ta men te. O ter ri tó rio é for ma do de ter ras de vo lu tas ou não, que per ten çam
à União, e onde o go ver no e a ad mi nis tra ção, em ge ral e em par ti cu lar, de -
pen dem ime di a ta men te do po der fe de ral. O Con gres so, por leis es pe ci a is a
cada pro vín cia e a cada ter ri tó rio, ten do em vis ta a va ri e da de de con di ções,
pro ve rá a sua or ga ni za ção e ad mi nis tra ção.

Art. 9º Novo es ta do, pro vín cia ou ter ri tó rio po de rá for mar-se de
qua is quer por ções de ter ri tó rio na ci o nal, ain da de di fe ren tes ca te go ri as,
sem pre que o de cre tar o Con gres so, não ha ven do opo si ção de es ta do in te -
res sa do nem vi o la ção de nor ma cons ti tu ci o nal. Mas o ter ri tó rio, que con ti ver
um mi lhão de ha bi tan tes e área pelo me nos igual à me nor dos atu a is es ta dos
po de rá, com a apro va ção do Con gres so, cons ti tu ir-se es ta do, sem em bar go
de opo si ção de ou tro ou mais es ta dos, des de que ne nhum des tes fi que com
me nor po pu la ção nem me nor área.

Art. 10. Qu an do um es ta do, por não lhe bas tar a ren da pró pria
aos ser vi ços in dis pen sá ve is da sua exis tên cia au tô no ma, e es go ta das as
com bi na ções au to ri za das no ar ti go an te ri or, im pe trar au xí li os da União,
en ten de-se es pon tâ neo e ime di a ta men te clas si fi ca da como pro vín cia, e as sim
o re fe ren da rá o pre si den te da Re pú bli ca. Os se na do res do ex-es ta do per de rão
in con ti nen ti as suas ca de i ras no Se na do, e o Con gres so dará à nova pro vín cia
os sub sí di os com pa tí ve is às for ças do or ça men to fe de ral.

Art. 11. As pro vín ci as e os ter ri tó ri os não con cor rem à ele i ção
pre si den ci al.

Art. 12. As pro vín ci as têm di re i to a en vi ar re pre sen tan tes à
Câ ma ra dos De pu ta dos, mas es ses re pre sen tan tes só po de rão vo tar em
ma té ria de im pos tos e alis ta men to mi li tar, nun ca nas ques tões que en ten de -
rem como exer cí cio ma jes tá ti co da so be ra nia dos Esta dos Uni dos do Bra sil.
Não po de rão en vi ar re pre sen tan tes ao Se na do.

Art. 13. Os ter ri tó ri os po dem no me ar ou ele ger de pu ta dos, mas o 
voto lhes é in ter di to em qual quer ma té ria.

Art. 14. O Go ver no Fe de ral ou na ci o nal po de rá fun ci o nar, em
qual quer lu gar do ter ri tó rio ex tra or di na ri a men te, quan do o exi gir o bem da 
na ção, mas or di na ri a men te, a sede do go ver no será na ca pi tal da Re pú bli ca.

Art. 15. O ter ri tó rio do Dis tri to Fe de ral, onde as sen ta rá a ca pi tal
da União, não será su pe ri or em ex ten são ao atu al mu ni cí pio ne u tro, e o seu
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Po der Le gis la ti vo e Exe cu ti vo, as sim como a sua ad mi nis tra ção me di a ta ou
ime di a ta men te, fi cam a car go do pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 16. Este ter ri tó rio e a ca pi tal da Re pú bli ca se rão es co lhi dos
por lei do Con gres so. Ca in do a es co lha den tro dos li mi tes de um ou mais
es ta dos, será pre ci so o as sen ti men to des tes; mas a área ce di da fi ca rá des li -
ga da e in de pen den te, en quan to não for daí trans fe ri da a ca pi tal fe de ral, vol -
tan do, se o for, a in cor po rar-se no es ta do ou es ta dos, a que per ten ceu em
todo ou em par te, sal vas as hi pó te ses do art. 9 º

Art. 17. Afo ra as li mi ta ções ex pres sas nes ta Cons ti tu i ção, to das
as re ga li as e to das as re fe rên ci as fe i tas aos es ta dos es ten dem-se tam bém ao
Dis tri to Fe de ral, au tô no mo como aque les, e pois, não pode o go ver no na ci o nal 
cus te ar pelo Te sou ro da União as des pe sas do Dis tri to Fe de ral, que não
re ves ti rem o ca rá ter de des pe sa pro pri a men te na ci o nal ou fe de ral.

Art. 18. Per ten ce ao Go ver no Fe de ral ta xar a im por ta ção es tran -
ge i ra, à che ga da, e so men te nas fron te i ras da na ção, ma rí ti mas, flu vi a is ou
ter res tres.

Art. 19. O es ta do pode lan çar im pos tos so bre a mer ca do ria es tran -
ge i ra, que nele en tre, para con su mo de seus ha bi tan tes, não, quan do com
des ti no para fora.

Art. 20. O im pos to de ex por ta ção não per ten ce à União; mas o
es ta do só pode lan çar so bre a mer ca do ria na ci o nal em ex por ta ção para o
es tran ge i ro e quan do pro du to do mes mo es ta do.

Art. 21. São pro i bi dos os im pos tos de trân si to so bre mer ca do ri as
im por ta das e ex por ta das, de que fa lam os dois ar ti gos an te ce den tes, e so bre 
seus ve í cu los.

Art. 22. Os im pos tos so bre en tra das e sa í das de na vi os, não per -
ten cem aos es ta dos. É li vre o co mér cio de ca bo ta gem das mer ca do ri as na ci o -
na is e es tran ge i ras, que já pa ga ram o im pos to de im por ta ção.

Art. 23. Tan to o Go ver no Fe de ral como o do es ta do pode im por
con tri bu i ções di re tas e so bre ma té ria já tri bu ta da por ou tro; mas, sal vo,
quan to a esta úl ti ma hi pó te se, acor do para um im pos to pro i bi ti vo, cada
go ver no terá em con si de ra ção a for ça do con tri bu in te, res pe i ta rá a pre ce -
dên cia de ou tra e só acu mu la rá em úl ti mo re cur so.

Art. 24. Os es ta dos não po dem lan çar so bre car gos e bens da
União, e vice-ver sa.

Art. 25. Os di re i tos pos ta is e os do selo do pa pel per ten cem à
União; mas, tra tan do-se de ato de ex clu si va ju ris di ção do es ta do, pode este
cri ar so bre o pa pel, um im pos to pró prio, sem pre ju í zo do di re i to da União.

Art. 26. Não com pe te ao Go ver no Fe de ral o im pos to ter ri to ri al
nos es ta dos, nem o de trans mis são de pro pri e da de.

Art. 27. O sub so lo e os ter re nos de ma ri nha nos es ta dos, não
per ten cem à União.
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Art. 28. Cada es ta do é in te i ra men te li vre, na dis tri bu i ção ou clas -
si fi ca ção de suas ren das en tre si e suas sub di vi sões ad mi nis tra ti vas ou lo ca is.

Art. 29. O ser vi ço de hi gi e ne pú bli ca, não sen do nos por tos ma rí -
ti mos, nos flu vi a is, onde exis tam al fân de gas fe de ra is, nas fron te i ras, em ge ral
nas par tes do ter ri tó rio, ad mi nis tra das pelo Go ver no Fe de ral, com pe te aos
es ta dos.

Art. 30. O Go ver no Fe de ral não pode cu rar da ins tru ção pri má ria 
nos es ta dos.

Art. 31. A le gis la tu ra so bre es tra das de fer ro, so bre o co mér cio e
na ve ga ção in te ri or, per ten ce tan to à União como aos es ta dos, de ter mi nan do 
o con gres so por leis or di ná ri as, a es fe ra de cada com pe tên cia nes te par ti cu lar; 
mas não pode o Go ver no Fe de ral dar ga ran ti as de ju ros, sub ven ção, pri vi lé gio
de zona ou qual quer ou tro a ne nhu ma em pre sa de vi a ção fér rea.

Art. 32. Os es ta dos po dem ce le brar en tre si ajus tes, sem ca rá ter
po lí ti co, so bre ma té ria de suas atri bu i ções e de seu mú tuo in te res se, para
com bi nar re ci pro ca men te os seus ser vi ços e re gu lar a ge rên cia dos seus
ne gó ci os co muns, me di an te apro va ção do acor do pelo Con gres so. Esse
acor do será co mu ni ca do ao Po der Exe cu ti vo, e en tra rá em vi gor, de cla ran -
do este não ha ver ma té ria que me re ça re vi são do Con gres so.

Art. 33. Exclu si va men te ao po der fe de ral com pe te le gis lar so bre
mo e da, sua cu nha gem, emis são, fal si fi ca ção, cir cu la ção; so bre pe sos e me di das;
so bre co mér cio e na ve ga ção ex te ri or; so bre fa lên cia; so bre do cu men tos da
na ção; so bre di re i tos po lí ti cos; e so bre os di re i tos ci vis fe de ra is, adi an te
men ci o na dos, sem vi o lá-los em es sên cia.

Art. 34. Não po dem os es ta dos le gis lar so bre ar ma men tos de
na vi os de guer ra, le van ta men to de for ças mi li ta res, no me a ção e re cep ção de 
agen tes es tran ge i ros. Entre tan to, no caso de in va são ex te ri or ou pe ri go imi -
nen te e que não per mi ta de mo ra, po dem os es ta dos ar mar na vi os e exér ci tos,
dan do ime di a ta co mu ni ca ção ao Go ver no Fe de ral.

Art. 35. Po dem os es ta dos or ga ni zar mi lí ci as, armá-las, ad mi nis -
trá-las, di ri gi-las, no me ar seus che fes ou ofi ci a is, mas o ar ma men to e a
dis ci pli na se rão sem pre pres cri tos pelo Con gres so. Nos ca sos do art. 6º
pode o go ver no da União mo bi li zar em par te ou to tal men te as mi lí ci as dos
es ta dos, re u ni-las, al te rar-lhes a or ga ni za ção, no me ar, re mo ver e de mi tir
li vre men te os ofi ci a is, en quan to du rar a ne ces si da de do ser vi ço na ci o nal.

Art. 36. As ex pres sões “Bra sil”, “Esta dos Uni dos do Bra sil”,
“Fe de ra ção”, “Na ção”, “União” ou “Re pú bli ca Bra si le i ra” po dem ser em -
pre ga das in dis tin ta men te para ex pri mir o Go ver no Fe de ral, a uni da de do
ter ri tó rio, do povo bra si le i ro, da opi nião na ci o nal.

Art. 37. Os po de res ex pres sa men te re cu sa dos à União nes te ca pí -
tu lo, po rém não atri bu í dos ex pres sa men te aos es ta dos, per ten cem a es tes,
com pe tin do-lhes usar ou não de les, con fe ri-los, ou re co nhe cê-los como do
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do mí nio par ti cu lar em cada es ta do. Mas os po de res que não es tão ex pres sa -
men te atri bu í dos aos es ta dos e não se de du zem evi den te men te dos atri bu í dos, 
nem são re cu sa dos ex pres sa men te à União, en ten dem-se re ser va dos a esta
ou ao povo bra si le i ro.

CAPÍTULO II
Di re i to Po lí ti co Fe de ral

Art. 38. É ci da dão bra si le i ro: 

I – O que ti ver nas ci do no Bra sil, des de que o pai es tran ge i ro não 
re si da a ser vi ço de sua na ção.

II – O que ti ver nas ci do no es tran ge i ro, es tan do o pai a ser vi ço
do Bra sil.

III – O que ti ver nas ci do no es tran ge i ro, fi lho de pai ou mãe bra -
si le i ra, e que vier re si dir na Re pú bli ca.

IV – O que ti ver nas ci do fora do Bra sil e que, aqui re si din do na
épo ca da pro cla ma ção da Re pú bli ca ou na que la em que co me çar a vi go rar
esta Cons ti tu i ção, não de cla rar, den tro de 6 me ses se guin tes à se gun da épo -
ca, que pre fe re man ter a sua na ci o na li da de de ori gem.

V – O es tran ge i ro na tu ra li za do, con for me lei fe de ral.
VI – O es tran ge i ro re si den te ou não, no Bra sil, que pres tar ser vi ço

re le van te à hu ma ni da de, es pe ci al men te à Re pú bli ca bra si le i ra, e que me re cer 
do Con gres so esta hon ra, fi can do en ten di do que não per de rá os fo ros de
sua na ci o na li da de.

 Art. 39. Não é ci da dão bra si le i ro:

I – O na tu ra li za do em país es tran ge i ro.
II – O que, sem li cen ça do Go ver no Fe de ral, ace i tou em pre go,

pen são ou con de co ra ção de go ver no es tran ge i ro.
III – O ba ni do por sen ten ça.
Art. 40. Sus pen de-se o exer cí cio de fun ção po lí ti ca fe de ral por

sen ten ça con de na tó ria a pri são ou de gre do, en quan to du ra rem os seus efe i tos.
Art. 41. Não com pe te aos es ta dos im po si ção de pena de ba ni -

men to e de des ter ro.
Art. 42. A tra i ção con tra a na ção con sis ti rá em pe gar em ar mas

con tra ela ou li gar-se a seus ini mi gos, pres tan do-lhes au xí li os e so cor ros. O
Con gres so fi xa rá a pena de tal de li to, que não acar re ta rá a de gra da ção do
san gue, nem a in fâ mia ou a con fis ca ção pas sa rão da pes soa do con de na do.
Con ti nua abo li da a pena de mor te por mo ti vo po lí ti co.

Art. 43. O di re i to po lí ti co de pe ti ção, de re u nião e de as so ci a ção,
é ga ran ti do a to dos os ci da dãos bra si le i ros, que po dem de nun ci ar, in di vi du al 
ou co le ti va men te, qual quer in fra ção da Cons ti tu i ção, re que ren do pe ran te a
au to ri da de com pe ten te, a efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  341



Art. 44. O es tran ge i ro não pode exer cer car go al gum fe de ral de
ca rá ter po lí ti co. O na tu ra li za do pode exer cer qual quer fe de ral ou não.

Art. 45. Ne nhum es ta do pode es ta be le cer di fe ren ças en tre o nas -
ci do no seu ter ri tó rio e ou tro ci da dão bra si le i ro.

Art. 46. O ci da dão na tu ra li za do não é obri ga do ao ser vi ço mi li tar,
du ran te 6 anos, a con tar da data le gal da na tu ra li za ção, sal vo se exer ce ou
exer ceu, du ran te esse pra zo, car go, fe de ral ou não, de or dem po lí ti ca.

Art. 47. Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar; o alis ta men to no
exér ci to e na ma ri nha será vo lun tá rio. Não ha ven do vo lun tá ri os que pre en -
cham os cla ros das for ças de ter ra e mar, far-se-á sor te io. Em caso de pe ri go
imi nen te à pá tria ou de guer ra de cla ra da, po dem ser cha ma dos às ar mas to dos
os ci da dãos ma i o res de 21 anos. Em tem po de paz, o ser vi ço mi li tar obri ga -
tó rio não ex ce de rá de sete anos.

Art. 48. Não per ten ce à União le gis lar so bre ca pa ci da de ele i to ral
nos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral. O voto des co ber to nun ca será, como tal,
con si de ra do nulo.

Art. 49. Não pode ser no me a do ou ele i to:

I – De pu ta do, quem não ti ver 21 anos com ple tos, e do mi cí lio
des de dois anos, a con tar do dia da ele i ção, no es ta do que o ele ja.

II – Se na dor, quem não hou ver com ple ta do 35 anos.
III – Juiz Fe de ral, quem não hou ver com ple ta do 25 anos e 30

para o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça.
IV – Pre si den te ou vice-pre si den te da Re pú bli ca, quem até o dia

da ele i ção, não ti ver 35 anos com ple tos.
Art. 50. Não po dem ser ele i to res de pre si den te da Re pú bli ca nem 

de vice-pre si den te os ci da dãos de qual quer ma ne i ra re mu ne ra dos pelo
Te sou ro Fe de ral e os mem bros das co mu nhões re li gi o sas, com voto de
obe diên cia a au to ri da des ecle siás ti cas, es tran ge i ras, se cu la res ou con gre ga -
nis tas.

CAPÍTULO III
Di re i to Fe de ral Pri va do

Art. 51. O in di ví duo hu ma no é in te i ra men te li vre em sua ação,
des de que não ofen da o di re i to de ou tro.

Art. 52. Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer
al gu ma co i sa, se não em vir tu de de lei.

Art. 53. Todo o in di ví duo pode apre sen tar ao Con gres so e ao Po der 
Exe cu ti vo re cla ma ções, que i xas e pro pos tas con cer nen tes ao di re i to fe de ral
pri va do.
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Art. 54. To dos são igua is na so ci e da de, e o mé ri to in di vi du al não 
de ven do fi car su je i to ao cri té rio do po der, é este in com pe ten te para es ta be -
le cer qual quer es pé cie de tí tu los de no bre za.

Art. 55. To dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos por pa la -
vras e es cri tos e pu bli cá-los pela im pren sa. A lei de ter mi na rá, tão ca su is ti ca -
men te quan to pos sí vel, as for mas pe las qua is pos sa ser ofen di da esta li ber -
da de, e pro ve rá à ve ri fi ca ção fá cil e pron ta do au tor real do es cri to e à sua
efe ti va res pon sa bi li da de pes so al.

Art. 56. É li vre o exer cí cio de qual quer re li gião, res pe i ta dos a
mo ral e os cos tu mes, já con quis ta dos pela ci vi li za ção. Em todo o ter ri tó rio
da Re pú bli ca, será im pe di da sub ven ção ofi ci al di re ta ou in di re ta, a qual quer
ser vi ço re li gi o so ou de cul to; será ga ran ti da a li ber da de d as or dens re li gi o sas,
en quan to não ofen de rem a mis são po lí ti ca da Re pú bli ca; e li vres se rão os
tem plos e ce mi té ri os re li gi o sos, guar da dos os re gu la men tos sa ni tá ri os, po li -
ci a is e pos tu ras lo ca is. 

Art. 57. É am pla a li ber da de de en si nar e de apren der, abo li dos
os pri vi lé gi os aca dê mi cos de toda es pé cie, sem pre ju í zo do en si no ofi ci al
que não vi o le a igual da de de con di ções com o en si no par ti cu lar. O en si no
não pode ser obri ga tó rio e a ins tru ção pú bli ca pri má ria será sem pre gra tu i ta.

Art. 58. A li ber da de pes so al e de lo co mo ção é de ga ran tia fe de ral,
po den do cada qual tran si tar e va gar por todo o ter ri tó rio na ci o nal e sair
dele, como lhe aprou ver, sem cons tran gi men to de es pé cie al gu ma, só re pri -
mi dos os atos ofen si vos ao di re i to ou li ber da de de ou trem.

I – É in te i ra men te li vre o uso das ar mas.
II – Nin guém está isen to dos ônus e con tri bu i ções ci vis e mi li ta res,

sem que pos sa ale gar pri vi lé gio al gum nem im pe di men to re li gi o so, sal va a
ex ce ção do art. 46.

III – O foro é co mum, com as res tri ções cons tan tes des ta Cons ti -
tu i ção ou ori gi na das da na tu re za da lei mi li tar. É lí ci to o ju í zo ar bi tral.

IV – To dos têm, em sua casa, um asi lo in vi o lá vel. De no i te não se 
po de rá en trar nela, se não por seu con sen ti men to ou para o de fen der de
in cên dio ou inun da ção; e de dia, só será fran que a da a sua en tra da, nos ca sos e 
pela ma ne i ra de ter mi na dos na lei.

V – É sa gra do o se gre do das car tas e dos te le gra mas, sen do a ad mi -
nis tra ção ri go ro sa men te res pon sá vel por qual quer in fra ção des ta ga ran tia.

VI – A não ser em fla gran te de li to ou de po is de cul pa for ma da,
nin guém pode ser pre so, se não por or dem es cri ta de au to ri da de res pon sá vel,
de ven do em tal caso, ser-lhe de cla ra do, den tro de bre vís si mo pra zo, o mo ti vo
da pri são, o nome do acu sa dor e a na tu re za da pro va.

VII – O pre so pode li vrar-se sol to, me di an te fi an ça ra zoá vel pela
ma ne i ra e nos cri mes es ta be le ci dos na lei.
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VIII – O ha be as cor pus é de ga ran tia fe de ral e es ten der-se-à or dem
de pri são de qual quer au to ri da de ju di ciá ria, po li ci al, ad mi nis tra ti va ou mi li tar, 
des de que a des ta não seja por in fra ção da lei mi li tar, pra ti ca da por mi li tar.

IX – Os pro ces sos dos qua is re sul ta rem pe nas in fa man tes para os 
réus po de rão ser re vis tos, de po is de cum pri da a sen ten ça, sal vos os ca sos
de pri são per pé tua, em que a re vis ta não pode ser ne ga da, pas sa dos 7 anos,
nem de en tão em di an te de 3 em 3 anos, a da tar da úl ti ma. A re vi são pode
ser re que ri da por qual quer, e os mo ti vos do per dão ou co mu ta ção, as sim
como da re cu sa, se rão sem pre pu bli ca dos. O di re i to de gra ça nos es ta dos,
não per ten ce à União.

X – Nin guém será sen ten ci a do se não por au to ri da de com pe ten te, 
por vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela pres cri ta.

XI – Os cri mes pro pri a men te di tos se rão sem pre jul ga dos pela
jus ti ça lo cal; se não ti ve rem sido co me ti dos em ne nhu ma lo ca li da de, o
jul ga men to terá lu gar, onde o Con gres so de sig nar.

XII – A ex tra di ção de cri mi no sos é de obri ga ção re cí pro ca, en tre
to dos os es ta dos e a União.

Art. 59 É per mi ti da a li ber da de do tra ba lho, da in dús tria e do
co mér cio, e ga ran ti da a pro pri e da de.

Esta, me di an te pré via in de ni za ção do seu va lor, pode ser de sa -
pro pri a da, por mo ti vo de uti li da de pú bli ca;

I – Os au to res e in ven to res te rão a pro pri e da de de suas obras e
des co ber tas.

II – É ga ran ti do a todo par ti cu lar ape lar para o au xí lio dos seus se -
me lhan tes e, por tan to, ne nhu ma lei se po de rá fa zer, pro i bin do a men di ci da de.

III – Não se pode ex por ao con su mo subs tân ci as de te ri o ra das ou
no ci vas, com ilu são do con su mi dor.

Art. 60. As ga ran ti as e di re i tos ta xa das nes ta Cons ti tu i ção e ou tros 
já con sa gra dos em leis an te ri o res e con quis ta dos pela cons ciên cia e cos tu mes
na ci o na is, obri gam a to das as au to ri da des ju di ciá ri as, fe de ra is ou não, que
os res pe i ta rão e apli ca rão. Qu an to às ga ran ti as ou di re i tos não es pe ci fi ca dos,
com pe te aos es ta dos le gis lar so bre eles.

Art. 61. Po der al gum, so ci al ou po lí ti co, fe de ral ou não, cons ti -
tu in te ou cons ti tu í do, po de rá ofen der es sas ga ran ti as e di re i tos, que são a
base da so ci e da de bra si le i ra e es tão aci ma de qual quer ma ni fes ta ção po pu lar
ou in di vi du al.

Art. 62. Ne nhu ma lei de di re i to pri va do tem efe i to re tro a ti vo,
mas não há di re i tos ad qui ri dos con tra a re tro a ti vi da de das leis de di re i to
pú bli co po lí ti co e ad mi nis tra ti vo, sal vo ao le gis la dor res sal var por eqüi da de 
as con di ções ma te ri a is dos fun ci o ná ri os afe ta dos pela lei. Esta res sal va,
quan to a car go fe de ral, ba se ar-se-á na in va li dez do fun ci o ná rio ou na di fi -
cul da de de en con trar ime di a ta men te ou tra co lo ca ção. Em am bas as hi pó te ses,
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a lei pa gar-lhe-á os ven ci men tos, por in te i ro ou não, mas na se gun da, a res -
sal va não ul tra pas sa rá o pra zo de cin co anos.

Art. 63. As atu a is leis ci vis, co mer ci a is e pe na is as sim como as
que se re fe rem aos res pec ti vos pro ces sos, con ti nu a rão a vi go rar em todo o
ter ri tó rio da Re pú bli ca, en quan to não mo di fi ca das, re vo ga das ou subs ti tu í das, 
em cada es ta do por seus com pe ten tes po de res.

Art. 64. Qu an do al gu ma al te ra ção for vo ta da por um es ta do ou
pelo Dis tri to Fe de ral, os con fli tos aber tos pela au to no mia das leis se rão
re gu la dos pe las dou tri nas e pre ce i tos do di re i to in ter na ci o nal pri va do, no
que fo rem adap tá ve is, a ju í zo do Con gres so.

Art. 65. É ga ran ti da a in de pen dên cia de cada es ta do na re gu la -
men ta ção do pro ces so do di re i to fe de ral pri va do, e igual men te são le gí ti mas
as prá ti cas cos tu me i ras lo ca is, ain da der ro ga tó ri as do pro ces so fe de ral, uma 
vez que, em re a li da de, o di re i to não seja fe ri do, a ju í zo, sem pre em es pé cie,
da ma gis tra tu ra en car re ga da de apli cá-lo.

Art. 66. O Con gres so con ti nu a rá a le gis lar so bre di re i to ci vil,
co mer ci al, ou cri mi nal para toda a União, ou para aque les es ta dos que não
os mo di fi ca ram, ou para to dos, na que les pon tos não co gi ta dos pelo Po der
Le gis la ti vo do es ta do, ga ran ti do sem pre a este o di re i to à al te ra ção.

Art. 67. Nos do mí ni os da União que não cons ti tu am ter ri tó ri os,
des ti na dos à cons tru ção de for tes, de pó si tos de pól vo ra, ar se na is, es ta le i ros
e ou tros es ta be le ci men tos, os ha bi tan tes e em pre ga dos re si den tes são su je i tos à 
ju ris di ção ci vil dos es ta dos, em que se acham en cra va dos aque les do mí ni os.

Art. 68. Os atos pú bli cos e os pro ce di men tos ju di ci a is, re ves ti dos
de to das as con di ções le ga is de va li da de em um Esta do, go za rão de in te i ra
fé em qual quer par te do ter ri tó rio e vice-ver sa. O Con gres so pode, por leis
ge ra is, de ter mi nar a for ma pro ba tó ria des ses atos e pro ce di men tos e os efe i tos
le ga is que pro du zi rão.

TÍTULO III
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Das Câ ma ras

Art. 69. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so com a
san ção em re gra, do pre si den te da Re pú bli ca, e com põe-se de duas câ ma ras:
a dos De pu ta dos e a dos Se na do res ou Se na do. 

Art. 70. As câ ma ras re u nir-se-ão to dos os anos, de 1º maio a 30
de se tem bro, sal vo pror ro ga ção ou con vo ca ção ex tra or di ná ria.

Art. 71. A ele i ção para se na do res e de pu ta dos será fe i ta si mul ta -
ne a men te em todo o país.
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Art. 72. As ses sões se rão pú bli cas, sal vo se o con trá rio exi gir o
bem da na ção, a ju í zo da ma i o ria dos mem bros pre sen tes.

Art. 73. A ses são não será aber ta sem a ma i o ria dos mem bros,
po rém a mi no ria, pela ma ne i ra que o es ta be le cer o re gi men to, po de rá com -
pe lir os au sen tes ao com pa re ci men to.

Art. 74. Ne nhu ma câ ma ra po de rá sus pen der as suas ses sões por
mais de três dias, nem re a li zá-las em lu gar di ver so da que le em que deve
fun ci o nar, sem o con sen ti men to da ou tra. 

Art. 75. O man da to não é im pe ra ti vo, mas de con fi an ça, e ces sa rá,
re ti ra da esta, por quem de di re i to, em voto des co ber to, ou de mi tin do-se
ex pres sa men te o pró prio man da tá rio; em qual quer caso, há lu gar nova ele i ção, 
su je i to o se na dor en tão ele i to a con di ção do de mi ti do, quan to à ex tin ção do
man da to no triê nio res pec ti vo.

Art. 76. Cada mem bro do Con gres so, pres ta rá ju ra men to, con for me 
a sua cons ciên cia, de bem de sem pe nhar os de ve res do car go.

Art. 77. Ne nhum mem bro do Con gres so, en quan to du rar o man -
da to, po de rá ace i tar do po der exe cu ti vo em pre go ou co mis são re mu ne ra da, 
nem quem ocu pe tal em pre go ou co mis são pode ser ele i to mem bro do
Con gres so, sal vo no pri me i ro caso, con sen ti men to da res pec ti va câ ma ra,
por ma i o ria dos vo tos pre sen tes.

Art. 78. Cada câ ma ra for ma rá de seu seio co mis sões cor res pon -
den tes às re par ti ções ou dis tri bu i ções dos ser vi ços do Po der Exe cu ti vo, que
faça o pre si den te da Re pú bli ca por um ou mais se cre tá ri os da na ção.

Art. 79. Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
Art. 80. Não se pode ser mem bro de am bas as câ ma ras.
Art. 81. Será obri ga da a vo ta ção no mi nal, em cada câ ma ra ou no

Con gres so, sem pre que o re que rer um quin to dos mem bros pre sen tes.
Art. 82. A ses são de aber tu ra e a de en cer ra men to se rão pe ran te

as câ ma ras re u ni das, na for ma do re gi men to in ter no.
Art. 83. Na re u nião das duas câ ma ras, o pre si den te do Se na do

di ri gi rá os tra ba lhos, to man do as sen to in dis tin ta men te se na do res e de pu ta dos.
Art. 84. Dois ter ços dos pre sen tes em cada Câ ma ra ou Con gres so,

po de rão re pre en der qual quer de pu ta do ou se na dor, sus pen dê-lo do exer cí cio
das fun ções e até ex cluí-lo do seio da câ ma ra, por mau pro ce di men to, no
re cin to ou in ca pa ci da de su per ve ni en te; nes te caso, ha ve rá nova ele i ção e
nula será a pri me i ra re e le i ção do se na dor ou de pu ta do ex pul so: o se na dor
subs ti tu to in ci de na con di ção do fi nal do art. 75.

Art. 85. Ne nhum mem bro do Con gres so pode ser in ter ro ga do e
pro ces sa do, pe las opi niões que haja emi ti do no exer cí cio de seu man da to,
sal vo por in jú ri as.

346 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 86. Mem bro al gum do con gres so pode ser pre so du ran te o
pe río do de cada ses são anu al, or di ná ria ou não, sal vo por cri me po lí ti co ou
em caso de fla gran te de li to que me re ça pena de mor te ou ou tra in fa man te
ou afli ti va, do que se dará con ta à câ ma ra res pec ti va com a in for ma ção
su má ria do fato; mas ain da que pre so, não per de rá a ca de i ra, en quan to não
con de na do por sen ten ça. 

Art. 87. Se al gum mem bro do Con gres so es ti ver res pon den do, fora
do pe río do le gis la ti vo ou hou ver de res pon der à jus ti ça, den tro do dito pe río do,
o pro ces so ju di ci al, re u ni da a câ ma ra res pec ti va, não pode pros se guir, sem que
o per mi ta a ma i o ria, sus pen den do ou não, o acu sa do do exer cí cio das fun ções.

Art. 88. Os mem bros do Con gres so ven ce rão du ran te as ses sões,
um sub sí dio pe cu niá rio, que será ta xa do por cada câ ma ra, no fim da úl ti ma 
ses são da le gis la tu ra pre ce den te. Além dis so, cada câ ma ra ar bi tra rá uma
in de ni za ção para as des pe sas de vin da e vol ta de seus mem bros.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 89. A Câ ma ra dos De pu ta dos é cons ti tu í da pe los re pre sen tan tes
dos ci da dãos do mi ci li a dos no solo bra si le i ro, ex ce to os ín di os não re cen seá ve is, 
ele i tos em cada es ta do, pro vín cia, ter ri tó rio e no Dis tri to Fe de ral, na pro por ção
de um de pu ta do para cem mil ha bi tan tes ou fra ção su pe ri or a cin qüen ta mil. 

Art. 90. Esta base de re pre sen ta ção não pode ser di mi nu í da, e,
em bo ra o au men to da po pu la ção, pro por ci o nar-se-á o nú me ro de re pre sen -
tan tes, de modo que a Câ ma ra dos De pu ta dos não se com pu nha de mais de 
du zen tos e cin qüen ta mem bros.

Art. 91. O re cen se a men to terá lu gar de oito em oito anos e o pri -
me i ro de modo al gum ul tra pas sa rá o pra zo de dois anos, con ta dos da ins ta -
la ção do pri me i ro con gres so, ele i to em vir tu de des ta Cons ti tu i ção.

Art. 92. Co me ça rá na Câ ma ra dos De pu ta dos a dis cus são dos
pro je tos:

I – So bre im pos tos.
II – So bre sor te io mi li tar.
III – Apre sen ta dos pelo Po der Exe cu ti vo.
Art. 93. É da pri va ti va atri bu i ção da mes ma câ ma ra de cre tar por

ma i o ria de vo tos pre sen tes, que tem lu gar a acu sa ção, e acu sar por meio de
uma co mis são, pe ran te o Se na do, o pre si den te da Re pú bli ca, os se cre tá ri os
da na ção, os mem bros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e mais ju í zes fe de ra -
is pelo mau de sem pe nho ou por de li to, no exer cí cio de suas fun ções, ou por 
cri mes co muns, de po is de ter to ma do co nhe ci men to de les, e de cla rar ter lu gar
a for ma ção do pro ces so, por ma i o ria dos mem bros pre sen tes, pro mo ven do
ou não, em tal caso, pe ran te o Se na do, a des ti tu i ção do acu sa do.
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CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 94. O Se na do será com pos to de três se na do res por cada es ta do
e pelo Dis tri to Fe de ral.

Art. 95. Cada es ta do e o Dis tri to Fe de ral vo ta rão, pelo me nos, em 
um ci da dão que não te nha nas ci do no dito es ta do ou dis tri to, e nele não
re si da des de três anos do dia da ele i ção. 

Art. 96. O man da to de se na dor dura 9 anos, mas a re no va ção do
Se na do se fará pela ter ça par te tri e nal men te, na mes ma épo ca em que se
ele ger a Câ ma ra dos De pu ta dos. No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, o 
Se na do sor te a rá o pri me i ro e se gun do ter ços de seus mem bros, que de vem
ser subs ti tu í dos, mas de ma ne i ra que ape nas seja des fal ca do de um voto a
re pre sen ta ção de cada es ta do do triê nio, es ta be le ci da a su ces são não será
pre ju di ca da na hi pó te se do art. 10.

Art. 97. Va gan do al gu ma ca de i ra no Se na do, no es ta do a que
cor res pon der, se pro ce de rá ime di a ta men te ao pre en chi men to, su je i to o
novo se na dor a con di ção do fi nal do art. 75.

Art. 98. O vice-pre si den te da na ção será o pre si den te do Se na do
e não terá voto, se não em caso de em pa te. Em sua au sên cia, será subs ti tu í do 
pelo vice-pre si den te do Se na do.

Art. 99. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do:
I – Ele ger os mem bros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, con fir mar

ou subs ti tu ir o que for no me a do pelo pre si den te da Re pú bli ca no in ter reg -
no par la men tar, con fir mar ou re cu sar os ju í zes fe de ra is in fe ri o res pro pos tos 
pelo mes mo pre si den te.

II – Jul gar os fun ci o ná ri os pú bli cos de que reza o art. 93. Para
esse fim, seus mem bros pres ta rão ju ra men to, con for me en ten der cada um
em sua cons ciên cia; quan do o acu sa do for o pre si den te da Re pú bli ca, pre si -
di rá o Se na do o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça.

Art. 100. A sen ten ça será dada por dois ter ços dos vo tos pre sen tes,
mas só terá por efe i to a des ti tu i ção do acu sa do ou a de cla ra ção da sua in ca -
pa ci da de para qual quer em pre go fe de ral de pro ven tos, hon ra ou con fi an ça,
fi can do ain da a par te con de na da su je i ta a pro ces so, jul ga men to e pena dos
tri bu na is or di ná ri os.

CAPÍTULO IV
Da For ma ção e San ção das Leis

Art. 101. A pro po si ção das leis far-se-á pe los mem bros do Con -
gres so, nas suas res pec ti vas câ ma ras, e pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos
des ta Cons ti tu i ção. 

Art. 102. Ado ta do por al gu ma câ ma ra um pro je to de lei, pas sa rá
à ou tra, don de, se ti ver sido tam bém apro va do, irá ao Po der Exe cu ti vo que,
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apro van do-o tam bém, o san ci o na rá e pro mul ga rá. De igual san ção ou
pro mul ga ção ca re ce rá qual quer or dem re so lu ção ou voto, ex ce to so bre adi -
a men to das ses sões, que hou ver pas sa do pelo con cur so de am bas as câ ma ras.

Art. 103. Se o Po der Exe cu ti vo jul gar o pro je to con trá rio aos in te -
res ses da na ção, opo rá o seu veto den tro de 10 dias úte is ou não, con ta dos
do se guin te àque le em que re ce beu o pro je to, en vi an do en tão e den tro do
mes mo pra zo, à câ ma ra onde teve ori gem, com as ra zões por es cri to da sua
opo si ção. Pas sa dos os 10 dias, o si lên cio do Po der Exe cu ti vo será in ter pre ta do
san ci o na ti vo do pro je to.

Art. 104. A câ ma ra de ori gem, que re ce ber o pro je to não san ci o -
na do, dis cu ti-lo-á de novo, se en ten der ne ces sá rio, e apro van do-o por dois
ter ços dos vo tos pre sen tes, con tra as ra zões do veto, en viá-lo-á à ou tra câ -
ma ra, que o dis cu ti rá ime di a ta men te e apro van do-o tam bém por dois ter ços 
dos mem bros pre sen tes, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo, que o pro mul ga rá
como lei da na ção, quer o san ci o ne en tão, quer o va li de ape nas para vi go rar.

Art. 105. Se uma câ ma ra adir ou emen dar pro je to vin do da ou tra, 
vol ta rá o pro je to com as emen das ou adi ções à câ ma ra de ori gem que, ace i -
tan do-as, o en vi a rá ao Po der Exe cu ti vo. Re cu san do a câ ma ra de ori gem
apro var as mo di fi ca ções, vol ta rá o pro je to com elas, à câ ma ra re vi so ra,
onde bas ta rá um ter ço dos vo tos pre sen tes, para re pro vá-las, su bin do en tão
o pro je to, sem as mo di fi ca ções à san ção pre si den ci al; mas se as emen das ou
adi ções pas sa rem por dois ter ços na câ ma ra re vi so ra, vol ta rão com o pro je -
to à câ ma ra da ori gem des te, onde se en ten de rão apro va das com um ter ço
de vo tos fa vo rá ve is. Re je i ta das ain da as mo di fi ca ções, o pro je to se gui rá sem 
elas ao co nhe ci men to do Po der Exe cu ti vo.

Art. 106. Qu an do um pro je to de lei for in to tum re pro va do por
uma câ ma ra, não se re pe ti rá na ses são da que le ano.

Art. 107. A pro mul ga ção da lei será fe i ta pelo pre si den te da Re -
pú bli ca, com a se guin te fór mu la:

“O Con gres so bra si le i ro de cre tou e eu san ci o nei a lei se guin te:”
No caso da úl ti ma par te do art. 103, será:

“O Con gres so bra si le i ro de cre tou e eu pro mul go a lei se guin te:”

Art. 108. O pre si den te da Re pú bli ca, além de po der ini ci ar um
pro je to de lei ime di a ta men te, pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, tem a fa cul -
da de de pro por opi nião na ci o nal dis per sa, pu bli can do-o acom pa nha do de
uma ex po si ção de mo ti vos.

Fin do o pra zo de três me ses, após o pro je to ter che ga do aos pon tos
mais re mo tos da Re pú bli ca, o Po der Exe cu ti vo, to man do em con si de ra ção
as ob ser va ções fe i tas so bre o pro je to, for mu la rá novo ou man te rá o pri mi ti vo, 
sub me ten do-o en tão àque la câ ma ra, onde se gui rá os trâ mi tes le ga is. 
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Art. 109. Tra tan do-se de pro je tos re la ti vos ao Dis tri to Fe de ral, o
pre si den te da Re pú bli ca pode re du zir a qua ren ta e cin co dias o pra zo do
ar ti go pre ce den te, po rém, quer man te nha o pro je to ou o re for me, sub me -
te-lo-á à apro va ção do dis tri to e o pro mul ga rá como lei, se for apro va do por 
ma i o ria de vo tos.

Art. 110. A ela bo ra ção da pri me i ra lei so bre ca pa ci da de ele i to ral
no Dis tri to Fe de ral, será fe i ta in de pen den te da apro va ção dos ci da dãos do
dis tri to: daí, em di an te, qual quer re for ma so bre o mes mo as sun to, será sub -
me ti da à apro va ção do cor po ele i to ral en tão vi gen te, cuja de ci são, sen do
con trá ria à ex ten são do su frá gio, não obri ga rá o pre si den te da Re pú bli ca.

CAPÍTULO V
Atri bu i ções do Con gres so

Art. 111. Com pe te ao Po der Le gis la ti vo:
I – Le gis lar so bre os di re i tos que cons ti tu em o fun do fe de ral.
II – Fi xar anu al men te as des pe sas fe de ra is, im por as con tri bu i ções 

di re tas, em pro por ção aos ha ve res de cada um.
III – Esta be le cer me i os para pa ga men to da dí vi da pú bli ca.
IV – Au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos.
V – Re gu lar a ad mi nis tra ção dos bens na ci o na is e de cre tar a sua

ali e na ção.
VI – Con ce der sub sí di os do te sou ro na ci o nal.
VII – Cri ar e su pri mir al fân de gas fe de ra is, ha bi li tar por tos, re gu -

lar a li vre na ve ga ção dos rios ex te ri o res.
VIII – Re gu lar e es ta be le cer o co mér cio ma rí ti mo e ter res tre, com

as na ções es tran ge i ras, e dos es ta dos en tre si, apro van do nun ca além da ses são 
se guin te, os ajus tes que te nham-lhes fe i to.

IX – Apro var ou re pro var os tra ta dos con clu í dos com as mes mas 
na ções.

X – De ter mi nar o peso, ins cri ção, tipo, de no mi na ção e va lor das
mo e das, bem como o das mo e das es tran ge i ras e o pa drão dos pe sos e me di das.

XI – De cla rar a guer ra e a paz, e au to ri zar a isso o Po der Exe cu ti vo, 
cu jos tra ta dos fi ca rão de pen den tes da sua apro va ção.

XII – Re gu lar e es ta be le cer os cor re i os e te lé gra fos na ci o na is.
XIII – Dis cri mi nar de fi ni ti va men te os li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal

com as na ções es tran ge i ras; ho mo lo gar os com bi na dos pe los es ta dos en tre
si, mo di fi cá-los, su je i tan do a mo di fi ca ção à ho mo lo ga ção das par tes con tra -
tan tes; ho mo lo gar e de cre tar a cri a ção de no vos es ta dos, pro vín ci as, ex ce to
na hi pó te se do art. 10, e ter ri tó ri os; de ter mi nar a or ga ni za ção e in flu ir na
ad mi nis tra ção das pro vín ci as; or ga ni zar o go ver no e a ad mi nis tra ção dos
ter ri tó ri os.
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XIV – Fi xar anu al men te as for ças de mar e ter ra.
XV – Con ce der e ne gar a en tra da de for ças es tran ge i ras de ter ra e 

mar, den tro da Re pú bli ca ou dos seus por tos.
XVI – Pro ver a se gu ran ça das fron te i ras.
XVII – De fi nir e pu nir os cri mes de pi ra ta ria, os co me ti dos em

alto mar e os ata ques ao di re i to das gen tes; con ce der car ta de cor so e de
re pre sá lia e de ter mi nar re gu la men to para as pre sas;

XVIII – Au to ri zar a mo bi li za ção e re u nião ou con so li da ção das
mi lí ci as dos Esta dos, nos ca sos men ci o na dos nes ta Cons ti tu i ção.

XIX – De cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio
na ci o nal, em caso de co mo ção in ter na ou in va são es tran ge i ra, e apro var ou
sus pen der o es ta do de sí tio, de cla ra do pelo Po der Exe cu ti vo.

XX – Di mi nu ir os qua dros do exér ci to, à pro por ção que tra ta dos
de paz per pé tua sul-ame ri ca na, os qua is pro mo ve rá, fo rem es ta be le cen do o
ar bi tra men to, como re cur so obri ga tó rio, de san ção in ter na ci o nal, para as
con ten das en tre os go ver nos des ta par te, sem pre ju í zo do sol do dos ofi ci a is
e pra ças li cen ci a das, con for me o art. 62.

XXI – Ace i tar ou re cu sar os mo ti vos de de mis são que peça o pre -
si den te ou vice-pre si den te da Re pú bli ca, pro ce der ao es cru tí nio para a ele i ção
do pre si den te e do vice-pre si den te, nos ca sos e for ma adi an te men ci o na dos.

XXII – Con ce der aos es tran ge i ros de que fala o art. 38, § VI, as
hon ras de ci da dão bra si le i ro, le gis lar so bre na tu ra li za ção, so bre di re i to po lí ti co 
fe de ral e so bre o di re i to fe de ral pri va do, res pe i tan do os prin cí pi os, a res pe i to 
exa ra dos nes ta Cons ti tu i ção e as res tri ções con jun ta men te de ter mi na das.

XXIII – Le gis lar so bre re la ções ci vis, nos ca sos su pos tos nos arts.
66 e 67.

XXIV – Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes
atri bu i ções, es ta be le cer-lhes or de na dos, com as li mi ta ções ex pres sas nes ta
Cons ti tu i ção; con fe rir, quan do jul gar útil, a no me a ção de em pre ga dos su bal -
ter nos aos che fes das re par ti ções e ser vi ços pú bli cos. 

XXV – Con ce der pen sões e anis ti as.
XXVI – Esta be le cer a ma gis tra tu ra fe de ral in fe ri or, sin gu lar ou

co le ti va, ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça; dis tri buí-la pro por ci o nal e eqüi ta -
ti va men te pelo ter ri tó rio da na ção, con for me o re que re rem as ne ces si da des
do di re i to fe de ral, in de pen den te men te da di vi são ge o grá fi ca ou ter ri to ri al.

XXVII – Em ge ral, ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis;
pro ver em tudo que dis ser res pe i to à pros pe ri da de do país, à ga ran tia do
di re i to pri va do fe de ral, ao de sen vol vi men to da in dús tria do co mér cio, às
es tra das e ca na is, ao po vo a men to do solo, à me lho ria da sor te do pro le ta ri a do
dos es ta be le ci men tos pú bli cos na ci o na is.
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TÍTULO IV
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do pre si den te e do vice-pre si den te da Re pú bli ca

Art. 112. O Po der Exe cu ti vo será exer ci do ex clu si va men te e com
ple na e ri go ro sa res pon sa bi li da de, por um ci da dão ele i to pela for ma de ter -
mi na da nes ta Cons ti tu i ção, com o tí tu lo de – pre si den te da Re pú bli ca Bra si -
le i ra.

Art. 113. Na mes ma oca sião que ele, será ele i to ou tro ci da dão,
que será o vice-pre si den te, ao qual, além da atri bu i ção de fi ni da no art. 98,
com pe te subs ti tu ir o pre si den te em caso de mor te, re nún cia ou des ti tu i ção
do car go por cri me ou in ca pa ci da de. Ver ten do os mes mos mo ti vos con tra o
exer cí cio do car go pelo vice-pre si den te, go ver na rá pro vi so ri a men te o
vice-pre si den te do Se na do e em sua subs ti tu i ção, o pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em cuja fal ta o Con gres so de ter mi na rá o su ces sor, ne nhum
de les ul tra pas san do o pra zo do man da to do pri me i ro pre si den te. O mem bro
do Con gres so cha ma do à pre si dên cia, per de ime di a ta men te o seu lu gar na
res pec ti va Câ ma ra, pro ce den do-se à nova ele i ção.

Art. 114. O man da to pre si den ci al du ra rá sete anos sem des con to
de in ter rup ção al gu ma, a con tar do dia da pos se, e não pode ab so lu ta men te 
e em tem po ne nhum, ser re no va do; mas quem ti ver sido vice-pre si den te
pode ser re e le i to ou ele i to pre si den te, sal vo se exer ceu o car go des te, du ran te
todo o úl ti mo ter ço do pe río do an te ri or.

Art. 115. O sub sí dio do pre si den te será de ter mi na do pelo Con -
gres so, no úl ti mo ano do pe río do pre si den ci al, mas em caso al gum, será
in fe ri or a cin co con tos men sa is. O vice-pre si den te re ce be rá men sal men te o
sub sí dio men sal de se na dor. Ambos os sub sí di os se rão pa gos pelo Te sou ro
Fe de ral; mas du ran te o tem po, para o qual fo ram ele i tos ou de sig na dos, o
pre si den te e o vice-pre si den te, não po de rão re ce ber do mes mo te sou ro
ou tro or de na do, sub sí dio ou emo lu men to.

Art. 116. O pre si den te, an tes de to mar pos se do car go, pres ta rá
ju ra men to, con for me a sua cons ciên cia, nas mãos do pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça, re u ni do em ses são so le ne, pela se guin te fór mu la: “Juro.
man ter com le al da de e pa tri o tis mo a Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do em vis ta,
aci ma dos in te res ses dos par ti dos ou das ma i o ri as, o bem ge ral da na ção, o
res pe i to à so be ra nia in di vi du al, à in te gri da de da pá tria e a união dos bra si -
le i ros”.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção Pre si den ci al

Art. 117. O pre si den te e o vice-pre si den te se rão ele i tos pelo povo 
dos Esta dos Uni dos do Bra sil, por ele i ção in di re ta, for man do os es ta dos
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cir cuns cri ções ele i to ra is e cada qual ten do tan tos vo tos di re tos, quan tos
se na do res e de pu ta dos en via ao Con gres so. Este po de rá au men tar o nú me ro
de ele i to res em cada es ta do, guar dan do para to dos, o mes mo mul ti pli ca dor.

Qu an do, por efe i to des te au men to, o es ta do que de le gar me nor
nú me ro de mem bros ao Con gres so pos su ir tan tos ele i to res pre si den ci a is
quan to for o nú me ro to tal dos se na do res e de pu ta dos dos es ta dos, o Con -
gres so po de rá tor nar di re ta a ele i ção, res pe i ta da a atri bu i ção de que fala o
art. 48.

Art. 118. O Con gres so pode fi xar a épo ca da no me a ção ou ele i -
ção dos ele i to res. Estes em cada es ta do, re u nir-se-ão, em um só pon to, de -
ter mi na do pelo go ver no do es ta do, e a ele i ção terá lu gar em todo o ter ri tó -
rio da Re pú bli ca no dia útil ou não, pre ce den tes aos 120 úl ti mos do pe río do
pre si den ci al. O ele i tor que não com pa re cer ou vo tar em bran co en ten de-se
ter su fra ga do o can di da to afi nal ele i to.

Art. 119. Para pre si den te, os ele i to res vo ta rão em dois ci da dãos,
dos qua is um, pelo me nos, não te nha nas ci do, nem es te ja do mi ci li a do, no
mes mo es ta do que eles.

Art. 120. Em uma cé du la, se vo ta rá para pre si den te e em ou tra,
para vice-pre si den te. Se rão fe i tas duas clas ses de lis tas, cada clas se com
dois exem pla res; um, com os no mes dos que ob ti ve ram vo tos, para pre si -
den te, com a in di ca ção do nú me ro de vo tos, adi an te de cada nome; ou tra,
com os no mes dos que ob ti ve ram vo tos para vice-pre si den te e igual in di ca ção.

Um exem plar de cada clas se, fe cha do e la cra do será re me ti do ao
che fe ou pre si den te do Po der Le gis la ti vo do es ta do res pec ti vo, em cujo
ar qui vo fi ca rá guar da do; ou tro exem plar de cada clas se será en vi a do ao
pre si den te do Se na do. No Dis tri to Fe de ral, os exem pla res, pri me i ro men ci o -
na dos se rão re me ti dos ao pre si den te da mu ni ci pa li da de ou au to ri da de
equi va len te.

Art. 121. Re u ni das as duas câ ma ras, or di ná ria ou ex tra or di na ri a -
men te, o pre si den te do Con gres so abri rá as lis tas pe ran te ele, ser vin do de
se cre tá ri os tan tos mem bros, até oito, que mais ou me nos re pre sen tem as di ver -
sas fra ções em que se di vi da o Con gres so. Con ta dos e anun ci a dos os vo tos,
se rão pro cla ma dos pre si den te e vice-pre si den te os que, para os car gos res -
pec ti vos hou ve rem al can ça do ma i o ria ab so lu ta.

Art. 122. Se para os car gos, não hou ver al guém ob ti do a ma i o ria
re que ri da, den tre os can di da tos que ob ti ve ram as três prin ci pa is vo ta ções, o 
Con gres so ele ge rá um, em es cru tí nio se cre to, por ma i o ria ab so lu ta dos dois
ter ços do nú me ro to tal dos mem bros. Se nin guém ob ti ver ain da ma i o ria
ab so lu ta, será con si de ra do ele i to o mais vo ta do, se foi quem al can çou ma i or 
nú me ro de vo tos na ele i ção po pu lar. Se não foi, pro ce der-se-á a novo es cru -
tí nio, en tre os que ob ti ve ram as duas prin ci pa is vo ta ções do Con gres so e,
sal vo ma i o ria ab so lu ta ou em pa te, será con si de ra do ele i to o mais vo ta do, se 
dos con cor ren tes foi tam bém o mais vo ta do, na ele i ção po pu lar. Se for

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  353



ne ces sá rio con ti nu ar o es cru tí nio, será pro ce di do sem pre en tre os pos su i do res
das duas pri me i ras vo ta ções an te ri o res, tri un fan do afi nal o que al can çar
ma i o ria re la ti va, com bi na da à idên ti ca dos su frá gi os po pu la res.

Art. 123. Essas ele i ções fi ca rão ter mi na das em uma só ses são do
Con gres so, pu bli can do-se logo pela im pren sa o re sul ta do e as atas ele i to ra is.

CAPÍTULO III
Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 124. Com pe te ao pre si den te da Re pú bli ca:

I – De sig nar à apro va ção do Se na do os ju í zes fe de ra is in fe ri o res
ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e no me ar in te ri na men te para qual quer lu gar
da ma gis tra tu ra fe de ral, até que o Se na do, re u nin do-se, con fir me ou não, a
no me a ção.

II – Exer cer o di re i to de sus pen são, de co mu ta ção e de gra ça, dos 
pro ces sos e pe nas por de li tos po lí ti cos con tra a na ção, ex ce to, nos ca sos de
pro ces sos ins ta u ra dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos; co mu tar e per do ar as
pe nas por cri mes co muns, co me ti dos fora do ter ri tó rio dos es ta dos, pu bli -
can do em qual quer caso, as ra zões do seu ato.

III – Expe dir re gu la men tos, de cre tos ou ins tru ções ne ces sá ri as à
boa exe cu ção das leis.

IV – Exer cer me di a ta ou ime di a ta men te, o Po der Le gis la ti vo e
Exe cu ti vo es pe ci al ao Dis tri to Fe de ral, pelo pro ces so re fe ri do nos arts. 109 e 
110.

V – Pro ver os em pre gos ci vis e po lí ti cos, com as li mi ta ções des ta
Cons ti tu i ção.

VI – No me ar em ba i xa do res e ou tros agen tes di plo má ti cos e con -
su la res.

VII – No me ar se cre tá ri os da na ção, se jul gar ne ces sá rio, para o
au xi li a rem na ad mi nis tra ção.

VIII – Abrir as ses sões or di ná ri as e ex tra or di ná ri as do Con gres -
so, e dar-lhe con ta, em re la tó ri os ge ral e par ci a is, do es ta do da na ção e re co -
men dan do-lhe as me di das que jul gar con ve ni en tes.

IX – Con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te, quan do o re que rer 
ne ces si da de na ci o nal e pror ro gar as suas ses sões or di ná ri as.

X – Sus pen der ou apro var os ajus tes dos es ta dos se gun do o art. 32.
XI – Di ri gir as ne go ci a ções po lí ti cas com as na ções es tran ge i ras,

fa zer tra ta dos de ali an ça ofen si va e de fen si va, de ne u tra li da de, de ar bi tra -
men to, le van do-os ao co nhe ci men to do Con gres so, logo que o in te res se e a
se gu ran ça da na ção o per mi ti rem; mas, os tra ta dos que im pli ca rem re co -
nhe ci men to de li mi tes, ces são ou tro ca de ter ri tó rio, não se rão vá li dos,
en quan to não ra ti fi ca dos pelo Con gres so.

354 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



XII – Re ce ber e ad mi tir os mi nis tros e côn su les es tran ge i ros.
XIII – De cla rar a guer ra e fa zer a paz, con ce der car tas de cor so e

de re pre sá lia, com au to ri za ção do Con gres so.
XIV – De cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio,

em caso de ata que es tran ge i ro ou co mo ção in ter na gra ve, se o Con gres so
não es ti ver fun ci o nan do.

XV – Di ri gir, como ge ne ra lís si mo do Exér ci to e da Arma da na ci o -
na is, as for ças mi li ta res e bé li cas, sem po der co man dá-las em pes soa.

XVI – em ge ral, como che fe da na ção, ad mi nis trar os ne gó ci os da 
Re pú bli ca, par ti ci par, con for me o pres cre ve a Cons ti tu i ção, da for ma ção
das leis, pro mul gá-las, e exer cer e de sem pe nhar to dos os atos e fun ções re la -
ti vas à ad mi nis tra ção.

CAPÍTULO IV
Dos Se cre tá ri os da na ção

Art. 125. Os se cre tá ri os da na ção são res pon sá ve is pela con cor -
dân cia com os atos do Po der Exe cu ti vo que subs cre vam, e pe los que pra ti quem
de fato com in de pen dên cia. 

Art. 126. Não po dem, en quan to se cre tá ri os, exer cer qual quer ou tro
em pre go ou fun ção pú bli ca, nem ser ele i tos mem bros do Con gres so, pre si -
den te da Re pú bli ca ou juiz fe de ral. Se al gum se na dor ou de pu ta do ace i tar o 
car go de se cre tá rio da na ção, en ten de-se que re nun ci ou o man da to le gis la ti -
vo e pro ce der-se-á à ele i ção para pre en chi men to da vaga.

Art. 127. De ma ne i ra al gu ma, com pa re ce rão às ses sões do Con -
gres so, de ven do cor res pon der-se com ele, por meio de men sa gens as si na das
pelo pre si den te da Re pú bli ca, ou ex tra par la men tar men te, em con fe rên ci as,
com as co mis sões das câ ma ras.

Art. 128. Re ce be rão sub sí dio de ter mi na do pelo Con gres so e que
não pode ser au men ta do nem di mi nu í do, se não no fim de cada le gis la tu ra.

TÍTULO V
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 129. O Po der Ju di ciá rio Fe de ral será exer ci do por um Su pre mo 
Tri bu nal de Jus ti ça e por tan tos ju í zes sin gu la res ou tri bu na is in fe ri o res,
quan tos o Con gres so jul gar con ve ni en te cri ar, ten do em aten ção a ex ten são
do ter ri tó rio, dis se mi na ção da po pu la ção, mul ti pli ci da de das ca u sas e ques tões. 

Art. 130. To dos os ju í zes fe de ra is con ser va rão, os seus car gos,
en quan to for boa a sua con du ta, e não se trans fe ri rão de um lu gar para ou tro,
se não tem po ra ri a men te, a ser vi ço da jus ti ça, se a lei o de ter mi nar e não, por 
ato do Po der Exe cu ti vo, ou se o re que re rem, sem ofen sa do di re i to alhe io.

Art. 131. Juiz al gum fe de ral, ain da que tem po ra ri a men te, po de rá 
exer cer ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca, fe de ral ou não, sal vo aban do nan do
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de fi ni ti va men te a ma gis tra tu ra. Os ju í zes fe de ra is não po dem ao mes mo
tem po, ser mem bros da ma gis tra tu ra do es ta do.

Art. 132. Na pri me i ra ins ta la ção do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, 
os seus mem bros pres ta rão ju ra men to nas mãos do pre si den te da Re pú bli -
ca, de bem de sem pe nhar os de ve res do car go; de en tão em di an te, o ju ra -
men to será pres ta do nas mãos do che fe ou pre si den te do mes mo tri bu nal
ou juiz que o subs ti tu ir.

Art. 133. Ao Su pre mo Tri bu nal ex clu si va men te, as sim como aos
ou tros ju í zes, ou tri bu na is in fe ri o res, per ten ce a re gu la men ta ção in ter na do
res pec ti vo ju í zo e a no me a ção dos em pre ga dos.

Art. 134. Exclu si va men te ao Su pre mo Tri bu nal com pe te co nhe -
cer de to das as ca u sas con cer nen tes aos em ba i xa do res, mi nis tros e côn su -
les es tran ge i ros e da que las, em que for par te um Esta do.

Art. 135. Ao Su pre mo Tri bu nal, por ape la ção e aos ou tros ju í zes
ou tri bu na is fe de ra is in fe ri o res ori gi na ri a men te, com pe te co nhe cer e de ci dir 
to das as ca u sas de di re i to e de eqüi da de que ver sa rem so bre pon tos da
Cons ti tu i ção e das leis fe de ra is; dos tra ta dos com as na ções es tran ge i ras;
das ca u sas de ju ris di ção ma rí ti ma; das ca u sas em que a na ção for par te, das
que se sus ci ta rem en tre dois ou mais es ta dos; en tre um ou mais es ta dos,
con tra uma ou mais pro vín ci as e vice-ver sa; en tre um es ta do e os ha bi tan tes 
de ou tro es ta do, pro vín cia ou ter ri tó rio; en tre uma pro vín cia e os ha bi tan tes 
de um ou mais es ta dos; en tre os ha bi tan tes de di fe ren tes es ta dos; en tre os
ha bi tan tes de um ou mais ter ri tó ri os, pro vín ci as ou es ta dos, con tra os de
ou tro ou mais es ta dos; en tre um es ta do, con tra uma po tên cia es tran ge i ra ou 
ci da dão es tran ge i ro; en tre ha bi tan tes de um es ta do, pro vín cia ou ter ri tó rio,
con tra ci da dão es tran ge i ro, ou po tên cia es tran ge i ra. Nas ca u sas en tre uma
pro vín cia e um ci da dão es tran ge i ro, ou po tên cia es tran ge i ra, o Con gres so
dará à pro vín cia ca pa ci da de ju rí di ca, se lhe hou ver con fe ri do di re i tos e não
ape nas, de le ga do atri bu i ções.

Art. 136. Aos ju í zes e tri bu na is in fe ri o res com pe te de ci dir em
ape la ção e úl ti ma ins tân cia, das ca u sas con cer nen tes ao di re i to fe de ral
pri va do, jul ga das pela ma gis tra tu ra não fe de ral.

Esta ape la ção far-se-á di re ta men te ao juiz fe de ral, qual quer a
ca te go ria a que per ten ça o juiz não fe de ral.

Art. 137. O Te sou ro Fe de ral pa gar-lhes-á por seus ser vi ços uma
in de ni za ção, que nun ca será in fe ri or a 12:000$000 anu a is, para o mem bro
do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, cujo pre si den te pode ter gra ti fi ca ção até
2:000$000 e a de 6:000$000 para os mais ju í zes fe de ra is.

Art. 138. O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal, as sim como os pre -
si den tes dos ou tros tri bu na is fe de ra is, que se jam cri a dos, se rão ele i tos pe los 
res pec ti vos mem bros.
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TÍTULO VI
Da Re for ma Cons ti tu ci o nal

Art. 139. Esta Cons ti tu i ção pode ser re for ma da pe los trâ mi tes
or di ná ri os, sem pre que o acon se lhar a li ção evi den te da ex pe riên cia; mas a
re for ma só pode pas sar me di an te dois ter ços de vo tos, em cada câ ma ra, e
mais con di ções ne ces sá ri as a qual quer lei da na ção, sem abo li ção do pro ces so
men ci o na do no art. 107.

Extra í do de RIBEIRO, João Co e lho Go mes.  A gê ne se his tó ri ca da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sub sí dio
para sua in ter pre ta ção e re for ma. Os an te pro je tos, con tri bu i ções e pro gra mas. Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Grá fi cas da Liga Ma rí ti ma Bra si le i ra, 1917. Págs. 77-99.
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323.6 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DE
AMÉRICO BRASILIENSE

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A na ção bra si le i ra ado ta como for ma de go ver no a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va, pro cla ma da pelo De cre to nº 1, de 15 de no vem bro
de 1889, e sob o re gi me re pre sen ta ti vo, em suas re la ções ofi ci a is,

se de no mi na rá “Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil”.
Art. 2º As an ti gas pro vín ci as de São Pe dro do Rio Gran de do Sul, 

San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Espí ri to San to, Ba hia,
Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co, Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá, Pi a uí,
Ma ra nhão, Pará, Ama zo nas, Mi nas Ge ra is, Mato Gros so e Go iás fi cam cons -
ti tu í das em es ta dos, com seus atu a is li mi tes.

O Dis tri to Fe de ral, ou tro ra mu ni cí pio ne u tro, pas sa rá à ca te go ria 
de es ta do, des de que a sede do go ver no seja trans fe ri da para ou tra par te,
em vir tu de de ato do Con gres so Na ci o nal.

Art. 3º Den tro do mais bre ve pra zo, se rão re vis tos e fi xa dos os
li mi tes dos atu a is es ta dos; de po is de apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal,
ne nhum Esta do será cri a do, e ne nhum dos en tão exis ten tes po de rá ser ane -
xa do in te gral men te ou por di vi sões a ou tro ou ou tros, sem que haja re pre -
sen ta ções das le gis la tu ras dos Esta dos in te res sa dos.

Art. 4º A so be ra nia da na ção tem por ór gãos os po de res fe de ra is
que são – o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ci al, nas ma té ri as de sua com pe -
tên cia, e os po de res dos es ta dos, em tudo quan to diz res pe i to ao go ver no
in ter no dos mes mos, nos li mi tes fi xa dos res pec ti va men te pela pre sen te
Cons ti tu i ção e pe las Cons ti tu i ções, que a cada um de les cum pre fa zer.

Nas Cons ti tu i ções dos es ta dos não se po de rão con sa grar prin cí pi os 
con trá ri os às dis po si ções da fe de ral.



Art. 5º A Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil as su me a res -
pon sa bi li da de das dí vi das in ter nas e ex ter nas exis ten tes, e das que fo rem
con tra í das por au to ri za ção do Con gres so Na ci o nal.

Art. 6º To dos os es ta dos con cor re rão para as des pe sas fe de ra is; o
Con gres so Na ci o nal, em sua pri me i ra ses são, fará a dis cri mi na ção en tre ren -
das ge ra is e ren das de Esta do. As con tri bu i ções qua is quer que se jam sua
na tu re za e fim, se rão vo ta das anu al men te.

Art. 7º O go ver no fe de ral não in ter vi rá nos ter ri tó ri os dos es ta -
dos, sal vo:

1) para exer cer atri bu i ções cons ti tu ci o na is;
2) para re pe lir in va sões de for ças es tran ge i ras ou de ou tros es ta dos;

3) para ga ran tir o re gi me in ter no e man ter em suas fun ções as
au to ri da des le gal men te cons ti tu í das, quan do es tas o re qui si tem.

Art. 8º Se rão or ga ni za dos, como ins ti tu i ções fe de ra is, o Có di go
Ci vil, o do Co mér cio, o Pe nal e o Mi li tar.

Se po rém qual quer es ta do re pre sen tar con tra dis po si ções con sa -
gra das nos dois pri me i ros có di gos, por jul gá-las ina pli cá ve is às cir cuns tân ci as,
em que aque le se achar, o Con gres so Na ci o nal, po de rá au to ri zar mo di fi ca ções; 
vo ta das es tas pela le gis la tu ra do es ta do, te rão vi gor uni ca men te no res pec ti vo
ter ri tó rio.

Art. 9º Os po de res que por esta Cons ti tu i ção não fo rem de le ga dos
à fe de ra ção, ou não fo rem re cu sa dos aos es ta dos, se rão con si de ra dos per ten -
cen tes a cada um de les.

SEÇÃO I
Po der Le gis la ti vo

Art. 10. O Po der Le gis la ti vo da Fe de ra ção é con fi a do ao Con -
gres so Na ci o nal, cons ti tu í do da Câ ma ra de Re pre sen tan tes e da Câ ma ra de
se na do res ou Se na do.

Art. 11. A Câ ma ra de Re pre sen tan tes se com po rá de mem bros
ele i tos, na pro por ção de 1 por 50 mil ha bi tan tes, em es cru tí nio de lis ta e por
cir cuns cri ções, que com pre en dam pelo me nos um Esta do; o man da to du ra rá 4 
anos.

Art. 12. O Se na do será com pos to de 4 se na do res de cada es ta do,
ele i tos pela res pec ti va le gis la tu ra; o man da to du ra rá 6 anos.

Art. 13. O Con gres so Na ci o nal se re u ni rá to dos os anos na ca pi tal
fe de ral, no dia 13 de maio, in de pen den te de con vo ca ção, e fun ci o na rá
du ran te 4 me ses, con ta dos do dia de sua ins ta la ção. Esta só se efe tu a rá con -
cor ren do a ma i o ria ab so lu ta dos mem bros da Câ ma ra de re pre sen tan tes e
do Se na do.
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Tam bém de ve rá re u nir-se ex tra or di na ri a men te por con vo ca ção
do pre si den te dos Esta dos Uni dos, (art. 36, § 2º) e por con vo ca ção do pre si -
den te do Se na do para o fim do art. 21, nº 2, ou em vir tu de de de li be ra ção de 
três quar tas par tes do nú me ro de re pre sen tan tes e de dois ter ços do nú me ro 
de se na do res, para esse mes mo ou qual quer ou tro fim.

Art. 14. A Câ ma ra de Re pre sen tan tes e o Se na do fun ci o na rão
se pa ra da men te; cada uma des sas cor po ra ções será juiz das ele i ções de seus
mem bros, cons ti tu i rá suas me sas, or ga ni za rá seus re gi men tos, no me a rá e
de mi ti rá os em pre ga dos de suas se cre ta ri as.

To das as suas de ci sões se rão por ma i o ria ab so lu ta de vo tos.
Art. 15. Os re pre sen tan tes e se na do res se rão in vi o lá ve is pe las

opi niões que enun ci a rem, no exer cí cio do seu man da to.
Du ran te este, não po de rão ser pre sos e pro ces sa dos cri mi nal -

men te, sem pré via li cen ça da câ ma ra res pec ti va, sal vo o caso de fla gran te
de li to, em que, fe i to o pro ces so até pro nún cia ex clu si ve, a au to ri da de pro -
ces san te re me te rá os au tos à câ ma ra para que esta re sol va se pro ce de ou
não, a acu sa ção.

Art. 16. Du ran te os man da tos dos re pre sen tan tes e se na do res,
não po de rão eles exer cer seus em pre gos, e nem ser no me a dos para ou tros,
sal vo li cen ça da res pec ti va câ ma ra, sob pro pos ta do pre si den te dos Esta dos
Uni dos.

Art. 17. Inde pen den te de li cen ça de sua câ ma ra, po de rá qual quer 
de seus mem bros ser no me a do mi nis tro e se cre tá rio do Po der Exe cu ti vo,
mas nes te caso, per de rá seu lu gar de re pre sen tan te ou se na dor e não po de -
rá ser re e le i to, en quan to exer cer aque le car go.

Art. 18. Os re pre sen tan tes e os se na do res re ce be rão, por seus ser -
vi ços, uma in de ni za ção que será fi xa da por lei e en tra rá na clas se das des -
pe sas fe de ra is.

Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 19. Com pe te ao Con gres so Na ci o nal le gis lar so bre as se guin -
tes ma té ri as:

1) im pos tos, di re i tos, ta xas e qua is quer con tri bu i ções que cons ti tu am 
a re ce i ta fe de ral, res pec ti va ar re ca da ção e fi xa ção de des pe sas;

2) le van ta men to de em prés ti mo fe de ral e pa ga men to da dí vi da
dos Esta dos Uni dos;

3) de ter mi na ção do peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção
das mo e das, bem como do pa drão dos pe sos e me di das;

4) or ga ni za ção, ma nu ten ção e dis ci pli na das for ças de mar e ter ra,
or di ná ri as e ex tra or di ná ri as;
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5) vias de co mu ni ca ção, ser vi ços de cor re i os e te lé gra fos, que
in te res sem a mais de um Esta do;

6) es tra das es tra té gi cas, for ti fi ca ções e me i os de se gu ran ça e
de fe sa do ter ri tó rio na ci o nal;

7) en si no das ciên ci as e ar tes úte is, es pe ci al men te as ade qua das à 
in dús tria pre do mi nan te em cada es ta do;

8) co mér cio com as na ções es tran ge i ras e en tre os di ver sos es ta dos;
9) imi gra ção, co lo ni za ção, ter ras de vo lu tas e mi nas;
10) na tu ra li za ção;
11) con ces são de anis tia, co mu ta ção, e per dão de pe nas im pos tas 

por cri mes de res pon sa bi li da de;

12) or ga ni za ção dos Có di gos Ci vil, do Co mér cio, Pe nal e Mi li tar.

Art. 20. Os as sun tos a que se re fe rem os nos 1 e 4 do ar ti go an te -
ce den te se rão re gi dos por leis anu a is de ini ci a ti va da Câ ma ra de Re pre sen -
tan tes.

É igual men te de ini ci a ti va da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes a au to -
ri za ção para le van ta men to de em prés ti mo fe de ral.

A com pe tên cia do Con gres so, re la ti va men te à ma té ria do nº 7,
será cu mu la ti va com a dos es ta dos, po den do cada um des tes le gis lar so bre
ins tru ção se cun dá ria e su pe ri or, es ta be le cer li ce us, fa cul da des, uni ver si da des,
es co las agrí co las e in dus tri a is, e qua is quer ins ti tu i ções de en si no teó ri co e
prá ti co, como a cada um pa re cer con ve ni en te.

A atri bu i ção re fe ri da no nº 9, quan to a ter ras de vo lu tas e mi nas,
será exer ci da pela le gis la tu ra de cada es ta do, des de que fo rem fi xa dos de fi -
ni ti va men te seus li mi tes, e pro mul ga da sua Cons ti tu i ção.

Art. 21. Tam bém com pe te ao Con gres so Na ci o nal:

1) re ce ber a afir ma ção do pre si den te dos Esta dos Uni dos de bem
cum prir seus de ve res, ao to mar pos se do car go;

2) de cre tar sus pen são e pro mo ver a res pon sa bi li da de do pre si -
den te dos Esta dos Uni dos;

3) con fir mar as no me a ções dos mi nis tros di plo má ti cos, em mis são
or di ná ria ou ex tra or di ná ria;

4) ra ti fi car os tra ta dos in ter na ci o na is.

Art. 22. As atri bu i ções con fe ri das pelo ar ti go an te ce den te se rão
exer ci das pelo Con gres so Na ci o nal, re u ni dos os mem bros da Câ ma ra de
Re pre sen tan tes e do Se na do, sob a di re ção do pre si den te des te.

Igual men te se efe tu a rá a re u nião do Con gres so para:

1) ins ta la ção do Con gres so Na ci o nal;
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2) apu ra ção de vo tos das ele i ções do pre si den te e vice-pre si den te 
e dos Esta dos Uni dos, e con se qüen te es co lha de am bos, nos ca sos pre vis tos
por esta Cons ti tu i ção.

Art. 23. O Con gres so Na ci o nal, pro mo ven do o bem ge ral da fe -
de ra ção, con ci li a rá os in te res ses des ta com a so be ra nia de cada es ta do, e
fará em sua pri me i ra re u nião, uma lei fir man do os prin cí pi os, se gun do os
qua is to dos os es ta dos con cor re rão para as des pe sas da fe de ra ção, e esta,
para as do es ta do ou dos es ta dos, cu jas ren das fo rem in su fi ci en tes.

Leis e Re so lu ções

Art. 24. A cada um dos mem bros do Con gres so Na ci o nal, na câ ma -
ra a que per ten cer, com pe te a pro po si ção dos pro je tos de lei e de re so lu ção;
igual fa cul da de per ten ce a cada um dos mi nis tros, em nome e por or dem
do pre si den te dos Esta dos Uni dos. Nes te caso, o pro je to será apre sen ta -
do pri me i ra men te à Câ ma ra de Re pre sen tan tes.

Art. 25. Apro va do o pro je to, de po is de 3 dis cus sões, guar da do o
in ter va lo de 48 ho ras, pas sa rá à ou tra Câ ma ra. Se esta, ob ser va do o que fica
es ta be le ci do, quan to às dis cus sões e in ter va lo, o ado tar, o en vi a rá à san ção
do pre si den te dos Esta dos Uni dos.

A apro va ção se efe tu a rá pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos.
Art. 26. Ne ga da a san ção, o pro je to será su je i to a uma só dis cus -

são e à apro va ção em cada uma das Câ ma ras, e, ob ten do dois ter ços de vo tos
da to ta li da de dos res pec ti vos mem bros, será pu bli ca do como lei, com as
as si na tu ras dos pre si den tes e se cre tá ri os das mes mas câ ma ras.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

Art. 27. O exer cí cio do Po der Exe cu ti vo da Fe de ra ção será con fi a do
a uma úni ca pes soa, que terá o tí tu lo de “pre si den te dos Esta dos Uni dos do
Bra sil”; o man da to du ra rá 4 anos.

Art. 28. Para ser ele i to pre si den te, é ne ces sá rio: ser ci da dão bra si -
le i ro nato, ter mais de 30 anos de ida de e es tar no exer cí cio de seus di re i tos.

Art. 29. A ele i ção se fará da se guin te for ma:

1) os ele i to res de cada es ta do es co lhe rão 20 ci da dãos, que se re u -
ni rão na res pec ti va ca pi tal e aí vo ta rão em dois no mes, para pre si den te e
vice-pre si den te, em cé du las se pa ra das;

2) apu ra dos os vo tos, or ga ni za rão duas lis tas, uma con ten do os
no mes de to dos os vo ta dos e nú me ros de vo tos que cada um ti ver ob ti do,
para pre si den te; ou tra, do mes mo modo, quan to ao vice-pre si den te. Assi na -
das am bas as lis tas por to dos que ti ve rem vo ta do, e re co nhe ci das as fir mas
por dois ta be liães, se rão en vi a das com a ata dos tra ba lhos, ao pre si den te do
Se na do. Re u ni das as duas câ ma ras, se pro ce de rá à apu ra ção dos vo tos, con -
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for me as atas re ce bi das de to dos os Esta dos; será pro cla ma do pre si den te o
ci da dão que ti ver al can ça do ma i o ria ab so lu ta. Da mes ma for ma, se pro ce -
de rá, em se gui da, à apu ra ção de vo tos para vice-pre si den te.

Art. 30. Qu an do hou ver vo tos em pa ta dos, ou fal ta de ma i o ria
ab so lu ta, em am bas ou em qual quer das ele i ções, o Con gres so Na ci o nal
será com pe ten te para es co lher o pre si den te e o vice-pre si den te, den tre os 
ci da dãos vo ta dos, ou no meá-los, sem su bor di nar-se aos no mes in di ca dos
nas lis tas.

Para o pri me i ro caso, bas ta rá a ma i o ria ab so lu ta de vo tos; para o
se gun do, se rão ne ces sá ri os dois ter ços.

Art. 31. O pre si den te co me ça rá a exer cer suas fun ções a 15 de
no vem bro e con ti nu a rá até com ple tar-se o qua triê nio; não po de rá ser re e le i to 
para o pe río do se guin te. Se por qual quer mo ti vo a ele i ção de pre si den te
não for fe i ta até 15 de no vem bro ou se o novo ele i to não pu der en trar em fun -
ções, e igual men te o vice-pre si den te, o Po der Exe cu ti vo será pro vi so ri a -
men te con fi a do ao pre si den te da Cor te Su pre ma de Jus ti ça.

Art. 32. Nos ca sos de mor te, des ti tu i ção, re nún cia ou in ca pa ci da de
do pre si den te para exer cer suas fun ções, o vice-pre si den te as su mi rá o car go;
na fal ta des te, o pre si den te da Cor te Su pre ma de Jus ti ça, que con ti nu a rá até
que ces se o im pe di men to ou se pro ce da à nova ele i ção.

Art. 33. Para a ex pe di ção dos ne gó ci os da com pe tên cia do Po der
Exe cu ti vo, o pre si den te terá os mi nis tros e se cre tá ri os em nú me ro que a lei
de ter mi nar; se rão no me a dos e de mi ti dos pelo pre si den te. To dos os atos do
pre si den te se rão re fe ren da dos por um de les, sem o que não se rão exe qüí ve is, 
ex ce to, po rém, os de cre tos de no me a ção ou de mis são dos mes mos fun ci o -
ná ri os.

Art. 34. O pre si den te re ce be rá por seus ser vi ços, uma in de ni za ção,
que não po de rá ser au men ta da ou di mi nu í da du ran te o pe río do em que
es ti ver em fun ções, e não de ve rá re ce ber ne nhum ou tro or de na do dos Esta dos
Uni dos ou de qual quer es ta do.

Art. 35. Ao to mar pos se do car go, o pre si den te fará a afir ma ção
se guin te: “Afir mo so le ne men te exer cer com fi de li da de o car go de pre si den -
te dos Esta dos Uni dos do Bra sil, ob ser var e fa zer ob ser var sua Cons ti tu i ção, 
po lí ti ca e mais leis, e pro ver ao bem ge ral da na ção”.

Atri bu i ções do Pre si den te

Art. 36. Ao pre si den te com pe te:

1) No me ar e de mi tir:
I – os mi nis tros e se cre tá ri os de que tra ta o art. 33;
II – o co man dan te-em-che fe das for ças fe de ra is;
III – os mi nis tros di plo má ti cos, os côn su les e agen tes co mer ci a is,

guar da da, quan to aos mi nis tros, a dis po si ção do art. 21, § 3º;
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IV – os de ma is fun ci o ná ri os ci vis ou mi li ta res, quan do por lei
não es te ja pro vi den ci a do de ou tro modo.

2) No me ar os ju í zes das re la ções dos es ta dos e au to ri da des ju di -
ciá ri as fe de ra is.

3) Re ce ber os mi nis tros das na ções es tran ge i ras e ad mi tir seus
côn su les.

4) Di ri gir as ne go ci a ções, fa zer e fir mar tra ta dos in ter na ci o na is,
ob ser va da a dis po si ção do art. 21 § 4º.

5) De cla rar a guer ra e fa zer a paz, co mu ni can do ao Con gres so
Na ci o nal tudo quan to for re la ti vo aos in te res ses e à se gu ran ça da Fe de ra ção.

6) Dis tri bu ir e em pre gar as tro pas fe de ra is, de con for mi da de
com as leis e com as exi gên ci as do ser vi ço pú bli co.

7) A mes ma atri bu i ção lhe com pe te, quan to às for ças de cada
es ta do, nos ca sos de guer ra.

8) O di re i to de de cla rar em es ta do de sí tio, qual quer par te do
ter ri tó rio na ci o nal, con for me a dis po si ção do art. 79.

9) Exe cu tar e fa zer exe cu tar a Cons ti tu i ção e as leis fe de ra is,
san ci o nan do e pro mul gan do es tas e ex pe din do os de cre tos, re gu la men tos,
ins tru ções e mais pro vi dên ci as para a boa exe cu ção de las.

10) Con ce der car tas de na tu ra li za ção, quan do por ou tro modo
não es te ja pro vi den ci a do em lei.

11) Con vo car ex tra or di na ri a men te o Con gres so Na ci o nal.
12) Insta lar o Con gres so Na ci o nal, por meio de uma men sa gem,

que lerá ou man da rá ler por qual quer dos mi nis tros, e na qual ex po rá o es -
ta do dos ne gó ci os pú bli cos in ter nos, das re la ções in ter na ci o na is, e in di ca rá
as me di das que jul gar con ve ni en tes.

À men sa gem acom pa nha rão os re la tó ri os das di fe ren tes re par ti -
ções mi nis te ri a is.

13) Apre sen tar, na mes ma ses são de ins ta la ção do Con gres so, a
con ta ge ral da re ce i ta e des pe sa fe de ra is do ano fin do e o or ça men to da
re ce i ta e des pe sa para o ano se guin te.

14) Pro por me di das de in te res se ge ral, que de vem ser con ver ti das
em lei, na for ma do art. 24.

Nes te caso, o pro je to, an tes de en trar em dis cus são será exa mi na -
do por uma co mis são da câ ma ra.

15) Co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas por cri mes co muns.
16) A ob ser vân cia dos §§ 6º e 7º é su je i ta às se guin tes res tri ções,

em tem po de paz:
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a) o pre si den te não con ser va rá qual quer con tin gen te de for ças
fe de ra is, nos es ta dos, des de que con tra isso re pre sen tem os res pec ti vos
go ver na do res e Câ ma ras Le gis la ti vas;

b) re mo ve rá, me di an te re pre sen ta ção dos mes mos po de res, com
os co man dan tes de tais for ças;

c) só me di an te con sen ti men to des ses mes mos po de res; re ti ra rá
de qual quer Esta do as for ças, por este cri a das e sus ten ta das.

17) Pro ver a tudo quan to for con cer nen te à se gu ran ça in ter na e
ex ter na e ao bem ge ral da Fe de ra ção.

Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 37. O pre si den te dos Esta dos Uni dos será su je i to a pro ces so
e jul ga men to pe los cri mes co muns, pe ran te a Cor te Su pre ma de Jus ti ça, de po is 
que a Câ ma ra de Re pre sen tan tes ti ver de cla ra do que pro ce de a acu sa ção.

De cre ta da esta, fi ca rá o pre si den te sus pen so de suas fun ções.
Art. 38. Pe los cri mes de res pon sa bi li da de, será o pre si den te pro -

ces sa do e jul ga do pelo Se na do, de po is dos trâ mi tes aci ma in di ca dos.
Qu an do se tra tar dos se guin tes cri mes: tra i ção, pe i ta, su bor no ou 

con cus são, dis si pa ção de bens pú bli cos, in ter ven ção in dé bi ta em ele i ção de
qual quer car go fe de ral ou dos es ta dos, será a acu sa ção do pre si den te de cre -
ta da pelo Con gres so Na ci o nal, com pe tin do ain da o pro ces so e jul ga men to
ao Se na do, que po de rá des ti tuí-lo das fun ções pre si den ci a is.

Uma lei par ti cu lar de fi ni rá a na tu re za des ses de li tos.

Mi nis tros e se cre tá ri os do Po der Exe cu ti vo

Art. 39. Os mi nis tros e se cre tá ri os do Po der Exe cu ti vo te rão a seu 
car go o des pa cho dos ne gó ci os da na ção, re fe ren dan do os atos do pre si den te, 
sem o que não te rão tais atos efi cá cia.

Uma lei de ter mi na rá os ser vi ços das re par ti ções, das qua is se rão
che fes os mi nis tros.

Art. 40. Os mi nis tros se rão obri ga dos a apre sen tar anu al men te
ao pre si den te dos Esta dos Uni dos um re la tó rio de ta lha do dos ne gó ci os da
na ção, no que for re la ti vo às res pec ti vas pas tas.

Art. 41. De ve rão com pa re cer às ses sões de cada uma das câ ma ras e 
to mar par te em seus de ba tes, sem pre que qual quer de las re sol ver ouvi-los.

Art. 42. Se rão res pon sá ve is pe los atos que re fe ren da rem ou que
pra ti ca rem, bem como pe los cri mes in di vi du a is.

Se rão pro ces sa dos e jul ga dos nos cri mes de res pon sa bi li da de
pela Cor te Su pre ma de Jus ti ça e, nos co ne xos com os do pre si den te dos
Esta dos Uni dos, pelo tri bu nal com pe ten te para o jul ga men to des te.
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Art. 43. Re ce be rão por seus ser vi ços os ven ci men tos que a lei
mar car, sem que pos sam, quan to exer ce rem o car go, per ce ber au men to ou
so frer di mi nu i ção em tais ven ci men tos.

SEÇÃO III
Po der Ju di ci al

Art. 44. O Po der Ju di ci al Fe de ral será exer ci do pela Cor te Su pre ma
de Jus ti ça, pe las re la ções dos es ta dos e por ou tros tri bu na is e ju í zes que a lei 
cri ar.

Art. 45. A Câ ma ra de Re pre sen tan tes e o Se na do tam bém se
cons ti tu i rão em tri bu na is ju di ciá ri os, quan do ti ve rem de de cre tar a acu sa ção e
pro ce der a jul ga men to dos res pec ti vos mem bros e dos fun ci o ná ri os re fe ri dos
nes ta Cons ti tu i ção.

Art. 46. A Cor te Su pre ma de Jus ti ça se com po rá de ju í zes ele i tos
pe las le gis la tu ras dos es ta dos, den tre os ju í zes que ti ve rem dez anos de ser -
vi ço ou den tre os ju ris con sul tos de no tó ria ilus tra ção. Cada es ta do dará um
juiz.

Ser vi rão por doze anos, po den do con ti nu ar em fun ções, en quan to
as le gis la tu ras não os subs ti tu í rem.

Art. 47. A Cor te Su pre ma de Jus ti ça es co lhe rá den tre seus mem -
bros o seu pre si den te e o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i ções
se rão de fi ni das por lei. Orga ni za rá sua se cre ta ria, no me a rá e de mi ti rá seus
em pre ga dos e pro ve rá os res pec ti vos ofí ci os de jus ti ça.

Art. 48. À Cor te Su pre ma de Jus ti ça com pe te:

I – pro ces sar e jul gar:
a) os res pec ti vos mem bros, nos cri mes de res pon sa bi li da de, bem

como nos co muns;
b) o pre si den te dos Esta dos Uni dos, nos cri mes co muns;
c) os mi nis tros e se cre tá ri os do Po der Exe cu ti vo, nos cri mes de

res pon sa bi li da de e nos co muns, que fo rem co ne xos com os do pre si den te
dos Esta dos Uni dos;

d) os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes de res pon sa bi li da de e
co muns;

e) o co man dan te-em-che fe das for ças fe de ra is, nos cri mes de res -
pon sa bi li da de;

f) os ju í zes das re la ções dos es ta dos, nos cri mes de res pon sa bi li -
da de;

II – to mar co nhe ci men to dos pro ces sos do art. 51, 2ª par te, e jul -
gá-los em grau de re cur so;

III – de ci dir:
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a) as ques tões sus ci ta das en tre um ou mais es ta dos ou qual quer
ci da dão e o go ver no fe de ral, en tre dois ou mais es ta dos ou en tre es tes e
al gum ou al guns ci da dãos de ou tro es ta do;

b) as ques tões de Di re i to Ma rí ti mo;
c) as ques tões que se le van tem so bre a exe cu ção des ta Cons ti tu i ção

e das leis fe de ra is; 
d) as ques tões de or dem ci vil ou cri mi nal, que pos sam le van tar-se

em re la ção aos tra ta dos in ter na ci o na is;
e) as re cla ma ções dos es tran ge i ros, fun da das na lei pes so al ou

em con tra tos com o go ver no fe de ral ou dos es ta dos;
IV – re sol ver os con fli tos en tre as re la ções ou ou tros tri bu na is,

con for me a lei de ter mi nar.
Art. 49. Ha ve rá em cada es ta do uma re la ção com o nú me ro de

ju í zes que a lei de ter mi nar.
Estes se rão es co lhi dos pelo pre si den te dos Esta dos Uni dos, em lis ta 

trí pli ce, or ga ni za da pela Cor te Su pre ma de Jus ti ça com os ju í zes mais an ti gos.
Exer ce rão as suas fun ções por doze anos, e po de rão con ti nu ar,

en quan to bem ser vi rem.
Art. 50. Cada re la ção no me a rá en tre os seus mem bros, o res pec ti vo

pre si den te e o de le ga do do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i -
ções se rão de fi ni das em lei.

Orga ni za rá sua se cre ta ria, no me a rá e de mi ti rá seus em pre ga dos
e pro ve rá os res pec ti vos ofí ci os de jus ti ça.

Art. 51. As re la ções to ma rão co nhe ci men to de to dos os pro ces sos 
cri mes ou cí ve is, se gun do a al ça da, no cí vel, que a lei de ter mi nar.

Suas de ci sões po rão fim aos pro ces sos e ques tões sus ci ta das nos
es ta dos, me nos quan to a:

I – ha be as cor pus;
II – con de na ções por cri mes po lí ti cos;
III – ques tões so bre es pó li os de i xa dos por es tran ge i ros, sem pre

que, por tra ta dos ou con ven ções, não es te ja pro vi den ci a do. Nes tes ca sos,
po de rá ha ver re cur so para a Cor te Su pre ma de Jus ti ça.

Art. 52. Uma lei de ter mi na rá as de ma is atri bu i ções que jul gar
con ve ni en te com pe ti rem à Cor te Su pre ma de Jus ti ça e às re la ções dos es ta dos,
e bem as sim os ven ci men tos de seus mem bros e dos em pre ga dos das re par -
ti ções res pec ti vas.

TÍTULO II
Do Esta do

Art. 53. Cada es ta do exer ce rá to dos os po de res que por esta
Cons ti tu i ção não fo rem de le ga dos à Fe de ra ção.
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Art. 54. Fará sua Cons ti tu i ção sob as se guin tes ba ses:
I – Qu an to a or ga ni za ção de po de res:

Con fi a rá o Po der Exe cu ti vo a uma ou mais pes so as, o Le gis la ti vo 
a uma ou duas Câ ma ras, como en ten der, mar can do o pra zo de du ra ção do
man da to, a épo ca e for ma de ele i ção, atri bu i ções, res pon sa bi li da de e ven ci -
men tos.

II – Qu an to a di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is:
Fará ex pres sa men ção de to dos os di re i tos con sa gra dos na Cons -

ti tu i ção Fe de ral.
III – Qu an to ao re gi me ele i to ral:
Ado ta rá, como con di ções de ca pa ci da de ele i to ral, ati va e pas si va,

para os car gos fe de ra is, a ida de de 21 anos e os de ma is re qui si tos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, po den do, quan to aos car gos do es ta do, es ta be le cer gra da ção 
de ida de, bem como o re gi me ele i to ral, di re to ou in di re to, se gun do pa re cer
mais con ve ni en te.

Art. 55. Cri a rá suas ins ti tu i ções par ti cu la res, di vi sões ju di ciá ri as
e ad mi nis tra ti vas, ele ge rá seus le gis la do res e go ver na do res.

Art. 56. Orga ni za rá a ins tru ção pri má ria gra tu i ta e es ta be le ce rá
as con di ções em que ela se pos sa tor nar obri ga tó ria.

Art. 57. De po is de fi xa dos os li mi tes dos atu a is es ta dos, cada um
de les fará suas leis de ter ras, flo res tas e mi nas.

Art. 58. A dis po si ção do art. 8o, pri me i ra par te, não ini be o es ta -
do de le gis lar:

I – so bre lo ca ção de ser vi ços;
II – so bre imó ve is, de modo a fa ci li tar sua mo bi li za ção, ser vin do

o tí tu lo de re gis tro para trans fe rên cia do do mí nio, nos con tra tos one ro sos e
para a cons ti tu i ção da hi po te ca e an ti cre se.

Art. 59. Enquan to por lei do Con gres so Na ci o nal, não se pro ce -
der a re vi são e clas si fi ca ção dos im pos tos, di re i tos ou ta xas que cons ti tu em
o sis te ma fi nan ci al exis ten te, fi cam ga ran ti das aos es ta dos as mes mas fa cul -
da des or ça men tá ri as que per ten ci am às an ti gas pro vín ci as.

Se, po rém, de cor ri dos dois anos de po is de apro va da esta Cons ti -
tu i ção, ne nhu ma pro vi dên cia for to ma da pelo Con gres so Na ci o nal, cada
es ta do terá o di re i to de or ga ni zar seu re gi me fi nan ce i ro, não po den do,
en tre tan to, de cre tar im pos tos de ex por ta ção, bem como de im por ta ção
so bre pro du tos e mer ca do ri as pro ce den tes de ou tros es ta dos.

Art. 60. Os tí tu los e pa péis pú bli cos ou ofi ci a is, ju di ciá ri os ou ad -
mi nis tra ti vos de cada es ta do, te rão fé em ou tros es ta dos, me di an te qual quer 
for ma li da de que o Con gres so Na ci o nal de cre tar.

Art. 61. Cada es ta do é obri ga do a en tre gar sem de mo ra os cri mi -
no sos de ou tros es ta dos à au to ri da de que os re cla mar.
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Art. 62. Ne nhum es ta do po de rá fa zer guer ra a ou tro. Suas que i xas
de ve rão ser sub me ti das à Cor te Su pre ma de Jus ti ça. A de ci são que esta
pro fe rir será man ti da pelo go ver no fe de ral.

TÍTULO III
Do mu ni cí pio

Art. 63. A cir cuns cri ção ter ri to ri al atu al men te de no mi na da mu -
ni cí pio, des de que te nha a po pu la ção de quin ze a vin te mil al mas, po de rá
ser re or ga ni za da por uma lei do es ta do, que con te rá, en tre ou tras, as dis po si -
ções se guin tes:

I – Em cada mu ni cí pio ha ve rá um con se lho, que to ma rá re so lu -
ções so bre os as sun tos do § 4º e um in ten den te com fun ções exe cu ti vas.

O con se lho será de ele i ção po pu lar. A esta po de rão con cor rer,
além dos ele i to res, os es tran ge i ros da cir cuns cri ção, se gun do as con di ções
que uma lei do es ta do de ve rá es ta be le cer.

O in ten den te será es co lhi do pelo go ver na dor do es ta do, em lis ta
trí pli ce or ga ni za da pelo con se lho.

II – O Po der Le gis la ti vo do es ta do po de rá re vo gar qua is quer re -
so lu ções mu ni ci pa is, que ofen dam os di re i tos de ou tros mu ni cí pi os ou as
leis fe de ra is ou do Esta do.

O Po der Ju di ciá rio é o com pe ten te para co nhe cer e jul gar as in -
fra ções das re so lu ções mu ni ci pa is.

III – O con se lho or ga ni za rá seu re gi me de tra ba lho, as re par ti -
ções que jul gar ne ces sá ri as, no me a rá e de mi ti rá os res pec ti vos em pre ga dos
e ele ge rá den tre seus mem bros, seu pre si den te.

IV – O con se lho to ma rá de li be ra ções so bre es tra das, ruas, pra ças, 
jar dins, lo gra dou ros pú bli cos, mer ca dos, abas te ci men to d’água, ser vi ços de
ir ri ga ção e de ex tin ção de in cên di os, ilu mi na ção, ins tru ção pri má ria e se cun -
dá ria, cri an do es co las agrí co las, au las de co mér cio e de ar tes, es pe tá cu los
pú bli cos, mu se us e bi bli o te cas po pu la res, hos pi ta is, po lí cia, hi gi e ne e sa ú de
pú bli ca, ce mi té ri os, bem como so bre to dos os ser vi ços e obras pe cu li a res
aos in te res ses e eco no mia do mu ni cí pio.

V – Fi xa rá anu al men te a des pe sa mu ni ci pal e es ta be le ce rá im -
pos tos.

VI – Orga ni za rá e sus ten ta rá uma guar da mu ni ci pal des ti na da a
au xi li ar os po de res mu ni ci pa is, no exer cí cio de suas fun ções.

VII – Pro ce de rá às de sa pro pri a ções por uti li da de mu ni ci pal, na
for ma de cre ta da por lei do Esta do.

VIII – Terá uma agên cia de imi gra ção in cum bi da de pres tar to das
as in for ma ções e au xí li os aos imi gran tes que o qui se rem, no in tu i to de
guiá-los em es ta be le ci men to e ga ran tir seus di re i tos.
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IX – Orga ni za rá ser vi ços de so cor ros aos in di gen tes, que, por en -
fer mi da de ou ve lhi ce, tor na rem-se in ca pa zes para o tra ba lho.

Um im pos to es pe ci al, de no mi na do taxa dos po bres, po de rá ser
vo ta do para esse fim.

Art. 64. Uma lei do es ta do mar ca rá as atri bu i ções do in ten den te,
po de rá am pli ar a com pe tên cia do con se lho e de ter mi na rá o quan tum da
mul ta e o tem po má xi mo de pri são, que po de rão ser im pos tos, nas in fra ções 
das re so lu ções mu ni ci pa is.

Art. 65. Se duas ou mais lo ca li da des con tí guas, que, iso la da men te
con ten do nú me ro de ha bi tan tes in fe ri or ao re fe ri do no art. 63, uni das o
com ple ta rem, po de rão se or ga ni zar na for ma dos ar ti gos an te ce den tes.

Art. 66. O mu ni cí pio, que con ti ver o do bro ou mais da po pu la ção 
do art. 63, po de rá di vi dir-se para for mar no vos.

TÍTULO IV
Do ci da dão

SEÇÃO I
Das qua li da des de bra si le i ro e de ci da dão bra si le i ro

Art. 67. É bra si le i ro:

I – o que ti ver nas ci do no Bra sil, ain da que o pai seja es tran ge i ro,
uma vez que este não re si da por ser vi ço de sua na ção;

II – o fi lho de pai bra si le i ro e o le gí ti mo de mãe bra si le i ra, nas ci do
em país es tran ge i ro, quan do es ta be le cer do mi cí lio na Re pú bli ca;

III – o fi lho de pai bra si le i ro, que es ti ves se em país es tran ge i ro ao 
ser vi ço da Re pú bli ca, em bo ra não ve nha es ta be le cer do mi cí lio no país;

IV – o es tran ge i ro que, se achan do no Bra sil, no dia da pro cla ma -
ção da Re pú bli ca, não de cla rar até 15 de maio do cor ren te ano, que pre fe re
con ser var a sua na ci o na li da de, na for ma do de cre to do go ver no pro vi só rio,
de 15 de de zem bro de 1889;

V – o es tran ge i ro que pos su ir bens imó ve is no Bra sil e for ca sa do 
com bra si le i ra ou ti ver fi lhos bra si le i ros, sal vo se ma ni fes tar, pe ran te a au -
to ri da de que a lei de sig nar, a in ten ção de con ser var a sua na ci o na li da de;

VI – o es tran ge i ro na tu ra li za do.
Art. 68. É ci da dão bra si le i ro todo aque le que, pos su in do qual -

quer das qua li da des do art. 67, te nha a ida de de 21 anos com ple tos e es te ja
alis ta do ele i tor.

Não po de rão ser alis ta dos ele i to res:

I – os men di gos;
II – os anal fa be tos;
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III – as pra ças de pré do Exér ci to e da Arma da e as de qual quer
ins ti tu i ção mi li tar, cri a da e sus ten ta da pe los es ta dos;

IV – os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções 
ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, uma vez que seus mem bros se -
jam li ga dos por voto de obe diên cia ou re gra ou es ta tu to que im por te a per -
da ou o sa cri fí cio ir re vo gá vel da li ber da de.

Art. 69. Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro:

I – por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
II – en quan to du ra rem os efe i tos de qual quer con de na ção cri mi nal.

Art. 70. Per de os di re i tos de ci da dão bra si le i ro:

I – o que se na tu ra li zar em país es tran ge i ro;
II – o que, sem li cen ça do Con gres so Na ci o nal, ace i tar em pre go,

pen são ou con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro;
III – o que for ba ni do por sen ten ça.
Art. 71. A per da dos di re i tos de ci da dão não é ir re vo gá vel. Uma

lei do Con gres so Na ci o nal es ta be le ce rá as con di ções de re a bi li ta ção.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 72. A pre sen te Cons ti tu i ção ga ran te a to dos, es tran ge i ros,
bra si le i ros na tu ra li za dos e ci da dãos bra si le i ros – a in vi o la bi li da de dos di re i tos
in di vi du a is e ci vis que tem por base a li ber da de, a se gu ran ça e a pro pri e da de,
nos ter mos se guin tes:

I – To dos são igua is pe ran te a lei, que não terá efe i to re tro a ti vo.
II – Nin guém pode fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa se não

em vir tu de da lei.
III – To dos po dem co mu ni car seus pen sa men tos por pa la vras e

es cri tos e pu bli cá-los pela im pren sa, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon -
sa bi li zan do-se pe los abu sos que co me te rem no exer cí cio des te di re i to, nos
ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.

IV – To dos po dem pro fes sar, pri va da ou pu bli ca men te qual quer
re li gião, uma vez que não ata quem a so be ra nia na ci o nal, nem per tur bem a
paz pú bli ca.

V – To dos po dem con ser var-se no país ou dele sair, le van do con -
si go seus bens, sal vo pre ju í zo de ter ce i ro e guar da dos os re gu la men tos po li ci a is.

VI – To dos têm em sua casa, um asi lo in vi o lá vel: nela não se
po de rá en trar sem seu con sen ti men to, sal vo quan do for de vi do so cor ro a
pa ci en tes de cri mes ou de sas tres ou que se te nha, por man da do le gal, de
apre en der qual quer ins tru men to de cri mes ou pren der al gum cri mi no so.
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VII – Nin guém po de rá ser pre so, se não em caso de fla gran te
de li to ou em vir tu de de man da do ju di ci al, ex ce to nos ca sos de cla ra dos em
lei; nem con ser va do na pri são sem cul pa for ma da, ou se ti ver pres ta do fi an ça
idô nea, nos ca sos em que a lei per mi tir.

VIII – Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela pres cri ta, sen do ga ran ti dos
to dos os me i os de de fe sa, a co me çar pela en tre ga, den tro de 24 ho ras, de
uma nota as si na da pela au to ri da de e da qual cons ta rá o mo ti vo da pri são e
os no mes do acu sa dor e das tes te mu nhas.

A pena não pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
IX – É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de em toda a sua ple ni tu de,

sal vo o caso de de sa pro pri a ção por uti li da de pú bli ca, com pré via in de ni za ção.
X – É per mi ti do todo gê ne ro de tra ba lho, in dús tria ou co mér cio,

uma vez que não se opo nha à mo ra li da de, se gu ran ça ou sa ú de pú bli ca.
XI – Os in ven to res te rão a pro pri e da de de suas des co ber tas e

pro du ções, com pe te-lhes o pri vi lé gio ex clu si vo tem po rá rio.
XII – É in vi o lá vel o se gre do da cor res pon dên cia. A lei de ter mi na rá

a res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção dos cor re i os ou de ou tra qual quer
en car re ga da de trans mi ti-la.

XIII – É fa cul ta do a to dos apre sen tar ver bal men te ou por es cri to,
a qual quer dos três po de res, re cla ma ções, que i xas ou pe ti ções e ex por
qual quer in fra ção des ta Cons ti tu i ção ou de ou tra lei, pro mo ven do pe ran te a 
au to ri da de com pe ten te a efe ti va res pon sa bi li da de do in fra tor.

XIV – É ga ran ti do o di re i to de re u nião e as so ci a ção, sem ar mas e
para fins úte is.

Art. 73. A de cla ra ção de di re i tos do ar ti go an te ce den te não im por ta 
res tri ção dos de ma is di re i tos ci vis e in di vi du a is ou das ga ran ti as, que pos -
sam ser con si de ra das, como re sul tan tes dos prin cí pi os des ta Cons ti tu i ção.

Art. 74. Além dos di re i tos ci vis e in di vi du a is, com pe te ao ci da dão
bra si le i ro o di re i to de voto ati vo ou pas si vo e o de exer cer car gos pú bli cos
fe de ra is, dos es ta dos ou mu ni cí pi os.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is e Su ple men ta res

Art. 75. O Con gres so Na ci o nal or ga ni za rá to das as leis que fo rem 
ne ces sá ri as para a exe cu ção dos pre ce i tos des ta Cons ti tu i ção.

Art. 76. O Con gres so fará uma lei es ta tu in do o pro ces so de alis -
ta men to de ele i to res e das ele i ções para car gos fe de ra is, es ta be le cen do as 
in com pa ti bi li da des en tre os car gos e ca pa ci da de pas si va ele i to ral.

Art. 77. Os ci da dãos que exer ce rem fun ções de qual quer dos três
po de res cons ti tu ci o na is, não po de rão exer cer as de ou tros.
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Art. 78. O ha be as cor pus terá apli ca ção a to dos os ca sos de vi o lên cia
ou cons tran gi men to à li ber da de in di vi du al, sal vo o caso do ar ti go se guin te.

Art. 79. Em caso de co mo ção in ter na ou de guer ra ex ter na, que
po nha em pe ri go a exe cu ção des ta Cons ti tu i ção ou o exer cí cio de qual quer
au to ri da de por ela cri a da, será de cla ra da em es ta do de sí tio, qual quer par te
do ter ri tó rio na ci o nal, e aí fi ca rão sus pen sas as ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Esta de cla ra ção com pe ti rá, na au sên cia do Con gres so Na ci o nal,
ao pre si den te dos Esta dos Uni dos, que não po de rá con de nar por si nem
apli car pe nas, mas se li mi ta rá, a res pe i to das pes so as, a pro vi dên ci as ten -
den tes:

I – à de ten ção, em qual quer lu gar que não se jam cár ce res nem
pri sões des ti na das aos réus co muns;

II – à re ti ra da para um pon to qual quer do ter ri tó rio na ci o nal.
Art. 80. Os bra si le i ros são obri ga dos a pe gar em ar mas em de fe sa 

da pá tria.
Art. 81. Nin guém será isen to de con tri bu ir para as des pe sas

pú bli cas, na for ma que for pres cri ta por lei.
Art. 82. Os pro ces sos fin dos em ma té ria cri me po de rão ser re vis tos, 

em qual quer tem po, pela Cor te Su pre ma de Jus ti ça, para o fim de ser re for -
ma da ou con fir ma da a sen ten ça con de na tó ria.

A lei mar ca rá os ca sos e a for ma de re vi são, de ven do ser sem pre
ou vi do o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

A re vi são po de rá ser re que ri da pelo sen ten ci a do ou por qual -
quer pes soa do povo, ou ex of fi cio , pelo re fe ri do pro cu ra dor.

Art. 83. Ne nhu ma lei po de rá res ta be le cer as pe nas abo li das pe las 
leis vi gen tes; fica ex tin ta a de ga lés, e a de pri são não ex ce de rá de 20 anos.
Os tra ba lhos a que os réus fo rem con de na dos se rão fe i tos no re cin to das
pri sões.

Art. 84. O man da to de re pre sen tan tes será re vo gá vel em qual quer
tem po, me di an te pro pos ta de um ter ço e vo ta ção de três quar tos do nú me ro 
de ele i to res da cir cuns cri ção ele i to ral a que per ten ce rem.

Igual di re i to com pe te às le gis la tu ras dos es ta dos, em re la ção aos
se na do res.

Art. 85. A san ção de que fala o art. 26, en ten der-se-á ne ga da, se o 
pre si den te dos Esta dos Uni dos não se de cla rar no pra zo de dez dias.

Art. 86. Os re pre sen tan tes e se na do res de ve rão pres tar a afir ma ção
de ob ser var esta Cons ti tu i ção e bem cum prir seus de ve res. Igual afir ma ção
de ve rão pres tar os fun ci o ná ri os pú bli cos sem ex ce ção.

Estes se rão res pon sá ve is pe los abu sos e omis sões pra ti ca dos no
exer cí cio de suas fun ções, bem como por não fa ze rem efe ti va men te res pon -
sá ve is seus su bal ter nos.
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Art. 87. Enquan to não se pro ce der ao re cen se a men to da po pu la ção
da Re pú bli ca, os mem bros da Câ ma ra de Re pre sen tan tes se rão em nú me ro
de 225, dis tri bu í dos pela for ma se guin te:

São Pa u lo 25
Mi nas Ge ra is 25

Pará 20
Per nam bu co 20

Ba hia 20
Rio de Ja ne i ro 20

Rio Gran de do Sul 20
Ma ra nhão 8

Ce a rá 8

Dis tri to Fe de ral 8
Pa ra í ba 6

Ala go as 6
Ama zo nas 5

Ser gi pe 5
Pa ra ná 5

Pi a uí 4
Rio de Gran de do Nor te 4

Art. 88. Con ti nu am em vi gor, até que se jam re vo ga das, as leis do 
an ti go re gi me, quan do ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não fo rem con trá ri as à
for ma de go ver no ado ta da por esta Cons ti tu i ção, aos pre ce i tos des ta ou aos
prin cí pi os que fo rem con si de ra dos seus co ro lá ri os.

Art. 89. A in ter pre ta ção por via de au to ri da de ou como me di da
ge ral, per ten ce ao Po der Le gis la ti vo.

Art. 90. As for ças fe de ra is se rão for ma das de vo lun tá ri os ou de
con tin gen tes que dará cada es ta do, a quem com pe te cha mar a ser vi ço os
ci da dãos que se acha rem nas con di ções pres cri tas pela res pec ti va le gis la tu ra.

Art. 91. Ne nhu ma for ça ar ma da po de rá fa zer re qui si ções.
Art. 92. A ju ris di ção mi li tar só se tor na rá efe ti va para os de li tos e 

fal tas, em co ne xão di re ta com a dis ci pli na mi li tar.
Art. 93. A lei ânua de for ça pú bli ca de ter mi na rá o modo de dis tri -

bu i ção e em pre go das tro pas fe de ra is, de ma ne i ra a não ha ver, em tem po de 
paz, co man dos mi li ta res fi xos e per ma nen tes, se não nas fron te i ras, for ta le zas,
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ar se na is, quar téis e de pó si tos que se rão es ta be le ci dos lon ge dos cen tros
po pu lo sos.

Art. 94. A pre sen te Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, em qual quer
de suas par tes, por pro pos tas de dois ter ços do nú me ro de re pre sen tan tes e
se na do res, em qual quer le gis la tu ra.

A pro pos ta pas sa rá por três dis cus sões. Apro va da esta por três
quar tos do nú me ro de re pre sen tan tes e de se na do res, pre va le ce rá, como
par te in te gran te da mes ma Cons ti tu i ção, sen do pu bli ca da, com as as si na tu -
ras dos pre si den tes e se cre tá ri os de cada uma das câ ma ras.

Extra í do de RIBEIRO, João Co e lho Go mes.  A gê ne se his tó ri ca da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sub sí dio
para sua in ter pre ta ção e re for ma. Os an te pro je tos, con tri bu i ções e pro gra mas. Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Grá fi cas da Liga Ma rí ti ma Bra si le i ra, 1917. Págs. 59-76.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  375



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

323.7 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, APRESENTADO
PELA COMISSÃO NOMEADA PELO GOVERNO

PROVISÓRIO (“COMISSÃO DOS CINCO”)
(30 MAIO 1890)

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A na ção bra si le i ra ado ta como for ma de go ver no, sob o re -
gí men re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va, pro cla ma da pelo
De cre to nº 1, de 15 de no vem bro de 1889; em suas re la ções ofi ci a is

se de no mi na rá: Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil.
Art. 2º As an ti gas pro vín ci as se rão con si de ra das es ta dos, e o

Dis tri to Fe de ral, ou tro ra mu ni cí pio ne u tro, con ti nu a rá a ser a ca pi tal da
União, até que o Con gres so re sol va a sua trans fe rên cia.

Pa rá gra fo úni co. Esco lhi do para este fim o ter ri tó rio, com o as sen ti -
men to do Esta do ou Esta dos, de que hou ver de ser des mem bra do, o re fe ri do
mu ni cí pio será ane xa do ao Esta do do Rio de Ja ne i ro ou for ma rá novo Esta do,
con for me de ter mi nar o Con gres so.

Art. 3º Qu al quer dos Esta dos atu a is po de rá in cor po rar-se a ou tro 
Esta do, com apro va ção do Con gres so.

Art. 4º Os atu a is Esta dos, e aque le ou aque les que re sul ta rem da
ane xa ção, con for me o ar ti go pre ce den te, po de rão se sub di vi dir, a todo tem po,
me di an te re so lu ção do seu po der le gis la ti vo e au to ri za ção do Con gres so.

Pa rá gra fo úni co. Não será des mem bra da por ção al gu ma de um
Esta do para ane xar-se a ou tro, nem se po de rá for mar Esta do novo por jun ção
de fra ções de ter ri tó ri os di fe ren tes, sem pro pos ta e as sen ti men to dos Esta dos
in te res sa dos e apro va ção do Con gres so.

Art. 5º Com pe te a cada Esta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, as
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção, po den do a União sub si diá-lo, 
so men te no caso ex cep ci o nal de ca la mi da de pú bli ca.

Art. 6º O go ver no fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os pe cu -
li a res dos Esta dos, sal vo:



1º) para re pe lir in va são es tran ge i ra ou de ou tro Esta do;
2º) para ga ran tir a for ma re pu bli ca na;
3º) para res ta be le cer a or dem e tran qüi li da de no Esta do, à re qui -

si ção do seu res pec ti vo go ver no;

4º) para ga ran tir a exe cu ção e cum pri men to das sen ten ças fe de ra is.

Art. 7º Na ca pi tal da União, so men te se rão cus te a das pelo te sou -
ro na ci o nal, as des pe sas de ca rá ter e na tu re za fe de ral.

Art. 8º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:

§ 1º Os im pos tos de im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra, à
che ga da nas fron te i ras da União, ma rí ti mas, ter res tres ou flu vi a is.

§ 2º Os de en tra das e sa í das de na vi os, sen do li vre o co mér cio de
ca bo ta gem a mer ca do ri as na ci o na is ou es tran ge i ras, que já te nham pago o
im pos to de im por ta ção.

§ 3º Os do selo do pa pel.
§ 4º As ta xas pos ta is.

Art. 9º É da com pe tên cia ex clu si va do Esta do de cre tar im pos tos:

§ 1º So bre a ex por ta ção de mer ca do ri as, sal vo sen do pro du to de
ou tro Esta do. De 1897 em di an te, ces sa rá todo e qual quer im pos to so bre a
ex por ta ção.

§ 2º So bre a pro pri e da de ter ri to ri al.
§ 3º So bre a trans mis são de pro pri e da de.
Pa rá gra fo úni co. Só quan do des ti na da para con su mo em seu

ter ri tó rio, po de rá o Esta do lan çar so bre a im por ta ção de mer ca do ri as
es tran ge i ras, re ver ten do po rém o re sul ta do do im pos to para o te sou ro
na ci o nal.

Art. 10. A dis cri mi na ção das com pe tên ci as de que tra tam os arts.
8 e 9 não ini be a União e cada Esta do de cri ar, cu mu la ti va ou não, ou tras
fon tes de re ce i ta.

Art. 11. Igual men te à União como aos Esta dos cabe o di re i to de
le gis lar so bre es tra das de fer ro e na ve ga ção in te ri or. Uma lei do Con gres so
de ter mi na rá e re gu la rá a res pec ti va com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. A União não po de rá con ce der sub ven ção,
pri vi lé gio de zona ou qual quer ou tro fa vor a em pre sas de vi a ção fér rea;
con tu do, po de rá lhes con ce der ga ran ti as de ju ros até o pra zo má xi mo de
10 anos.

Art. 12. São ór gãos ne ces sá ri os da so be ra nia na ci o nal, os po -
de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, in de pen den tes e har mô ni cos
en tre si.
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SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 13. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so com a
san ção, em re gra, pelo pre si den te da Re pú bli ca. Com põe-se de duas câ ma ras:
a dos de pu ta dos e a dos se na do res.

Art. 14. O Con gres so se re u ni rá to dos anos, na ca pi tal fe de ral, no dia
3 de maio, in de pen den te men te de con vo ca ção, e fun ci o na rá três me ses, con ta -
dos do dia da ins ta la ção, sal vo pror ro ga ção ou con vo ca ção ex tra or di ná ria.

Art. 15. A ele i ção para se na do res e de pu ta dos far-se-á si mul ta ne a -
men te em todo o país.

Art. 16. A Câ ma ra dos De pu ta dos e a dos Se na do res tra ba lha rão
se pa ra da men te; re co nhe ce rão os po de res de seus mem bros res pec ti vos, e só 
fun ci o na rão, es tan do pre sen te a ma i o ria dos mem bros que as com pu se rem,
po den do os au sen tes ser com pe li dos ao com pa re ci men to das ses sões, pe los
me i os que es ta be le ce rem os res pec ti vos re gi men tos.

Art. 17. Cada uma das câ ma ras pro ce de rá à ele i ção de sua mesa,
or ga ni za rá o seu re gi men to in ter no, es ta be le cen do pe nas cor re ci o na is
con tra os res pec ti vos mem bros, in clu si ve a de ex clu são, no me a rá os em pre -
ga dos de sua se cre ta ria, e re gu la rá o res pec ti vo ser vi ço de po lí cia in ter na.

Art. 18. As ses sões se rão pú bli cas, des de que o con trá rio não for
de ter mi na do pela ma i o ria dos mem bros pre sen tes.

Art. 19. Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
Art. 20. Não se pode ser mem bro de am bas as câ ma ras.
Art. 21. Só no exer cí cio e cum pri men to de suas fun ções se rão

in vi o lá ve is os de pu ta dos e se na do res por suas opi niões e vo tos. Ces sa a
in vi o la bi li da de em to dos os ca sos de ca lú nia ou in jú ria.

Art. 22. Du ran te o man da to, os de pu ta dos e se na do res não se rão
pre sos nem pro ces sa dos cri mi nal men te, sem pré via li cen ça da câ ma ra a que 
per ten ce rem, sal vo o caso de fla gran te de li to, em que, fe i to o pro ces so até
pro nún cia ex clu si ve, a au to ri da de pro ces san te re me te rá os au tos à câ ma ra
res pec ti va, para que esta re sol va se a acu sa ção pro ce de ou não.

Art. 23. Os mem bros do Con gres so pres ta rão afir ma ção de bem
cum prir os seus de ve res. Ven ce rão du ran te as ses sões um sub sí dio pe cu niá rio, 
que cada uma das câ ma ras mar ca rá, no fim da úl ti ma ses são le gis la ti va
an te ri or, além de uma in de ni za ção para des pe sas de vin da e vol ta.

Art. 24. Du ran te o man da to, os de pu ta dos e os se na do res não
exer ce rão os seus em pre gos, nem po de rão ser no me a dos para qual quer car go
ou co mis são, sem li cen ça da câ ma ra a que per ten ce rem.
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CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 25. A Câ ma ra dos De pu ta dos é cons ti tu í da de re pre sen tan tes
dos po vos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, na pro por ção de um por
70.000 ha bi tan tes, ou fra ção que ex ce da de 30.000.

Pa rá gra fo úni co. Esta base de re pre sen ta ção não pode ser di mi -
nu í da, e qual quer que seja o au men to da po pu la ção de ve rá ser es ta be le ci da
a pro por ção, de ma ne i ra que não ex ce da de 250 o nú me ro de de pu ta dos.

Art. 26. Para o efe i to do ar ti go pre ce den te, o go ver no, den tro do
pra zo má xi mo de três anos, con ta dos da data de ins ta la ção do pri me i ro
Con gres so, man da rá pro ce der aos tra ba lhos da or ga ni za ção da es ta tís ti ca
ge ral da po pu la ção da União, os qua is se rão re vis tos de 10 em 10 anos.

Art. 27. Com pe te à Câ ma ra dos De pu ta dos a ini ci a ti va de to das
as leis so bre im pos tos e sor te io mi li tar, a dis cus são ini ci al dos pro je tos apre -
sen ta dos pelo Po der Exe cu ti vo e a de cla ra ção da pro ce dên cia ou im pro ce -
dên cia da acu sa ção do pre si den te da Re pú bli ca nos ter mos do art. 60.

CAPÍTULO III
Da Câ ma ra dos Se na do res

Art. 28. A Câ ma ra dos Se na do res re pre sen ta os Esta dos, sen do
de três mem bros a re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral.

Art. 29. O man da to de se na dor du ra rá nove anos, re no van do-se
o Se na do pelo ter ço tri e nal men te, na mes ma épo ca, em que se fi zer a ele i ção 
para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pa rá gra fo úni co. No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, o Se -
na do sor te a rá o pri me i ro e o se gun do ter ço de seus mem bros, que de ve rão
ser subs ti tu í dos, mas de for ma que so men te seja des fal ca da de um voto por
triê nio, a re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral.

Art. 30. Va gan do al gu ma ca de i ra no Se na do, pro ce der-se-á ime -
di a ta men te à ele i ção no Esta do a que per ten cer o se na dor. O que for ele i to
só exer ce rá o man da to pelo res tan te do tem po que ain da fal ta va ao subs ti tu í do.

Art. 31. O vice-pre si den te da Re pú bli ca será o pre si den te do
Se na do; só terá o voto de qua li da de, sen do subs ti tu í do em sua au sên cia ou
im pe di men to, pelo vice-pre si den te do Se na do. 

Art. 32. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o pre si den te
da Re pú bli ca e mais fun ci o ná ri os pú bli cos, nos ter mos e pela for ma que a
Cons ti tu i ção es ta be le ce.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhum dos acu sa dos será con de na do se não
por dois ter ços dos vo tos pre sen tes; em to dos os ca sos, não irá além da per da
do car go, ou de cre ta ção de in ca pa ci da de para exer cer qual quer ou tro
em pre go, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça or di ná ria con tra o con de na do.
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CAPÍTULO IV
Atri bu i ções do Con gres so

Art. 33. Com pe te ao Con gres so:

1º) Orçar a re ce i ta e fi xar a des pe sa fe de ral anu al men te.
2º) Au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos, es ta be -

le cer me i os para pa ga men to da dí vi da, ar re ca da ção e dis tri bu i ção das ren das
na ci o na is.

3º) Re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal, bem como o dos Esta dos
en tre si e com o Dis tri to Fe de ral, al fân de gas e por tos, cri ar ou su pri mir
en tre pos tos, e re gu lar a li vre na ve ga ção dos rios que ba nhem dois ou mais
Esta dos, ou cor ram por ter ri tó rio es tran ge i ro.

4º) De ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção das
mo e das, e fi xar o pa drão dos pe sos e me di das.

5º) Re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos Esta dos en tre
si, os do Dis tri to Fe de ral e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes.

6º) De cre tar a acu sa ção do pre si den te da Re pú bli ca, no caso do
art. 62.

7º) Au to ri zar o go ver no a de cla rar a guer ra e a fa zer a paz, re sol -
ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções do Po der Exe cu ti vo com 
as na ções es tran ge i ras.

8º) De sig nar a ca pi tal da União, con ce der sub sí di os, na hi pó te se
do art. 5º, pro ver as ne ces si da des do ser vi ço de cor re i os e te lé gra fos na ci o -
na is e a se gu ran ça das fron te i ras.

9º) Fi xar anu al men te as for ças de ter ra e mar, con ce der ou ne gar
pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal.

10) Mo bi li zar e dis por das for ças dos Esta dos, nos ca sos es ta be le -
ci dos nes ta Cons ti tu i ção.

11) De cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio
na ci o nal, em caso de ata que por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção in ter na,
e apro var ou sus pen der o que for de cla ra do pelo Po der Exe cu ti vo, na au sên cia 
do Con gres so.

12) Di mi nu ir os qua dros do Exér ci to, à pro por ção que tra ta dos
de paz es ta be le çam o ar bi tra men to, como re cur so obri ga tó rio com san ção
in ter na ci o nal, sem pre ju í zo dos ofi ci a is ou pra ças que fo rem dis pen sa dos.

13) Orga ni zar, no pra zo má xi mo de cin co anos, a co di fi ca ção das 
leis ci vis, co mer ci a is e cri mi na is que de vem re gu lar as res pec ti vas re la ções
de di re i to, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, bem como a co di fi ca ção das leis de
pro ces so, sen do lí ci to aos Esta dos al te rar as dis po si ções de tais leis, em or dem
a adap tá-las con ve ni en te men te às suas con di ções pe cu li a res.

Exce di do este pra zo, sem es tar fe i to o tra ba lho de co di fi ca ção,
fica li vre aos Esta dos or ga ni zar por si, a co di fi ca ção de suas leis.
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14) Cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes as
atri bu i ções, mar car or de na dos e con fe rir, quan do jul gar ne ces sá rio, a no me a -
ção dos em pre ga dos su bal ter nos aos che fes das di fe ren tes re par ti ções de
ser vi ço pú bli co.

15) Con ce der anis tia.
16) Co mu tar e per do ar pe nas im pos tas, por cri me de res pon sa bi -

li da de aos fun ci o ná ri os fe de ra is.
17) Ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis; pro vi den ci ar so bre

to das as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral.

CAPÍTULO V
Leis e Re so lu ções

Art. 34. Com ex ce ção do es ta be le ci do no art. 27, to dos os pro je tos 
de lei po dem ter ori gem in dis tin ta men te, em qual quer das câ ma ras, des de
que se jam apre sen ta dos por al gum ou al guns de seus mem bros.

Art. 35. O pro je to de lei, ado ta do em uma das câ ma ras pas sa rá
para a ou tra, don de, de po is de apro va do, será en vi a do ao Po der Exe cu ti vo,
que, se tam bém apro vá-lo, o san ci o na rá e pro mul ga rá como lei.

Art. 36. Se o pre si den te da Re pú bli ca jul gar o pro je to con trá rio
aos in te res ses da União, opo rá o seu veto, den tro de 10 dias, con ta dos da -
que le em que o re ce beu e en viá-lo-á den tro de igual pra zo, à câ ma ra onde
ti ver tido ori gem, acom pa nha do das ra zões do veto. Pas sa dos os dez dias, o 
si lên cio do Po der Exe cu ti vo im por ta san ção do pro je to.

Art. 37. Re me ti do o pro je to à câ ma ra, onde ti ver ori gem, po de rá
ser apro va do em uma só dis cus são; e se o for por dois ter ços dos vo tos
pre sen tes, pas sa rá a ou tra câ ma ra, que o dis cu ti rá, e apro van do-o pela mes ma
for ma, o en vi a rá ao Po der Exe cu ti vo, para ime di a ta men te pro mul gá-lo
como lei.

Art. 38. Qu an do uma das câ ma ras mo di fi car pro je to vin do da
ou tra, vol ta rá este com as mo di fi ca ções à câ ma ra, onde ti ver tido ori gem, a
qual, se as ace i tar, o en vi a rá ao Po der Exe cu ti vo. No caso con trá rio, vol ta rá
o pro je to com as mo di fi ca ções à câ ma ra re vi so ra, onde bas ta rá um ter ço de
vo tos pre sen tes para re pro vá-las, su bin do en tão o pro je to sem elas, ao Po der
Exe cu ti vo; se as mo di fi ca ções, po rém, pas sa rem por dois ter ços dos vo tos
pre sen tes na câ ma ra re vi so ra, vol ta rão de novo com o pro je to à câ ma ra de
ori gem, onde bas ta rá um ter ço de vo tos pre sen tes para apro vá-las. Se as
mo di fi ca ções ain da fo rem re je i ta das, o pro je to irá sem elas, à san ção do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 39. Na ses são do mes mo ano, não se re no va rá a dis cus são de 
pro je to que hou ver sido re je i ta do in to tum.

Art. 40. São es tas as fór mu las da san ção e pro mul ga ção:
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1º) O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:
(ou re so lu ção).

2º) O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei:
(ou re so lu ção).

Art. 41. O pre si den te da Re pú bli ca, além de po der in di car um
pro je to de lei, pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, tem a fa cul da de pro pô-lo à 
opi nião na ci o nal dis per sa, pu bli can do-o com uma ex po si ção de mo ti vos.

Pa rá gra fo úni co. Fin do o pra zo de três me ses após o pro je to ter po di -
do che gar aos pon tos mais re mo tos da União, o pre si den te da Re pú bli ca sub -
me tê-lo-á, mo di fi ca do ou não, à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde se gui rá os trâ mi -
tes le ga is, po den do cada uma das Câ ma ras apro vá-lo em uma só dis cus são.

SEÇÃO II
Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 42. O Po der Exe cu ti vo será con fi a do ex clu si va men te a um
ci da dão, que terá o tí tu lo de pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

Art. 43. Na mes ma oca sião, em que se ele ger o pre si den te,
far-se-á a ele i ção do vice-pre si den te, que além da atri bu i ção do art. 31 de ve rá
subs ti tuí-lo em to dos os ca sos de im pe di men to ou fal ta.

Pa rá gra fo úni co. Na fal ta ou im pos si bi li da de do vice-pre si den te,
se rão cha ma dos o vice-pre si den te do Se na do, o pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos e o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, pela or dem em
que se acham men ci o na dos.

Art. 44. O pre si den te exer ce rá as fun ções por cin co anos, e só
de cor ri dos dois pe río dos igua is, po de rá ser re e le i to.

Art. 45. São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te ou
vice-pre si den te:

1º) ter nas ci do no Bra sil;
2º) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos.
Art. 46. Ao ser em pos sa do do car go, o pre si den te fará pu bli ca -

men te a se guin te afir ma ção, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça:

“Pro me to e afir mo man ter e cum prir com toda a fi de li da de a
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do em vis ta o bem ge ral da Re pú bli ca, o res pe i to
aos di re i tos in di vi du a is, a in te gri da de da pá tria e a união dos bra si le i ros.”

Art. 47. O pre si den te, o vice-pre si den te, e os se cre tá ri os do
go ver no só com li cen ça do Con gres so, po de rão sair do ter ri tó rio na ci o nal. A 
in fra ção des ta dis po si ção im por ta re nún cia do car go.
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CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 48. O pre si den te e vice-pre si den te se rão es co lhi dos pelo
povo, por ele i ção in di re ta, for man do os Esta dos cir cuns cri ções ele i to ra is,
ten do cada qual um nú me ro de ele i to res, igual ao dé cu plo de sua re pre sen -
ta ção no Con gres so. 

Art. 49. Os ele i to res re u nir-se-ão em cada Esta do, em um só
pon to de sig na do pelo res pec ti vo go ver no, e a ele i ção se efe tu a rá em
todo o ter ri tó rio da Re pú bli ca, no mes mo dia e hora, con tan to que não
seja do min go, 40 dias de po is da ele i ção po pu lar para os ele i to res es pe -
ci a is.

Art. 50. Vo tar-se-á dis tin ta men te em duas cé du las: em uma,
para pre si den te, em ou tra, para vice-pre si den te. Se rão or ga ni za das duas
lis tas di fe ren tes, ti ran do-se de cada uma dois exem pla res, nos qua is se
es cre ve rão os no mes dos vo ta dos com a in di ca ção do nú me ro de vo tos
que ob ti ve ram.

De cada uma des tas lis tas se ti ra rão três có pi as, que se rão re me ti das
fe cha das e se la das, uma ao go ver na dor no Esta do, e, no Dis tri to Fe de ral, à
au to ri da de que a lei de ter mi nar, ou tra ao Pre si den te do Se na do da União e
a ter ce i ra ao ar qui vo pú bli co.

Art. 51. Re u ni das as duas câ ma ras, pro ce der-se-á à apu ra ção ge ral
dos vo tos e se rão pro cla ma dos pre si den te e vice-pre si den te, os que ob ti ve rem
ma i o ria ab so lu ta.

Art. 52. Quer na ele i ção de pre si den te, quer na de vice-pre si den te,
se ne nhum dos can di da tos hou ver al can ça do ma i o ria ab so lu ta da vo ta ção
dos seus mem bros pre sen tes, o Con gres so ele ge rá o pre si den te e vice-pre si -
den te por ma i o ria ab so lu ta, em vo ta ção no mi nal, den tre os mais su fra ga -
dos, em cada uma das atas.

Art. 53. Se nin guém ob ti ver a vo ta ção do ar ti go an te ri or, fi ca rá
ele i to o que ti ver tido ma i or nú me ro de vo tos, caso te nha tam bém al can ça do
a ma i or vo ta ção dos ele i to res es pe ci a is; se as sim não for, pro ce der-se-á a
novo es cru tí nio, en tre os can di da tos que ob ti ve rem as duas ma i o res vo ta ções
na ele i ção do Con gres so e, sal vo a hi pó te se de ma i o ria ab so lu ta, será con si -
de ra do ele i to o que for mais vo ta do, caso te nha sido, den tre os con cor ren tes, o
mais vo ta do na ele i ção fe i ta pe los ele i to res es pe ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Sen do ne ces sá rio re pe tir-se o es cru tí nio, este
se fará ain da, en tre os que ob ti ve ram as duas ma i o res vo ta ções no Con -
gres so, tri un fan do afi nal o que con se guir ma i o ria ab so lu ta, ou en tão a re -
la ti va, se ti ver tido tam bém a mes ma ma i o ria na ele i ção fe i ta pe los ele i to res
es pe ci a is.
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CAPÍTULO III
Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 54. Com pe te ao pre si den te da Re pú bli ca:
1º) San ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do

Con gres so e ex pe dir de cre tos, re gu la men tos, avi sos e ins tru ções para sua
fiel exe cu ção.

2º) No me ar e de mi tir li vre men te os se cre tá ri os do go ver no e o
co man dan te em che fe das for ças fe de ra is, bem como pro ver to dos os em -
pre gos ci vis e po lí ti cos, res pe i ta das as li mi ta ções des ta Cons ti tu i ção.

3º) Per do ar e co mu tar as pe nas por cri mes co muns, no Dis tri to
Fe de ral.

4º) Insta lar o Con gres so Na ci o nal por men sa gem, que lerá ou
man da rá ler por qual quer de seus se cre tá ri os, na qual ex po rá mi nu ci o sa -
men te o es ta do dos ne gó ci os pú bli cos in ter nos e ex ter nos, in di can do ao
mes mo tem po as me di das que jul gar con ve ni en tes.

À men sa gem acom pa nha rão os re la tó ri os das di fe ren tes re par ti -
ções mi nis te ri a is.

5º) Ne go ci ar ajus tes, con ven ções e tra ta dos com as di ver sas
na ções, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e sus pen der ou apro var os ajus tes 
que os Esta dos te nham fe i to nos ter mos da au to ri za ção do art. 74.

6º) Re ce ber os mi nis tros di plo má ti cos, e ad mi tir os côn su les
es tran ge i ros.

7º) No me ar em ba i xa do res e ou tros agen tes di plo má ti cos.
8º) Con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te, quan do o exi gi rem 

as ne ces si da des pú bli cas.
9º) De cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal, em caso de ata que por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção in ter na,
não es tan do re u ni do o Con gres so.

10) Dis tri bu ir e em pre gar as tro pas fe de ra is, de con for mi da de
com as leis e as exi gên ci as do ser vi ço pú bli co, e qua is quer for ças dos Esta dos,
nos ca sos de guer ra ex ter na e in ter na.

O exer cí cio des tas fun ções fica su je i to às se guin tes res tri ções:

a) o pre si den te não con ser va rá qual quer con tin gen te de for ças
fe de ra is nos Esta dos, des de que con tra isso, re pre sen tem os res pec ti vos
go ver nos;

b) re mo ve rá, me di an te re pre sen ta ção dos mes mos po de res, os
co man dan tes de tais for ças;

c) só me di an te con sen ti men to des ses mes mos po de res, re ti ra rá
de qual quer Esta do as for ças por es tes cri a das e sus ten ta das.
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CAPÍTULO IV
Dos Se cre tá ri os do Go ver no

Art. 55. Como seus au xi li a res, no exer cí cio do Po der Exe cu ti vo, o
pre si den te da Re pú bli ca no me a rá para as di ver sas se cre ta ri as, em que for di vi -
di da a ad mi nis tra ção, con for me lei do Con gres so, ci da dãos de sua con fi an ça.

Art. 56. Não po de rão os se cre tá ri os do go ver no exer cer qual quer
ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca, nem ser ele i tos mem bros do Con gres so,
pre si den te ou vice-pre si den te da Re pú bli ca, nem juiz fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Se al gum de pu ta do ou se na dor ace i tar o car go
de se cre tá rio do go ver no, en ten der-se-á que re sig nou o man da to le gis la ti vo, 
pro ce den do-se ime di a ta men te à ele i ção para pre en chi men to da vaga.

Art. 57. Não po de rão os se cre tá ri os do go ver no com pa re cer às
ses sões do Con gres so, sal vo quan do, por or dem do pre si den te da Re pú bli ca,
al gum de les ti ver de ler a men sa gem às Câ ma ras, e só se en ten de rão com o
Con gres so por meio de ofí ci os, ou ex tra par la men tar men te, em con fe rên ci as
com as co mis sões das câ ma ras.

Art. 58. Re ce be rão por seus ser vi ços, os ven ci men tos que o Con -
gres so de ter mi nar.

Art. 59. Os se cre tá ri os do go ver no se rão res pon sá ve is pe los atos
que re fe ren da rem ou pra ti ca rem, e bem as sim pe los cri mes in di vi du a is.
Se rão pro ces sa dos e jul ga dos nos cri mes de res pon sa bi li da de pelo Su pre mo 
Tri bu nal de Jus ti ça e nos co ne xos com os do pre si den te da Re pú bli ca, pelo
tri bu nal com pe ten te para o jul ga men to des te.

CAPÍTULO V
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 60. O pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será su je i to a pro -
ces so e jul ga men to pe los cri mes co muns, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, 
de po is que a Câ ma ra dos De pu ta dos ti ver de cla ra do que pro ce de a acu sa ção.

Pa rá gra fo úni co. De cre ta da a pro ce dên cia da acu sa ção, fi ca rá o
pre si den te sus pen so de suas fun ções.

Art. 61. Pe los cri mes de res pon sa bi li da de, será o pre si den te pro -
ces sa do e jul ga do pelo Se na do, de po is dos trâ mi tes aci ma in di ca dos.

Art. 62. A acu sa ção do pre si den te será de cre ta da pelo Con gres so
Na ci o nal, com pe tin do ain da o pro ces so e jul ga men to ao Se na do, que po de rá
des ti tuí-lo das fun ções pre si den ci a is, quan do se tra tar dos se guin tes cri mes:

1º) tra i ção;
2º) pe i ta ou su bor no;
3º) dis si pa ção dos bens pú bli cos;
4º) in ter ven ção in dé bi ta, em ele i ções de qual quer car go fe de ral

ou dos Esta dos.
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Pa rá gra fo úni co. Uma lei par ti cu lar de fi ni rá a na tu re za des ses
de li tos.

SEÇÃO III
Po der Ju di ciá rio

Art. 63. O Po der Ju di ciá rio Fe de ral será exer ci do por um Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça e por tan tos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is quan tos o
Con gres so cri ar, ten do em vis ta a ex ten são do ter ri tó rio e dis se mi na ção da
po pu la ção e o nú me ro mais ou me nos pro vá vel de ca u sas e ques tões.

Art. 64. O Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça se com po rá de 15 mem bros
no me a dos pelo Se na do da União, den tre os 30 ju í zes fe de ra is mais an ti gos e 
ju ris con sul tos de pro va da ilus tra ção, não po den do o nú me ro des tes ex ce der 
ao ter ço do nú me ro to tal dos mem bros do tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. A sede do Su pre mo Tri bu nal será na ca pi tal da
União.

Art. 65. Os ju í zes fe de ra is sin gu la res ou co le ti vos se rão ele i tos
pelo Su pre mo Tri bu nal, den tre os ci da dãos que ti ve rem mais de qua tro
anos inin ter rom pi dos, no exer cí cio da ad vo ca cia ou da ma gis tra tu ra.

Art. 66. São ga ran ti das a in de pen dên cia e a ina mo vi bi li da de dos
mem bros do Su pre mo Tri bu nal e mais ju í zes fe de ra is. Se rão con ser va dos,
en quan to se hou ve rem no de sem pe nho de suas fun ções com in te li gên cia e
pro bi da de, e só por sen ten ça per de rão os seus lu ga res.

Pa rá gra fo úni co. Ao Se na do com pe te o jul ga men to dos mem bros 
do Su pre mo Tri bu nal e a es tes os dos ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 67. O Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e mais tri bu na is fe de ra is
ele ge rão os seus pre si den tes, or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as, com pe -
tin do aos pre si den tes a no me a ção e de mis são dos em pre ga dos e pro vi men to
dos ofí ci os de jus ti ça.

Pa rá gra fo úni co. O Su pre mo Tri bu nal ele ge rá den tre seus mem bros, 
o pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i ções se rão de fi ni das por lei.

Art. 68. Ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça com pe te:

I – pro ces sar e jul gar:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns e os se cre tá ri os

do go ver no, nos ca sos do art. 59;
b) os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e de res pon sa -

bi li da de;
c) o co man dan te em che fe das for ças fe de ra is, nos cri mes de res -

pon sa bi li da de;
d) as ques tões en tre o po der fe de ral e o dos Esta dos, en tre dois

ou mais Esta dos e as que se sus ci ta rem en tre as na ções es tran ge i ras e o po der
fe de ral ou do Esta do;
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e) os con fli tos en tre os ju í zes dos tri bu na is fe de ra is;
II – to mar co nhe ci men to e jul gar em grau de re cur so as ques tões que 

fo rem re sol vi das pe los ju í zes ou tri bu na is fe de ra is e as de que tra ta o art. 7º;
III – re ver os pro ces sos cri mes fin dos, nos ter mos do ar ti go 104.
Art. 69. Com pe te aos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is de ci dir:

a) as ques tões en tre os ci da dãos e o go ver no fe de ral, ou as dos
Esta dos, ori un das de vi o la ção de pre ce i to cons ti tu ci o nal ou de leis fe de ra is;

b) as re cla ma ções ou li tí gi os dos es tran ge i ros que se ba se a rem,
quer em con tra tos ce le bra dos com o go ver no fe de ral ou dos Esta dos, quer
em tra ta dos e con ven ções com as na ções es tran ge i ras;

c) as ques tões so bre pre sas e re pre sas e em ge ral, as de or dem ci vil
e cri mi nal, ba se a das no di re i to in ter na ci o nal.

Art. 70. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta dos po rão
ter mo aos pro ces sos ou ques tões, me nos quan to a:

1º) ha be as cor pus;
2º) con de na ção por cri mes po lí ti cos;
3º) ques tões so bre es pó lio de es tran ge i ro, sem pre que o caso não

es ti ver pro vi den ci a do, em al gum tra ta do ou con ven ção.
Nes tes ca sos, po de rá ha ver re cur so para o Su pre mo Tri bu nal.

TÍTULO II
Do Esta do

Art. 71. Cada Esta do go ver nar-se-á por suas pró pri as leis cons ti -
tu ci o na is e or di ná ri as, com a con di ção de amol dá-las ao re gi me re pu bli ca no 
e aos prin cí pi os fun da men ta is con sig na dos nes ta Cons ti tu i ção.

Art. 72. O Esta do se cons ti tu i rá li vre men te: ele ge rá seu go ver na -
dor; con fi a rá o Po der Le gis la ti vo a uma ou duas câ ma ras; ado ta rá como
con di ções de ca pa ci da de ele i to ral ati va e pas si va para car gos fe de ra is, a ida de
de 21 anos e os de ma is re qui si tos da Cons ti tu i ção Fe de ral, po den do es ta be -
le cer ou tras con di ções para os car gos do Esta do ou dos mu ni cí pi os; terá a
or ga ni za ção ju di ciá ria que en ten der; cri a rá a sua for ça ar ma da, ca ben do-lhe 
a no me a ção de seus ofi ci a is; or ga ni za rá a ins tru ção pri má ria gra tu i ta, pela
for ma que jul gar me lhor; e con fi a rá ao seu po der le gis la ti vo ou exe cu ti vo o
di re i to de co mu tar as pe nas nos cri mes co muns.

Art. 73. Inde pen den te men te do pra zo mar ca do no art. 33, § 13,
po de rá des de já le gis lar: 1º) so bre lo ca ção de ser vi ços; 2º) so bre o re gis tro da 
pro pri e da de imó vel, de modo a fa ci li tar a sua mo bi li za ção, ser vin do o tí tu lo
de re gis tro para a trans fe rên cia do do mí nio nos con tra tos one ro sos, para a
cons ti tu i ção da hi po te ca e an ti cre se; 3º) so bre as suas ter ras, flo res tas e sub so lo.

Art. 74. É li vre os Esta dos ce le bra rem, en tre si, ajus tes ou acor dos 
par ci a is, sem ca rá ter po lí ti co.
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Art. 75. Fi ca rá per ten cen do aos Esta dos, con for me lei do Con -
gres so, uma cer ta área de ter ras de vo lu tas, que será de mar ca da à sua cus ta,
com a con di ção de po voá-la e co lo ni zá-la den tro do pra zo de ter mi na do, sob 
pena de não o fa zen do, a União re ad qui rir a pro pri e da de ce di da.

Art. 76. Os Esta dos po de rão ce der as ter ras, que lhes fo rem con -
ce di das, por ar ren da men to, afo ra men to ou qual quer ou tro tí tu lo de di re i to,
one ro so ou gra tu i to, a par ti cu la res ou em pre sas que se or ga ni zem, no in tu i to
de po voá-la e co lo ni zá-la con tan to que os ad qui ren tes as su mam pe ran te o
go ver no fe de ral a mes ma obri ga ção do Esta do, no ar ti go an te ce den te.

Art. 77. Os tí tu los e pa péis pú bli cos ou ofi ci a is ju di ciá ri os ou
ad mi nis tra ti vos de cada Esta do, te rão fé em ou tros Esta dos, me di an te as
for ma li da des que o Con gres so pres cre ver.

Art. 78. Ne nhum Esta do po de rá fa zer ou de cla rar guer ra a ou tro
nem usar de re pre sá lia ou re tor são.

Art. 79. É obri ga tó ria a ex tra di ção de cri mi no sos en tre os Esta dos 
e, en tre es tes e o Dis tri to Fe de ral.

Art. 80. Com as li mi ta ções des ta Cons ti tu i ção, tudo quan to se diz 
re la ti va men te ao Esta do, re fe re-se tam bém ao Dis tri to Fe de ral.

Art. 81. Os Esta dos se or ga ni za rão sob o re gi me mu ni ci pal.

TÍTULO III
Do Mu ni cí pio

Art. 82. O re gi me mu ni ci pal será or ga ni za do por lei do Esta do,
ten do por base:

1º) a au to no mia do mu ni cí pio, em tudo quan to for de seu in te res se;
2º) a ele i ção dos fun ci o ná ri os, que de vem cons ti tu ir o seu go ver no 

ou ad mi nis tra ção.
Art. 83. Nas ele i ções mu ni ci pa is, te rão di re i to de voto os es tran -

ge i ros, se gun do as con di ções que a lei do Esta do es ta be le cer.

TÍTULO IV
Do Ci da dão

SEÇÃO I
Das Qu a li da des de Bra si le i ro e de Ci da dão Bra si le i ro

Art. 84. É bra si le i ro:

1º) o que ti ver nas ci do no Bra sil, ain da que o pai seja es tran ge i ro, 
uma vez que este não re si da por ser vi ço de sua na ção;

2º) o fi lho de pai bra si le i ro e o le gí ti mo de mãe bra si le i ra, nas ci -
do em país es tran ge i ro, quan do es ta be le cer do mi cí lio na Re pú bli ca;

3º) o fi lho de pai bra si le i ro, que es ti ver em país es tran ge i ro ao
ser vi ço da Re pú bli ca, em bo ra não ve nha es ta be le cer do mi cí lio no país;
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4º) o es tran ge i ro que, se achan do no Bra sil no dia da pro cla ma ção
da Re pú bli ca, não de cla rar até se com ple tar o pra zo de seis me ses da data da
pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção que quer con ser var a sua na ci o na li da de;

5º) o es tran ge i ro que pos su ir bens imó ve is no Bra sil e for ca sa do
com bra si le i ra ou ti ver fi lhos bra si le i ros, sal vo se ma ni fes tar, pe ran te a
au to ri da de que a lei de sig nar, a in ten ção de con ser var a sua na ci o na li da de;

6º) o es tran ge i ro na tu ra li za do.

Art. 85. É ci da dão bra si le i ro todo aque le que, pos su in do qual -
quer das qua li da des do art. 84, te nha a ida de de 21 anos com ple tos e es te ja
alis ta do ele i tor.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rão ser alis ta dos ele i to res para car go
fe de ral ou de Esta do:

1º) os men di gos;
2º) os anal fa be tos;
3º) as pra ças de pré do Exér ci to e Arma da e as de qual quer ins ti -

tu i ção mi li tar, e cri a da e sus ten ta da pe los Esta dos;
4º) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções

ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, uma vez que seus mem bros
se jam li ga dos por voto de obe diên cia ou re gra, ou es ta tu to que im por te a
per da ou o sa cri fí cio da li ber da de.

Art. 86. Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro:

1º) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
2º) en quan to du ra rem o efe i to de qual quer con de na ção cri mi nal.
Art. 87. Per de os di re i tos de ci da dão bra si le i ro:

1º) o que se na tu ra li za em país es tran ge i ro;
2º) o que, sem li cen ça do go ver no, ace i tar em pre go, pen são, tí tu -

lo ou con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro;
3º) o ba ni do por sen ten ça.
Art. 88. A per da dos di re i tos de ci da dão não é ir re vo gá vel. Uma

lei do Con gres so es ta be le ce rá as con di ções de re a bi li ta ção.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 89. A pre sen te Cons ti tu i ção ga ran te a to dos ci da dãos, bra si -
le i ros e es tran ge i ros, a in vi o la bi li da de dos di re i tos in di vi du a is e ci vis, que
tem por base a li ber da de, a se gu ran ça e a pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

1º) to dos po dem fa zer ou não fa zer tudo quan to não ofen da, ou
pre ju di que a li ber da de e o di re i to de ou tra pes soa;

2º) to dos po dem pu bli ca men te pro fes sar qual quer re li gião; ne -
nhum ser vi ço re li gi o so ou de cul to go za rá, na União, de sub ven ção ofi ci al, e 
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se rão li vres os tem plos e os ce mi té ri os, guar da dos os re gu la men tos sa ni tá ri os e 
po li ci a is;

3º) to dos po dem co mu ni car seus pen sa men tos e dou tri nas pela
im pren sa, ou pela tri bu na, in de pen den te men te de cen su ra, des de que as su -
mam a res pon sa bi li da de cri mi nal, por suas idéi as e opi niões;

4º) to dos po dem li vre men te apren der e en si nar ou fun dar ins ti -
tu i ções de en si no;

5º) to dos po dem es co lher e se guir a pro fis são que mais lhes con -
ve nha;

6º) to dos po dem se re u nir e as so ci ar li vre men te sem ar mas e sem 
a mí ni ma in ter fe rên cia po li ci al, sal vo ha ven do re qui si ção ou per tur ba ção da 
or dem pú bli ca;

7º) to dos po dem en trar, per ma ne cer e sair do ter ri tó rio na ci o nal
como e quan do lhes con ve nha, in de pen den te men te de pas sa por te, em tem -
po de paz, e le van do con si go sua for tu na e bens;

8º) to dos po dem apre sen tar ver bal men te, ou por es cri to, a qual -
quer dos três po de res, re cla ma ções, que i xas e pe ti ções, ou ex por in fra ções
des ta Cons ti tu i ção, ou de ou tra qual quer lei, pro mo ven do, pe ran te a au to ri -
da de com pe ten te, a efe ti va res pon sa bi li da de do in fra tor;

9º) to dos têm em sua casa um asi lo in vi o lá vel; de no i te não se
po de rá en trar nela, sem o con sen ti men to do mo ra dor sal vo para so cor rer a
pa ci en tes de de sas tres ou cri mes; de dia, só será fran que a da a sua en tra da,
nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar;

10) to dos são igua is pe ran te a lei, e por isso a Re pú bli ca não
ad mi te prer ro ga ti va al gu ma de nas ci men to, nem de san gue; des co nhe ce
qua is quer fo ros de dis tin ção e no bre za, e não con fe re hon ras, con de co ra ções,
nem tí tu los.

Art. 90. Nin guém po de rá ser pre so se não em fla gran te de li to, ou
em vir tu de de re qui si ção e man da do ju di ci al, nem con ser va do em pri são
sem cul pa for ma da, ou se ti ver pres ta do fi an ça idô nea, quan do a lei o per -
mi tir.

Art. 91. Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com -
pe ten te, em vir tu de de lei an te ri or, na for ma por ela pres cri ta, sen do ga ran -
ti dos to dos os me i os e re cur sos de de fe sa, a co me çar da en tre ga, den tro de
24 ho ras, de uma nota as si na da pela au to ri da de, da qual cons ta rão o mo ti vo 
da pri são e os no mes do acu sa dor e das tes te mu nhas.

Art. 92. É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, sal vo o caso de
de sa pro pri a ção por uti li da de e ne ces si da de pú bli ca, com pré via in de ni za ção.

Art. 93. Todo bra si le i ro pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos,
ci vis e mi li ta res.

Art. 94. É in vi o lá vel o se gre do da cor res pon dên cia.
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Art. 95. Fi cam abo li dos as pe nas de galé e a de pri são per pé tua.
Art. 96. O ha be as cor pus terá lu gar to das as ve zes que o in di ví duo

for vi o len ta do ou sen tir-se co a gi do por ile ga li da des, ou abu sos de po der.
Art. 97. A enu me ra ção dos di re i tos e das ga ran ti as, fe i tas por

esta Cons ti tu i ção, não ex clui os de ma is di re i tos e ga ran ti as que pos sam con -
si de rar-se co ro lá ri os da or ga ni za ção po lí ti ca que o Bra sil ado tou e dos prin cí -
pi os con sig na dos na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 98. Não pode ser vo ta do para car go fe de ral o que for ex clu í do
de vo tar.

Art. 99. Ne nhum po der so ci al ou cons ti tu í do po de rá con tra di zer
a de cla ra ção de di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is que esta Cons ti tu i ção re co -
nhe ce, como fun da men to e base da so ci e da de bra si le i ra.

Art. 100. O foro é co mum, res pe i ta das as res tri ções des ta Cons ti -
tu i ção e as ori gi na das da lei mi li tar. Só por sen ten ça, os ofi ci a is do Exér ci to
e da Arma da per de rão as suas pa ten tes e os di re i tos que elas lhes con fe rem.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 101. O Con gres so or ga ni za rá to das as leis que fo rem ne ces -
sá ri as para a exe cu ção dos pre ce i tos des ta Cons ti tu i ção.

Art. 102. Os ci da dãos que exer ce rem fun ções de qual quer dos
três po de res não po de rão exer cer as de ou tro.

Art. 103. Nos ca sos de ata que por for ças es tran ge i ras ou de co mo -
ção in ter na, pe ri gan do a se gu ran ça da União, po de rá ser de cla ra da em es ta do
de sí tio qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal, e aí fi ca rão sus pen sas as
ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po de ter mi na do.

Pa rá gra fo úni co. Esta de cla ra ção com pe ti rá, na au sên cia do Con -
gres so, ao Pre si den te da Re pú bli ca, que não po de rá con de nar por si nem
apli car pe nas, mas se li mi ta rá a res pe i to das pes so as, a pro vi dên ci as ten den tes:

1º) à de ten ção, em qual quer lu gar que não seja cár ce re ou pri são
des ti na da a réus de cri mes co muns;

2º) à re ti ra da para um pon to qual quer do ter ri tó rio na ci o nal.
Art. 104. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria de cri me, po de rão ser

re vis tos, em qual quer tem po, pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, para o fim
de ser re for ma da ou con fir ma da a sen ten ça con de na tó ria.

Pa rá gra fo úni co. A lei mar ca rá os ca sos e for ma da re vi são, que
po de rá ser re que ri da pelo sen ten ci a do ou qual quer pes soa do povo, ou ex
of fi cio, pelo pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca.

Art. 105. O man da to de qual quer mem bro do Con gres so po de rá
ser re vo ga do a todo o tem po da le gis la tu ra, me di an te pro pos ta de um ter ço
do ele i to ra do e de li be ra ção da ma i o ria, em voto des co ber to.
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§ 1º A lei de ter mi na rá o pro ces so para esta re vo ga ção.
§ 2º De po is de re vo ga ção do man da to e an tes do pre en chi men to

da vaga, não se rão al te ra das as leis e re gu la men tos ele i to ra is que ser vi ram
para a ele i ção an te ri or.

Art. 106. To dos os fun ci o ná ri os pú bli cos de ve rão pres tar afir ma ção
de ob ser var esta Cons ti tu i ção e de bem cum prir os seus de ve res. 

Pa rá gra fo úni co. Estes se rão res pon sá ve is pe los abu sos e omis sões
no exer cí cio de suas fun ções, bem como por não fa ze rem efe ti va men te
res pon sá ve is seus su bal ter nos.

Art. 107. Con ti nu am em vi gor, até que se jam re vo ga das, as leis
do an ti go re gi me, quan do ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não fo rem con trá ri as
ao sis te ma de go ver no ado ta do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela
con sa gra dos.

Art. 108. A in ter pre ta ção por via de au to ri da de, ou como me di da 
ge ral, per ten ce ao Po der Le gis la ti vo.

Art. 109. O Dis tri to Fe de ral será or ga ni za do por lei do Con gres so.
Art. 110. O go ver no fe de ral ga ran te o pa ga men to da dí vi da in ter na

e ex ter na.
Art. 111. Todo bra si le i ro é sol da do, para sus ten tar a in de pen -

dên cia e a in te gri da de da pá tria, e de fen dê-la de seus ini mi gos ex ter nos ou
in ter nos.

Art. 112. Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar; o Exér ci to e a
Arma da na ci o na is se rão cons ti tu í dos por vo lun tá ri os e, na fal ta des tes, se
pro ce de rá ao sor te io, me di an te pré vio alis ta men to.

Art. 113. O Con gres so, por lei, es pe ci al fará a re vi são, quan to an tes, 
das atu a is leis mi li ta res e de seu res pec ti vo pro ces so. Ne nhu ma for ça ar ma da 
po de rá fa zer re qui si ção.

Art. 114. A lei anu al de for ças de ter mi na rá o modo de dis tri bu i ção
e em pre go do Exér ci to e Arma da.

Art. 115. Só de po is de re cu sa do o ar bi tra men to, o go ver no dos
Esta dos Uni dos do Bra sil re cor re rá ao em pre go das ar mas, para re sol ver
ques tão ou con fli to in ter na ci o nal; mas em caso ne nhum, quer di re ta men te,
por si ou, como ali a do de qual quer ou tra na ção, se em pe nha rá em guer ras
de con quis ta.

Art. 116. Tudo quan to não se acha de fi ni do nes ta Cons ti tu i ção, 
como per ten cen do ao po der fe de ral, é a com pe tên cia ex clu si va dos es ta -
dos.

Art. 117. A pre sen te Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da em qual quer 
das par tes, por pro pos ta de um ter ço do nú me ro de de pu ta dos e se na do res, 
em qual quer le gis la tu ra.
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Pa rá gra fo úni co. A pro pos ta pas sa rá por três dis cus sões e apro -
va da por dois ter ços do nú me ro de de pu ta dos e do de se na do res, pre va le ce rá 
como par te in te gran te da Cons ti tu i ção, sen do pu bli ca da com as as si na tu ras
dos pre si den tes e se cre tá ri os de cada uma das câ ma ras. 

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º A Cons ti tu in te con vo ca da ele ge rá o pre si den te e o
vice-pre si den te da Re pú bli ca, con si de ran do-se ele i tos os ci da dãos que, para 
cada um da que les car gos, ob ti ve rem ma i o ria ab so lu ta de vo tos da to ta li da de
dos mem bros. Pro cla ma do o re sul ta do da ele i ção, o pre si den te ele i to pres ta rá
a afir ma ção le gal pe ran te a Cons ti tu in te.

Pa rá gra fo úni co. Os man da tos do pre si den te e do vice-pre si den te
ces sa rão logo que se jam em pos sa dos o pre si den te e o vice-pre si den te que
fo rem ele i tos, na for ma es ta be le ci da pela Cons ti tu i ção.

Art. 2º Dois anos de po is de pro mul ga da a Cons ti tu i ção, não
ten do al gum Esta do a sua pró pria, o go ver no fe de ral fá-lo-á ado tar a
Cons ti tu i ção de ou tro, que pa re cer mais aco mo da do às con di ções do dito
es ta do, até que este a re for me pelo pro ces so que a mes ma Cons ti tu i ção es -
ta be le cer.

Art. 3º A pro por ção que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral se fo rem
or ga ni zan do, o go ver no fe de ral ir-lhes-á en tre gan do a ad mi nis tra ção dos
ser vi ços que lhes com pe tem pela Cons ti tu i ção e li qui da rá a res pon sa bi li da de
da ad mi nis tra ção fe de ral, no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do
res pec ti vo pes so al.

Art. 4º Para que os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral pos sam re gu la ri -
zar as des pe sas, du ran te o pe río do da or ga ni za ção dos seus ser vi ços, o go -
ver no fe de ral abrir-lhes-á cré di tos es pe ci a is a fim de aten de rem a tais des -
pe sas.

Art. 5º Den tro do pra zo de dois anos, a con tar da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção, ces sa rá a co bran ça dos im pos tos da clas si fi ca ção an ti ga das 
ren das, quer ge ra is, quer dos Esta dos, e en tra rá em vi gor a clas si fi ca ção
cons tan te des ta Cons ti tu i ção.

Art. 6º Na pri me i ra or ga ni za ção do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, 
a no me a ção será fe i ta por es co lha en tre os mem bros do atu al Su pre mo
Tri bu nal, pelo pre si den te da Re pú bli ca, que tam bém no me a rá os pri me i ros
ju i zes fe de ra is, sin gu la res ou co le ti vos, den tre os de sem bar ga do res das re la ções
dos di fe ren tes Esta dos e os ju í zes de di re i to mais an ti gos.

Art. 7º Na or ga ni za ção das res pec ti vas ma gis tra tu ras, cada es ta do e 
o Dis tri to Fe de ral dará pre fe rên cia, nas no me a ções, aos seus atu a is ju í zes,
quer da 1ª, quer da 2ª ins tân cia.

Art. 8º Os mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, de sem bar -
ga do res e ju í zes de di re i to, que, por efe i to da nova or ga ni za ção ju di ciá ria,
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não ti ve rem co lo ca ção, fi ca rão avul sos, per ce ben do to dos os seus ven ci men tos, 
até que se jam em pre ga dos.

Art. 9º Enquan to cada es ta do e o Dis tri to Fe de ral não se cons ti tu í -
rem, as des pe sas com a ma gis tra tu ra atu al cor re rão pe los co fres fe de ra is,
mas irão sen do clas si fi ca dos à pro por ção que fo rem se or ga ni zan do os res -
pec ti vos tri bu na is.

Extra í do de RIBEIRO, João Co e lho Go mes.  A gê ne se his tó ri ca da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sub sí dio
para sua in ter pre ta ção e re for ma. Os an te pro je tos, con tri bu i ções e pro gra mas. Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Grá fi cas da Liga Ma rí ti ma Bra si le i ra, 1917. Págs. 183-202.
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324

BASES DE UMA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DITATORIAL
FEDERATIVA PARA A REPÚBLICA BRASILEIRA - PROJETO

MIGUEL LEMOS 
E TEIXEIRA MENDES

Em nome da hu ma ni da de, da Pá tria e da fa mí lia,

ORDEM E PROGRESSO

TÍTULO I
Da Re pú bli ca Bra si le i ra e seu Ter ri tó rio

Art. 1º A Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil é cons ti tu í da
pela li vre fe de ra ção dos po vos cir cuns cri tos den tro dos li mi tes
do ex tin to Impé rio do Bra sil. Com põe-se de duas sor tes de Esta dos

con fe de ra dos, cu jas au to no mi as são igual men te re co nhe ci das e res pe i ta das, 
se gun do as for mas con ve ni en tes a cada caso, a sa ber:

I – Os Esta dos Oci den ta is Bra si le i ros, sis te ma ti ca men te con fe de -
ra dos e que pro vêm da fu são do ele men to eu ro peu com o ele men to afri ca no 
e o ame ri ca no abo rí gi ne.

II – Os Esta dos Ame ri ca nos Bra si le i ros, em pi ri ca men te con fe de -
ra dos, cons ti tu í dos pe las hor das fe ti chis tas, es par sas pelo ter ri tó rio de toda
a Re pú bli ca. A fe de ra ção de les li mi ta-se à ma nu ten ção das re la ções amis to sas
hoje re co nhe ci da como um de ver en tre na ções dis tin tas e sim pá ti cas, por
um lado; e, por ou tro lado, em ga ran tir-lhes a pro te ção do go ver no fe de ral
con tra qual quer vi o lên cia, quer em suas pes so as, quer em seus ter ri tó ri os.
Estes não po de rão ja ma is ser atra ves sa dos, sem o seu pré vio con sen ti men to
e só pa ci fi ca men te ob ti do.



Art. 2º O ter ri tó rio da Re pú bli ca fi ca rá di vi di do em tan tos Esta dos 
quan tas eram as pro vín ci as, cada um dos qua is se po de rá de com por por
sua vez se gun do as re gras se guin tes:

I – Para a for ma ção de um novo Esta do será pre ci so que a ci da de 
ca be ça do mu ni cí pio que pre ten der eri gir-se em Esta do, ou ca be ça do mu ni -
cí pio mais im por tan te dos que pre ten dem for mar o novo Esta do, es te ja em
con di ções ma te ri a is de pro ver a to dos os ser vi ços in dis pen sá ve is a uma
exis tên cia au tô no ma.

II – A ini ci a ti va nes te as sun to com pe ti rá a au to ri da de mu ni ci pal
cor res pon den te, e a ins ti tu i ção do novo Esta do será de ci di da sub me ten -
do-se a pro pos ta a apro va ção dos Esta dos con fe de ra dos. O voto de cada
Esta do será re pre sen ta do pela ex pres são da ma i o ria dos res pec ti vos ele i to res.

No caso de as sen ti men to unâ ni me, será a pro pos ta con si de ra da
apro va da. No caso da pro pos ta ob ter ape nas o as sen ti men to da ma i o ria dos 
Esta dos, será a ques tão de ci di da pelo voto do di ta dor cen tral.

Art. 3º Res pe i tan do a ple na au to no mia de cada Esta do bra si le i ro, 
e sis te ma ti zan do a uni da de his tó ri ca dos mes mos, a fe de ra ção con sis ti rá:

I – em pro por ci o nar a to dos os Esta dos en tre si as mes mas re la -
ções de fra ter ni da de in dus tri al e co mer ci al como se se tra tas se de um úni co
Esta do;

II – em as se gu rar em cada Esta do o au xí lio ma te ri al de to dos os
ou tros quan do ocor re rem ca la mi da des pú bli cas, como pes te, pe nú ria, seca etc.

III – em ga ran tir a de fe sa ex te ri or de cada Esta do e au xi li ar a
ma nu ten ção da or dem in te ri or de cada um dos mes mos quan do isso for
ex cep ci o nal men te ne ces sá rio;

IV – em au xi li ar o de sen vol vi men to mo ral e in dus tri al de cada
Esta do ba se an do-se no con cur so de to dos, quan do esse au xí lio se tor ne
in dis pen sá vel.

Art. 4º As con di ções des sa fe de ra ção são:

I – a ado ção da for ma re pu bli ca na por cada Esta do.
II – a ace i ta ção das ga ran ti as de or dem e pro gres so adi an te es pe -

ci fi ca das.
Art. 5º Para efe ti vi da de do laço fe de ra ti vo será or ga ni za do o

go ver no cen tral fe de ral.

TÍTULO II
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 6º São ci da dãos bra si le i ros:

I – os fi lhos de pais ou mães bra si le i ros em qual quer par te que
nas çam e os fi lhos de pais ou mães es tran ge i ros nas ci dos no Bra sil que op ta rem
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pela na ci o na li da de bra si le i ra na épo ca de sua eman ci pa ção e se gun do as
leis na ci o na is dos res pec ti vos pro ge ni to res;

II – os es tran ge i ros, quer re si dam ou não, no Bra sil, que pres ta rem
ser vi ços a hu ma ni da de ou es pe ci al men te à Re pú bli ca bra si le i ra, fi can do
en ten di do que não per de rão por isso os fo ros de sua na ci o na li da de;

III – os es tran ge i ros que ti ve rem re si di do con ti nu a men te no
Bra sil pelo me nos tan tos anos quan tos con ta rem de do mi cí lio em sua ter ra
na tal, e que as sim o so li ci ta rem, fi can do en ten di do que não se rão ini bi dos
de con ser var os fo ros de sua na ci o na li da de pró pria.

Em re la ção aos que ti ve rem vin do me no res para o Bra sil, será
ne ces sá rio que os anos de re si dên cia de que se tra ta os te nha fe i to atin gir a
ma i o ri da de na pá tria bra si le i ra.

O pra zo de re si dên cia aci ma men ci o na do, po de rá ser di mi nu í do
para os que es ti ve rem li ga dos a pá tria bra si le i ra por la ços do més ti cos, so -
bre tu do sen do mu lhe res.

Art. 7º A in ves ti du ra cí vi ca será dada em cada caso se gun do as
for mas se guin tes:

I – os ci da dãos de que tra ta o § 1º do ar ti go pre ce den te vi rão aos
21 anos de cla rar pe ran te o po der mu ni ci pal, ou pe ran te o côn sul bra si le i ro
do país em que re si di rem, que se com pro me tem a cum prir os de ve res ine -
ren tes ao tí tu lo de ci da dão bra si le i ro;

II – os do § 2º do mes mo ar ti go fa rão uma de cla ra ção aná lo ga,
sal vas as res tri ções re sul tan tes das leis de sua na ci o na li da de pró pria, por
oca sião de lhes ser con fe ri da a res pec ti va car ta de ci da da nia;

III – os de que tra ta o § 3º do mes mo ar ti go fa rão a men ci o na da
de cla ra ção, ao ser-lhes con fe ri do o tí tu lo so li ci ta do.

Art. 8º Per dem os fo ros de ci da dão bra si le i ro:

I – os que na tu ra li za rem es tran ge i ros fora dos mo dos por que os
es tran ge i ros po dem ad qui rir os fo ros de ci da dãos bra si le i ros, se gun do a
for ma es ta be le ci da no § 2º do art. 6º;

II – os que ace i ta rem tí tu los no bi liá ri os e con de co ra ções que im -
por ta rem a sua fi li a ção a clas ses pri vi le gi a das;

III – os que fo rem ba ni dos por sen ten ça.

Art. 9º Sus pen de-se o exer cí cio das fun ções po lí ti cas por sen ten -
ça con de na tó ria a pri são ou de gre do, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

TÍTULO III
Do Go ver no Fe de ral

Art. 10. O go ver no dos Esta dos Uni dos do Bra sil é re pu bli ca no
di ta to ri al fe de ra ti vo.
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Art. 11. Cada Esta do Oci den tal Bra si le i ro or ga ni za rá o seu go ver no 
pró prio como jul gar con ve ni en te.

Art. 12. O go ver no fe de ral com pe ti rá a um di ta dor ins ti tu í do
se gun do as re gras aba i xo men ci o na das.

Art. 13. Este di ta dor será as sis ti do por uma as sem bléia or ça men -
tá ria cu jas fun ções e ins ti tu i ção se rão in di ca das aba i xo.

Art. 14. To das as fun ções po lí ti cas nos Esta dos Uni dos do Bra sil
são de le ga ções do pas sa do in cor po ra do no pú bli co com o fim de pre pa rar o 
bem-es tar da pos te ri da de.

TÍTULO IV
Do Di ta dor Cen tral

Art. 15. O di ta dor atu al con ti nu a rá a ser aque le que os acon te ci -
men tos fi ze ram es pon ta ne a men te sur gir, en quan to não re nun ci ar ao pos to
em que se acha.

Se o mes mo di ta dor já ti ver com ple ta do cin qüen ta e seis anos,
de ve rá, após a apro va ção des tas ba ses, in di car o seu su ces sor, a fim de ser a 
es co lha san ci o na da, em caso de re nún cia ou mor te, pe las ca pi ta is dos es ta dos
bra si le i ros.

Art. 16. A este di ta dor com pe te com ple na res pon sa bi li da de:

I – de cre ta ção das me di das que fo rem da com pe tên cia do go ver no
fe de ral se gun do as re gras adi an te pres cri tas;

II – a no me a ção do cor po con su lar e das au to ri da des fe de ra is
quer exe cu ti vas, quer ju di ciá ri as, quer mi li ta res;

III – a con vo ca ção ex tra or di ná ria da as sem bléia or ça men tá ria e a
sua dis so lu ção quan do as sim o exi gir o in te res se pú bli co, fun da men tan do
os mo ti vos da dis so lu ção con vo can do ime di a ta men te ou tra as sem bléia;

IV – a di re ção das ne go ci a ções com os go ver nos es tran ge i ros;
V – a de cla ra ção de guer ra e fir ma ção da paz, fi can do en ten di do

que, sal vo o caso de ata que ime di a to, ne nhu ma guer ra será em pre en di da
sem pri me i ro ten tar-se a de ci são do con fli to por ju í zo ar bi tral;

VI – a con ces são dos tí tu los de ci da dão bra si le i ro con for me
acha-se es ta be le ci do nes ta Cons ti tu i ção;

VII – a dis tri bu i ção de re com pen sas ho no rí fi cas ou pe cu niá ri as
por ser vi ços à Re pú bli ca, se gun do as leis es pe ci a is so bre este as sun to.

Art. 17. Para exer cer as fun ções ad mi nis tra ti vas será o di ta dor
as sis ti do por qua tro mi nis tros de sua li vre es co lha; um para os ne gó ci os do
in te ri or e jus ti ça; ou tro, para os ne gó ci os do ex te ri or e ma ri nha; ou tro, para
os ne gó ci os da guer ra e po lí cia; ou tro, para os ne gó ci os da fa zen da e obras
pú bli cas.

As atri bu i ções dos re fe ri dos mi nis té ri os se rão adi an te men ci o na das.
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Pa rá gra fo úni co. Logo que os es ta dos hou ve rem es ta be le ci do
suas Cons ti tu i ções pró pri as, es tes mi nis té ri os fi ca rão re du zi dos a três, pas -
san do os ne gó ci os da guer ra para o ex te ri or e a po lí cia para o in te ri or.

Art. 18. O sub sí dio do di ta dor cen tral, como to das as de ma is des -
pe sas, será anu al men te de ter mi na do pela as sem bléia or ça men tá ria.

TÍTULO V
Dos Mi nis té ri os

Art. 19. As atri bu i ções do po der di ta to ri al li mi tar-se-ão a ma nu -
ten ção da or dem ma te ri al e a di re ção dos tra ba lhos pú bli cos que lhe com pe -
ti rem, bem como a fis ca li za ção das re la ções in dus tri a is no que in te res sa rem
a co mu nhão bra si le i ra.

Art. 20. Estas atri bu i ções di vi dem-se pe los qua tro mi nis té ri os da
se guin te for ma:

I – ao Mi nis té rio do Inte ri or com pe tem os ne gó ci os re la ti vos a
agri cul tu ra, hi gi e ne, so cor ros pú bli cos, jus ti ça e ins tru ção pú bli ca, que es ti -
ve rem den tro da es fe ra do go ver no fe de ral; 

II – ao Mi nis té rio do Exte ri or com pe tem os ne gó ci os re la ti vos à
ma ri nha, di plo ma cia, co mér cio, cor re io e te lé gra fo, nas re la ções dos Esta dos 
en tre si ou da Re pú bli ca com as na ções es tran ge i ras;

III – ao Mi nis té rio da Gu er ra com pe tem os ne gó ci os re la ti vos à
or ga ni za ção da for ça pú bli ca de ter ra, tan to a que tem por ob je to a de fe sa
ex te ri or como a que é des ti na da a man ter ex cep ci o nal men te a or dem in ter na;

IV – ao Mi nis té rio da Fa zen da com pe tem os ne gó ci os re la ti vos às 
fi nan ças da Re pú bli ca, cu nha gem da mo e da, es ta be le ci men to de pe sos e
me di das le ga is, mi ne ra ção e obras pú bli cas, que es ti ve rem den tro da es fe ra
do go ver no fe de ral.

TÍTULO VI
Da De cre ta ção das Leis

Art. 21. Antes de pro mul gar uma lei qual quer o di ta dor fará
pu bli car um pro je to acom pa nha do de uma ex po si ção de mo ti vos. Fin do o
pra zo de três me ses após o pro je to ter che ga do ao co nhe ci men to dos pon tos 
mais re mo tos da Re pú bli ca, se rão trans mi ti das ao di ta dor pe las au to ri da des 
lo ca is to das as ob ser va ções ou re pre sen ta ções for mu la das por qual quer
ha bi tan te da Re pú bli ca.

To man do em con si de ra ção es sas emen das, o di ta dor man te rá o
pro je to ou for mu la rá novo, e, tan to em um como em ou tro caso, sub me te rá
a sua re so lu ção à apro va ção das ca pi ta is dos Esta dos bra si le i ros. Apro va do
que seja pela ma i o ria dos vo tos será pro mul ga do como lei da Re pú bli ca.
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TÍTULO VII
Da Assem bléia Orça men tá ria

Art. 22. Esta as sem bléia se com po rá do con jun to dos de le ga dos
ele i tos pe los Esta dos bra si le i ros, du ran te três anos o res pec ti vo man da to.
Cada Esta do for ne ce rá três re pre sen tan tes, res pec ti va men te ele i tos pe las
clas ses agrí co la, fa bril e co mer ci al, in clu si ve a ban cá ria.

Art. 23. O exer cí cio das fun ções de tais de le ga dos será gra tu i to;
no caso de ser ele i to um po bre, cor re rá aos man da tá ri os a obri ga ção de sub -
si diá-lo.

Art. 24. Vo ta rão nas ele i ções para a as sem bléia or ça men tá ria to dos
os ci da dãos bra si le i ros per ten cen tes às clas ses men ci o na das, quer se jam
che fes ou su bor di na dos, ma i o res de 21 anos, que qui se rem dar o seu su frá gio.

Art. 25. A ele i ção se fará às cla ras, es cre ven do o ele i tor em um
li vro, e adi an te do seu nome, o nome do vo ta do. Qu an do o ele i tor não sou ber
es cre ver será o seu voto es cri to pela pes soa que ele de sig nar.

Art. 26. Todo o ci da dão ele i tor po de rá de le gar em ou trem seu
voto, com ou sem fa cul da de para esse ou trem de subs ta be le cer a de le ga ção.

Art. 27. A as sem bléia or ça men tá ria re u nir-se-á três me ses em
cada ano, con sa gran do o pri me i ro mês à vo ta ção das des pe sas do ano
se guin te e os ou tros dois ao exa me das do ano an te ri or.

TÍTULO VIII
Da For ça Pú bli ca Fe de ral

Art. 28. A for ça pú bli ca fe de ral tem por fim man ter a paz con tra
as per tur ba ções ex ter nas e in ter nas. Com por-se-á de for ça pú bli ca ter res tre
e for ça pú bli ca ma rí ti ma.

A pri me i ra com pre en de o que se de no mi na atu al men te o Exér ci to
e a po lí cia; a se gun da cor res pon de à Arma da.

Art. 29. Em caso de ne ces si da de to dos os ci da dãos ma i o res de 21
anos po dem ser cha ma dos às ar mas. Mas or di na ri a men te as for ças de ter ra
e mar se com põem de vo lun tá ri os e, em fal ta des tes, de sor te a dos até o li mi te
pro pos to pelo di ta dor e ace i to pela as sem bléia or ça men tá ria. Este sor te io se
fará en tre os ci da dãos sol te i ros e só na fal ta des tes en tre os ca sa dos, re cor -
ren do-se pri me i ro aos ci da dãos ma i o res de 21 anos e que não ti ve rem atin -
gi do aos vin te e oito; se es tes não che ga rem, se rão cha ma dos os ma i o res de
28 e me no res de 35, e as sim por di an te até 42 anos. O ser vi ço mi li tar obri ga -
tó rio du ra rá sete anos.

Art. 30. Ne nhum ci da dão po de rá en trar para o Exér ci to, Po lí cia
ou Arma da an tes de 21 anos sem o con sen ti men to ma ter no.

Art. 31. São dis pen sa dos do ser vi ço mi li tar os ci da dãos cu jos
prin cí pi os re li gi o sos a isso se opu se rem, mas nes te caso fi ca rão ini bi dos de
vo tar e de exer cer qual quer fun ção pú bli ca dos Esta dos ou da União.
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Art. 32. A for ça pú bli ca fe de ral lo ca li za da em cada Esta do fi ca rá
sob as or dens ime di a tas do che fe do mes mo Esta do e ser vi rá sem dis tin ção
com a po lí cia lo cal.

TÍTULO IX
Da Ma gis tra tu ra Fe de ral

Art. 33. A ma gis tra tu ra fe de ral tem por fim de ci dir as ques tões
que sur gi rem en tre os Esta dos, ou en tre um Esta do e os ci da dãos de ou tro,
ou en tre ci da dãos de Esta dos di fe ren tes, ex ce tu an do nes te úl ti mo caso os
cri mes pro pri a men te di tos, os qua is se rão sem pre da al ça da da jus ti ça lo cal.

Art. 34. A ma gis tra tu ra fe de ral cons ta rá de um Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti ça, ten do sua sede na ca pi tal da Re pú bli ca e de uma re la ção em cada 
Esta do in clu si ve o Dis tri to Fe de ral. 

Art. 35. Ao di ta dor cen tral com pe ti rá a de ci são, em úl ti ma ins tân cia
das sen ten ças de mor te e de pri são per pé tua, e bem as sim a con ces são de
anis tia.

TÍTULO X
Da Re pre sen ta ção Fe de ral no Estran ge i ro

Art. 36. Fica abo li do o cor po di plo má ti co, com pe tin do aos côn su -
les as fun ções atu al men te pri va ti vas do pri me i ro. Em ca sos ex cep ci o na is o
di ta dor cen tral no me a rá os re pre sen tan tes que jul gar con ve ni en tes. Uma lei
es pe ci al re gu la rá a no me a ção e as obri ga ções des tes fun ci o ná ri os.

TÍTULO XI
Ga ran ti as de Ordem e Pro gres so em Toda a União

Art. 37. To dos os Esta dos da União com pro me tem-se a ins ti tu ir
em suas res pec ti vas le gis la ções as se guin tes dis po si ções:

I – Ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar fa zer
co i sa al gu ma se não em vir tu de da lei.

II – Ne nhu ma lei será es ta be le ci da sem a ex po si ção dos mo ti vos
que a jus ti fi cam e sem ter sido pre vi a men te pu bli ca do o res pec ti vo pro je to
com um pra zo con ve ni en te.

III – A sua dis po si ção não terá efe i to re tro a ti vo; e, por tan to, nas
re for mas ad mi nis tra ti vas ou po lí ti cas se rão sal va guar da das as con di ções
ma te ri a is de que go za rem os fun ci o ná ri os que a lei afe tar.

IV – To dos po dem co mu ni car os seus pen sa men tos por pa la vras, 
es cri tos, e pu bli cá-los pela im pren sa sem de pen dên cia de cen su ra, con tan to
que as si nem suas pu bli ca ções qua is quer, in di can do a re si dên cia bem como
o lu gar e a data de seu nas ci men to.

V – É re co nhe ci da em toda a sua ple ni tu de a li ber da de de re u nião e 
de as so ci a ção, isto é, sem a mí ni ma in ge rên cia da po lí cia.
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VI – É ga ran ti do o li vre exer cí cio de to dos os cul tos.
VII – A or ga ni za ção da fa mí lia ba se ar-se-á na mo no ga mia, ha ven do

para san ci o ná-la a ins ti tu i ção ci vil do ca sa men to in de pen den te de qual quer
ce ri mô nia re li gi o sa, po den do esta ser con se cu ti va ou an te ri or àque la
con for me a von ta de dos ci da dãos.

VIII – Será ga ran ti do a to dos os ci da dãos na ci o na is ou es tran ge i ros
o cul to dos mor tos me di an te a ins ti tu i ção de ce mi té ri os ci vis, sem ex clu ir os 
ce mi té ri os re li gi o sos, e me di an te a abo li ção de to dos os pri vi lé gi os fu ne rá ri os.

IX – Será ga ran ti da a na ci o na li da de de to dos os nas ci dos no Bra sil
me di an te o re gis tro ci vil de fi li a ção.

X – Qu al quer um pode con ser var-se na União ou sair dela, como
lhe con ve nha, le van do con si go os seus bens, sal vo o pre ju í zo de ter ce i ro.

XI – Todo ci da dão tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel; de no i te
não se po de rá en trar nela se não por seu con sen ti men to ou para o de fen der
de in cên dio ou inun da ção; e de dia só será fran que a da a sua en tra da nos ca sos 
e pela ma ne i ra que a lei de ter mi nar.

XII –  Nin guém po de rá ser pre so sem cul pa for ma da, ex ce to nos
ca sos de cla ra dos na lei; e nes tes den tro de vin te e qua tro ho ras con ta das da
en tra da na pri são, sen do em lu ga res pró xi mos da re si dên cia do juiz; e nos
lu ga res re mo tos den tro de um pra zo ra zoá vel que a lei mar ca rá, aten ta a
ex ten são do ter ri tó rio, o juiz por uma nota, por ele as si na da, fará cons tar ao
réu o mo ti vo da pri são, os no mes de seu acu sa dor e os das tes te mu nhas,
ha ven do-as.

XIII – Ain da com cul pa for ma da nin guém será con du zi do à pri são, 
ou nela con ser va do es tan do já pre so, se pres tar fi an ça idô nea nos ca sos que
a lei a ad mi te: e em ge ral nos cri mes, que não ti ve rem ma i or pena do que a
de seis me ses de pri são, ou des ter ro para fora da úl ti ma sub di vi são ju di ciá ria,
po de rá o réu li vrar-se sol to.

XIV – À ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não pode ser exe cu -
ta da se não por or dem es cri ta da au to ri da de le gí ti ma. Se esta for ar bi trá ria, o 
juiz que a deu e quem a ti ver re que ri do se rão pu ni dos com as pe nas que a
lei de ter mi nar.

XV – Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe -
ten te, por vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela pres cri ta.

XVI – Os pro ces sos dos qua is re sul ta rem pe nas in fa man tes para 
os réus po de rão ser re vis tos de po is de cum pri da a sen ten ça, sal vo os ca sos 
de pri são per pé tua, em que a re vis ta po de rá ser so li ci ta da sete anos de po is 
e daí em di an te com in ter va los de três anos. A re vi são po de rá ser re que ri da
por qual quer ci da dão. Esta re vi são será fe i ta pelo Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti ça.

XVII – A lei será igual para to dos quer pro te ja quer cas ti gue, e
re com pen sa rá na pro por ção dos mé ri tos de cada um.
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XVIII – Todo ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos,
ci vis, po lí ti cos ou mi li ta res, qua is quer que se jam as suas opi niões, sem ou tra
di fe ren ça que não seja a dos ser vi ços pres ta dos ou que pos sa pres tar, e das
suas vir tu des e ta len tos.

XIX – É ga ran ti do o li vre exer cí cio de to das as pro fis sões, quer
mo ra is, quer in te lec tu a is, quer in dus tri a is.

XX – É ga ran ti da a ple na li ber da de de tes tar, sal va guar da da a
exis tên cia dos pais, da mu lher, das fi lhas sol te i ras ou vi ú vas e dos fi lhos
me no res de 21 anos;

XXI – É ga ran ti da a ple na li ber da de de ado ção, se gun do as
con di ções que a lei de ter mi nar.

XXII – Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te; por tan to, 
a in fâ mia do réu não se trans mi ti rá aos pa ren tes em qual quer grau que seja. 
Mas a con de na ção cri mi nal dis sol ve le gal men te os la ços do més ti cos san ci o -
na dos pelo po der ci vil, os qua is po de rão ser re a ta dos, de po is de cum pri da a 
sen ten ça, me di an te o con sen ti men to dos mem bros da fa mí lia que fo rem
ma i o res.

XXIII – O ca pi tal sen do so ci al na sua ori gem e des ti no, ha ve rá o
con fis co dos bens nos ca sos de de li tos co muns gra ves, que a lei es pe ci fi ca rá, 
e es pe ci al men te na que les que de ter mi na rem a con de na ção à pri são per pé tua
ou à mor te.

XXIV – A pro pri e da de é ga ran ti da com a se guin te res tri ção: se o
bem pú bli co le gal men te ve ri fi ca do exi gir o uso e em pre go da pro pri e da de
do ci da dão, será ele pre vi a men te in de ni za do do va lor dela. A lei mar ca rá os 
ca sos em que terá lu gar esta úni ca ex ce ção, e dará as re gras para se de ter mi nar 
a in de ni za ção.

XXV – Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, in dús tria ou co mér cio pode
ser pro i bi do uma vez que não se ex po nham ao con su mo subs tân ci as de te ri o -
ra das ou su pos tas. Nem se po de rá es ta be le cer leis re gu la men tan do qual -
quer pro fis são ou obri gan do a qual quer tra ba lho ou in dús tria.

XXVI – É ga ran ti do a todo ci da dão o ape lar para o au xí lio dos
seus con ci da dãos sem pre que jul gar con ve ni en te, e por tan to ne nhu ma lei se 
po de rá fa zer con tra a men di ci da de.

XXVII – Os in ven to res in dus tri a is te rão a pro pri e da de de suas
des co ber tas. A lei lhes as se gu ra rá um pri vi lé gio ex clu si vo tem po rá rio ou
lhes re mu ne ra rá em res sar ci men to da per da que ha jam de so frer pela vul -
ga ri za ção.

XXVIII – O se gre do das car tas e dos te le gra mas é in vi o lá vel. A
ad mi nis tra ção do cor re io e a do te lé gra fo fi cam ri go ro sa men te res pon sá ve is 
por qual quer in fra ção des te ar ti go.

XXIX – Todo ci da dão po de rá apre sen tar a qual quer au to ri da de
re cla ma ções, que i xas, pro je tos de leis, ou pe ti ções e até de nun ci ar qual quer
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in fra ção da Cons ti tu i ção, re que ren do pe ran te a au to ri da de com pe ten te a
efe ti va res pon sa bi li da de dos in fra to res.

TÍTULO XII
Do Dis tri to Fe de ral

Art. 38. O Dis tri to Fe de ral se di vi di rá em mu ni cí pi os con for me a
im por tân cia dos nú cle os de po pu la ção que con ti ver ca pa zes de pro ve rem
às suas ne ces si da des lo ca is.

Art. 39. A ad mi nis tra ção do dis tri to com pe ti rá a três in ten den tes
e a tan tos su bin ten den tes quan tos fo rem os mu ni cí pi os, no me a dos uns e
ou tros pelo di ta dor cen tral.

Art. 40. Aos tri ún vi ros do dis tri to com pe te a su pe rin ten dên cia
dos ne gó ci os ge ra is do dis tri to e es pe ci al men te os do mu ni cí pio a que
per ten cer a ca pi tal fe de ral. Um dos tri ún vi ros su pe rin ten de rá os ne gó ci os
con cer nen tes à agri cul tu ra e à po lí cia; o se gun do os ne gó ci os con cer nen tes à 
in dús tria e às obras pú bli cas; o ter ce i ro os ne gó ci os con cer nen tes ao co mér cio e 
às fi nan ças do dis tri to. Mas to das as me di das se rão to ma das por co mum
acor do dos três, ca ben do a de ci são em caso de de sa cor do ao di ta dor cen tral.

Art. 41. Esse tri un vi ra to será as sis ti do por um con se lho de dis tri to 
com pos to de ve re a do res ele i tos pela ca pi tal fe de ral e pe los mu ni cí pi os.
Po de rão to mar par te nes ta ele i ção os ci da dãos ma i o res de 21 anos que
per ten ce rem às clas ses agrí co la, fa bril e co mer ci al, in clu in do nes ta a ban cá ria. 
Cada mu ni cí pio for ne ce rá três re pre sen tan tes, res pec ti va men te ele i tos por
cada uma das men ci o na das clas ses in dus tri a is, em vo ta ção às cla ras:

I – o man da to du ra rá três anos, e as fun ções se rão gra tu i tas;
II – os ve re a do res dos mu ni cí pi os te rão ape nas voto con sul ti vo; a 

de ci são com pe ti rá aos ve re a do res ele i tos pela ca pi tal fe de ral;
III – a este con se lho de dis tri to com pe ti rá o exa me das des pe sas

fe i tas e a vo ta ção do or ça men to mu ni ci pal fu tu ro. Re u nir-se-á três me ses
em cada ano; no pri me i ro mês vo ta rá as des pe sas do ano se guin te, e nos
dois se guin tes exa mi na rá as des pe sas fe i tas.

Art. 42. Ao in ten den te da agri cul tu ra e po lí cia com pe tem os
ser vi ços re la ti vos à agri cul tu ra, po lí cia, pro pri a men te dita, in clu si ve o ser vi ço 
de bom be i ros, hi gi e ne pú bli ca, ma ta dou ro, as in ves ti du ras cí vi cas con cer nen -
tes ao nas ci men to, à eman ci pa ção, ao ca sa men to e à fi li a ção ado ti va, a ins ti -
tu i ção dos ce mi té ri os ci vis, a ins tru ção pri má ria que será sem pre gra tu i ta, li vre 
e não obri ga tó ria, a as sis tên cia pú bli ca, quer nos hos pi ta is, quer do mi ci liá ria,
os mu se us que o dis tri to or ga ni zar, e os es ta be le ci men tos de re cre io pú bli co,
como te a tros, jar dins etc.

Art. 43. Ao in ten den te da in dús tria com pe ti rão os ser vi ços re la ti vos 
à exe cu ção das obras pú bli cas do Dis tri to Fe de ral tais como ilu mi na ção
pú bli ca, abas te ci men to de água, ins ti tu i ção de apa re lhos te le grá fi cos e te le -
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fô ni cos, re pa ra ção e cons tru ção dos edi fí ci os pú bli cos, ins ta la ção da vi a ção
pri vi le gi a da, mi ne ra ção e qual quer gê ne ro de ex plo ra ção in dus tri al.

Art. 44. Ao in ten den te do co mér cio com pe te os ne gó ci os re la ti vos
às fi nan ças ge ra is do dis tri to e a su pe rin ten dên cia das re la ções co mer ci a is,
dos ser vi ços de cor re io, te le gra fia, e te le fo nia do dis tri to, e ser vi ços qua is quer
que ten do de ser fe i tos me di an te pri vi lé gi os só de vem com pe tir à mu ni ci pa -
li da de, como vi a ção fér rea etc.

Art. 45. A dis tri bu i ção da jus ti ça se fará por ju í zes de paz de ele i ção 
po pu lar, e por ju í zes es pe ci a is para o cri me e o cí vel no me a dos pelo di ta dor 
cen tral.

Art. 46. O có di go pe nal do Dis tri to Fe de ral será or ga ni za do por
ini ci a ti va do di ta dor cen tral e apro va do pe los ele i to res da ca pi tal fe de ral,
se gun do as re gras in di ca das para a pro mul ga ção das leis qua is quer.

Art. 47. Aos su bin ten den tes com pe tem nos res pec ti vos mu ni cí pi os
a ad mi nis tra ção dos ser vi ços re la ti vos aos mes mos mu ni cí pi os e que fo ram
aci ma enu me ra dos. To das as au to ri da des do res pec ti vo mu ni cí pio lhe se rão 
su bor di na das.

Art. 48. Se rão as sis ti dos por um con se lho com pos to dos três
mem bros no me a dos pe las clas ses agrí co la, fa bril e co mer ci al para o con se lho
do dis tri to.

TÍTULO XIII
Da Pro mul ga ção e Re vi são da Cons ti tu i ção

Art. 49. A Cons ti tu i ção será pro mul ga da de acor do com o pro -
ces so es ta be le ci do no Tí tu lo VI para a de cre ta ção das leis.

Art. 50. A sua re vi são po de rá ser pro mo vi da ou por ini ci a ti va do 
di ta dor cen tral, ou em vir tu de de uma pe ti ção da ma i o ria das ca pi ta is dos
Esta dos con fe de ra dos, sen do o voto de cada ca pi tal re pre sen ta do pela ma i -
o ria dos ci da dãos ele i to res. A re vi são efe tu ar-se-á en tão pelo mes mo pro -
ces so es ta be le ci do para a de cre ta ção das leis or di ná ri as.
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325
PRIMEIRA REPÚBLICA

325.1 – DECRETO Nº 510 - CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL, PUBLICADA COM A CONVOCAÇÃO

DO PRIMEIRO CONGRESSO NACIONAL, PARA A ELE
 SER SUBMETIDA, VIGORANDO DE IMEDIATO AS

DISPOSIÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO
 E SUA FUNÇÃO CONSTITUINTE 

(22 JUNHO 1890)

Pu bli ca a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

O Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil, cons ti tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome e com
as sen so da na ção:

Con si de ran do na su pre ma ur gên cia de ace le rar a or ga ni za ção de fi -
ni ti va da Re pú bli ca, e en tre gar no mais bre ve pra zo pos sí vel à na ção 
o go ver no de si mes ma,

Re sol veu for mu lar so bre as mais am plas ba ses de mo crá ti cas e
li be ra is, de acor do com as li ções da ex pe riên cia, as nos sas ne ces si da des e os
prin cí pi os que ins pi ra ram a Re vo lu ção a 15 de no vem bro, ori gem atu al de
todo o nos so di re i to pú bli co, a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
que com este ato se pu bli ca, no in tu i to de ser sub me ti da à re pre sen ta ção do
país, em sua pró xi ma re u nião, en tran do em vi gor des de já nos pon tos aba i xo
es pe ci fi ca dos.

E, em con se qüên cia,
De cre ta:
Art. 1º É con vo ca do para 15 de no vem bro do cor ren te ano o

pri me i ro Con gres so Na ci o nal dos re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, pro ce -
den do-se à sua ele i ção aos 15 de se tem bro pró xi mo vin dou ro.



Art. 2º Esse Con gres so tra rá po de res es pe ci a is do ele i to ra do,
para jul gar a Cons ti tu i ção, que nes te ato se pu bli ca, e será o pri me i ro ob je to
de suas de li be ra ções.

Art. 3º A Cons ti tu i ção ora pu bli ca da vi go ra rá des de já uni ca -
men te no to can te à du a li da de das Câ ma ras do Con gres so; à sua com po si -
ção, à sua ele i ção e à fun ção que são cha ma das a exer cer, de apro var a dita 
Cons ti tu i ção, e pro ce der em se gui da na con for mi da de das suas dis po si -
ções.

Pelo quê, o Go ver no Pro vi só rio toma des de já o com pro mis so de
cum prir e fa zer cum prir, nes tes pon tos, a dita Cons ti tu i ção, a qual é do teor
se guin te:

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A na ção bra si le i ra, ado tan do como for ma de go ver no a
Re pú bli ca Fe de ra ti va, pro cla ma da pelo De cre to nº 1, de 15 de no vem bro de
1889, cons ti tui-se, por união per pé tua e in dis so lú vel en tre as suas an ti gas
pro vín ci as, em Esta dos Uni dos do Bra sil.

Art. 2º Cada uma das an ti gas pro vín ci as for ma rá um Esta do, e o
an ti go mu ni cí pio ne u tro cons ti tu i rá o Dis tri to Fe de ral, con ti nu an do a ser a
ca pi tal da União, en quan to ou tra co i sa não de li be rar o Con gres so.

Pa rá gra fo úni co. Se o Con gres so re sol ver a mu dan ça da ca pi tal
es co lhi da, para este fim, o ter ri tó rio me di an te o con sen so do es ta do, ou
es ta dos de que hou ver de des mem brar-se, pas sa rá o atu al Dis tri to Fe de ral
de per si a cons ti tu ir um es ta do.

Art. 3º Os es ta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se,
ou des mem brar-se, para se ane xa rem a ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos, 
me di an te aqui es cên cia das res pec ti vas le gis la tu ras lo ca is, em dois anos
su ces si vos e apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

Art. 4º Com pe te a cada es ta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, às
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção, po den do a União subs ti tuí-lo 
so men te nos ca sos ex cep ci o na is de ca la mi da de pú bli ca.

Art. 5º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os
pe cu li a res aos es ta dos, sal vo:

1) para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um es ta do e ou tro;
2) para man ter a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va;
3) para res ta be le cer a or dem e a tran qüi li da de nos es ta dos, à re -

qui si ção dos po de res lo ca is;
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4) para as se gu rar a exe cu ção das leis do Con gres so e o cum pri -
men to das sen ten ças fe de ra is.

Art. 6º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:

1) im pos tos so bre a im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra;
2) di re i tos de en tra da, sa í da e es ta dia de na vi os; sen do li vre o

co mér cio de cos te a gem às mer ca do ri as na ci o na is, bem como às es tran ge i ras 
que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3) ta xas de selo;
4) con tri bu i ções pos ta is e te le grá fi cas;
5) a cri a ção e ma nu ten ção de al fân de gas;
6) a ins ti tu i ção de ban cos emis so res.
Pa rá gra fo úni co. As leis, atos e sen ten ças das au to ri da des da

União exe cu tar-se-ão, em todo o país, por fun ci o ná ri os fe de ra is.
Art. 7º É ve da do ao Go ver no Fe de ral cri ar dis tin ções e pre fe rên ci as

em fa vor dos por tos de uns con tra os de ou tros es ta dos, me di an te re gu la -
men tos co mer ci a is ou fis ca is.

Art. 8º É da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos de cre tar im pos tos:

1) so bre a ex por ta ção de mer ca do ri as que não se jam de ou tros
es ta dos;

2) so bre a pro pri e da de ter ri to ri al;
3) so bre trans mis são de pro pri e da de.
§ 1º É isen ta de im pos tos no Esta do por onde se ex por tar a pro -

du ção dos ou tros es ta dos;
§ 2º De 1895 em di an te ces sa rão de todo os di re i tos de ex por ta ção.
§ 3º Só é lí ci to a um es ta do tri bu tar a im por ta ção de mer ca do ri as

es tran ge i ras, quan do des ti na das a con su mo no seu ter ri tó rio, re ver ten do,
po rém, o pro du to do im pos to para o Te sou ro Fe de ral.

Art. 9º É pro i bi do aos es ta dos tri bu tar de qual quer modo, ou em -
ba ra çar, com qual quer di fi cul da de, ou gra va me, re gu la men tar ou ad mi nis -
tra ti vo, atos, ins ti tu i ções ou ser vi ços es ta be le ci dos pelo Go ver no da União;

Art. 10. É ve da do aos es ta dos como à União:

1) cri ar im pos tos de trân si to pelo ter ri tó rio de um es ta do, ou na
pas sa gem de um para ou tro, so bre pro du tos de ou tros es ta dos da Re pú bli ca,
ou es tran ge i ros, e bem as sim so bre os ve í cu los, de ter ra e água que os trans -
por ta rem;

2) es ta be le cer, sub ven ci o nar ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

3) pres cre ver leis re tro a ti vas.
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Art. 11. Nos as sun tos que per ten cem con cor ren te men te ao go ver no 
da União e aos go ver nos dos es ta dos, o exer cí cio da au to ri da de pelo pri me i ro
obs ta à ação dos se gun dos, e anu al de en tão em di an te as leis e dis po si ções
dela ema na das.

Art. 12. Além das fon tes de re ce i ta dis cri mi na das nos arts. 6º e 8º, 
é lí ci to à União, como aos es ta dos, cu mu la ti va men te, ou não, cri ar ou tras
qua is quer, não con tra vin do o dis pos to nos arts. 7º, 9º e 10, § 1º.

Art. 13. O di re i to da União e dos es ta dos a le gis la rem so bre
vi a ção fér rea e na ve ga ção in te ri or será re gu la do por lei do Con gres so Na -
ci o nal.

Art. 14. As for ças de ter ra e mar são ins ti tu i ções na ci o na is per ma -
nen tes, des ti na das à de fe sa da pá tria no ex te ri or e à ma nu ten ção das leis no
in te ri or.

Den tro dos li mi tes da lei, a for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en te
aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos e obri ga da a sus ten tar as ins ti tu i ções cons -
ti tu ci o na is.

Art. 15. São ór gãos da so be ra nia na ci o nal os Po de res Le gis la ti vo,
Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.

SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, 
com a san ção do pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal com põe-se de dois ra mos: a Câ ma ra e 
o Se na do.

§ 2º A ele i ção para se na do res e de pu ta dos à Câ ma ra far-se-á si -
mul ta ne a men te em todo o país.

§ 3º Nin guém pode ser, ao mes mo tem po, De pu ta do e Se na dor.

Art. 17. O Con gres so re u nir-se-á, na ca pi tal fe de ral, aos 3 de
maio de cada ano, in de pen den te men te de con vo ca ção, e fun ci o na rá qua tro
me ses da data da aber tu ra, po den do ser pror ro ga do, ou con vo ca do ex tra or -
di na ri a men te.

§ 1º Cada le gis la tu ra du ra rá três anos. 
§ 2º Em caso de vaga aber ta no Con gres so, as au to ri da des do res -

pec ti vo es ta do fa rão pro ce der ime di a ta men te à nova ele i ção.
Art. 18. A Câ ma ra e o Se na do tra ba lha rão se pa ra da men te, fun ci o -

nan do em ses sões pú bli cas, quan do o con trá rio se não re sol ver por ma i o ria
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dos vo tos pre sen tes, e só de li be ra rão, com pa re cen do, em cada uma das
Câ ma ras, a ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

§ 1º Os re gi men tos das duas Câ ma ras es ta be le ce rão os me i os de
com pe lir os mem bros au sen tes a com pa re cer.

§ 2º Cada uma de las ve ri fi ca rá e re co nhe ce rá os po de res dos seus 
mem bros.

Art. 19. Cada uma das Câ ma ras ele ge rá a sua Mesa, or ga ni za rá o 
seu re gi men to in ter no, co mi nan do pe nas dis ci pli na res, in clu si ve a de sua
ex clu são, tem po rá ria, aos res pec ti vos mem bros, no me a rá os em pre ga dos de 
sua se cre ta ria, e re gu la rá o ser vi ço de sua po lí cia in ter na.

Art. 20. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is por suas opi -
niões, pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to.

Art. 21. Os de pu ta dos e se na do res não po dem ser pre sos, nem
pro ces sa dos cri mi nal men te, sem pré via li cen ça da sua Câ ma ra, sal vo fla gran te 
de li to. E, nes te caso, le va do o pro ces so até pro nún cia ex clu si va, a au to ri da de
pro ces san te re me te rá os au tos à Câ ma ra res pec ti va para re sol ver so bre a
pro ce dên cia da acu sa ção, se o acu sa do não op tar pelo jul ga men to ime di a to.

Art. 22. Os mem bros das duas Câ ma ras, ao to mar as sen to, con -
tra i rão com pro mis so for mal, em ses são pú bli ca, de bem cum prir os seus
de ve res.

Art. 23. Du ran te as ses sões ven ce rão os se na do res e de pu ta dos
um sub sí dio pe cu niá rio, além da aju da de cus to, fi xa da pelo Con gres so, no
fim de cada le gis la tu ra, para a se guin te.

Art. 24. Os mem bros do Con gres so não po dem re ce ber do Po der
Exe cu ti vo em pre go, ou co mis são re mu ne ra dos, ex ce to se fo rem mis sões
di plo má ti cas, co mis sões mi li ta res, ou car gos de aces so ou pro mo ção le gal.

Pa rá gra fo úni co. Du ran te o exer cí cio le gis la ti vo ces sa o de ou tra
qual quer fun ção.

Art. 25. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal:

1) es tar na pos se dos di re i tos de ele i tor;
2) para a Câ ma ra, ter mais de sete anos de ci da dão bra si le i ro, e

mais de nove para o Se na do.

Art. 26. São ine le gí ve is para o Con gres so Na ci o nal: 

1) os clé ri gos e re li gi o sos re gu la res e se cu la res de qual quer
con fis são;

2) os go ver na do res;
3) os che fes de po lí cia;
4) os co man dan tes de ar mas, bem como os de ma is fun ci o ná ri os

mi li ta res que exer ce rem co man dos de for ças de ter ra e mar equi va len tes, ou 
su pe ri o res;
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5) os co man dan tes de cor pos po li ci a is;
6) os ma gis tra dos, sal vo se es ti ve rem avul sos há mais de um ano;
7) os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos de mis sí ve is in de pen den te -

men te de sen ten ça.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra

Art. 27. A Câ ma ra com põe-se dos de pu ta dos do Dis tri to Fe de ral
e dos es ta dos, na pro por ção, que não se po de rá di mi nu ir, de um por se ten ta 
mil ha bi tan tes, e é ele i ta por su frá gio di re to.

Pa rá gra fo úni co. Para este fim man da rá o Go ver no Fe de ral pro -
ce der, den tro em três anos da ina u gu ra ção do pri me i ro Con gres so, ao re -
cen se a men to da po pu la ção da Re pú bli ca, o qual se re ve rá de ce nal men te.

Art. 28. Com pe te à Câ ma ra a ini ci a ti va de to das as leis de im pos tos,
a fi xa ção das for ças de ter ra e mar, a dis cus são dos pro tes tos ofe re ci dos
pelo Po der Exe cu ti vo e a de cla ra ção da pro ce dên cia ou im pro ce dên cia da
acu sa ção con tra o pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 29. O Se na do com põe-se dos ci da dãos ele gí ve is nos ter mos
do art. 25 e ma i o res de 35 anos, es co lhi dos pe las le gis la tu ras dos es ta dos,
em nú me ro de três se na do res para cada um, me di an te plu ra li da de de vo -
tos.

Pa rá gra fo úni co. Os se na do res do Dis tri to Fe de ral se rão ele i tos
pela for ma ins ti tu í da para a ele i ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 30. O man da to de se na dor du ra rá nove anos, re no van do-se
o Se na do pelo ter ço tri e nal men te.

§ 1º No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, logo nos tra ba lhos
pre pa ra tó ri os, dis cri mi na rá o Se na do o pri me i ro e se gun do ter ço de seus
mem bros, cujo man da to há de ces sar no ter mo do pri me i ro e do se gun do
triê ni os.

§ 2º Essa dis cri mi na ção efe tu ar-se-á em três lis tas, cor res pon den tes
aos três ter ços, gra du an do-se os se na do res de cada es ta do e os do Dis tri to
Fe de ral pela or dem da sua vo ta ção res pec ti va, de modo que se dis tri bua ao
ter ço do úl ti mo triê nio o pri me i ro vo ta do no Dis tri to Fe de ral e em cada um
dos es ta dos, e aos dois ter ços se guin tes os ou tros dois no mes na es ca la dos
su frá gi os ob ti dos.

§ 3º Em caso de em pa te, con si de rar-se-ão fa vo re ci dos os mais
ve lhos, de ci din do-se por sor te io quan do a ida de for igual.
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§ 4º O man da to de Se na dor ele i to em subs ti tu i ção de ou tro du ra rá
o tem po res tan te ao do subs ti tu í do.

Art. 31. O vice-pre si den te da Re pú bli ca será ipso fac to o pre si den te
do Se na do, onde só terá voto de qua li da de, e será subs ti tu í do, nas au sên ci as 
e im pe di men tos, pelo vice-pre si den te des sa Câ ma ra.

Art. 32. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o pre si den te
da Re pú bli ca e os de ma is fun ci o ná ri os fe de ra is de sig na dos pela Cons ti tu i ção,
nos ter mos e pela for ma que ela pres cre ve.

§ 1º O Se na do, quan do de li be rar como tri bu nal de jus ti ça, será
pre si di do pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Não pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria se não por dois ter ços
dos mem bros pre sen tes.

§ 3º Não po de rá im por ou tras pe nas mais que a per da do car go e 
a in ca pa ci da de de exer cer qual quer ou tro, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça
or di ná ria con tra o con de na do.

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Con gres so

Art. 33. Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal:

1) or çar a re ce i ta e fi xar a des pe sa fe de ral anu al men te;
2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos e fa zer

ou tras ope ra ções de cré di to;
3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca e es ta be le cer os me i os para seu

pa ga men to;
4) re gu lar a ar re ca da ção e dis tri bu i ção das ren das na ci o na is;
5) re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal, bem como o dos es ta dos en tre

si e com o Dis tri to Fe de ral, al fan de gar por tos, cri ar ou su pri mir en tre pos tos;
6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios, que ba nhem mais de um

es ta do, ou cor ram por ter ri tó rio es tran ge i ro;
7) de ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção das

mo e das;
8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos es ta dos en tre si, 

os do Dis tri to Fe de ral e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;
11) de cre tar a acu sa ção do pre si den te da Re pú bli ca, nos ca sos do 

art. 53;
12) au to ri zar o go ver no a de cla rar a guer ra e fa zer a paz;
13) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras;
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14) de sig nar so bre a ca pi tal da União;
15) con ce der sub sí di os aos es ta dos na hi pó te se do art. 4º;
16) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos;
17) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
18) fi xar anu al men te as for ças de ter ra e mar;
19) re gu lar a com po si ção do Exér ci to;
20) con ce der, ou ne gar pas sa gem, a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do país, para ope ra ções mi li ta res;
21) mo bi li zar e inu ti li zar a for ça po li ci al dos es ta dos nos ca sos

ta xa dos pela Cons ti tu i ção;
22) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal, na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras ou co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o de cla ra do pelo Po der Exe cu ti vo, ou seus
agen tes res pon sá ve is na au sên cia do Con gres so;

23) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o país;

24) co di fi car as leis ci vis, cri mi na is, co mer ci a is e pro ces su a is da
Re pú bli ca;

25) fi xar os ven ci men tos dos mi nis tros de es ta do;
26) cri ar e su pri mir em pre gos pú bli cos, fe de ra is, fi xar-lhes as

atri bu i ções; es ti pu lar-lhes os ven ci men tos;
27) ins ti tu ir tri bu na is su bor di na dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;
28) le gis lar con tra a pi ra ta ria e os aten ta dos aos di re i tos dos

agen tes;
29) con ce der anis tia;
30) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas por cri mes de res pon -

sa bi li da de aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
31) le gis lar so bre ter ras de pro pri e da de na ci o nal e mi nas;
32) es ta tu ir leis pe cu li a res ao Dis tri to Fe de ral;
33) sub me ter a le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da Re -

pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is ou ou tros es ta be le ci men tos
e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral;

34) le gis lar so bre o en si no su pe ri or no Dis tri to Fe de ral;
35) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os es ta dos;
36) ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis, e pro vi den ci ar so bre

as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral;
37) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos po de res, 

em que a Cons ti tu i ção in ves te o go ver no da União;
38) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons -

ti tu i ção.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 413



Art. 34. Incum be, ou tros sim, ao Con gres so, mas não pri va ti va men te:
1) ani mar, no país, o de sen vol vi men to da edu ca ção pú bli ca, a

agri cul tu ra, a in dús tria e a imi gra ção;
2) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e se cun dá rio nos es ta dos;
3) pro ver à ins tru ção pri má ria e se cun dá ria no Dis tri to Fe de ral.
Pa rá gra fo úni co. Qu a is quer ou tras des pe sas de ca rá ter lo cal, na

ca pi tal da Re pú bli ca, in cum bem ex clu si va men te à au to ri da de mu ni ci pal.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 35. Sal vo as ex ce ções do ar ti go 28, to dos os pro je tos de lei
po dem ter ori gem in dis tin ta men te na Câ ma ra ou no Se na do, sob a ini ci a ti va
de qual quer de seus mem bros, ou pro pos ta em men sa gem do Po der Exe -
cu ti vo.

Art. 36. O pro je to de lei, ado ta do numa das Câ ma ras, será sub -
me ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo que,
aqui es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá.

§ 1º Se, po rém, o pre si den te da Re pú bli ca o jul gar in cons ti tu ci o nal
ou con trá rio aos in te res ses da na ção, opor-lhe-á o seu veto den tro em dez
dias úte is, da que le em que re ce beu o pro je to, de vol ven do-o nes se mes mo
pra zo à Câ ma ra onde ele se hou ver ini ci a do, com os mo ti vos da re cu sa.

§ 2º O si lên cio do Po der Exe cu ti vo no de cên dio im por ta a san ção,
sal vo se esse ter mo se cum prir, es tan do já en cer ra do o Con gres so.

§ 3º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, ali se su je i ta rá a
uma dis cus são e a vo ta ção no mi nal, con si de ran do-se apro va do, se ob ti ver
dois ter ços dos su frá gi os pre sen tes; e nes te caso: se re me te rá à ou tra Câ ma ra,
de onde, se ven cer, pe los mes mos trâ mi tes a mes ma ma i o ria, vol ta rá como
lei, ao Po der Exe cu ti vo para a so le ni da de da pro mul ga ção.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin te lei
(ou re so lu ção)”.

2) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei
(ou re so lu ção)”.

Art. 37. O pro je to de lei de uma Câ ma ra, emen da do na ou tra,
vol ve rá à pri me i ra, que, se ace i tar as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do em
con for mi da de de las, ao Po der Exe cu ti vo.

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá à Câ ma ra re vi so ra , onde só se
con si de ra rão apro va das as al te ra ções, se ob ti ve rem dois ter ços dos su frá gi os
pre sen tes; e, nes sa hi pó te se, tor na rá à Câ ma ra ini ci a do ra, que só as po de rá
re pro var me di an te dois ter ços dos seus vo tos.
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§ 2º Re je i ta das des te modo as al te ra ções, o pro je to sub me ter-se-á
sem elas à san ção.

Art. 38. Os pro je tos to tal men te re je i ta dos ou não san ci o na dos
não se po de rão re no var na mes ma ses são le gis la ti va.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do pre si den te e do vice-pre si den te

Art. 39. Exer ce o po der Exe cu ti vo o pre si den te dos Esta dos Uni dos
do Bra sil, como che fe ele ti vo e su pre mo da na ção.

§ 1º Subs ti tui o pre si den te, no caso de im pe di men to, e su ce -
de-lhe, no de fal ta, o vice-pre si den te, ele i to si mul ta ne a men te com ele.

§ 2º No im pe di men to, ou fal ta, do vice-pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos à pre si dên cia o vice-pre si den te do Se na do, o pre si den te
da Câ ma ra e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te, ou
vice-pre si den te da Re pú bli ca:

1) ser bra si le i ro nato;
2) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3) ser ma i or de trin ta e cin co anos.
Art. 40. O pre si den te exer ce rá o car go por seis anos, não po den do

ser re e le i to no pe río do pre si den ci al ime di a to.
§ 1º O vice-pre si den te, que exer cer a Pre si dên cia pe los três úl ti mos

anos do pe río do pre si den ci al, não po de rá ser ele i to Pre si den te para o pe río -
do se guin te.

§ 2º O pre si den te de i xa rá o exer cí cio de suas fun ções, im pror ro -
ga vel men te, no mes mo dia em que ter mi nar o seu pe río do pre si den ci al,
su ce den do-lhe logo o re cém-ele i to.

§ 3º Se este se achar im pe di do ou fal tar, a subs ti tu i ção far-se-á
nos ter mos do ar ti go an te ce den te, §§ 1º e 2º.

§ 4º O pri me i ro pe río do pre si den ci al ter mi na rá aos 15 de no vem bro 
de 1896.

Art. 41. Ao em pos sar-se no car go, o pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são pú bli ca, ante o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten -
tar-lhe a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia”.

Art. 42. O pre si den te e o vice-pre si den te não po dem sair do ter ri tó -
rio na ci o nal sem per mis são do Con gres so, sob pena de per de rem o car go.
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Art. 43. O Pre si den te e o vice-pre si den te per ce be rão sub sí dio,
fi xa do pelo Con gres so no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

CAPÍTULO II
Da ele i ção do pre si den te e vice-pre si den te

Art. 44. O pre si den te e o vice-pre si den te se rão es co lhi dos pelo
povo, me di an te ele i ção in di re ta, para a qual cada es ta do, bem como o
Dis tri to Fe de ral, cons ti tu i rá uma cir cuns cri ção com ele i to res es pe ci a is em
nú me ro du plo do da res pec ti va re pre sen ta ção no Con gres so.

§ 1º Não po dem ser ele i to res es pe ci a is, além dos enu me ra dos no
ar ti go 26, os ci da dãos que ocu pa rem car gos re tri bu í dos, de ca rá ter Le gis la ti vo,
Ju di ciá rio, ad mi nis tra ti vo, ou mi li tar no go ver no da União ou nos dos es ta dos.

§ 2º Essa ele i ção re a li zar-se-á no dia 1o de mar ço do úl ti mo ano
do pe río do pre si den ci al.

Art. 45. No 1º de maio se guin te se ce le bra rá, em todo o ter ri tó rio
da Re pú bli ca, a ele i ção do pre si den te e do vice-pre si den te.

§ 1º Os ele i to res de cada es ta do for ma rão um co lé gio, e bem
as sim, os do Dis tri to Fe de ral, re u nin do-se to dos no lu gar, que com a de vi da 
an te ce dên cia, pres cre ver o res pec ti vo go ver no.

§ 2º Cada ele i tor vo ta rá em duas ur nas, por duas cé du las di fe -
ren tes, numa para pre si den te, nou tra para vice-pre si den te, em dois ci da dãos, 
um dos qua is, pelo me nos fi lho de ou tro es ta do. 

§ 3º Dos vo tos apu ra dos se or ga ni za rão duas atas dis tin tas, de
cada uma das qua is se la vra rão três exem pla res au tên ti cos, de sig nan do os
no mes dos vo ta dos e o res pec ti vo nú me ro de vo tos.

§ 4º Des sas seis au tên ti cas, cujo teor ime di a ta men te se fará pú bli co
pela im pren sa, re me ter-se-ão duas (uma de cada ata) ao go ver na dor do
es ta do, para o res pec ti vo ar qui vo, e, para o mes mo fim, no Dis tri to Fe de ral,
ao pre si den te da mu ni ci pa li da de, duas ao pre si den te do Se na do da União, e 
as duas res tan tes ao Arqui vo Na ci o nal, to das fe cha das e se la das.

§ 5º Re u ni das as duas câ ma ras em Assem bléia Ge ral, sob a pre si -
dên cia do pre si den te do Se na do, ele abri rá pe ran te elas as duas atas, pro cla -
man do pre si den te e vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil os dois
ci da dãos que, em cada uma de las, re u ni rem a ma i o ria ab so lu ta de vo tos
con ta dos.

§ 6º Se nin guém ob ti ver essa ma i o ria, o Con gres so ele ge rá o
Pre si den te, ou vice-pre si den te, por ma i o ria ab so lu ta, em vo ta ção no mi nal,
den tre os três mais su fra ga dos em cada uma das atas.

§ 7º Nes sa ele i ção cada es ta do, bem como o Dis tri to Fe de ral, terá
um voto; e este ca be rá àque le dos três can di da tos, que, na res pec ti va re pre -
sen ta ção no Con gres so, al can çar a ma i o ria re la ti va dos su frá gi os.
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§ 8º Para esse efe i to, os re pre sen tan tes de cada es ta do, e as sim os
do Dis tri to Fe de ral, vo ta rão por gru pos dis cri mi na dos.

Art. 46. Não se con si de ra rá cons ti tu í da a Assem bléia Ge ral para
pro ce der à ve ri fi ca ção da ele i ção do pre si den te e vice-pre si den te da Re pú -
bli ca, sem a pre sen ça, pelo me nos, de dois ter ços dos seus mem bros.

§ 1º O pro ces so de ter mi na do para esse fim nos dois ar ti gos pre -
ce den tes co me ça rá, e fin da rá na mes ma ses são.

§ 2º Fe i ta, nes sa ses são, a cha ma da dos mem bros do Con gres so,
não será per mi ti do aos pre sen tes re ti ra rem-se da Casa; para o que se to ma rão 
as con ve ni en tes me di das de pre ca u ção ma te ri al.

§ 3º Ne nhum mem bro pre sen te pode abs ter-se de vo tar.

CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 47. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:

1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do
Con gres so; ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para a sua fiel exe -
cu ção;

2) no me ar e de mi tir li vre men te os mi nis tros de es ta do;
3) exer cer o co man do su pre mo das for ças de ter ra e mar, dos

Esta dos Uni dos do Bra sil, as sim das de po lí cia lo cal, quan do cha ma da às
ar mas em de fe sa in ter na, ou ex ter na da União; 

4) ad mi nis trar e dis tri bu ir, sob as leis do Con gres so, con for me as 
ne ces si da des do go ver no na ci o nal, as for ças de mar e ter ra;

5) pro ver os cor pos ci vis e mi li ta res de ca rá ter fe de ral, sal vo as
res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção.

6) in dul tar e co mu tar as pe nas nos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral, sal vo nos ca sos a que se re fe rem os arts. 33, nº 30, e 51, § 2º;

7) de cla rar a guer ra e fa zer a paz, nos ter mos do art. 33, nº 12;
8) de cla rar ime di a ta men te a guer ra, nos ca sos de in va são ou

agres são es tran ge i ra;
9) dar con ta anu al men te da si tu a ção do país ao Con gres so Na ci o -

nal, re co men dan do-lhe as pro vi dên ci as de re for mas ur gen tes, em uma
men sa gem, que re me te rá ao se cre tá rio do Se na do no dia da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va;

10) con vo car o con gres so ex tra or di na ri a men te e pror ro gar-lhe as
ses sões or di ná ri as;

11) no me ar os ma gis tra dos fe de ra is;
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12) no me ar os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os mi -
nis tros di plo má ti cos, me di an te apro va ção do Se na do; po den do, na au sên cia 
do Con gres so, de sig ná-los em co mis são até que o Se na do se pro nun cie;

13) no me ar os de ma is mem bros do cor po di plo má ti co e os agen tes
con su la res;

14) man ter as re la ções com os es ta dos es tran ge i ros;
15) de cla rar, por si ou seus agen tes res pon sá ve is, o es ta do de sí tio

em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, nos ca sos de agres são es tran ge i ra, 
ou gra ve co mo ção in tes ti na (arts. 77 e 33, nº 22);

16) en ta bu lar ne go ci a ções in ter na ci o na is, ce le brar ajus tes, con -
ven ções e tra ta dos, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e apro var os que os
es ta dos ce le bra rem na con for mi da de do art. 64, sub me ten do-os, quan do
cum prir, à au to ri da de do Con gres so.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 48. O pre si den te da Re pú bli ca é au xi li a do pe los mi nis -
tros de es ta do, agen tes de sua con fi an ça, que lhe re fe ren dam os atos, e
pre si dem cada um a uma das se cre ta ri as, em que se di vi de a ad mi nis -
tra ção fe de ral.

Art. 49. Os mi nis tros de es ta do não po de rão acu mu lar ou tro
em pre go ou fun ção pú bli ca, nem ser ele i tos pre si den te ou vi ce-presidente
da União.

Pa rá gra fo úni co. O de pu ta do ou se na dor, que ace i tar o car go de
mi nis tro de es ta do, per de rá o man da to, pro ce den do-se ime di a ta men te a
nova ele i ção, na qual não po de rá ser vo ta do.

Art. 50. Os mi nis tros de es ta do não po de rão com pa re cer às ses sões
do Con gres so, e só se co mu ni ca rão com ele por es cri to, ou pes so al men te em 
con fe rên cia às co mis sões com as câ ma ras.

Os re la tó ri os anu a is dos mi nis tros se rão di ri gi dos ao pre si den te
da Re pú bli ca, e co mu ni ca dos por este ao Con gres so.

Art. 51. Os mi nis tros de es ta do não são res pon sá ve is ao Con gres so, 
ou aos tri bu na is, pe los con se lhos da dos ao pre si den te da Re pú bli ca, ex ce to
quan do es ses con se lhos en vol ve rem cum pli ci da de com ele em de li tos de
res pon sa bi li da de de fi ni dos pe las leis pe na is.

§ 1º Res pon dem, po rém, quan to aos seus atos, pe los cri mes
qua li fi ca dos na lei cri mi nal.

§ 2º Nos cri mes de res pon sa bi li da de se rão pro ces sa dos e jul ga -
dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, nos co ne xos com os do pre si den te da
Re pú bli ca, pela au to ri da de com pe ten te para o jul ga men to des te.
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CAPÍTULO V
Das res pon sa bi li da des do pre si den te

Art. 52. O pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será sub me ti do
a pro ces so e jul ga men to, de po is que a Câ ma ra de cla rar pro ce den te a acu sa ção, 
pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos cri mes co muns e nos de res pon sa -
bi li da de, pe ran te o Se na do.

Art. 53. São cri mes de res pon sa bi li da de, do pre si den te da Re pú -
bli ca, os que aten tam con tra:

1) a exis tên cia po lí ti ca da União;
2) a Cons ti tu i ção e a for ma do go ver no fe de ral;
3) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
4) o gozo e exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos, ou in di vi du a is;
5) a se gu ran ça in ter na do país; 
6) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
7) a guar da e em pre go cons ti tu ci o nal dos di nhe i ros pú bli cos.

§ 1º Esses de li tos se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.
§ 2º Ou tra lei lhes re gu la rá a acu sa ção, o pro ces so e o jul ga men to.
§ 3º Ambas es sas leis se rão fe i tas na pri me i ra ses são do pri me i ro

Con gres so.

SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 54. O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gãos um Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, com sede na ca pi tal da Re pú bli ca, e tan tos ju í zes e tri bu na is
fe de ra is, dis tri bu í dos pelo país, quan tos o Con gres so cri ar.

Art. 55. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com por-se-á de quin ze ju í zes,
no me a dos na for ma do art. 47, nº 11, den tre os trin ta ju í zes fe de ra is mais
an ti gos e os ci da dãos de no tá vel sa ber e re pu ta ção, ele gí ve is para o Se na do.

Art. 56. Os ju í zes fe de ra is são vi ta lí ci os, per den do o car go uni ca -
men te por sen ten ça ju di ci al.

§ 1º Os seus ven ci men tos se rão de ter mi na dos por lei do Con -
gres so que não os po de rá di mi nu ir.

§ 2º O Se na do jul ga rá os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
e es tes os ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 57. Os tri bu na is fe de ra is ele ge rão de seu seio os seus pre si -
den tes e or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as.

§ 1º Nes te a no me a ção e de mis são dos res pec ti vos em pre ga dos,
bem como pro vi men to dos de jus ti ça nas res pec ti vas cir cuns cri ções ju di ciá ri as, 
com pe te res pec ti va men te aos pre si den tes dos tri bu na is.
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§ 2º O pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, den tre os mem bros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i ções
se de fi ni rão em lei.

Art. 58. Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com pe te:

I – pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pri va ti va men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns e os mi nis tros

de es ta do nos ca sos do art. 51;
b) os mi nis tros di plo má ti cos nos cri mes co muns e nos de res pon -

sa bi li da de;
c) os ple i tos en tre a União e os es ta dos, ou en tre es tes uns com os 

ou tros;
d) os li tí gi os e re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União,

ou os es ta dos;
e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si, ou en tre

es ses e os dos es ta dos;
II – jul gar, em grau de re cur so, as ques tões re sol vi das pe los ju í -

zes e tri bu na is fe de ra is, as sim como as de que tra ta o pre sen te ar ti go, § 1º, e
o ar ti go 60;

III – re ver os pro ces sos fin dos, nos ter mos do art. 78.

§ 1º Das sen ten ças da jus ti ça dos es ta dos em úl ti ma ins tân cia
ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

a) quan do se ques ti o nar so bre a va li da de, ou a apli ca bi li da de
de tra ta dos e leis fe de ra is, e a de ci são do tri bu nal do es ta do for con tra
ela;

b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou atos dos go ver nos
dos es ta dos em face da Cons ti tu i ção ou das leis fe de ra is e a de ci são do
tri bu nal do es ta do con si de rar vá li dos os atos, ou leis im pug na dos.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos es ta dos, a jus ti -
ça fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is; e vice-ver sa, a
jus ti ça dos es ta dos con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is, quan do 
hou ver de in ter pe lar leis da União.

Art. 59. Com pe te aos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is de ci dir:
a) as ca u sas em que al gu ma das par tes es tri bar a ação, ou a de fe sa,

em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;
b) os li tí gi os en tre um es ta do e ci da dãos de ou tro, ou en tre ci da dãos

de es ta dos di ver sos, di ver si fi can do as leis des tes;
c) os ple i tos en tre es ta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
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d) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das, quer em con -
tra tos com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União
com ou tras na ções;

e) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do país;

f) as ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter na ci o nal;
g) os cri mes po lí ti cos.
§ 1º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral

às jus ti ças dos es ta dos.
§ 2º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta das

por ofi ci a is ju di ci a is da União, aos qua is é obri ga da a pres tar au xí lio, quan -
do in vo ca do por eles, a po lí cia lo cal.

Art. 60. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos es ta dos, nas ma -
té ri as de sua com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e ques tões, sal vo
quan to a:

1) ha be as cor pus ; ou
2) es pó lio de es tran ge i ros, quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta

em con ven ção ou tra ta do.
Em tais ca sos ha ve rá re cur so vo lun tá rio para o Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral.
Art. 61. A jus ti ça dos es ta dos não pode in ter vir em ques tões sub -

me ti das aos tri bu na is fe de ra is, nem anu lar, al te rar, ou sus pen der as suas
sen ten ças ou or dens.

TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 62. Cada es ta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis que
ado tar, con tan to que se or ga ni zem sob a for ma re pu bli ca na, não con tra ri em 
os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União, res pe i tem os di re i tos que esta Cons -
ti tu i ção as se gu ra e ob ser vem as se guin tes re gras:

1) os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio se rão dis cri mi -
na dos e in de pen den tes;

2) os go ver na do res e os mem bros de le gis la tu ra lo cal se rão ele ti vos;
3) não será ele ti va a le gis la tu ra;
4) os ma gis tra dos não se rão de mis sí ve is se não por sen ten ça;
5) o en si no será le i go e li vre em to dos os gra us, e gra tu i to no pri -

má rio.
Art. 63. Uma lei do Con gres so Na ci o nal dis tri bu i rá aos es ta dos

cer ta ex ten são em ter ras de vo lu tas, de mar ca das à cus ta de les, fora da zona
da fron te i ra da Re pú bli ca, sob a cláu su la de as po vo a rem e co lo ni za rem
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den tro em de ter mi na do pra zo, de vol ven do-se, quan do essa res sal va se não
cum prir, à União a pro pri e da de ce di da.

Pa rá gra fo úni co. Os es ta dos po de rão trans fe rir, sob a mes ma
con di ção, es sas ter ras, por qual quer tí tu lo de di re i to one ro so, ou gra tu i -
to, a in di ví duo ou as so ci a ções que se pro po nham a po voá-las e co lo ni -
zá-las.

Art. 64. É fa cul ta do aos es ta dos:

1) ce le brar en tre si ajus tes e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co
(art. 47, nº 16);

2) em ge ral todo e qual quer po der ou di re i to, que lhes não for
ne ga do por cláu su las ex pres sas na Cons ti tu i ção, ou im pli ci ta men te con ti das 
na or ga ni za ção po lí ti ca, que ela es ta be le ce.

Art. 65. É de fe so aos es ta dos:

1) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va, ou ju di ciá ria da União, ou qual quer dos es ta dos;

2) re je i tar a mo e da, ou a emis são ban cá ria em cir cu la ção por ato
do go ver no fe de ral;

3) fa zer, ou de cla rar guer ra en tre si, e usar de re pre sá li as;
4) de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma dos pe las jus ti ças

de ou tros Esta dos, ou do Dis tri to Fe de ral, se gun do as leis do Con gres so,
por que esta ma té ria se re ger (art. 33, nú me ro 35).

Art. 66. Sal vo as res tri ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção e os
di re i tos da res pec ti va mu ni ci pa li da de, o Dis tri to Fe de ral é di re ta men te
gover na do pe las au to ri da des fe de ra is e su je i to ex clu si va men te aos
tribuna is da União.

Pa rá gra fo úni co. O Dis tri to Fe de ral será or ga ni za do por lei do
Con gres so.

TÍTULO III
Do mu ni cí pio

Art. 67. Os es ta dos or ga ni zar-se-ão por leis suas, sob o re gi me
mu ni ci pal com es tas ba ses:

1) au to no mia do mu ni cí pio, em tudo quan to res pe i ta ao seu
pe cu li ar in te res se;

2) ele ti vi da de da ad mi nis tra ção lo cal.
Pa rá gra fo úni co. Uma lei do Con gres so or ga ni za rá o mu ni cí pio

do Dis tri to Fe de ral.
Art. 68. Nas ele i ções mu ni ci pa is se rão ele i to res e ele gí ve is os es tran -

ge i ros re si den tes, se gun do as con di ções que a lei de cada es ta do pres cre ver.
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TÍTULO IV
Dos ci da dãos bra si le i ros

SEÇÃO I
Das qua li da des do ci da dão bra si le i ro

Art. 69. São ci da dãos bra si le i ros:

1) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -
din do este a ser vi ço de sua na ção;

2) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca;

3) os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ver nou tro país ao ser vi ço da 
Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se;

4) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil aos 15 de no vem bro
de 1989, não de cla rem, den tro de seis me ses de po is de en trar em vi gor a
Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;

5) os es tran ge i ros, que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil, e fo -
rem ca sa dos com bra si le i ros ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros, sal vo se ma ni -
fes ta rem pe ran te a au to ri da de com pe ten te, a in ten ção de não mu dar de
na ci o na li da de;

6) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.
Pa rá gra fo úni co. São da com pe tên cia pri va ti va do Po der Le gis la -

ti vo Fe de ral as leis de na tu ra li za ção.
Art. 70. São ele i to res os ci da dãos ma i o res de 21 anos que se alis -

ta rem na for ma da lei.
§ 1º Não po dem alis tar-se ele i to res para as ele i ções fe de ra is, ou

para as dos Esta dos:
1) os men di gos;
2) os anal fa be tos;
3) as pra ças de pré, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res de 

en si no su pe ri or;
4) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga -

ções, ou co mu ni da de de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe -
diên cia, re gra ou es ta tu to que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi -
du al.

§ 2º A ele i ção para car gos fe de ra is re ger-se-á por lei do Con gres so.
§ 3º São ine le gí ve is os ci da dãos não alis tá ve is.
Art. 71. Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só sus pen dem, ou per -

dem nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos.
§ 1º Sus pen dem-se es ses di re i tos:

a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
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b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.
§ 2º Per dem-se:

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro; 
b) por ace i ta ção de em pre go, pen são, con de co ra ção ou tí tu lo

es tran ge i ro, sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral;
c) por ba ni men to ju di ci al.

§ 3º Uma lei fe de ral es ta tu i rá as con di ções de re a qui si ção dos
di re i tos de ci da dão bra si le i ro.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 72. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e es tran ge i ros re si -
den tes no País a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer, ou de i xar de fa zer al gu ma 
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gi os de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, não cria tí tu los de fi dal guia, nem con de co ra ções.
§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer

pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim, e ad qui rin do
bens, ob ser va dos os li mi tes pos tos pe las leis de mão-mor ta.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, que pre ce de rá
sem pre as ce ri mô ni as re li gi o sas de qual quer cul to.

§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar, e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al, nem terá

re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União, ou o dos es ta dos.
§ 8º É ex clu í da do país a com pa nhia dos je su í tas e pro i bi da a

fun da ção de no vos con ven tos, ou or dens mo nás ti cas.
§ 9º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se, e re u ni rem-se li vre men te e sem

ar mas; não po den do in ter vir a po lí cia, se não para man ter a or dem pú bli ca.
§ 10. É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te

pe ti ção, aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des, e pro mo ver
a res pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 11. Em tem po de paz, qual quer um pode en trar, e sair com a
sua for tu na e bens, quan do e como lhe con ve nha, do ter ri tó rio da Re pú bli ca,
in de pen den te men te de pas sa por te.
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§ 12. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode
pe ne trá-lo, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a
ví ti mas de cri mes, ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma
pres cri ta na lei.

§ 13. É li vre a ma ni fes ta ção das opi niões em qual quer as sun to
pela im pren sa ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos que co me ta, nos ca sos e pela for ma que a lei ta xar.

§ 14. A ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu tar-se, 
se não por or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 15. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vo as ex ce ções ins ti tu í das em lei nem le va do à pri são, ou nela
de ti do se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos le ga is.

§ 16. Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 17. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com to -
dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue em 24
ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de, com os no mes do acu sa dor e das
tes te mu nhas.

§ 18. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a sua ple ni tu de, 
sal vo a de sa pro pri a ção por ne ces si da de, ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via.

§ 19. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 20. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 21. Fica abo li da a pena de ga lés.
§ 22. É abo li da igual men te a pena de mor te em cri mes po lí ti cos.
§ 23. Dar-se-á o ha be as cor pus, sem pre que o in di ví duo so frer vi o -

lên cia, ou co a ção, por ile ga li da de ou abu so de po der, ou se sen tir ve xa do
pela imi nên cia evi den te des se pe ri go.

§ 24. A ex ce ção das ca u sas que, por sua na tu re za, per ten cem a ju í zos 
es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do.

Art. 73. Os car gos pú bli cos ci vis, ou mi li ta res, são aces sí ve is a to -
dos os bra si le i ros, ob ser va das as con di ções de ca pa ci da de es pe ci al, que a lei
es ta tu ir.

Art. 74. Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da só per de rão as suas
pa ten tes por sen ten ça pas sa da em jul ga do, a que se li gue esse efe i to.

Art. 75. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos e ga ran ti as ex pres sos na
Cons ti tu i ção não ex clui ou tras ga ran ti as e di re i tos, não enu me ra dos,
mas, re sul tan tes da for ma de go ver no que ela es ta be le ce e dos prin cí pi os
que con sig na.
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TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 76. O ci da dão in ves ti do em fun ção de qual quer dos três
po de res não po de rá exer cer as de ou tro.

Art. 77. Po der-se-á de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do
ter ri tó rio da União, sus pen den do-se aí as ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po
de ter mi na do, quan do a se gu ran ça da Re pú bli ca o exi gir, em ca sos de agres -
são es tran ge i ra, ou co mo ção in tes ti na (art. 33, nº 22).

§ 1º Não se achan do re u ni do o Con gres so, e cor ren do a pá tria 
imi nen te pe ri go, exer ce rá essa atri bu i ção o Po der Exe cu ti vo Fe de ral
(art. 47, nº 15).

§ 2º Este, po rém, du ran te o es ta do de sí tio, res trin gir-se-á, nas
me di das de re pres são con tra as pes so as:

1) a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes co muns;
2) ao des ter ro para ou tro sí tio do ter ri tó rio na ci o nal.

§ 3º Logo que se re ú na o Con gres so, o Pre si den te da Re pú bli ca
lhe re la ta rá, mo ti va das, as me di das de ex ce ção, a que se hou ver re cor ri do,
res pon den do as au to ri da des, a que elas se de ve rem pe los abu sos em que a
esse res pe i to se acha rem in cur sas.

Art. 78. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria-cri me, po de rão ser re vis -
tos, a qual quer tem po, em be ne fí cio dos con de na dos, pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, para se re for mar ou con fir mar a sen ten ça.

§ 1º A lei mar ca rá os ca sos e a for ma de re vi são que po de rá ser
re que ri da pelo sen ten ci a do, por qual quer do povo, ou ex of fi cio, pelo pro cu -
ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

§ 2º Na re vi são não se po dem agra var as pe nas da sen ten ça re vis ta.

Art. 79. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos e omis sões, em que in cor re rem no exer cí cio de seus car gos, as sim 
como pela in dul gên cia, ou ne gli gên cia em não res pon sa bi li za rem efe ti va -
men te os seus su bal ter nos.

Pa rá gra fo úni co. To dos eles obri gar-se-ão, por com pro mis so for -
mal, no ato da pos se, ao de sem pe nho dos seus de ve res le ga is.

Art. 80. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis
do an ti go re gi me, no que ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não for con trá rio ao 
sis te ma de go ver no fir ma do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela con -
sa gra dos.

Art. 81. O go ver no fe de ral afi an ça o pa ga men to da dí vi da pú bli ca
in ter na e ex ter na.

Art. 82. Todo bra si le i ro é obri ga do ao ser vi ço mi li tar, em de fe sa
da pá tria e da Cons ti tu i ção, na for ma das leis fe de ra is.
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Art. 83. Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar.
O Exér ci to e a Arma da na ci o na is com por-se-ão por sor te io, me -

di an te pré vio alis ta men to, não se ad mi tin do a isen ção pe cu niá ria.
Art. 84. Em caso ne nhum, di re ta ou in di re ta men te, por si ou em

ali an ça com ou tra na ção, os Esta dos Uni dos do Bra sil se em pe nha rão em
guer ra de con quis ta.

Art. 85. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, me di an te ini ci a ti -
va do Con gres so Na ci o nal ou das le gis la tu ras dos es ta dos.

§ 1º Con si de rar-se-á pro pos ta a re for ma, quan do, apre sen ta da
por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer das câ ma ras
do Con gres so Fe de ral, for ace i ta, em três dis cus sões, por dois ter ços dos vo tos
numa e nou tra Casa do Con gres so ou quan do for so li ci ta da por dois ter ços
dos es ta dos, re pre sen ta dos cada um pela ma i o ria dos vo tos de suas le gis la -
tu ras, to ma dos no de cur so de um ano.

§ 2º Essa pro pos ta dar-se-á por apro va da, se no ano se guin te o
for, me di an te três dis cus sões, por ma i o ria de três quar tos de vo tos nas duas 
câ ma ras do Con gres so.

§ 3º A pro pos ta apro va da pu bli car-se-á com as as si na tu ras dos
pre si den tes e se cre tá ri os das duas Câ ma ras in cor po ran do-se à Cons ti tu i ção
como par te in te gran te dela.

§ 4º Não se po de rão ad mi tir como ob je to de de li be ra ção, no Con -
gres so, pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va ou a
igual da de da re pre sen ta ção dos es ta dos no Se na do.

Dis po si ções tran si tó ri as

Art. 1º Ambas as Câ ma ras do pri me i ro Con gres so Na ci o nal,
con vo ca do para 15 de no vem bro de 1890, se rão ele i tas por ele i ção po pu lar
di re ta, se gun do o re gu la men to de cre ta do pelo go ver no pro vi só rio.

§ 1º Esse Con gres so re ce be rá do ele i to ra do po de res es pe ci a is
para ex pri mir acer ca des ta Cons ti tu i ção a von ta de na ci o nal, bem como para 
ele ger o pri me i ro Pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca.

§ 2º Re u ni do o pri me i ro Con gres so, de li be ra rá em Assem bléia
Ge ral, fun di das as duas Câ ma ras, so bre esta Cons ti tu i ção, e apro van do-a,
ele ge rá em se gui da, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos na pri me i ra vo ta ção e, se 
nin guém ob ti ver, por ma i o ria re la ti va na se gun da, o Pre si den te e o
vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 3º O pre si den te e o vice-pre si den te, ele i tos na for ma des te ar ti go, 
ocu pa rão a pre si dên cia e a vice-pre si dên cia da Re pú bli ca, du ran te o pri me i ro 
pe río do pre si den ci al.

§ 4º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
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§ 5º Con clu í da ela, o Con gres so dará por ter mi na da a sua mis são 
cons ti tu in te, e, se pa ran do-se em câ ma ra e se na do, en ce ta rá o exer cí cio de
suas fun ções nor ma is.

§ 6º Para a ele i ção do pri me i ro Con gres so não vi go ra rão as in -
com pa ti bi li da des da Cons ti tu i ção, art. 26, nos 2 a 7; mas os ex clu í dos por
essa dis po si ção, uma vez ele i tos, per de rão os seus car gos, sal vo se por eles
op ta rem logo que se jam re co nhe ci dos se na do res ou de pu ta dos.

Art. 2º Os atos do Go ver no Pro vi só rio, no que con trá rio não for à 
Cons ti tu i ção, se rão leis da Re pú bli ca, en quan to não re vo ga das pelo Con -
gres so.

Pa rá gra fo úni co. As pa ten tes, os pos tos, os car gos ina mo ví ve is,
as con ces sões e os con tra tos ou tor ga dos pelo Go ver no Pro vi só rio são ga ran -
ti dos em toda a sua ple ni tu de.

Art. 3º O es ta do que até ao fim do ano de 1892 não hou ver de cre -
ta do a sua Cons ti tu i ção será sub me ti do, por ato do Po der Le gis la ti vo
Fe de ral, à de um dos ou tros, que mais con ve ni en te a essa adap ta ção pa re cer, 
até que o es ta do su je i to a esse re gi me a re for me, pelo pro ces so nela de -
ter mi na do.

Art. 4º À pro por ção que os Esta dos se fo rem or ga ni zan do, o
Go ver no Fe de ral en tre gar-lhes-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços, que pela
Cons ti tu i ção lhes com pe ti rem, e li qui da rá a res pon sa bi li da de da ad mi -
nis tra ção fe de ral no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do pes so al
res pec ti vo.

Art. 5º Enquan to os es ta dos se ocu pa rem em re gu la ri zar as
des pe sas, du ran te o pe río do de or ga ni za ção dos seus ser vi ços, o go ver no
fe de ral, para esse fim, abrir-lhes-á cré di tos es pe ci a is, em con di ções fi xa das
pelo Con gres so.

Art. 6º Den tro em dois anos de po is de apro va da a Cons ti tu i ção
pelo pri me i ro Con gres so, en tra rá em vi gor a clas si fi ca ção das ren das nela
es ta be le ci da.

Art. 7º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra fe de ral de
pri me i ra e se gun da ins tân cia o pre si den te da Re pú bli ca ad mi ti rá, quan do
con ve nha à boa se le ção des ses tri bu na is e ju í zos, os ju í zes de di re i to e de sem -
bar ga do res de mais nota.

Art. 8º Na pri me i ra or ga ni za ção das suas res pec ti vas ma gis tra -
tu ras os es ta dos con tem pla rão de pre fe rên cia, quan do lhes per mi tir o in te -
res se da me lhor com po si ção de las, os atu a is ju í zes da pri me i ra e se gun da
ins tân ci as.

Art. 9º Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se rão apo sen -
ta dos com to dos os seus ven ci men tos.

428 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 10. Os de sem bar ga do res e ju í zes de Di re i to que, por efe i to
da nova or ga ni za ção ju di ciá ria, per de rem os seus lu ga res, per ce be rão,
en quan to não se em pre ga rem, os seus ven ci men tos atu a is.

Art. 11. Enquan to os es ta dos se não cons ti tu í rem, a des pe sa com
a ma gis tra tu ra atu al cor re rá pe los co fres fe de ra is, mas irá sen do clas si fi ca da, à
me di da que se fo rem or ga ni zan do os tri bu na is res pec ti vos.

Art. 12. Enquan to não se achar per fe i ta men te or ga ni za do o re gi me
do sor te io mi li tar, pra ti car-se-á o vo lun ta ri a do na com po si ção das for ças de
mar e ter ra.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des te de cre to per ten cer, que o exe cu tem e fa çam exe cu tar 
e ob ser var tão in te i ra men te como nele se con tém.

O mi nis tro de Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or o faça im pri mir,
pu bli car e cor rer.

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do
Bra sil, 22 de ju nho de 1890; se gun do da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon -
se ca – Rui Bar bo sa – Ben ja mim Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães – Edu ar do Wan -
den kolk – Flo ri a no Pe i xo to – Q. Bo ca i ú va – M. Fer raz de Cam pos Sa les – José
Ce sá rio de Fa ria Alvim – Fran cis co Gli cé rio.

Extra í do do Diá rio Ofi ci al. 23 de ju nho de 1890.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 429



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325.2 – DECRETO Nº 848 – ORGANIZA 
A JUSTIÇA FEDERAL (11 OUTUBRO 1890)

Orga ni za a Jus ti ça Fe de ral.

O ge ne ra lís si mo Ma nuel De o do ro da Fon se ca, che fe do
Gover no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do
Bra sil, cons ti tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome da
nação, ten do ou vi do o mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Jus ti ça re sol ve de cre tar a lei se guin te:

PARTE PRIMEIRA

TÍTULO I

CAPÍTULO I
Da Jus ti ça Fe de ral

Art. 1º A Jus ti ça Fe de ral será exer ci da por um Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral e por ju í zes in fe ri o res in ti tu la dos – ju í zes de se ção.
Art. 2º Os ju í zes fe de ra is se rão vi ta lí ci os e ina mo ví ve is e não

po de rão ser pri va dos dos seus car gos se não em vir tu de de sen ten ça pro fe ri da
em ju í zo com pe ten te e pas sa da em jul ga do.

Pa rá gra fo úni co. Po de rão, en tre tan to, os ju i zes in fe ri o res, si o
re que re rem, ser re mo vi dos de uma para ou tra se ção.

Art. 3º Na guar da e apli ca ção da Cons ti tu i ção e das leis na ci o na is 
a ma gis tra tu ra fe de ral só in ter vir[á em es pé cie e por pro vo ca ção de par te.

Art. 4º Ao pre si den te da Re pú bli ca com pe te no me ar os ju í zes
fe de ra is, de pen den do da apro va ção do Se na do a no me a ção dos mem bros
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

CAPITULO II
Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Art. 5º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral terá a sua sede na ca pi tal da
Re pú bli ca e pôr-se-á quin ze ju í zes, que po de rão ser ti ra dos den tre os ju í zes



sec ci o na is ou den tre os ci da dãos de no tá vel sa ber e re pu ta ção, que pos su am 
as con di ções de ele gi bi li da de para o Se na do.

Pa rá gra fo úni co. Os pa ren tes con san güí ne os ou afins, na li nha
as cen den te e des cen den te e na co la te ral até ao se gun do grau, não po dem ao 
mes mo tem po ser mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 6º O pre si den te da Re pú bli ca no me a rá um dos mem bros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para exer cer as fun ções de pro cu ra dor ge ral da
Re pú bli ca

Art. 7º O Tri bu nal fun ci o na rá com a ma i o ria dos seus mem bros.
Na fal ta de nú me ro le gal se rão cha ma dos su ces si va men te os ju í zes das se ções
mais pró xi mas, aos qua is com pe ti rá ju ris di ção ple na, en quan to fun ci o na rem
com subs ti tu tos.

Art. 8º O tri bu nal de ci di rá as ques tões afe ta à sua com pe tên cia,
ora em pri me i ra e úni ca ins tân cia, ora em se gun da e úl ti ma, con for ma a
na tu re za ou va lor da ca u sa.

Art. 9º Com pe te ao Tri bu nal:
I. Insti tu ir os pro ces sos e jul gar em pri me i ra e úni ca ins tân cia:
a) o pre si den te da Re pú bli ca nos cri mes co muns;
b) os ju í zes de se ção nos cri mes de res pon sa bi li da de;
c) os mi nis tros di plo má ti cos nos cri mes co muns e nos de res pon -

sa bi li da de;
d) os ple i tos en tre a União e os es ta dos, ou des tes en tre si;
e) os li tí gi os e as re cla ma ções en tre as na ções es tran ge i ras e a

União ou os es ta dos;
f) a sus pe i ção opos ta a qual quer dos seus mem bros;
g) os con fli tos de ju ris di ção en tre os ju í zes fe de ra is, ou en tre es tes e

os dos es ta dos.
II. Jul gar em grão de re cur so e em úl ti ma ins tân cia:
a) as ques tões de ci di das pe los ju í zes de se ção e de va lor su pe ri or 

a 2:000$000;
b) as ques tões re la ti vas à su ces são de es tran ge i ros, quan do o

caso não for pre vis to por tra ta do ou con ven ção;
c) as ca u sas cri mi na is jul ga das pe los ju í zes de se ção ou pelo júri

fe de ral;
d) as sus pe i ção opos tas aos ju í zes de se ção.
Pa rá gra fo úni co. Ha ve rá tam bém re cur so para o Su pre mo Tri bu -

nal Fe de ral das sen ten ças de fi ni ti vas pro fe ri das pe los tri bu na is e ju í zes dos
es ta dos:

a) quan do a de ci são hou ver sido con tra ria à va li da de de um
tra ta do ou con ven ção, à apli ca bi li da de de uma lei do Con gres so Fe de ral,
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fi nal men te, à le gi ti mi da de do exer cí cio de qual quer au to ri da de que haja
obra do em nome da União – qual quer que seja a al ça da;

b) quan do a va li da de de uma lei ou ato de qual quer es ta do seja
pos ta em ques tão como con tra rio à Cons ti tu i ção, aos tra ta dos e às leis fe de ra is
e a de ci são te nha sido em fa vor da va li da de da lei ou ato;

c) quan do a in ter pre ta ção de um pre ce i to cons ti tu ci o nal ou de lei 
fe de ral, ou da cla u su la de um tra ta do ou con ven ção, seja pos ta em ques tão, e 
a de ci são fi nal te nha sido con tra ria à va li da de do tí tu lo, di re i to e pri vi le gio
ou isen ção, de ri va do de pre ce i to ou cláu su la.

III. Pro ce der à re vi são dos pro ces sos cri mi na is em que hou ver
sen ten ça con de na tó ria de fi ni ti va, qual quer que te nha sido o juiz ou tri bu nal 
jul ga dor.

§ 1º Este re cur so é fa cul ta do ex clu si va men te aos con de na dos,
que o in ter po rão por si ou por seus re pre sen tan tes le ga is nos cri mes de todo 
gê ne ro, ex ce tu a dos as con tra ven ções.

§ 2º A pena po de rá ser re le va da ou ate nu a da quan do a sen ten ça
re vis ta for con trá ria a di re i to ex pres so ou à evi dên cia dos au tos, mas em ne -
nhum caso po de rá ser agra va da.

§ 3º No caso de nu li da de ab so lu ta ou de ple no di re i to, o réu po de rá 
ser sub me ti do a novo jul ga men to.

§ 4º Em ato de re vi são é per mi ti do co nhe cer de fa tos e cir cuns -
tân ci as que, não cons tan do do Su pre mo Tri bu nal.

§ 5º A re vi são será pro vo ca dos por pe ti ção ins tru í da com a cer ti -
dão au tên ti ca das pe ças do pro ces so e mais do cu men tos que o in te res sa do
que i ra jun tar, in de pen den te men te de ou tra qual quer for ma li da de.

§ 6º O Su pre mo Tri bu nal po de rá exi gir do juiz ou tri bu nal re cor -
ri do os do cu men tos ou in for ma ções e mais di li gên ci as que jul gar ne ces sá ri as
para o des co bri men to da ver da de.

IV. Con ce der or dem de ha be as cor pus em re cur so vo lun tá rio,
quan do te nha sido de ne ga da pe los ju i zes fe de ra is ou por ju í zes e tri bu na is
lo ca is.

V. Apre sen tar anu al men te ao pre si den te da Re pú bli ca a es ta tís ti ca
cir cuns tan ci a da dos tra ba lhos e re la tó rio dos jul ga dos.

Art. 10. Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se rão jul ga dos
pelo Se na do nos cri mes de res pon sa bi li da de.

CAPÍTULO III
Do pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Ar. 11. Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ele ge rão den tre
si um pre si den te e um vice-pre si den te, que ser vi rão du ran te três anos,
po den do ser re e le i tos.

432 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Em seus im pe di men tos tem po rá ri os será o pre si den te subs ti tu í do
pelo vice-pre si den te, e este pelo mem bro mais ido so do tri bu nal

Art. 12. Com pe te ao pre si den te:

a) dar pos se aos mem bros do tri bu nal e aos ju i zes de se ção no me a -
dos, que se apre sen tem para esse fim;

b) no me ar e de mi tir os em pre ga dos da se cre ta ria e do ju í zo, nos
ca sos em que isto lhe é fa cul ta do por lei, em pos sá-los de seus car gos e ofí ci os,
e na sua fal ta ou im pe di men to dar-lhes subs ti tu tos;

c) exe cu tar e fa zer exe cu tar o Re gi men to Inter no;
d) di ri gir os tra ba lhos do tri bu nal e pre si dir as suas ses sões;
e) dis tri bu ir os fe i tos e pro fe rir os des pa chos de ex pe di en te;
f) con ce der li cen ça nos ter mos da lei aos mem bros do Su pre mo

Tri bu nal e aos ju í zes de se ção;
g) or ga ni zar e en vi ar ao pre si den te da Re pú bli ca e à se cre ta ria

do Se na do a lis ta no mi nal dos ju í zes se ci o na is, pela or dem da an ti güi da de,
sem pre que se de rem va gas no Su pre mo Tri bu nal.

CAPÍTULO IV
Dos ju i zes de se ção

Art. 13. Cada es ta do, as sim como o Dis tri to Fe de ral, for ma rá um
se ção ju di ci al, ten do por sede a res pec ti va ca pi tal, com um só juiz.

Art.14. Os ju i zes de se ção se rão no me a dos pelo pre si den te da
Re pú bli ca den tre os ci da dãos ha bi li ta dos em di re i to com prá ti ca de qua tro
anos, pelo me nos, de ad vo ca cia ou de exer cí cio de ma gis tra tu ra, de ven do
ser pre fe ri dos, tan to quan to pos sí vel, os mem bros atu a is des ta.

Art.15. Com pe te aos ju í zes de se ção pro ces sar e jul gar:

a) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação ou de fe sa
em dis po si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral, ou que te nham por ori gem atos
ad mi nis tra ti vos do Go ver no Fe de ral;

b) os li tí gi os en tre um es ta do e ha bi tan tes de ou tros es ta dos ou
do Dis tri to Fe de ral;

c) os li tí gi os en tre os ha bi tan tes de es ta dos di fe ren tes, in clu si ve
os do Dis tri to Fe de ral, quan do so bre o ob je to da ação hou ver di ver si da de
nas res pec ti vas le gis la ções, caso em que a de ci são de ve rá ser pro fe ri da de
acor do com a lei do foro do con tra to;

d) as ações que in te res sa rem ao fis co na ci o nal;
e) os ple i tos en tre na ções es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros, ou

do mi ci li a dos no Bra sil;
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f) as ações mo vi das por es tran ge i ros e que se fun dem quer em
con tra tos com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da
União com ou tras na ções;

g) as ques tões re la ti vas à pro pri e da de e pos se de em bar ca ções,
sua cons tru ção, re pa ros, vis to ria, re gis tro, ali e na ção, pe nhor, hi po te ca e pes so al;
as que ver sa rem so bre o ajus te e sol da da dos ofi ci a is e gen te da tri pu la ção;
so bre con trac tos de fre ta men to de na vi os, di nhe i ros a ris co, se gu ros ma rí ti -
mos; so bre na u frá gi os e sal va dos, ar ri ba das for ça das, da nos por abal ro a ção, 
aban do no, ava ri as; e em ge ral as ques tões re sul tan tes do di re i to ma rí ti mo e
na ve ga ção, tan to no mar como nos ris cos e la gos da ex clu si va ju ris di ção da
União, com pre en di das nas dis po si ções da par te se gun da do Có di go Co mer ci al;

h) as ca u sas pro ve ni en tes de apre za men to e em bar gos ma rí ti mos 
em tem po de guer ra, ou de au xí li os pres ta dos em alto mar e nos por tos, ti cos
e ma res em que a Re pú bli ca te nha ju ris di ção;

i) os cri mes po lí ti cos clas si fi ca dos pelo Có di go Pe nal, no li vro 2º,
tí tu lo 1º e seus ca pí tu los, e tí tu los 2º, ca pí tu lo 1º

§ 1º Os cri mes co me ti dos em alto mar a bor do de na vi os na ci o na is,
os co me ti dos nos rios e la gos que di vi dem dois ou mais es ta dos, nos por tos, 
nas ilhas que per ten çam à União, e, em ge ral, nos lu ga res de ab so lu ta ju ris -
di ção do Go ver no Fe de ral, se rão, en tre tan to, jul ga dos pe las jus ti ças lo ca is,
des de que não re vis tam o ca rá ter de cri mes po lí ti cos.

§ 2º Para o efe i to do dis pos to no pa rá gra fo an te ce den te, quan do
o cri mi no so não pu der ser pro ces sa do e jul ga do no lu gar em que pra ti cou o
de li to, sê-lo-á res pec ti va men te às hi pó te ses cons tan tes do mes mo pa rá gra -
fo, pe ran te a mais pró xi ma do lu gar do de li to, onde for en con tra do o de lin -
qüen te, ou, fi nal men te, pe ran te aque la que haja pre ve ni do a ju ris di ção. 

§ 3º Igual re gra se ob ser va rá re la ti va men te aos ju í zes de se ção,
quan do os cri mes men ci o na dos fo rem de na tu re za po lí ti ca.

Art.16. Qu an do um ple i to, que em ra zão das pes so as ou da na tu -
re za do seu ob je to per ten cer à com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral, for, não obs -
tan te, pro pos to pe ran te um juiz ou tri bu nal de es ta do, e as par tes con tes tem 
o lide sem pro por ex ce ção de cli na tó ria, se jul ga rá pror ro ga da a ju ris di ção,
não po den do mais a ação ser su je i ta à ju ris di ção fe de ral, nem mes mo em
grau a ação ser su je i ta à ju ris di ção fe de ral, nem mes mo em grau de re cur so,
sal vo nos ca sos es pe ci fi ca dos no art. 9º, II, pa rá gra fo úni co.

Art.17. O do mi cí lio em cada es ta do e no Dis tri to Fe de ral será
pre su mi do, para os efe i tos da com pe tên cia e ju ris di ção, pela re si dên cia con -
tí nua de um ano, pelo me nos, e em qual quer tem po pelo do mí nio de bens
de raiz e pro pri e da de de es ta be le ci men to in dus tri al ou co mer ci al, ou ou tro
qual quer fato que in du za a in ten ção de re si dir.
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CAPÍTULO V
Dos subs ti tu tos dos ju i zes de se ção

Art.18. Ha ve rá em cada se ção de Jus ti ça Fe de ral um juiz subs ti -
tu to, no me a do pelo pre si den te da Re pú bli ca, que ser vi rá seis anos, não
po den do ser re mo vi do du ran te esse pra zo, sal vo si o re que rer.

Art.19. Com pe te ao juiz subs ti tu to:

a) co nhe cer e jul gar as sus pe i ções opos tas aos ju i zes de se ção,
com ape la ção de vo lu ti va tão so men te para o Su pre mo Tri bu nal;

b) subs ti tu ir os ju i zes de se ção em to dos os im pe di men tos des te.

Art. 20. O pre si den te da Re pú bli ca no me a rá um juiz ad hoe em
to dos os ca sos em que não pu der fun ci o nar o juiz subs ti tu to.

CAPÍTULO VI
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 21. O mem bro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que for no -
me a do pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, de i xa rá de to mar par te nos jul ga -
men tos e de ci sões, e, uma vez no me a do, con ser var-se-á vi ta li ci a men te
nes se car go.

Art. 22. Com pe te ao pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca:

a) exer cer a ação pú bli ca e pro mo ve-la até fi nal em to das as ca u sas
da com pe tên cia do Su pre mo Tri bu nal;

b) fun ci o nar como re pre sen tan te da União, e em ge ral ofi ci ar e
di zer de di re i to em to dos os fe i tos sub me ti dos à ju ris di ção do Su pre mo
Tri bu nal;

c) ve lar pela exe cu ção das leis, de cre tos e re gu la men tos, que de vem 
ser apli ca dos pe los ju í zes fe de ra is;

d) de fen der a ju ris di ção do Su pre mo Tri bu nal e a dos mais ju í zes 
fe de ra is;

e) for ne cer ins tru ções e con se lhos aos pro cu ra do res se ci o na is e
re sol ver con sul tas des tes, so bre ma té ria con cer nen te ao exer cí cio da jus ti ça
fe de ral.

Art. 23. Em cada se ção de jus ti ça fe de ral ha ve rá um pro cu ra dor
da Re pú bli ca, no me a do pelo pre si den te da Re pú bli ca, por qua tro anos,
du ran te os qua is não po de rá ser re mo vi do, sal vo si o re que rer.

Art. 24. Com pe te ao pro cu ra dor da Re pú bli ca na se ção:

a) pro mo ver e exer ci tar a ação pú bli ca, fun ci o nar e di zer de di re i to
em to dos os pro ces sos cri mi na is e ca u sas que re ca i am sob a ju ris di ção da
jus ti ça fe de ral;
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b) so li ci tar ins tru ções e con se lhos do pro cu ra dor ge ral da Re pú -
bli ca, nos ca sos du vi do sos;

c) cum prir as or dens do go ver no da Re pú bli ca re la ti vas ao exer -
cí cio das suas fun ções, de nun ci ar os de li tos ou in fra ções da lei fe de ral, em
ge ral pro mo ver o bem dos di re i tos e in te res se da União;

d) pro mo ver a acu sa ção e ofi ci ar nos pro ces sos cri mi na is su je i tos 
à ju ris di ção fe de ral até ao seu jul ga men to fi nal, que pe ran te os ju i zes sin gu -
la res, que pe ran te o júri.

Art. 25. Os pro cu ra dos se ci o na is se rão jul ga dos nos cri mes de
res pon sa bi li da de pe los ju í zes das res pec ti vas se ções, com re cur so para o
Su pre mo Tri bu nal, no caso de con de na ção.

Art. 26. Nas fal tas ou im pe di men tos tem po rá ri os dos pro cu ra -
do res se ci o na is, o pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca no me a rá quem os subs -
ti tua.

CAPÍTULO VII
Dos em pre ga dos e ser ven tuá ri os

Art. 27. Para o ser vi ço da se cre ta ria do Su pre mo Tri bu nal ha -
ve rá um se cre tá rio, dois ofi ci a is, três ama nu en ses, dois con tí nu os e um
por te i ro.

Pa rá gra fo úni co. Para ser se cre tá rio é ne ces sá rio ser gra du a do
em di re i to.

Art. 28. Com pe te ao se cre tá rio, além do ser vi ço or di ná rio de seu
car go, es cre ver em to dos os pro ces sos e di li gên ci as que cor re rem pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal, pu bli car anu al men te os jul ga dos des te, la vrar as atas
das suas ses sões e con fe rên ci as, as por ta ri as, or dens e de ci sões do tri bu nal e 
do seu pre si den te, di ri gir os tra ba lhos da se cre ta ria e quan to mais lhe for
pres cri to pelo Re gi men to Inter no.

No im pe di men to ou fal ta do se cre tá rio ser vi rá um dos ofi ci a is.
Art. 29. Os ofi ci a is e ama nu en ses se rão au xi li a res ime di a tos do

se cre tá rio.
Art. 30. Incum be ao por te i ro a guar da, lim pe za e as se io da casa

do tri bu nal, po den do au xi liá-lo um ou mais ser ven tes a ar bí trio do pre si -
den te e so bre pro pos ta da que le fun ci o ná rio.

Art. 31. Os con tí nu os que acu mu la rem as fun ções de ofi ci a is
de jus ti ça fa rão o ser vi ço que nos au di tó ri os é pró prio de tais em pre ga -
dos, da ma ne i ra pres cri ta pelo Re gi men to Inter no, ou como lhes for or de -
na do.

Art. 32. Jun to a cada juiz de se ção ha ve rá um es cri vão, e por te i ros, 
con tí nu os ou ofi ci a is de jus ti ça, se gun do as exi gên ci as do ser vi ço. Estes

436 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



em pre ga dos se rão no me a dos li vre men te pelo juiz res pec ti vo e por ele em -
pos sa dos de suas fun ções, não po den do o es cri vão ser des ti tu í do se não em
vir tu de de sen ten ça e sen do os de ma is de mis sí ve is ad nu tum.

§ 1º No Dis tri to Fe de ral, e nos es ta dos de S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is
e Per nam bu co, ser vi rão dois es cri vães.

§ 2º Na fal ta ou im pe di men to de qual quer des tes em pre ga dos o
juiz de sig na rá quem o subs ti tua.

De cre tos do Go ver no Pro vi só rio

CAPÍTULO VIII
Dos ven ci men tos, li cen ças e apo sen ta do ri as.

Art. 33. Os ven ci men tos dos ma gis tra dos fe de ra is, bem como os
dos de ma is fun ci o ná ri os, se re gu la rão pela se guin te ta be la, sen do dois ter ços
de or de na do e um de gra ti fi ca ção:

Mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral . . . . . . . . . . . . . . 18:000$000
Ao pre si den te do Su pre mo Tri bu nal mais . . . . . . . . . . . . . 2:000$000

Ju í zes de se ção:

Do Dis tri to Fe de ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:000$000
Dos es ta dos do Rio de ja ne i ro, S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is,

Rio Gran de do Sul, Ba hia, Per nam bu co e Pará . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000
Dos ou tros es ta dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:000$000

Ju í zes subs ti tu tos:

Do Dis tri to Fe de ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000$000
Dos es ta dos do Rio de Ja ne i ro, S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is,

Rio Gran de do Sul, Ba hia, Per nam bu co e Pará . . . . . . . . . . . . . . 4:000$000
Dos ou tros es ta dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000

Pro cu ra do res se ci o na is da Re pú bli ca

Do Dis tri to Fe de ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6:000$000
Dos es ta dos do Rio de ja ne i ro, S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is,

Rio Gran de do Sul, Ba hia, Per nam bu co e Pará . . . . . . . . . . . . . . 4:000$000
Dos ou tros es ta dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000
Se cre tá rio do Su pre mo Tri bu nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:000$000
Ofi ci al da Se cre ta ria do Su pre mo Tri bu nal . . . . . . . . . . . . 4:000$000
Ama nu en se da Se cre ta ria do Su pre mo Tri bu nal . . . . . . . 3:000$000
Por te i ro do Su pre mo Tri bu nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:400$000
Con tí nuo do Su pre mo Tri bu nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000
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Pa rá gra fo úni co. Para as des pe sas de pri me i ro es ta be le ci men to
se rão abo na dos aos mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 1:500$ e aos ju í zes 
de se ção 1:000$000.

Art. 34. Estes fun ci o ná ri os te rão os ven ci men tos es pe ci fi ca dos no 
ar ti go an te ce den te, sem ou tra qual quer re tri bu i ção.

§ 1º Os emo lu men tos e cus tas que lhes de ve ri am ser con ta dos na
for ma dos re gi men tos vi gen tes, se rão ar re ca da dos pe los se cre tá ri os e es cri vães 
e cons ti tu i rão ren da para o Te sou ro Fe de ral.

Art. 35. O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal con ce de rá li cen ça aos 
mem bros do mes mo tri bu nal e aos ju í zes e pro cu ra do res de se ção, não de ven -
do es tas ex ce der o pra zo de qua tro me ses com ou sem or de na do. Igual
fa cul da de lhe é con fe ri da em re la ção aos em pre ga dos da se cre ta ria. Em
qual quer caso po rém, tais li cen ças não po de rão ser pror ro ga das nem re pro -
du zi das se não após um ano, con ta do da data da pri me i ra con ces são.

Art. 36. O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal e o pro cu ra dor ge ral
da Re pú bli ca só po de rão ob ter li cen ça do pre si den te da Re pú bli ca, que a
con ce de rá, quan do so li ci ta da, den tro dos li mi tes de ter mi na dos no ar ti go
an te ce den te.

Art. 37. As li cen ças ex ce den tes de qua tro me ses com ou sem
or de na do só po de rão ser con ce di das aos ju í zes e fun ci o ná ri os da jus ti ça
fe de ral pelo Con gres so Na ci o nal.

Art. 38. Os ju í zes de se ção po de rão con fe rir li cen ça aos fun ci o ná ri os
e em pre ga dos do ju í zo por qua tro me ses, nos ter mos do art. 35.

Art. 39. Os mem bros do Su pre mo Tri bu nal e os ju í zes de se ção
te rão di re i to à apo sen ta do ria, após dez anos de ser vi ços, achan do-se em
es ta do de in va li dez, com ven ci men tos pro por ci o na is ao tem po de cor ri do, e
com to dos os ven ci men tos após vin te anos com ple tos, in de pen den tes de
qual quer con di ção.

TÍTULO II

CAPÍTULO IX
Do Júri Fe de ral

Art. 40. Os cri mes su je i tos à ju ris di ção fe de ral se rão jul ga dos
pelo júri.

Art. 41. O Júri Fe de ral com por-se-á de doze ju i zes, sor te a dos
den tre trin ta e seis ci da dãos, qua li fi ca dos ju ra dos na ca pi tal do es ta do onde
hou ver de fun ci o nar o tri bu nal e se gun do as pres cri ções e re gu la men tos
es ta be le ci dos pela le gis la ção lo cal.

O juiz da res pec ti va se ção será o pre si den te do Tri bu nal do Júri
Fe de ral.
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Art. 42. As de ci sões do júri se rão to ma das por ma i o ria de vo tos.
O em pa te será em fa vor do réu.

Art. 43. Das sen ten ças pro fe ri das pelo júri ha ve rá ape la ção vo lun -
tá ria para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Esta ape la ção não terá efe i to sus pen si vo, se não em caso de con de -
na ção do réu.

Art. 44. O pro tes to por novo jul ga men to será ad mi ti do, com ex -
clu são de ou tro re cur so, nos pro ces sos em que a sen ten ça im pu ser pena de
pri são ce lu lar por trin ta anos, ou ba ni men to.

PARTE SEGUNDA 

TÍTULO III
Do pro ces so fe de ral

CAPÍTULO X
Do ha be as-cor pus

Art. 45. O ci da dão ou es tran ge i ro que en ten der que ele ou ou trem
so fre pri são ou cons tran gi men to ile gal em sua li ber da de, ou se acha ame a -
ça do de so frer um ou ou tro, tem di re i to de so li ci tar uma or dem de ha be as-cor -
pus – em seu fa vor ou no de ou trem.

Art. 46. A pe ti ção para uma tal or dem deve de sig nar:

a) o nome da pes soa que so fre a vi o lên cia ou é ame a ça da, e o de
quem é dela ca u sa ou au tor;

b) o con te ú do da or dem por que foi me ti do na pri são, ou de cla -
ra ção ex pli ci ta de que, sen do re que ri da, lhe foi de ne ga da, e, em caso de
ame a ça. Sim ples men te as ra zões fun da das para te mer o pro tes to de lhe ser
in fli gi do o mal;

c) os mo ti vos da per su a são da ile ga li da de da pri são ou do ar bí -
trio da ame a ça.

Art. 47. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os ju í zes de se ção fa rão,
den tro dos li mi tes de sua ju ris di ção res pec ti va, pas sar de pron to a or dem
de ha be as-cor pus  so li ci ta da, nos ca sos em que a lei o per mi ta, seja qual for
a au to ri da de que haja de cre ta do o cons tran gi men to ou ame a ça de o fa -
zer, ex ce tu a da, to da via, a au to ri da de mi li tar, nos ca sos de ju ris di ção res tri ta 
e quan do o cons tran gi men to ou ame a ça for exer ci do con tra in di ví du os da
mes ma clas se ou de clas se di fe ren te, mas su je i tos a re gi men to mi li tar.

Art. 48. Inde pen den te men te de pe ti ção, qual quer juiz ou tri bu nal 
fe de ral pode fa zer pas sar uma or dem de ha be as-cor pus ex-of fi cio to das as
ve zes que no cur so de um pro ces so che gue ao seu co nhe ci men to, por pro va
ins tru men tal ou ao me nos de po si ção de uma tes te mu nha ma i or de ex ce ção, 
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que al gum ci da dão, ofi ci al de jus ti ça ou au to ri da de pú bli ca tem ile gal men te 
al guém sob sua guar da ou de ten ção.

Art. 49. Da de ne ga ção da or dem de ha be as-cor pus ha ve rá re cur so
para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, sen do lí ci to ao re cor ren te in ter pô-lo no
pra zo de quin ze dias, con ta dos da data da in ti ma ção do des pa cho em que
não fora aten di do.

CAPÍTULO XI
Do pro ces so cri mi nal

Art. 50. Os ju í zes fe de ra is pro ce de rão cri mi nal men te, pro vo ca da
a sua ação por que i xa ou de nún cia.

Art. 51. A que i xa com pe te ao ofen di do, seu pai, sua mãe, ou côn -
ju ge, tu tor ou cu ra dor, sen do me nos ou in ter di to.

Art. 52. A de nún cia com pe te aos pro cu ra do res da Re pú bli ca e a
qual quer do povo:

a) nos cri mes po lí ti cos;
b) nos cri mes de res pon sa bi li da de da al ça da fe de ral.

Art. 53. A que i xa ou de nún cia deve con ter:

a) a nar ra ção do fato cri mi no so, com to das as suas cir cuns tân ci as;
b) o nome do de lin qüen te, ou os si na is ca rac te rís ti cos, se for des -

co nhe ci do;
c) as ra zões de con vic ção ou pre sun ção;
d) no me a ção de to dos os in for man tes e tes te mu nhas, não ex ce -

den do es tas o nú me ro de seis;
e) o tem po e o lu gar em que foi o de li to co me ti do.

Art. 54. Exi bi da em ju í zo a que i xa ou de nún cia e re que ri da a ci ta ção
do de lin qüen te o juiz or de na rá por seu des pa cho, no qual se rão de cla ra dos
o fim para que e o lu gar e tem po em que deve o de lin qüen te com pa re cer,
guar da do o dis pos to no art. 96. Si o de lin qüen te re si dir em lu gar di fe ren te
do da re si dên cia do juiz, ou es tra nho à sua ju ris di ção, será ci ta do por pre ca -
tó ria di ri gi da ao juiz lo cal ou fe de ral.

Art. 55. As tes te mu nhas se rão ci ta das na for ma aci ma pres cri ta e
se rão obri ga das a com pa re cer no lu gar e tem po que lhes for mar ca do, não
po den do exi mir-se des ta obri ga ção por pri vi lé gio de or dem al gu ma. Se,
en tre tan to, re si di rem em lu gar di fe ren te do juiz, este ex pe di rá pre ca tó ria ao 
juiz lo cal ou fe de ral, ro gan do-lhe que as in ter ro gue so bre o fato cri mi no so e 
suas cir cuns tân ci as.

Art. 56. Com pa re cen do o réu em ju í zo, ser-lhe-ão li das to das as
pe ças do pro ces so a que é sub me ti do e em sua pre sen ça re in qui ri das e
re per gun ta das as tes te mu nhas ou vi das em sua au sên cia, si as sim o re que rer.
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Art. 57. Cada vez que duas ou mais tes te mu nhas di ver gi rem em
suas de cla ra ções, o juiz as re per gun ta rá em face uma da ou tra, man dan do
que ex pli quem a con tra di ção ou di ver gên cia, si as sim lhe for re que ri do por
qual quer das par tes.

Art. 58. O réu será, in ter ro ga do pela for ma se guin te:

a) qual o seu nome, na tu ra li da de e re si dên cia?
b) si tem mo ti vo par ti cu lar a que atri bua a que i xa ou de nún cia?
c) se é ou não cul pa do?
Pa rá gra fo úni co. Não é per mi ti do ao juiz acres cen tar ou tras as

per gun tas aci ma ta xa das; ao réu, en tre tan to, será lí ci to ale gar quan to lhe for 
con ve ni en te, de ven do ser es cri tas to das as suas de cla ra ções.

Art.59. Ao de nun ci an te ou que i xo so pode o juiz fa zer as per gun -
tas que lhe pa re ce rem ne ces sá ri as para o des co bri men to da ver da de.

Art. 60. A con fis são do réu em ju í zo pro va rá o de li to, quan do
co in ci dir com as cir cuns tân ci as do fato.

Art. 61. O acu sa do po de rá fa zer jun tar ao pro ces so to dos os
do cu men tos que jus ti fi quem ou pro vem sua ino cên cia. O juiz con ce der-lhe-á
pra zo ra zoá vel para tal fim.

Art. 62. Da in qui ri ção das tes te mu nhas, in ter ro ga tó rio e in for ma ções 
se la vra rá ter mo que será es cri to pelo es cri vão e as si na do pelo juiz, tes te mu -
nhas e par tes.

Art. 63. Se das pe ças do pro ces so re sul tar ple no co nhe ci men to do 
de li to e in dí ci os ve e men tes, que de vam con ven cer o juiz de quem seja o
de lin qüen te, as sim o de cla ra rá aque le em seu des pa cho, pro nun ci an do o
réu es pe ci fi ca da men te e obri gan do-o à pri são, nos ca sos em que esta tem
lu gar e sem pre a li vra men to, ar bi tra da a fi an ça, si for caso dela.

Art. 64. Qu an do o juiz não ob te nha ple no co nhe ci men to do de li to
ou in dí ci os ve e men tes de quem seja o de lin qüen te, de cla ra rá por seu des pa -
cho nos au tos, que não jul ga pro ce den te a que i xa ou de nún cia.

Art. 65. É li vre às par tes re cor rer para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
do des pa cho de pro nún cia ou im pro ce dên cia da que i xa ou de nún cia. O
re cur so é sus pen si vo e será in ter pos to den tro de cin co dias, con ta dos da
in ti ma ção do des pa cho a cada uma das par tes.

Fi ca rá tras la do dos au tos no car tó rio do es cri vão, e a ex pe di ção
do re cur so, bem como a có pia do pro ces so se rão fe i tas à cus to do re cor ren -
te. Será jul ga do de ser to o re cur so que não for ex pe di do den tro de trin ta dias 
im pror ro gá ve is, con ta dos da data de sua in ter po si ção. O des pa cho de pro -
nun cia ou im pro ce dên cia pro du zi rá em todo caso e des de logo to dos os efe i tos 
de di re i to.

Art. 66. Logo que pas sar em jul ga do o des pa cho de pro nún cia, o
acu sa dor será no ti fi ca do para ofe re cer em ju í zo o seu li be lo acu sa tó rio den -
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tro de vin te e qua tro ho ras im pror ro gá ve is, sob as pe nas de re ve lia e pe remp -
ção da ação.

Art. 67. Ofe re ci do o li be lo com o rol das tes te mu nhas e qua is quer 
do cu men tos que o ins tru am, se rão as di tas pe ças jun ta das aos au tos, dos
qua is se dará vis ta ao acu sa do por qua ren ta e oito ho ras im pror ro gá ve is,
para con tra ri ar, sen do per mi ti do a este acres cen tar rol de tes te mu nhas e
ins tru men tos em sua de fe sa.

Art. 68. A ação cri mi nal será jul ga da pe remp ta nos ca sos em que
não cou ber de nún cia, quan do o li be lo não hou ver sido ofe re ci do em tem po
ou não com pa re cer no júri o acu sa dor por si ou por pro cu ra dor, de vi da -
men te au to ri za do.

Em um e ou tro caso, a sen ten ça de pe remp ção será pro fe ri da
pelo juiz e pre si den te do Tri bu nal do Júri, in de pen den te de re cla ma ção de
par tes.

Art. 69. A ação cri mi nal pros se gui rá à re ve lia do acu sa dor, nos
ca sos em que cou ber de nún cia. Se esta pro ce der de pes soa do povo, o pro -
cu ra dor da Re pú bli ca a con ti nu a rá até os te mos fi na is; e se este for o re vel,
no me a rá o juiz pro cu ra dor ad hoc para pros se guir no fe i to, seja a re ve lia
pro ce den te de fal ta de li be lo em tem po opor tu no, seja de fal ta de com pa re -
ci men to no tri bu nal do júri. O pro cu ra dor da Re pú bli ca será em um e ou tro
caso su je i to a pro ces so de res pon sa bi li da de, como no caso cou ber, e
ser-lhe-á for ma do cul pa ex-of fi cio pelo res pec ti vo juiz.

Art. 70. Qu an do a acu sa ção for aban do na da por qual quer do
povo e o pro cu ra dor da Re pú bli ca hou ver de pros se guir na ação, será
con de na do em cus tas, se as hou ver, o de nun ci an te, não po den do em caso
al gum se rem-lhe es tas con ta das a fa vor. A re ve lia do pro cu ra dor da Re pú -
bli ca su je i ta-o à sa tis fa ção do dano ca u sa do, que será ar bi tra do pelo juiz,
não te nho sido jus ti fi ca da a fal ta da que le fun ci o ná rio, do qual, em todo
caso, se rão subs ti tu í do ven ci men tos cor res pon den tes aos dias de tra ba lho
do subs ti tu to ad hoc no me a do, em pro ve i to des te e jus ta re tri bu i ção.

Art. 71. Ulti ma do o pro ces so de for ma ção de cul pa, ofe re ci do o
li be lo e con tra ri e da de, e no ti fi ca das as par tes e tes te mu nhas, o juiz fe de ral
ofi ci a rá às jus ti ças lo ca is com pe ten tes, para que cons ti tu am o júri no mais
bre ve pra zo. Esta di li gên cia efe tu a da, o juiz fe de ral as su mi rá a pre si dên cia
do tri bu nal, e ve ri fi ca do o com pa re ci men to das par tes, tes te mu nhas e ju ra dos
em nú me ro le gal, abri rá a ses são, de cla ran do o tri bu nal cons ti tu í do e pro -
ce den do em se gui da ao sor te io do con se lho, que se com po rá de doze
mem bros.

Art. 72. A ins ta la ção do tri bu nal do júri fe de ral pre ce de rão edi ta is, 
mar can do de fi ni ti va men te o dia, hora e lu gar da re u nião e no ti fi can do de
novo as par tes e tes te mu nhas.
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Art. 73. Entran do-se no sor te a men to para a for ma ção do con se -
lho, e à me di da que o nome de cada um juiz de fato for sen do lido pelo juiz
fe de ral, fa rão o acu sa do e o acu sa dor suas re cu sa ções, sem as mo ti va rem.
Cada um po de rá re cu sar doze ju ra dos.

Art. 74. Se os acu sa dos fo rem dois ou mais, po de rão com bi nar
suas re cu sa ções; mas, não com bi nan do, ser-lhes-á per mi ti da a se pa ra ção do
pro ces so, e nes se caso cada um po de rá re cu sar até doze ju ra dos.

Art. 75. São ini bi dos de ser vir no mes mo con se lho as cen den tes e
seus des cen den tes, so gro e gen ro, ir mãos e cu nha dos du ran te ao cu nha dio.
Des tes o pri me i ro sor te a do é o que deve fi car no con se lho.

Art. 76. Pre en chi do o nú me ro de ju í zes de fato, que efe ti va men te 
for ma rão o júri, o juiz fe de ral lhes to ma rá a pro mes sa so le ne e pú bli ca de
bem e fi el men te cum pri rem o seu de ver.

Art. 77. To das as ques tões es sen ci a is ou in ci den ta is, que ver sa -
rem so bre fa tos e de que de pen de ram as de li be ra ções fi na is, se rão de ci di das 
pe los ju í zes de fato; as de di re i to ser-lhe-ão pelo juiz fe de ral.

Art. 78. De po is de for ma do o con se lho, o juiz fe de ral in ter ro ga rá
o réu pelo modo e for ma es ta be le ci dos para a for ma ção da cul pa. Fin do o
in ter ro ga tó rio, o es cri vão lerá todo o pro ces so e as úl ti mas res pos tas do réu, 
que es ta rão nele es cri tas.

Art. 79. O ad vo ga do do acu sa dor abri rá o có di go e mos tra rá o
ar ti go e grau da pena em que pe las cir cuns tân ci as en ten de que o réu se
acha in cur so, lerá o li be lo e de po i men tos de tes te mu nhas e adu zi rá as pro vas
em que se ele fir mar.

Art. 80. Se rão em se gui da in tro du zi das no sa lão da ses são, uma
após ou tra, as tes te mu nhas do acu sa dor, que de po rão so bre os ar ti gos do li be lo, 
sen do pri me i ro in qui ri das pelo acu sa dor, ou seu ad vo ga do, ou pro cu ra dor,
e de po is pelo réu, seu ad vo ga do, ou pro cu ra dor.

Art. 81. Fin do este ato, o ad vo ga do do réu de sen vol ve rá sua
de fe sa, de du zi da em ar ti gos cla ros e su cin tos.

Art. 83. O au tor e por úl ti mo o réu, por si ou por seus pro cu ra do res,
re pli ca rão ver bal men te aos ar gu men tos con trá ri os e po de rão re que rer a
re per gun ta de al gu ma ou de al gu mas tes te mu nhas já in qui ri das.

Art. 84. Achan do-se a ca u sa no es ta do de ser de ci di da por pa re cer
aos ju ra dos que nada mais res ta a exa mi nar, o juiz fe de ral pro po rá por es cri -
to ao con se lho as ques tões re la ti vas ao fato cri mi no so e suas cir cuns tân ci as.

Art. 85. Entre as ques tões pro pos tas ao júri será a pri me i ra sem pre
de con for mi da de com o li be lo acu sa tó rio; as sim o juiz a pro po rá nos se guin tes
ter mos:

“O réu pra ti cou o fato (re fe rin do-se ao li be lo) com tal e tal cir -
cuns tân cia?”
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Art. 86. Se re sul tar dos de ba tes o co nhe ci men to da exis tên cia de
al gu ma ou al gu mas cir cuns tân ci as agra van tes não men ci o na das no li be lo,
pro po rá tam bém a se guin te ques tão:

“O réu co me teu o cri me com tal ou tal cir cuns tân ci as agra van te?”
Art. 87. Si o réu apre sen tar em sua de fe sa, ou no de ba te ale gar

como es cu sa fato ou jus ti fi ca ção que o isen te da pena, o juiz pro po rá a se guin te
ques tão:

“O júri re co nhe ce a exis tên cia de tal fato ou cir cuns tân cia?” 
Art. 88. Se o réu for me nor de qua tor ze anos, o juiz fará a se guin te

ques tão:
“O réu obrou com dis cer ni men to?”
Art. 89. O juiz pro po rá sem pre a se guin te ques tão: “Exis tem cir -

cuns tân ci as ate nu an tes a fa vor do réu?” 
Art. 90. Qu an do os pon tos da acu sa ção fo rem di ver sos, o juiz

pro po rá à cer ca de cada um de les to dos os que si tos in dis pen sá ve is e quan tos
jul gar con ve ni en tes à apli ca ção es cla re ci da da lei aos fa tos ocor ren tes.

Art. 91. Re ti ran do-se os ju ra dos a ou tra sala, con fe ren ci a rão sós e 
a por tas fe cha das so bre cada uma das ques tões pro pos tas, e o que for jul ga do
pela ma i o ria ab so lu ta de vo tos será es cri to e pu bli ca do.

Art. 92. Em se gui men to e na mes ma ses são o juiz fe de ral, con for -
man do-se com as de ci sões do júri e apli can do-lhes a lei, ab sol ve rá ou con -
de na rá o acu sa do, man dan do-o por em ime di a ta li ber da de, si es ti ver pre so
e a sen ten ça con clu ir por ab sol vi ção.

Art. 93. Será con ce di do às par tes o pra zo de três dias para in ter -
po si ção do re cur so das sen ten ças do tri bu nal do júri e bem as sim para o
pro tes to por novo jul ga men to.

Art. 94. Se rão de ci di dos e re gu la dos pe las leis e re gi men tos lo ca is
to dos os ca sos não pre vis tos no pre sen te de cre to e re la ti vos à ins ta la ção do
tri bu nal do júri, aos tra ba lhos des te, à pri são e fi an ça, de ven do os ju í zes do
es ta do pres tar à jus ti ça fe de ral todo o au xí lio que lhes for le gal men te in vo -
ca do.

Art. 95. A acu sa ção dos em pre ga dos pú bli cos em cri me de res pon -
sa bi li da de será fe i ta pe ran te o júri, guar da das no su má rio e no ple ná rio as
for ma li da des aci ma pres cri tas. Exce tu am-se:

a) Os fun ci o ná ri os com foro es pe ci al e pri vi le gi a do, es ta be le ci do
pela cons ti tu i ção ou lei do Con gres so;

b) Os mi li ta res, que por cri me de em pre go mi li tar se rão acu sa -
dos no ju í zo de seu foro;

c) Os fun ci o ná ri os fe de ra is, que ti ve rem so men te de ser ad ver ti dos
ou cas ti ga dos com pe nas dis ci pli na res.
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Art. 96. Apre sen ta da a de nún cia ou que i xa con tra fun ci o ná rio
pú bli co, o juiz lhe man da rá dar vis ta ime di a ta, por quin ze dias im pror ro gá ve is,
e bem as sim dos do cu men tos que a ins tru í rem e, fin do o pra zo, com res pos -
ta ou sem ela, dará co me ço à for ma ção de cul pa, pros se guin do nos ter mos
ul te ri o res, como de di re i to.

CAPÍTULO XII
Do pro ces so ci vil e co mer ci al

Art. 97. To das as ques tões de na tu re za ci vil ou co mer ci al, que
re ca em sob a ju ris di ção dos tri bu na is fe de ra is, se rão pro ces sa das e jul ga das
de acor do com as pres cri ções da pre sen te lei.

Art. 98. A ci ta ção pode ser fe i ta por des pa cho, por pre ca tó ria,
por edi ta is ou com hora cer ta.

Art. 99. Para a ci ta ção re quer-se:

a) que o ofi ci al da di li gên cia leia à pró pria pes soa que vai ci tar o
re que ri men to da par te com o des pa cho do juiz, dan do-lhe con tra-fé, em bo ra
esta não seja so li ci ta da;

b) que na fé da ci ta ção que pas sar no re que ri men to de cla re se
deu con tra-fé e bem as sim se a par te ci ta da a re ce beu ou não quis re ce ber.

Art. 100. A ci ta ção su ben ten de-se fe i ta para a au diên cia se guin te, 
nun ca para o mes mo dia da ci ta ção; e para o lu gar do cos tu me, se ou tro não 
for de sig na do.

Art. 101. A ci ta ção será fe i ta por des pa cho quan do for den tro da
ci da de e ar ra bal des.

Art. 102. A pre ca tó ria deve con ter:
a) o nome do juiz de pre ca do, an te pos to ao do de pre can te;
b) o lu gar de onde se ex pe de e para onde é ex pe di da;
c) a pe ti ção e o des pa cho ver bo ad ver bum;
d) os ter mos ro ga tó ri os de es ti lo.

Art. 103. Para a ci ta ção edi tal re quer-se:

a) que se jus ti fi que a in cer te za ou au sên cia da pes soa que há de
ser ci ta da; acha do-se em par te in cer ta ou lu gar não sa bi do, ou ina ces sí vel
por mo ti vo de pes te ou guer ra;

b) que os edi tos se jam afi xa dos nos lu ga res pú bli cos e pu bli ca -
dos pe los jor na is, onde os hou ver; cer ti fi can do o ofi ci al no pri me i ro caso, e
jun tan do-se no se gun do aos res pec ti vos au tos o jor nal ou a pú bli ca-for ma
do anún cio;

c) que os pra zos dos edi ta is se jam mar ca dos pelo juiz, sen do de
trin ta dias, quan do o réu se achar em lu gar não sa bi do; ou pra zo ra zoá vel,
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con for me a dis tân cia, si ele se achar den tro ou fora do país, mas em ju ris di ção
in cer ta.

Art.104. Para a ci ta ção com hora cer ta re quer-se:

a) que a pes soa que tem de ser ci ta da, ten do sido pro cu ra da por
três ve zes, se haja ocul ta do para evi tar a ci ta ção, de cla ran do-se as sim na fé
que pas sar o ofi ci al da di li gên cia;

b) que a hora cer ta para a ci ta ção seja mar ca da pelo ofi ci al para o 
dia útil ime di a to, po den do-o fa zer in de pen den te de novo des pa cho;

c) que a hora cer ta seja in ti ma da à pes soa da fa mí lia, ou da vi zi -
nhan ça, não ha ven do fa mí lia, ou não sen do en con tra da pes soa ca paz de
re ce ber a ci ta ção;

d) que à pes soa as sim in ti ma da seja en tre gue con tra-fé com a có pia
da pe ti ção, do des pa cho do juiz, da fé de ter sido a par te de vi da men te pro -
cu ra da e da hora de sig na da para a ci ta ção;

e) que o ofi ci al vá le van tar a hora cer ta, e não en con tran do a par te,
pas se de tudo a com pe ten te fé, dan do-se por fe i ta a ci ta ção.

Art. 105. A ci ta ção pes so al só é ne ces sá ria no prin cí pio da ca u sa e 
da exe cu ção, ci tan do-se tam bém a mu lher do réu ou do exe cu ta do, si a
ques tão ver sar so bre do mí nio de bens de raiz.

Art. 106. Achan do-se o réu fora do lu gar onde a obri ga ção foi
con tra í da, po de rá ser fe i ta a pri me i ra ci ta ção na pes soa de seus man da tá ri os,
ad mi nis tra do res, fe i to res ou ge ren tes, nos ca sos em que a ação de ri var de
atos pra ti ca dos pe los mes mos man da tá ri os, ad mi nis tra do res, fe i to res ou
ge ren tes. O mes mo terá lu gar a res pe i to das obri ga ções con tra í das pe los
ca pi tães ou mes tres de na vi os, con sig na tá ri os e so bre car gas, não se achan do 
pre sen te o prin ci pal de ve dor ou obri ga do.

Art. 107. A ci ta ção com hora cer ta é sub si diá ria da ci ta ção pes so al, 
quan do esta se não pode fa zer, por se ocul tar a pes soa que tem de ser ci ta da,
ou seja o réu, ou qual quer dos man da tá ri os e pre pos tos de que tra ta o ar ti go 
an te ce den te.

Art. 108. A ci ta ção por pre ca tó ria tem lu gar quan do a par te, que
tem de ser ci ta da, se acha em lu gar di fe ren te ou em ju ris di ção alhe ia à do
juiz pe ran te o qual tem de res pon der.

Art. 109. Cum pri da a pre ca tó ria pelo juiz de pre ca do, man da rá
este ci tar a par te por des pa cho e hora cer ta, si tan to for pre ci so.

Art. 110. A ci ta ção por edi tos tem lu gar:

a) quan do for in cer tos ou ina ces sí vel, por ca u sa de pes te ou
guer ra, o lu gar em que se acha o au sen te que tem de ser ci ta do;

b) quan do for in cer ta a pes soa que tem de ser ci tas;
c) quan do cum prir fa zer in ti ma ção de qual quer pro tes to ju di ci al

ao au sen te de que não hou ver no tí cia.
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Art. 111. Pas sa do o ter mo mar ca do nos edi ta is, com cer ti dão do
ofi ci al, e ha vi da a par te por ci ta da, e, no me an do o juiz cu ra dor ao au sen te,
com ele cor re rá o fe i to em seus de vi dos ter mos.

Art. 112. No caso de ser fe i ta a ci ta ção com hora cer ta, será ad mi -
ti do o pro cu ra dor que se apre sen tar vo lun ta ri a men te para res pon der à ação, 
com pro cu ra ção bas tan te, an te ri or e es pe ci al, e com ele cor re rá a ca u sa.

Art. 113. O art. 105 não com pre en de o caso de ha ver pro cu ra dor
bas tan te e es pe ci al ou ge ral para re ce ber e pro por ações du ran te a au sên cia
do cons ti tu in te; sen do, po rém, ne ces sá ria a ci ta ção da mu lher do réu ou do
exe cu ta do, se ver sar a ques tão so bre do mí nio de bens de raiz e não hou ver
pro cu ra ção es pe ci al dela.

Art. 114. Acu sa da a pri me i ra ci ta ção em au diên cia, se não com pa -
re cer a par te ci ta da por si ou por seu pro cu ra dor, se gui rá a ca u sa à sua re ve lia
até fi nal; mas, em todo caso, com pa re cen do a par te lan ça da, será ad mi ti da a 
pros se guir no fe i to, nos ter mos em que este se achar.

Art. 115. Não com pa re cen do o au tor por si ou por seu pro cu ra dor
para fa zer acu sar a ci ta ção, fi ca rá esta cir cum duc ta, sen do o réu ab sol vi do da 
ins tân cia; e não será no va men te ci ta do sem que o au tor pro ve com cer ti fi ca do
do es cri vão não de ver cus tas em ju í zo.

CAPÍTULO XIV
Das ações

Art. 116. To das as ques tões de na tu re za ci vil e co mer ci al se rão
pro pos tas no juiz fe de ral, quan do re ca i am sob sua ju ris di ção, por meio de
ação or di ná ria, su má ria e exe cu ti va.

CAPÍTULO XV
Da ação or di ná ria

Art. 117. A ação or di ná ria é com pe ten te em to das as ca u sas de
va lor ex ce den te a um con to de réis, quan do a es tas não for as si na la da ação
es pe ci al.

Art. 118. A ação or di ná ria será ini ci a da por uma sim ples pe ti ção,
que deve con ter:

a) o nome do au tor e do réu;
b) o con tra to, tran sa ção, ou fato de que re sul tar o di re i to e obri -

ga ção cor re la ta;
c) o pe di do com to das as es pe ci fi ca ções e es ti ma ti va do va lor,

quan do não for de ter mi na do;
d) a in di ca ção das pro vas e to dos os do cu men tos em que se fun dar

a ação.
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 Art. 119. Na au diên cia para a qual for o réu ci ta do deve o au tor
pro por a ação, ofe re cen do a mes ma pe ti ção ini ci al.

Art. 120. Se fo rem mu i tos os réus e não pu de rem ser to dos ci ta dos
para a mes ma au diên cia, se rão acu sa das as ci ta ções à me di da que se fi ze -
rem; e a pro po si ção da ação terá lu gar na au diên cia em que for acu sa da a
úl ti ma ci ta ção. 

Art. 121. Pro pos ta a ação, na mes ma au diên cia se as si na rá o ter mo 
de dez dias para a con tes ta ção.

CAPÍTULO XVI
Das ex ce ções

Art. 122. Nas ca u sas de ju ris di ção fe de ral só tem lu gar as se guin te
ex ce ções:

a) in com pe tên cia;
b) sus pe i ção;

Art. 123. As de ma is ex ce ções, ou di la tó ri as ou pe remp tó ri as,
cons ti tu em ma té ria de de fe sa e se rão ale ga das na con tes ta ção.

Art. 124. A ex ce ção de sus pe i ção pre ce de à de in com pe tên cia.
Art. 125. Da ex ce ção de in com pe tên cia se dará vis ta ao au tor por

cin co dias para im pug ná-la, fin dos os qua is o juiz re je i ta rá ou re ce be rá.
Art. 126. Sen do re ce bi da, se porá em pro va com uma di la ção de

dez dias, de po is da qual, con clu sos os au tos com as pro vas pro du zi das, e
sem mais ale ga ções, o juiz jul ga rá de fi ni ti va men te.

Art. 127. Sen do re je i ta da, se as si na rá novo ter mo ao réu para a
con tes ta ção.

Art. 128. A ex ce ção de sus pe i ção deve ser opos ta em au diên cia e
ofe re ci da por ad vo ga do.

Art. 129. Se o juiz re co nhe cer a sus pe i ção, o es cri vão ofi ci a rá ao
subs ti tu to, de cla ran do-lhe que lhe com pe te a de ci são do fe i to.

Art. 130. Se o juiz não re co nhe cer a sus pe i ção, fi ca rá o fe i to
sus pen so até à de ci são dele e o es cri vão re me te rá ime di a ta men te os au tos à
au to ri da de com pe ten te.

Art. 131. O co nhe ci men to da sus pe i ção do juiz de se ção fe de ral
com pe te ao juiz subs ti tu to res pec ti vo.

Art. 132. Re me ti dos os au tos, e sen do con clu sos, de ci di rá o juiz
pre li mi nar men te si é le gí ti ma a sus pe i ção.

Art. 133. A sus pe i ção é le gí ti ma sen do fun da da nos se guin tes
mo ti vos:

a) ini mi za de ca pi tal;
b) ami za de ín ti ma;
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c) pa ren tes co por con san güi ni da de ou afi ni da de até ao se gun do
grau, di re i to ci vil;

d) par ti cu lar in te res se na de ci são da ca u sa.

Art. 134. Não sen do le gí ti ma a sus pe i ção, será a par te con de na da 
nas cus tas em três-do bro, e a ca u sa pros se gui rá em seus ter mos.

Art. 135. Sen do le gí ti ma a sus pe i ção, o subs ti tu to ou vi rá o juiz
sus pe i ta do, apra zan do-lhe ter mo ra zoá vel.

Art. 136. Fin do o ter mo da au diên cia, co bra dos os au tos, sen do
mis ter, se guir-se-á a di la ção das pro vas, que será de dez dias; e, ou vi das as
par tes no ter mo de cin co dias as si na dos a cada uma de las, o juiz de ci di rá
de fi ni ti va men te a sus pe i ção.

Art. 137. Se pro ce der a sus pe i ção, pa ga rá o juiz as cus tas e a ca u sa
será de vol vi da ao subs ti tu to. Não pro ce den do a sus pe i ção, pros se gui rá a
ca u sa e a par te pa ga rá as cus tas.

Art. 138. A sus pe i ção não tem lu gar na exe cu ção, sal vo a res pe i to 
de em bar gos de ter ce i ros, e pre fe rên ci as.

Arrt. 139. A con tes ta ção deve con ter sim ples men te a ex po si ção
dos mo ti vos e ca sas, que po dem eli dir, a ação.

A ela se de vem ajun tar os do cu men tos em que se fun da.
Art. 140. Na con tes ta ção deve o réu in se rir, an tes da ale ga ção da

ma té ria da de fe sa, ar güi ção das nu li da des de to dos os atos e ter mos que
ti ve rem ocor ri do até ao pon to da con tes ta ção.

Art. 141. Não sen do a con tes ta ção ofe re ci da no ter mo as si na do,
se guir-se-á a di la ção das pro vas.

Art. 142. Ofe re ci da a con tes ta ção, terá vis ta por dez dias cada
um, o au tor para re pli car, o réu para tri pli car. E se a con tes ta ção, ou a ré pli ca
ou tré pli ca fo rem por ne ga ção, a ca u sa fi ca rá logo em pro va a re que ri men to 
de al gu ma das par tes; da mes ma for ma se pro ce de rá quan do o au tor não
re pli car, ou o réu não tre pli car no ter mo as si na do.

CAPÍTULO XVIII
Da re con ven ção

Art. 143. Se o réu qui ser re con vir ao au tor, pro po rá re con ven ção
si mul ta ne a men te com a con tes ta ção no mes mo ter mo para ela as si na do e
sem de pen dên cia de pré via ci ta ção do au tor.

Art. 144. Pro pos ta a re con ven ção e ofe re ci da a con tes ta ção, se
as si na rá ao au tor o ter mo de quin ze dias para a con tes ta ção da re con ve ção
e ré pli ca da ação.

Art. 145. Vin do o au tor com a re fe ri da con tes ta ção e ré pli ca, se
as si na rá ao réu igual ter mo para a ré pli ca da re con ven ção e tré pli ca da ação, 
e fi nal men te se dará ao au tor vis ta por dez dias para a tré pli ca da re con ven ção.
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Art. 146. Se o au tor e réu não ofe re ce rem a con tes ta ção, ré pli cas e 
tré pli cas nos ter mos as si na dos, ou elas fo rem por ne ga ção, se guir-se-á o que 
está de ter mi na do no ca pí tu lo an te ce den te.

Art. 147. A re con ven ção será jul ga da con jun ta men te com a ação
e pela mes ma sen ten ça.

Art. 148. A re con ven ção in duz a pror ro ga ção da ju ris di ção fe de ral.

CAPÍTULO XIX
Da Au to ria

Art. 149. Au to ria é o ato pelo qual o réu, sen do de man da do, cha ma 
a ju í zo aque le de quem hou ve a co i sa que se pede.

Art. 150. Com pe te a au to ria so men te aque le que pos sui em seu
pró prio nome.

Art. 151. Se o réu hou ve a co i sa de ou trem, re que re rá a sua ci ta ção
na au diên cia, em que for pro pos ta a ação.

Art. 152. Se o cha ma do à au to ria mo rar fora da sede do ju í zo, ou
em lu gar in cer to, será a ca u sa sus pen sa até ve ri fi car-se a ci ta ção pes so al ou
edi tal; se, po rém, mo rar fora do país ou do dis tri to se ci o nal fe de ral, pros se -
gui rá a ca u sa, não obs tan te a ex pe di ção da pre ca tó ria. O juiz mar ca rá o pra zo
den tro do qual deve pro mo ver o réu es sas ci ta ções.

Art. 153. Vin do a ju í zo o cha ma do à au to ria, com ele pros se gui rá
a ca u sa, sem que seja lí ci to ao au tor a es co lha de li ti gar com o réu prin ci pal,
ou com o cha ma do à au to ria.

Art. 154. O cha ma do à au to ria re ce be rá a ca u sa no es ta do em que 
se achar, sen do-lhe lí ci to ale grar o que lhe con vi er e ajun tar do cu men tos.

CAPÍTULO XX
Da opo si ção

Art. 155. Opo si ção é a ação de ter ce i ro, que in ter vêm no pro ces so 
para ex clu ir au tor e réu.

Art. 156. A opo si ção core no mes mo pro ces so si mul ta ne a men te
com a ação, se é pro pos ta an tes de as si na da a di la ção das pro vas; se so bre vi er
de po is de as si na da a di la ção, será tra ta da em pro ces so se pa ra do, sem pre ju í zo
da ca u sa prin ci pal.

Art. 157. Para a opo si ção não é de mis ter ci ta ção das par tes: o
ter ce i ro opo en te, ajun tan do pro cu ra ção, pe di rá vis ta dos au tos, que lhe será 
con ti nu a da por cin co dias, de po is da tré pli ca da ação.

Art. 158. Pro pos ta a opo si ção, se as si na rão ao au tor e réu por seu 
tur no, para con tes ta rem e re pli ca rem, e ao opo en te para tre pli car, o ter mo
de dez dias a cada um.
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Art. 159. afi nal ar ra zo a rá pri me i ro o opo en te e de po is e su ces si -
va men te o au tor e réu, e a ação e opo si ção se rão si mul ta ne a men te jul ga das
pela mes ma sen ten ça.

Art. 160. Assis ten te é aque le que in ter vêm no pro ces so para
de fen der o seu di re i to, jun ta men te com o do au tor ou réu.

Art. 161. Para ser o as sis ten te ad mi ti do, é pre ci so que ele ale gue
o in te res se apa ren te que tem na ca u sa, como se é fi a dor, só cio, con dô mi no
de ca u sa no es ta do em que ela se acha, e deve ale gar seu di re i to nos mes mos
ter mos que com pe tem àque le a que as sis te.

Art. 163. O as sis ten te não pode ale gar in com pe tên cia e sus pe i ção.

CAPÍTULO XXII
Da di la ção das pro vas

Art. 164. Pos ta a ca u sa em pro va, as si nar-se-á na mes ma au diên -
cia uma só di la ção de vin te dias, e esta di la ção cor re rá in de pen den te de
qual quer ci ta ção.

Art. 165. Para ver de por as tes te mu nhas se rão ci ta das as par tes,
ou seus pro cu ra do res, com de sig na ção do dia e hora, e bem as sim do lu gar,
se não for o do cos tu me. Esta ci ta ção pode ser logo fe i ta na mes ma au diên cia
em que a ca u sa se põe em pro va.

Art. 166. O rol das tes te mu nhas, com os res pec ti vos ca ra te rís ti cos,
será de po si ta do em mão do es cri vão vin te e qua tro ho ras an tes da in qui ri ção, 
sem pre que a par te o re que rer.

Art. 167. Ten do al gu ma das par tes tes te mu nhas fora da sede do
ju í zo, de ve rá pro tes tar por car ta de in qui ri ção, ou na ação ou con tes ta ção,
ou em au diên cia, mas nun ca de po is de as si na da a di la ção das pro vas. Nes se 
pro tes to de vem ser in di ca dos os ar ti gos ou fa tos so bre os qua is se rão in qui -
ri das as tes te mu nhas.

Art. 168. Na car ta de in qui ri ção se fará de cla ra ção da di la ção que 
o juiz as si nar, con for me a dis tân cia e di fi cul da des de co mu ni ca ção.

Art. 169. Den tro da di la ção se rão ci ta das as par tes, ou seus pro -
cu ra do res com a in di ca ção do dia, hora e lu gar para ex tra ção ou con fe ren cia 
dos tras la dos e pú bli cas-for mas.

CAPÍTULO XXIII
Das tes te mu nhas

Art. 170. As tes te mu nhas de vem de cla rar seus no mes, pro fis são,
do mi cí lio e re si dên cia, se são pa ren tes, ami gos, ini mi gos ou de pen den tes de 
al gu ma das par tes.

Art. 171. Não po dem ser tes te mu nhas o as cen den te, ma ri do, mu lher, 
pa ren te con san güí neo ou afim até ao se gun do grão di re i to ci vil, e o me nor
de qua tor ze anos.
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Art. 172. Se al gu ma tes te mu nha hou ver de au sen tar-se, se por
avan ça da ida de ou es ta do va le tu di ná rio hou ver re ce io de que ao tem po da
pro va ela já não exis ta, po de rá, ci ta da a par te, ser in qui ri da a re que ri men to
dos in te res sa dos, aos qua is será en tre gue o de po i men to, para dele se ser vi rem
quan do e como lhes con vi er.

Art. 173. As tes te mu nhas se rão per gun ta das, ou re per gun ta das
ex clu si va men te so bre os fa tos e suas cir cuns tân ci as, ale ga dos na ação, con -
tes ta ção, ré pli ca e tré pli ca.

Art. 174. É lí ci to às tes te mu nhas com pa re ce rem in de pen den te de
ci ta ção; si fo rem, en tre tan to, ci ta das e não com pa re ce rem, ser-lhes-á im pos ta
a pena de de so be diên cia, sal vo pla u sí vel jus ti fi ca ção.

Art. 175. As tes te mu nhas se rão in qui ri das pe las par tes que as
pro du zi rem ou por seus pro cu ra do res, e re per gun ta das e con tes ta das pela 
par te con tra ria, ou pro cu ra dor des ta, de ven do os de po i men tos ser es cri tos 
pelo es cri vão e ru bri ca dos pelo juiz, que as sis ti rá à in qui ri ção, sen do-lhe
lí ci to fa zer às tes te mu nhas as per gun tas que jul gar opor tu nas.

CAPÍTULO XXIV
Das pro vas em ge ral

Art. 176. São ad mis sí ve is no ju í zo fe de ral to das as pro vas, como
tais co nhe ci das em di re i to, par ti cu lar men te as es cri tu ras pú bli cas e ins tru -
men tos a es tas equi pa rá ve is pe las leis ci vis e co mer ci a is.

Art. 177. O ori gi nal de có pi as au tên ti cas, tra du ções, cer ti dões
ex tra í das de no tas pú bli cas ou au tos, será exi bi do, logo que al gu ma das
par tes o re que rer. As có pi as, pú bli cas-for mas ou ex tra tos de do cu men tos
ori gi na is po dem ser con fe ri dos com es tes na pre sen ça do juiz pelo es cri vão
da ca u sa, ci ta da a par te ou seu pro cu ra dor e la vra do ter mo de con for mi da de
com as di fe ren ças en con tra das.

CAPÍTULO XXV 
Das ale ga ções fi na is

Art. 178. Fin da a di la ção, se rão as si na dos dez dias a cada uma
das par tes para di ze rem afi nal por seu ad vo ga do, di zen do pri me i ro o au tor
e de po is o réu. Fin do o ter mo, o es cri vão fará os au tos con clu sos ao juiz
para de ci dir a ca u sa, de po is de se la dos con ve ni en te.

CAPÍTULO XXVI
Da sen ten ça

Art.179. Se, exa mi na dos os au tos, o juiz en ten der ne ces sá ria, para
jul gar afi nal, al gu ma di li gên cia, a po de rá or de nar, mas, jul gan do que o ple i to
se acha su fi ci en te men te es cla re ci do, dará sua sen ten ça de fi ni ti va, a qual de ve rá 
ser cla ra, po si ti va, de ven do a con de na ção ser de ca u sa de ter mi na da ou va lor
cer to, sal vo se a quan tia, sen do in cer ta, pu der ser li qui da da na exe cu ção.
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Art. 180. A sen ten ça não pro du zi rá efe i to an tes da in ti ma ção das
par te ou de seus pro cu ra do res.

CAPÍTULO XXVII
Da ação su má ria

Art. 181. A ação su má ria é com pe ten te em to das as ca u sas de va -
lor não ex ce den te de um con to de réis, quan do a es tas não for as si na la da
ação es pe ci al.

Art. 182. A ação su má ria será ini ci a da por uma pe ti ção, que deve 
con ter, além do nome do au tor e réu:

a) o pe di do, com to das as es pe ci fi ca ções e es ti ma ti va do va lor,
quan do este não for de ter mi na do, bem como o con tra to, tran sa ção, ou fato,
de que re sul te o di re i to e obri ga ção;

b) a in di ca ção das pro vas em que se fun da a de man da.

Art. 183. Na au diên cia para a qual for o réu ci ta do, pre sen te ele,
ou apre go a do e à sua re ve lia, o au tor ou seu ad vo ga do lerá a pe ti ção ini ci al, 
e fé da ci ta ção, e, exi bin do os es cri tos de con tra to e do cu men tos, ex po rá de
viva voz a sua in ten ção e de po si ta rá o rol das tes te mu nhas.

Art. 184. Em se gui da, o réu ou seu ad vo ga do fará a de fe sa oral
ou por es cri to, exi bin do os do cu men tos que ti ver e o rol de tes te mu nhas.

Art. 185. De po is da de fe sa terá lu gar a in qui ri ção das tes te mu -
nhas, a qual será con clu í da na mes ma au diên cia, sal vo pos si bi li da de ou for ça 
ma i or, po den do o juiz, em tal caso, mar car au diên cia ex tra or di ná ria para
esse fim. 

Art. 186. Fin das as in qui ri ções, ar ra zo an do ou re que ren do as
par tes o que lhes con vi er, ver bal men te ou por es cri to, o juiz fará re du -
zir a ter mo cir cuns tan ci a da men te as ale ga ções e re que ri men tos ora is e
de po i men tos das tes te mu nhas; e al to an do esse ter mo, com a pe ti ção ini -
ci al, do cu men tos e ale ga ções es cri tas, será ime di a ta men te con clu so ao
juiz.

Art. 187. Con clu sos os au tos, o juiz pro ce de rá ex-ofi cio, ou a re que -
ri men to das par tes, às sen ten ça ser pro fe ri da na au diên cia se guin te à con clu -
são do pro ces so, ou das di li gên ci as que hou ve rem sido de cre ta das.

Art. 188. Os de po i men tos das tes te mu nhas se rão es cri tos por in -
te i ro, po den do as par tes per gun tá-las e re per gun tá-las. 

CAPÍTULO XXVIII
Das Ações es pe ci a is

Art. 189. A ação es pe ci al, que será a exe cu ti va, terá lu gar nos ca -
sos se guin tes:

a) hi po te cas de todo o gê ne ro;
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b) fre tes de na vi os, alu guéis de trans por te por água ou ter ra; 
c) pe nhor;
d) des pe sas e co mis são e cor re ta gem;
e) co bran ça de di vi das ati vas da Fa zen da Na ci o nal, cer tas e li qui -

da das, quan do fo rem pro ve ni en tes:

1º, dos al can ces dos res pon sá ve is;
2º, dos tri bu tos, im pos tos, con tri bu i ções lan ça das e mul tas;
3º, dos con tra tos ou de ou tra ori gem, pos to que não seja ri go -

ro sa men te fis cal, quan do dis po si ção ex pres sa de lei ou con tra to as sim
au to ri zar.

Art. 190. Con si de rar-se-á dí vi da lí qui da e cer ta para o efe i to
da Fa zen da Na ci o nal en trar em ju í zo com sua in ten ção fun da da de fato e 
de di re i to, quan do con sis tir em soma fixa e de ter mi na da, e se pro var –
pela con ta cor ren te do al can ce, jul ga da de fi ni ti va men te; por cer ti dão au tên -
ti ca ex tra í da dos li vros res pec ti vos, don de cons te a ins cri ção da dí vi da
de ori gem fis cal – por do cu men to in con tes tá vel, nos ca sos em que a lei
per mi te a via exe cu ti va, quan to às dí vi das que não tem ori gem ri go ro sa -
men te fis cal.

Art. 191. Pro ce de o exe cu ti vo fis cal:

a) con tra o de ve dor;
b) con tra os her de i ros, cada um in so li dum, den tro das for ças da

he ran ça;
c) con tra o fi a dor;
d) con tra qual quer pos su i dor de bens hi po te ca dos à Fa zen da

Na ci o nal;
e) con tra os só ci os e in te res sa dos do de ve dor nos con tra tos de

ren das e bens e ar re ma ta ção de di re i tos, ce le bra dos com a Fa zen da Na ci o nal, 
cada um in so li dum;

f) con tra o de ve dor do de ve dor, quan do a dí vi da tem ori gem fis cal, 
ou quan do aque le no ato da pe nho ra con fes sa a dí vi da e as si na o auto;

g) con tra o su ces sor, no ne gó cio pela dí vi da do an te ces sor, quan do
a ela fora obri ga do;

h) con tra o cu ra dor fis cal ou o ad mi nis tra dor da mas sa fa li da,
por dí vi da do fa li do;

i) con tra o cu ra dor ou o côn sul, no caso de bens dos au sen tes, ou
das he ran ças ja cen tes;

j) con tra o tu tor ou cu ra dor do me nor ou in ter di to;
k) con tra o di re tor, ge ren te ou ad mi nis tra dor, quan do se tra tar

de so ci e da de ou con tra um de les se hou ver mais de um.
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CAPÍTULO XXIX
Da ação exe cu ti va

Art. 192. O man da to exe cu ti vo deve de ter mi nar que o réu pa gue
em con ti nen te; ou se pro ce da a pe nho ra nos bens que ele ofe re cer, ou lhe fo -
rem acha dos, tan tos quan tos bas tem para pa ga men to da dí vi da e cus tas.

Art. 193. Acu sa da a pe nho ra, se rão as si na dos seis dias ao réu
para ale gar seus em bar gos. Se o não fi zer, será a pe nho ra jul ga da por sen -
ten ça e se pros se gui rá no cur so ul te ri or, como se fora uma exe cu ção.

Art. 194. Den tro dos seis dias é lí ci to ao réu pro du zir tes te mu -
nhas e pro tes tar pelo de po i men to da par te.

Art. 195. Re ce bi dos os em bar gos, o juiz as si na rá ao au tor cin co
dias para con tes tá-los: de po is da con tes ta ção, ha ve rá lu gar a di la ção das
pro vas, que du ra rá dez dias; e ar ra zo an do au tor e réu, den tro de cin co dias
cada um, será a ca u sa jul ga da afi nal.

CAPÍTULO XXX
Do Exe cu ti vo Fis cal

Art. 196. Com o do cu men to com pro ba tó rio da dí vi da, ini ci ar-se-á o
pro ces so re que ren do ex pe di ção de man da do exe cu ti vo, pelo qual o de ve dor,
ou quem de di re i to, seja in ti ma do para no pra zo de 24 ho ras, que cor re rão
em car tó rio da data da in ti ma ção, pa gar a quan tia pe di da e cus tas, ou dar
bens à pe nho ra; fi can do logo ci ta do para os ter mos da exe cu ção até fi nal jul -
ga men to, no me a ção e apro va ção dos lou va dos, ava li a ção e ar re ma ta ção dos 
bens pe nho ra dos, e remi-los ou dar lan ça dor.

Art. 197. Se a dí vi da for de al can ce ou se se fi zer ne ces sá ria me di da
de se gu ran ça, não só nos ca sos in sol va bi li da de e mu dan ça de es ta do, mas
ain da no de im pos si bi li da de de pron ta in ti ma ção do man da do, por es tar o
de ve dor au sen te, ou não ser en con tra do, será re que ri do des de logo man da -
do de se qües tro nos bens do de ve dor. O dito man da do abran ge rá to dos os
bens des te, sen do con ce di do in de pen den te de jus ti fi ca ção.

Art. 198. Ini ci a do o pro ces so por se qües tro, será este in ti ma do ao 
réu jun ta men te com o man da do exe cu ti vo; e se ele não com pa re cer nas 24
ho ras, re sol vi do o se qües tro em pe nho ra ipso fac to, se guir-se-ão os ter mos
ul te ri o res.

Art. 199. Com pa re cen do o réu para se de fen der an tes de fe i ta a
pe nho ra, não será ou vi do sem pri me i ro se gu rar o ju í zo, sal vo se exi bir
do cu men to au tên ti co de pa ga men to da dí vi da, ou anu la ção des ta.

Art. 200. Con cor ren do jus ta ca u sa, po de rá o juiz con ce der ao réu, 
para pro va e sus ten ta ção de sua de fe sa, um pra zo ex tra or di ná rio de dez
dias, con tí nu os, su ces si vos e im pror ro gá ve is.
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Art. 201. A ma té ria da de fe sa, es ta be le ci da a iden ti da de do réu,
con sis ti rá na pro va da qui ta ção, nu li da de do fe i to e pres cri ção da dí vi da.

CAPÍTULO XXXI
Dos pro ces sos pre pa ra tó ri os e pre ven ti vos

Art. 202. O em bar go ou ar res to tem lu gar:

a) nos ca sos ex pres sos no có di go co mer ci al, arts. 239, 279, 527 e 619;
b) quan do o de ve dor sem do mi cí lio cer to in ten ta au sen tar-se ou

ven der os bens que pos sui, ou não pa gar a obri ga ção no tem po es ti pu la do;
c) quan do o de ve dor do mi cí lio in ten ta au sen tar-se fur ti va men te,

ou muda de do mi cí lio sem ciên cia dos cre do res;
d) quan do o de ve dor do mi ci liá rio muda de es ta do, fal tan do aos

seus pa ga men tos e ten tan do ali e nar os bens que pos sui; ou con tra in do dí vi das 
ex tra or di ná ri as, ou pon do os bens em nome de ter ce i ro, ou co me ten do al gum
ar ti fí cio fra u du len to;

e) quan do o de ve dor pos su i dor de bens de raiz in ten ta ali e ná-los 
ou hi po te cá-los, sem fi car com al gum ou al guns equi va len tes às dí vi das, e
li vres e de sem bar ga dos;

f) quan do o de ve dor co mer ci an te ces sa os seus pa ga men tos e
não se apre sen ta; in ten ta au sen tar-se fur ti va men te ou des vi ar todo ou par te 
do seu ati vo; fe cha ou aban do na o seu es ta be le ci men to, ocul ta os seus efe i -
tos e mó ve is de casa, pro ce de a li qui da ções pre ci pi ta das e con trai dí vi das
ex tra or di ná ri as ou si mu la das.

Art. 203. Para con ces são do em bar go é ne ces sá rio:

a) pro va li te ral da dí vi da;
b) pro va li te ral ou jus ti fi ca ção de al gum dos ca sos de em bar go,

re fe ri dos no ar ti go an te ce den te.
Art. 204. A jus ti fi ca ção pré via dos ca sos de em bar go é dis pen sá vel 

e pode ser su pri da por pro tes to for mal de pro va em três dias de po is de efe -
tu a do o em bar go nos ca sos:

a) em que a lei con ce de o em bar go;
b) de ur gên cia ou ine fi ciên cia da me di da se fos se de mo ra da.

Art. 205. A jus ti fi ca ção pré via, quan do o juiz a con si de rar in dis -
pen sá vel, pode ser fe i ta em se gre do, ver bal men te e de pla no, re du zi do a
ter mo o de po i men to das tes te mu nhas.

Art. 206. Pa ga rá as cus tas em de cu plo o re que ren te do ar res to,
que ten do pro tes ta do for ne cer pro va no trí duo não o fi zer, ha ven do sido,
en tre tan to, efe tu a da a di li gên cia.

Art. 207. O man da do de em bar go não será exe cu ta do, mas fi ca rá
sus pen so:
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a) se o de ve dor ofe re cer pa ga men to em con ti nen te;
b) se apre sen tar co nhe ci men to do de po si to da dí vi da;
c) se der fi a dor idô neo.
Art. 208. Para o em bar go de bens em po der de ter ce i ro, deve o

em bar gan te de cla rá-los es pe ci fi ca da men te e de sig nar o nome do ter ce i ro e
lu gar em que se acham. Tais de cla ra ções se rão in se ri das no man da do res -
pec ti vo.

Art. 209. O em bar go só pode ser fe i to em tan tos bens, quan tos
bas tem para se gu ran ça da dí vi da.

Art. 210. Fe i to o em bar go, se rão os bens de po si ta dos em po der
de ter ce i ra pes soa, que as si na rá o auto res pe ti vo como de po si tá ria ju di ci al.
Con vin do ao cre dor, po de rá ser de po si tá rio ju di ci al. Con vin do ao cre dor,
po de rá ser de po si tá rio o pró prio de ve dor, ou aque le, se con cor dar o mes mo 
de ve dor.

Art. 211. Se al gum ter ce i ro vier com em bar gos, di zen do que a ca u -
sa é sua, se rão os em bar gos pro ces sa dos e ad mi ti dos pela for ma de ter mi na -
da no tí tu lo das exe cu ções.

Art. 212. Qu an do o opo si ção do ter ce i ro for re la ti va a al guns
bens e não a to dos os em bar ga dos, será, a re que ri men to de al gu mas das
par tes, se pa ra da a opo si ção para cor rer em auto apar ta do, pro gre din do o
pro ces so do em bar go quan to aos ou tros bens, a res pe i to dos qua is não ver sam
os em bar gos de ter ce i ro.

Art. 212. Qu an do a opo si ção do ter ce i ro for re la ti va a al guns
bens e não a to dos os em bar gan do, será, a re que ri men to de al gu mas das
par tes, se pa ra da a opo si ção para cor rer em auto apar ta do, pro gre din do o
pro ces so do em bar go quan to aos ou tros bens, a res pe i to dos qua is não ver -
sam os em bar gos de ter ce i ro.

Art. 213. O em bar go fi ca rá de ne nhum efe i to:

a) se o em bar gan te o não jus ti fi car den tro de três dias de po is de
efe tu a do;

b) se o em bar gan te não pro pu ser a ação res pec ti va den tre de
quin ze dias.

Art. 214. Fe i to o em bar gan te, po de rá o em bar ga do opor-lhe
em bar gos, que o juiz man da rá con tes tar no ter mo de cin co dias. Vin do o
em bar ga do com os em bar gos, se as si na rão dez dias para a pro va, e, ar ra zo a -
dos os au tos, para o que se rão con ce di dos cin co dias a cada uma das par tes, 
dará o juiz a sen ten ça fi nal.

Art. 215. O em bar gan te tem di re i to de pe dir in de ni za ção por per das
e da nos re sul tan tes do em bar go re que ri do com má fé.

Art. 216. O em bar go de em bar ca ções só tem lu gar nos ca sos e
pela for ma de ter mi na da nos arts. 479 e se guin tes do có di go co mer ci al.
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Art. 217. O em bar go pro ce den te re sol ve-se pela pe nho ra.
Art. 218. Qu an do o em bar go se fi zer em bens do de ve dor, exis -

ten tes em po der de ter ce i ros, será este in ti ma do den tro de 24 ho ras, ou, em
con ti nen te, no caso de ur gên cia; dan do-lhe o ofi ci al da di li gên cia con tra-fé,
ou de i xan do-a en tre gue em sua casa a pes soa da fa mí lia ou da vi zi nhan ça,
não sen do ele en con tra do; o que será de cla ra do no auto de em bar go, sob
pena de nu li da de.

Art. 219. Ces sa o em bar go:

a) pelo pa ga men to;
b) pela no va ção;
c) pela tran sa ção;
d) de ca in do o au tor em bar gan te da ação prin ci pal.

CAPÍTULO XXXII
Da Exi bi ção

Art. 220. A exi bi ção dos li vros e es cri tu ra ção mer can til por in te i ro,
ou ba lan ços ge ra is de qual quer casa co mer ci al, pode ser re que ri da, como
pre pa ra tó ria de ação com pe ten te, como é pres cri to no art. 18 do có di go
co mer ci al.

Art. 221. Ci ta da a pes soa a quem os li vros per ten cem, ou em cujo 
po der es tão, para exi bi-los den tro do pra zo e lu gar de sig na do com co mu ni -
ca ção de pri são, será esta ci ta ção acu sa da em au diên cia.

Art. 222. Acu sa da a ci ta ção, se o réu pe dir vis ta, lhe será con ce di da
por cin co dias para con tes tar, fin dos os qua is terá lu gar a di la ção das pro -
vas por 1º dias; e ar ra zo an do au tor e réu su ces si va men te, no ter mo de cin co 
dias cada um, o juiz jul ga rá afi nal.

Art. 223. Jul ga da pro ce den te a ação, man da rá o juiz pas sar man -
da do para a exi bi ção, que terá lu gar em con ti nen te, sob pena de pri são.

CAPÍTULO XXXIII
Dos pro tes tos

Art. 224. O pro tes to, ou pro ces so tes te mu nhá vel, for ma do a bor do,
con sis ti rá:

a) no re la tó rio cir cuns tan ci a do do si nis tro, de ven do re fe ri-se em
re su mo à der ro ta até ao pon to do si nis tro, e al tu ra em que este su ce deu;

b) na ex po si ção mo ti va da da de ter mi na ção do ca pi tão, de cla ran -
do se a ela pre ce deu de li be ra ção das pes so as com pe ten tes e se a de li be ra ção 
foi con trá ria ou con for me.

Art. 225. O pro tes to será es cri to pelo es cri vão ou pi lo to; e, em fal ta
de les, por pes so as que o ca pi tão e por aque les que to ma ram par te na de li be -
ra ção aos qua is é lí ci to de cla ra rem-se ven ci dos.
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Art. 226. Os ofi ci a is e pes so as que fa zem par te da jun ta de de li be ra -
ção, são os pi lo tos, con tra mes tres, pe ri tos e ma ri nhe i ros mais in te li gen tes e an ti -
gos no ser vi ço do mar. A de li be ra ção des sa jun ta será to ma da em pre sen ça dos
in te res sa dos, no na vio ou na car ga, se al gum se achar a bor do, os qua is não
te rão voto; de ven do o do ca pi tão ser con si de ra do voto de qua li da de, sen do-lhe
lí ci to obrar sob sua res pon sa bi li da de de modo di ver sos da de li be ra ção to ma da.

Art. 227. O pro tes to não dis pen sa a ata da de li be ra ção, em a
qual, além do fato e das cir cuns tân ci as ocor ren tes, se de vem de cla rar os
fun da men tos da re so lu ção e dos vo tos de cada um as sim como os mo ti vos
da de ter mi na ção do ca pi tão, quan do for con trá ria ao ven ci do. O pro tes to
não será ad mi ti do à ra ti fi ca ção se do diá rio da na ve ga ção não cons tar a ata re fe -
ri da.

Art. 228. O pro tes to de ve rá ser ra ti fi ca do nas pri me i ras 24 ho ras
úte is da en tra da, de ven do o ca pi tão en tre gar ao juiz, den tro do re fe ri do pra zo,
o pro tes to pre di to e o diá rio da na ve ga ção.

Art. 229. No ti fi ca dos os in te res sa dos, se fo rem co nhe ci dos e pre -
sen tes, pro ce de rá o juiz à ra ti fi ca ção, in qui rin do, so bre o si nis tro e suas cir -
cuns tân ci as, o ca pi tão e sig na tá ri os do pro tes to.

Art. 230. A ra ti fi ca ção será jul ga da por sen ten ça, de que não ha ve rá 
re cur so al gum e será data por ins tru men to à par te, para usar dele como e
quan do lhe con vi er.

Art. 231. Os pro tes tos das le tras de cam bio, de ris co, da ter ra,
co nhe ci men to de fre tes pas sa dos à or dem e en dos sa dos apó li ces de se gu ro
en dos sa das, no tas pro mis só ri as en dos sa das se rão re gu la dos pelo tí tu lo 16
ca pi tu lo 1º, se rão 6ª par te 1ª do có di go co mer ci al.

Art. 232. O es cri vão que por omis são ou pre va ri ca ção for ca u sa
nu li da de de um pro tes to será obri ga do a in de ni zar as ar tes de to das as per das, 
da nos e des pe sas le ga is re sul tan tes de tal fato, de ven do ser de mi ti do, à vis ta
da sen ten ça que o con de nar.

Art. 233. Será per mi ti do às par tes a in ter po si ção de qual quer
pro tes to para con ser va ção e res sal va de seus di re i tos.

Art. 234. Esses pro tes tos será in ter pos tos por pe ti ção en de re ça da
ao juiz e em a qual o re que ren te nar ra rá o fato e ex po rá os fun da men tos do
pro tes to, o qual será to ma do por ter mo e in ti ma do à par tes e in te res sa dos.

CAPÍTULO XXXIV
Dos de pó si tos

Art. 235. O de pó si to em pa ga men to tem lu gar:
a) se o cre dor re cu sa o pa ga men to ofe re ci do;
b) se o cre dor não quer pas sar qui ta ção, ou não a pas sa com a

se gu ran ça ne ces sá ria e por tan tas vias, quan tas con vém ao de ve dor;
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c) se há li tí gio so bre a dí vi da;
d) se a dí vi da é em bar ga da em po der do de ve dor;
e) se a cou sa com pra da está su je i ta a al gum ônus, ou obri ga ção.

Art. 236. Efe tu a do o de pó si to por man da do do juiz, se rão ci ta dos 
os in te res sa dos, como no caso cou ber.

Art. 237. Se o cre dor, efe tu a do o de pó si to, pe dir vis ta para im -
pug ná-lo, ser-lhe-á con ce di da por cin co dias.

Art. 238. Vin do o cre dor com os em bar gos no ter mo fi xa do, se
as si na rá uma di la ção de dez dias para a pro va, e, ar ra zo an do su ces si va -
men te o au tor e réu, em cin co cada um, se rão jul ga dos os em bar gos afi nal.

Art. 239. Jul ga dos pro va dos os em bar gos, será o de ve dor res pon -
sá vel pe las des pe sas de le van ta men to, sa lá rio e cus tas do de pó si to, e se ha ve rá 
por não fe i to o pa ga men to, cor ren do por con ta e ris co do de ve dor as per das 
e da nos acon te ci dos à ca u sa de po si ta da. Se, po rém fo rem jul ga dos não pro -
va dos os em bar gos, o cre dor será con de na do nas cus tas; e se rão por sua
con ta e ris co os da nos acon te ci dos á ca u sa de po si ta da.

Art. 240. O de pó si to por con ta de quem per ten cer será fe i to a
re que ri men to da par te, por man da do do juiz e com ci ta ção edi tal, e cor re -
rão por con ta de que per ten cer as des pe sas, sa lá ri os e per das e da nos.

CAPÍTULO XXXV
Da exe cu ção

Art. 241. A car ta de sen ten ça so men te é ne ces sá ria, quan do a ca u sa
ex ce de à al ça da do juiz se ci o nal. Em ne nhum caso ela é ne ces sá ria nas ca u -
sas de na tu re za fis cal. Se a ca u sa cabe na al ça da, será ex tra í do man da do
exe cu ti vo tão-so men te, de ven do ser nele in se ri da a sen ten ça do juiz. Tam bém
será exe cu sa da a car ta de sen ten ça no caso em que a par te ven ci da qui ser
sa tis fa zer a con de na ção.

Art. 242. A car ta de sen ten ça de ve rá con ter:

a) a au to a ção;
b) a fé da ci ta ção;
c) a pe ti ção da ação;
d) a con ten ção;
e) a ré pli ca e tré pli ca nas ações or di ná ri as;
f) a sen ten ça e do cu men tos em que se ela fun dar;
Art. 243. Nas ca u sas es pe ci a is, nos em bar gos de ter ce i ro, nos ar -

ti gos de pre fê ren cia, de ve rá a car ta de sen ten ça con ter:

a) auto de pe nho ra, quan do hou ver;
b) os em bar gos, ar ti gos e con ten ções;
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c) a sen ten ça e do cu men tos em que se ela fun dar.
Art. 244. É com pe ten te para a exe cu ção o juiz da ca u sa ou o que

o subs ti tu ir.
Art. 245. A exe cu ção com pe te:

a) à par te ven ce do ra;
b) aos seus her de i ros;
c) ao su bro ga do, ces si o ná rio e su ces sor sin gu lar.

Art. 246. É com pe ten te a exe cu ção con tra:

a) a par te ven ci da;
b) aos her de i ros ou su ces so res uni ver sa is;
c) fi a dor;
d) cha ma do à au to ria;
e) su ces sor sin gu lar sen do a ação real;
f) com pra dor ou pos su i dor de bens hi po te ca dos, se gu ra dos ou

ali e na dos em fra u de de exe cu ção e, em ge ral, con tra to dos os que re ce bem
ca u sa do ven ci do, como o com pra dor da he ran ça;

g) to dos os de ten to res dos bens em nome do ven ci do, como o
de po si tá rio, o ren de i ro e in qui li no, quan to a es ses bens so men te; 

h) só cio;

Art. 247. Con si de ram-se ali e na dos em fra u de da exe cu ção os
bens do exe cu ta do:

a) quan do são li ti gi o sos, ou so bre eles pen de de man da;
b) quan do a ali e na ção é fe i ta de po is da pe nho ra, ou pro xi ma -

men te a ela;
c) quan do o pos su i dor dos bens te nha ra zão, para sa ber que pen dia 

de man da, e ou tros bens não ti nha o exe cu ta do para sol ver a dí vi da.

Art. 248. Sen do o fi a dor exe cu ta do, pode ofe re cer à pe nho ra os
bens do de ve dor, se os ti ver de sem bar ga dos; mas, se con tra eles apa re cer
em bar go ou opo si ção ou não fo rem su fi ci en tes, a exe cu ção se exer ce rá so bre 
os bens do fi a dor até real em bol so do exe quen te. 

Art. 249. Sen do o fi a dor exe cu ta do, pode ofe re cer à pe nho ra os
bens do de ve dor, se os ti ver de sem bar ga dos; mas, se con tra eles apa re cer
em bar go ou opo si ção, ou não fo rem su fi ci en tes, a exe cu ção se exer ce rá
so bre os bens do fi a dor até rela em bol so do exe quen te.

Art. 249. Se o exe cu ta do não tem bens na sede da ca u sa prin ci pal,
ou os que tem são in su fi ci en tes, ex pe dir-se-á car ta pre ca tó ria exe cu tó ria,
di ri gi da ao juiz sec ci o nal ou lo cal do lu gar onde fo rem os bens si tu a dos
para o fim de pro ce der-se pe nho ra, ava li a ção e ar re ma ta ção de les.
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Art. 250. Se o exe cu ta do pos sui bens no dis tri to ju di ci al da ca u sa
prin ci pal e em ou tro, não cor re rá si mul tâ nea a exe cu ção, mas su ces si va,
de ven do a prin cí pio ser exe cu ta dos os pri me i ros sal vo se os bens, exis ten tes 
em um ou tro dis tri to, fo rem ma ni fes ta men te in su fi ci en tes.

Art. 251. Os em bar gos à exe cu ção, em qual quer caso, não po de rão
ser opos tos se não pe ran te o juiz da mes ma exe cu ção.

CAPÍTULO XXXVI
Das sen ten ças ilí qui das

Art. 252. A li qui da ção tem lu gar:
a) quan do a sen ten ça ver sa so bre fru tos e co i sas, que con sis tem

em peso, nú me ro e me di da;
b) quan do a sen ten ça ver sa so bre in te res ses, per das e da nos; 

c) quan do a ação é uni ver sal, ou ge ral.

Art. 253. Nas sen ten ças ilí qui das a pri me i ra ci ta ção do exe cu ta do 
será para ver ofe re cer os ar ti gos de li qui da ção.

Art. 254. Ofe re ci dos os ar ti gos na au diên cia apra za da, o réu con -
tes ta rá no ter mo de cin co dias; aos qua is se guir-se-á a di la ção pro ba tó ria de
dez dias; e, ar ra zo an do de po is e su ces si va men te o li qui dan te e li qui da do,
no ter mo de cin co dias cada um, se rão os ar ti gos jul ga dos afi nal, de ven do o
juiz pre vi a men te pro ce der às di li gên ci as ne ces sá ri as.

Art. 255. Pro fe ri da a sen ten ça de li qüi da ção, cor re rá a exe cu ção
seus ter mos ul te ri o res.

CAPÍTULO XXXVII
Das sen ten ças lí qui das

Art. 256. Sen do a sen ten ça lí qui da, o exe cu ta do será ci ta do para
pa gar, ou no me ar bens à pe nho ra nas vin te e qua tro ho ras, sub se quen te à
ci ta ção.

Art. 257. A no me a ção fe i ta pelo exe cu ta do não vale, sal vo con -
vin do o exe quen te:

a) se não é fe i ta con for me a gra da ção, es ta be le ci da para a pe nho ra;
b) se o exe cu ta do não no me ia os imó ve is es pe ci al men te hi po te -

ca dos, ou bens con sig na dos ao pa ga men to da dí vi da;
c) se o exe cu ta do no me ia os bens si tos em lu gar da dita exe cu ção;
d) se os bens no me a dos não são li vres e de sem bar ga dos, ha ven -

do-os, en tre tan to;

e) se é in su fi ci en te a quan ti da de de bens no me a dos.
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Art. 258. A no me a ção ten do sido fe i ta de acor do com o pres cri to
no ar ti go an te ce den te e por ter mo nos au tos, os bens são des de logo con si -
de ra dos pe nho ra dos e se rão de po si ta dos como si dis põe nos ar ti gos se guin te.

CAPÍTULO XXXVIII
Da pe nho ra

Art. 259. Se o exe cu ta do den tro das vin te e qua tro ho ras não pa gar
ou não no me ar bens à pe nho ra, ou fi zer a no me a ção con tra as re gras es ta be -
le ci das an te ce den te men te, efe tu ar-se-á a pe nho ra, pas sa do o res pec ti vo
man da do.

Art. 260. O auto de pe nho ra deve con ter:

a) dia, mês, ano e lu gar em que é fe i ta;
b) a des cri ção dos bens pe nho ra dos, com to dos os ca rac te rís ti cos

ne ces sá ri os para ve ri fi ca ção da iden ti da de;
c) en tre ga fe i ta ao de po si tá rio que deve as si nar, ou por ele duas

tes te mu nhas, com o ofi ci al da di li gên cia.
Art. 261. A pe nho ra pode ser fe i ta em qua is quer bens do exe cu -

ta do, guar da da a gra du a ção se guin te:

a) di nhe i ro, ouro, pra ta, e pe dras pre ci o sas;
b) tí tu los da dí vi da pú bli ca, e qua is quer pa péis de cré di to do

Te sou ro Fe de ral;
c) mó ve is e se mo ven tes;
d) bens de raiz, ou imó ve is;
e) di re i tos e ações.

Art. 262. Deve a pe nho ra ser fe i ta em tan tos bens quan tos bas tem 
ao pa ga men to e efe tu a do den tro de cin co dias sob res pon sa bi li da de do ofi ci al
de jus ti ça.

Art. 263. Se as por tas das ca sas se acha rem fe cha das, o ofi ci al não 
pro ce de rá ao abri men to sem ex pres so man da do do juiz, mas, ex pe di do o
man da do, em pre sen ça de duas tes te mu nhas, abri rá ou ar rom ba rá por tas,
ga ve tas, ar má ri os, ou mó ve is onde se pre su ma que es tão os ob je tos pe nho -
rá ve is, e de todo este pro ce di men to se fará cir cuns tan ci a da men ção no auto
de pe nho ra.

Art. 264. Em caso de re sis tên cia, ou fun da do re ce io dela, la vra do
o auto res pec ti vo, no pri me i ro caso, e pre ce den do in qui ri ção ver bal e em
se gre do no se gun do, o juiz re qui si ta rá da au to ri da de lo cal com pe ten te a
foça ne ces sá ria para au xi li ar a pe nho ra e pren der o re sis ten te, que será de vi da -
men te res pon sa bi li za do.

Art. 265. Se a pe nho ra for va li da men te fe i ta, so men te se pro ce de -
rá à se gun da:
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a) se o pro du to dos bens pri me i ra men te pe nho ra dos não che gar
para o pa ga men to;

b) se o exe quen te de sis tir da pri me i ra pe nho ra, o que só terá lu gar
quan do os bens pe nho ra dos fo rem li ti gi o sos, ou es ti ve rem obri ga dos a ter ce i ro.

Art. 266. Para que se faça pe nho ra em di nhe i ro do exe cu ta do,
exis ten te em mão de ter ce i ro, é pre ci so que este o con fes se no ato da pe nho ra.

Art. 267. Se o de ve dor con fes sar no ato da pe nho ra, as si na do o
auto res pec ti vo, será ha vi do como de po si tá rio, a cuja pe nha fica su je i to se
den tro de três dias, que lhe se rão as si na dos, o não en tre gar ou de po si tar.
De po si ta da ou en tre gue a soma con fes sa da, se con si de ra rá de so bri ga do.

Art. 268. O exe cu ta do que es con der os bens para não se rem
pe nho ra dos, ou por dolo de i xar de os pos su ir, será pre so até que de les faz
en tre ga ou do equi va len te; ou até um ano, se an tes não en tre gar.

Art. 269. Não são su je i tos à pe nho ra:

a) os bens ina li e ná ve is;
b) os ven ci men tos dos ma gis tra dos e em pre ga dos pú bli cos dos

mi li ta res, os equi pa men tos des tes;
c) as sol da das de gen te do mar, e sa lá ri os de guar da-li vros, fe i to res, 

ca i xe i ros e ope rá ri os;
d) os uten sí li os e fer ra men tas de mes tres e ofi ci a is de ofí ci os

me câ ni cos e que fo rem in dis pen sá ve is as suas ocu pa ções or di ná ri as;
e) os ma te ri a is ne ces sá ri os para as obras;
f) as pen sões, ten ças e mon te-pios, in clu si ve o dos ser vi do res de

Esta do;
g) os fun dos so ci a is pela dí vi da par ti cu lar de um dos só ci os; 
h) in dis pen sá vel para cama e ves tuá rio do exe cu ta do e de sua

fa mí lia, não sen do pre ci so;
i) as pro vi sões de co mi da.

Art. 270. São su je i tos à pe nho ra, não ha ven do ab so lu ta men te
ou tros bens:

a) ves tuá rio dos em pre ga dos pú bli cos no exer cí cio de suas fun ções;
b) os li vros dos ju í zes, pro fes so res, ad vo ga dos, mé di cos, en ge -

nhe i ros e es tu dan tes;
c) as ma chi nas e ins tru men tos ne ces sá ri os para o en si no, prá ti ca,

ou exer cí cio das ar tes li be ra is e das ciên ci as;
d) os fru tos e ren di men tos dos bens ina li e ná ve is;

e) os fun dos lí qui dos que o exe cu ta do pos su ir na com pa nhia ou
so ci e da de co mer ci al.
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Art. 271. O bens pe nho ra dos se rão ava li a dos por pe ri tos idô ne os, 
no me a dos em au diên cia a apra za men to das par tes ou á sua re ve lia. Qu an -
do os bens fo rem si tu a dos fora da sede do ju í zo, a ava li a ção se fará por
meio de pre ca tó ria di ri gi da aos ju í zes lo ca is, ou o juiz se ci o nal, cum prin do
que a ar re ma ta ção se faça no lo cal onde exis tem os pre di tos bens.

Art. 272. Qu an do a ava li a ção for ir re gu lar, ex ces si va ou le si va,
ou quan do an tes da ar re ma ta ção se des co brir al gum ônus que di mi nua o
va lor da ca u sa ava li a da, pro ce der-se-á a nova ava li a ção.

CAPÍTULO XXXIX
Da ar re ma ta ção e ad ju di ca ção

Art. 273. Fe i ta a ava li a ção, pas sar-se-ão edi ta is, que se rão afi xa dos
na casa das au diên ci as e pu bli ca dos nas fo lhas do dia da afi xa ção e da ar re -
ma ta ção. Entre a afi xa ção dos edi ta is e ar re ma ta ção me di rão três dias, se os
bens fo rem mó ve is; e nove, se fo rem de raiz, in de pen den te men te de pre gões.

Art. 274. Os edi ta is de vem con ter:

a) pre ço da ava li a ção;
b) a qua li da de dos bens e suas con fron ta ções sen do de raiz; 
c) dia da ar re ma ta ção.
Art. 275. A ar re ma ta ção deve fa zer-se im pre te ri vel men te no dia

anun ci a do. Se por ca u sa pon de ro sa não for pos sí vel nes se dia, será trans fe ri da, 
anun ci an do-se por edi ta is e pela im pren sa o dia no va men te de sig na do.

Art. 276. Se por so bre vir a no i te não for con clu í da a ar re ma ta ção
no mes mo dia, con ti nu a rá no dia se guin te, dis pen sa do, em tal caso, o edi tal.

Art. 277. É lí ci to ao exe cu ta do, seu côn ju ge ou her de i ros, re mir
ou dar lan ça dor aos bens pe nho ra dos ou a al guns des tes, até à as si na tu ra
do au tor de ar re ma ta ção ou pu bli ca ção da sen ten ça de ad ju di ca ção.

Art. 278. Qu an do a pe nho ra con sis te em di nhe i ro se afi xa rão edi ta is,
mar can do o pra zo de dez dias aos cre do res in cer tos para vi rem re que rer
pre fe rên cia; se es tes não re que re rem ou os cre do res cer tos ci ta dos pes so al -
men te, pas sar-se-á man da do de le van ta men to ao exe quen te.

Art. 279. A ar re ma ta ção será fe i ta no dia e lu gar anun ci a dos, pre -
sen tes o juiz, es cri vão e ofi ci al de jus ti ça, e ex pos tos os ob je tos que de vem
ser ar re ma ta dos, sen do pos sí vel.

Art. 280. É ad mi ti do a lan çar todo aque le que es ti ver na li vre
ad mi nis tra ção de seus bens.

Exce tu am-se:

a) juiz, es cri vão, de po si tá rio, ava li a do res e ofi ci a is do ju í zo;
b) tu tor, cu ra dor e tes ta men te i ro;
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c) a pes soa des co nhe ci da sem fi an ça idô nea, ou pro cu ra ção da
pes soa por quem com pa re ce;

d) cre dor, sal vo com li cen ça do juiz.
Art. 281. Se o ar re ma tan te for o mes mo exe quen te, será obri ga do

a de po si tar o pre ço da ar re ma ta ção nos ca sos em que não pode le van tá-lo.
Art. 282. Qu an do ar re ma tan te for o cre dor exe quen te, é dis pen -

sa do de de po si tar o pre ço da ar re ma ta ção pres tan do fi an ça nos ca sos em
que não lhe é lí ci to le van tar o mes mo pre ço.

Art. 283. Não ha ven do ar re ma tan te pelo pre ço da ava li a ção,
vol ta rão os bens à pra ça com o in ter va lo de oito dias e com o aba ti men to de 
10%. Se nes ta ain da não en con tra rem lan çe su pe ri or ou igual ao va lor de ter -
mi na do pelo dito aba ti men to, irão à ter ce i ra pra ça com o mes mo in ter va lo e 
novo aba ti men to de 10%. Nes te caso se rão ar re ma ta dos pelo ma i or pre ço
que for ofe re ci do, sem que em hi pó te se al gu ma seja per mi ti da a ação de
nu li da de por le são de qual quer es pé cie. Para es tes aba ti men tos não há
ne ces si da de de con tas, que se rão fe i tas uma só vez para os efe i tos da ar re -
ma ta ção ou da ad ju di ca ção.

Art. 284. Se o ar re ma tan te ou o fi a dor não pode pa gar o pre ço da 
ar re ma ta ção nos três dias se guin tes ao ato da ar re ma ta ção, será pre so até
que o pa gue, e con tra o fi a dor se pro ce de rá se gun do as leis em vi gor.

Art. 285. O pre ço da ar re ma ta ção não pode ser le van ta do sem fi an ça:

a) pen den do em bar gos ou ape la ção;
b) pen den do ação de nu li da de.
c) Art.286. O pre ço da ar re ma ta ção não pode ser le van ta do ha ven do

em bar go ou pro tes to de pre fe ren cia e ra te io.
Art. 286. O pre ço da ar re ma ta ção não pode ser le van ta do ha ven -

do em bar go ou pro tes to de pre fe rên cia e ra te io.

Art. 287, A ar re ma ta ção só pode ser fe i ta:

a) por quem ofe re cer ma i or lan ço, con tan to que cu bra o pre ço da
ava li a ção;

b) com di nhe i ro à vis ta, ou com fi an ça por três dias.

Art. 288. Não ha ven do lan ça dor que cu bra o pre ço da ava li a ção,
ou aba ti do este na for ma aci ma pres cri ta, se não apa re cer lan ça dor na ter ce i ra
pra ça, mas so men te quem cu bra o pre ço da ad ju di ca ção, a ar re ma ta ção será 
fe i ta por este pre ço.

Art. 289. Não ha ven do lan ça dor que cu bra o pre ço da ad ju di ca ção,
se rão os bens ad ju di ca dos ao cre dor com os se guin tes aba ti men tos:

a) dé ci ma par te se os bens são mó ve is e têm va lor in trín se co;
b) quar ta par te se são mó ve is, mas não têm va lor in trín se co;
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c) quin ta par te se são de raiz ou imó ve is.

Art. 290. O cre dor não pode ser com pe li do a res ti tu ir qual quer
ex ces so no caso de ser o va lor dos bens ad ju di ca dos su pe ri or à im por tân cia
da dí vi da, sal vo se a di fe ren ça en tre um e ou tro for de tal for ma que atin ja a 
soma igual a um ter ço do mon tan te da exe cu ção e nes te caso o exe quen te
con sig na rá em ju í zo o ex ces so, des con tan do em pró prio pro ve i to um ter ço
do dito ex ces so.

Art. 291. Se os bens são in di vi sos e o seu va lor ex ce de o do bro da 
dí vi da, não se ar re ma ta nem ad ju di ca a pro pri e da de de les, mas ad ju di cam-se
ao cre dor sem aba ti men to al gum, ex ce to o dos ju ros le ga is, os ren di men tos
por tan tos anos quan tos bas tem para o pa ga men to to tal da exe cu ção.

Art. 292. Essa pro vi dên cia não se re a li za rá quan do acon te cer que 
o exe cu ta do te nha ou tras dí vi das acu mu la das e ex ce den tes da me ta de do
va lor dos bens pe nho ra dos, ou se es tes não pro du zi rem ren di men to al gum.

Art. 293. Ao cre dor ad ju di ca tá rio se im pu tam os ren di men tos,
que por ne gli gên cia de i xar de co brar, as sim como, ser-lhe-ão le va das em
con ta as des pe sas ne ces sá ri as e os ônus re a is que pa gar.

Art. 294. A ad ju di ca ção dos ren di men tos não im pe de a ar re ma ta ção
da pro pri e da de por vir tu de de exe cu ções su per ve ni en tes, mas o ad ju di ca tá rio
será con ser va do du ran te o tem po da sua ad ju di ca ção.

Art. 295. O cre dor exe quen te tem fa cul da de para re que rer e ob ter 
seu pa ga men to pe los ren di men tos dos bens nos ca sos mes mos, em que eles
po dem ser ar re ma ta dos.

Art. 296. A ad ju di ca ção deve pre ce der:

a) con ta da im por tân cia da exe cu ção, com pre en di dos os ju ros,
des pe sas e ônus re a is do pré dio;

b) cál cu lo dos anos que são ne ces sá ri os para o pa ga men to da dí vi da;
c) ava li a ção dos ren di men tos, sal vo se o imó vel es ti ver alu ga do

ou ar ren da do, por que nes te caso a ad ju di ca ção será cal cu la da pelo alu guel
ou ren da, que fo rem de cla ra dos pelo in qui li no, ou cons ta rem dos re ci bos do 
pro pri e tá rio e lan ça men to de dé ci ma. Entre tan to, pode o exe quen te, ale ga da
fra u de ou con clu iu en tre o in qui li no e o exe cu ta do, re que rer a ava li a ção dos 
ren di men tos, e nes te caso não será o in qui li no con ser va do.

Art. 297. Nas exe cu ções fis ca is se rão guar da das as se guin tes
cláu su las:

a) se na ter ce i ra pra ça não apa re cer lan ça dor, po de rá ser re que ri da
a ad ju di ca ção com o aba ti men to da quar ta par te do va lor da ava li a ção, ou o 
pa ga men to pe los ren di men tos dos bens pe nho ra dos;

b) fe i ta a ad ju di ca ção, se o exe cu ta do, seu côn ju ge ou her de i ros
não se apre sen ta rem es pon ta ne a men te para re mir a exe cu ção no pra zo de
oito dias, se rão de novo os bens le va dos à pra ça so bre o va lor da ad ju di ca ção;
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e caso ain da não haja lan ça dor, le var-se-á em con ta do dé bi to fis cal o pre ço
da ad ju di ca ção, ou re sol ver-se-á so bre a in cor po ra ção dos bens, sen do imó ve is,
aos pró pri os na ci o na is. Qu al quer ex ces so que al can ça rem nes ta pra ça os
bens ad ju di ca dos aci ma do pre ço da ad ju di ca ção, ain da su pe ri or à dí vi da e
cus tas, acres ce em pro ve i to da Fa zen da Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Admi tir-se-á novo lan ço de po is da ar re ma ta ção 
nos ca sos de ser este su pe ri or ao da ar re ma ta ção em mais da ter ça par te, de
não es tar ain da con su ma da a ar re ma ta ção com a en tre ga do pre ço e a pos se
da ca u sa ar re ma ta da e de não ha ver mais bens por onde a Fa zen da pos sa
ser ple na men te paga e sa tis fe i ta.

CAPÍTULO XL
Das sen ten ças so bre ação real, ou cou sa cer ta, ou em es pé cie

Art. 298. O réu con de na do por sen ten ça a en tre gar cou sa cer ta,
será ci ta do para em dez dias fa zer a en tre ga.

Art. 299. Se o não fi zer por a ha ver ali e na do de po is de li ti gi o sa, a 
sen ten ça será exe cu ta da con tra o ter ce i ro, de cujo po der se ti ra rá a cou sa,
sem que seja ou vi do an tes de ser ela de po si ta da.

É lí ci to ao exe quen te, em lu gar de exe cu tar a sen ten ça con tra ter -
ce i ro, exe cu tar o con de na do pelo va lor dela, se já se achar es ti ma da. E, se o
ven ci do não ti ver com que pa gue a es ti ma ção da ca u sa, que em fra u de de
exe cu ção fora por ele ven ci da, será pre so até pa gar, ou até um ano se an tes
não pa gar.

CAPÍTULO XLI
Dos em bar gos à exe cu ção

Art. 300. Os em bar gos, opos tos à exe cu ção, ser-lhe-ão nos ter mos 
se guin tes:

a) de po is de fe i ta a pe nho ra, den tro dos seis dias sub se quen te;
b) de po is do ato da ar re ma ta ção, mas an tes da as si na tu ra da car ta

de ar re ma ta ção ou ad ju di ca ção.
Art. 301. Nas exe cu ções das ações re a is os em bar gos só têm lu gar 

den tro de dez dias as si na dos para a en tre ga da cou sa, mas se gu ro o ju í zo
com o equi va len te.

Art. 302. São ad mis sí ve is na exe cu ção com sus pen são dela e pro -
pos tos con jun ta men te nos seis dias se guin tes à pe nho ra, os em bar gos:

a) de nu li da de do pro ces so e sen ten ça, com pro va cons tan te dos
au tos, ou ofe re ci da em con ti nen te;

b) de nu li da de e ex ces so de exe cu ção até pe nho ra;
c) de mo ra tó ria;
d) de con cor da ta;
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e) de com pen sa ção;
f) de de cla ra ção de fa lên cia;
g) de pa ga men to, no va ção, tran sa ção e pres cri ção, su per ve ni en te 

de po is da sen ten ça, ou não ale ga dos e de ci di dos na ca u sa prin ci pal;
h) in frin gen tes do jul ga do, com pro va em con ti nen te do pre ju í zo, 

sen do opos tos pelo me nor e pes soa a que cabe o be ne fí cio da res ti tu i ção,
pelo re vel e pelo exe cu ta do, ofe re cen do do cu men tos ob ti dos após a sen ten ça.

Art. 303. São tam bém ad mis sí ve is na exe cu ção, com sus pen são
dela e pro pos tos con jun ta men te de po is do ato da ar re ma ta ção e an tes de
as si na da a car ta de ar re ma ta ção ou ad ju di ca ção, os se guin tes em bar gos:

a) de nu li da de, de sor dem ou ex ces so da exe cu ção de po is da
pe nho ra até as si na tu ra das car tas de ar re ma ta ção ou ad ju di ca ção;

b) de pa ga men to, no va ção, tran sa ção, com pen sa ção, pres cri ção,
mo ra tó ria, con cor da ta, de cla ra ção de que bra, su per ve ni en te de po is da
pe nho ra;

c) de res tri ção.

Art. 304. São ad mis sí ve is nas exe cu ções das ações re a is os se -
guin tes em bar gos:

a) nu li da de do pro ces so e da exe cu ção com pro va cons tan te dos
au tos, ou pro du zi da em con ti nen te;

b) nu li da de e ex ces so da exe cu ção;
c) re ten ção de ben fe i to ri as; 
d) in frin gen tes do jul ga do com pro va pro du zi da em con ti nen te e 

opos tos pelo me nor e ou tros aos qua is com pe te a res ti tu i ção, pelo cha ma do
à au to ria, e pelo exe cu ta do com do cu men tos ha vi dos de po is da sen ten ça.

Art. 305. ofe re ci dos os em bar gos den tro dos seis dias da pe nho -
ra, se rão con clu sos ao juiz, que os re ce be rá ou des pre za rá in li mi ne. Se fo -
rem re ce bi dos, o ter mo de cin co dias será as si na do para a con ten ção e, fin do 
o pra zo de cin co dias cada um, se rão os em bar gos jul ga dos afi nal.

Art. 306. Inde pen den te de em bar gos, pode qual quer dos li ti gan tes
re que rer ao juiz da exe cu ção a emen da do erro de con ta ou das quan ti as
exe quen das, ou das quan ti as lí qui das, ou das cus tas. O juiz, em tal caso,
de ci di rá su ma ris si ma men te, ou vi do o es cri vão, e as par tes, si tan to for
ne ces sá rio.

Art. 307. Vin do al gum ter ce i ro com em bar gos à exe cu ção, por -
que a ca u sa pe nho ra da lhe per ten ce por tí tu lo há bil e le gí ti mo; e ten do
pos se na tu ral ou ci vil com efe i tos de na tu ral, ser-lhe-á con ce di da vis ta para
ale gar e pro var seus em bar gos den tro de três dias.
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Art. 308. Pro van do o ter ce i ro em bar gan te nos re fe ri dos três dias
seus em bar gos, seja por do cu men tos, seja por tes te mu nhas, se rão re ce bi dos
e se con ce de rá ao em bar ga do o pra zo de cin co dias para con tes tar.

Art. 309. Fin dos os cin co dias e vin do o em bar ga do com sua
con tes ta ção, terá lu gar a di la ção das pro vas, que será de dez dias; e ar ra zo an -
do o em bar gan te e em bar ga do no ter mo de cin co dias cada um, se rão os
em bar gos jul ga dos afi nal.

Art. 310. Re ce bi dos os em bar gos, man da rá o juiz pas sar man da do
de ma nu ten ção a fa vor do ter ce i ro em bar gan te, que pres ta rá fi an ça.

Art. 311. Se o exe quen te, sen do re ce bi dos os em bar gos de ter ce i ro,
de sis tir da pe nho ra dos bens em bar ga dos será le van ta da.

Art. 312. Não ofe re cen do, ou não pro van do, o em bar gan te seus
em bar gos no trí duo, ou se fo rem ma ni fes ta men te ca lu ni o sos, se rão re je i ta dos
in li mi ne e a exe cu ção pros se gui rá.

Art. 313. Nas exe cu ções fis ca is o exe cu ta do só po de rá opor
em bar gos mo di fi ca ti vos ou in frin gen tes do jul ga do, ou re la ti vos ao modo
da exe cu ção.

Art. 314. Os di tos em bar gos só sus pen de rão exe cu ção nos ca sos
se guin tes:

a) se fo rem de nu li da de, pro ce den te de fal ta da pri me i ra ci ta ção;
b) se fo rem de nu li da de, pro ce den te de fal ta da pri me i ra ci ta ção;
c) se fo rem de nu li da de do pro ces so da ar re ma ta ção pro va da em

con ti nen te na pe ti ção em que a vis ta for re que ri da.

Art. 315. Em qual quer pe río do das exe cu ções fis ca is até à as si na -
tu ra da car ta de ar re ma ta ção ou ad ju di ca ção, se rão os ter ce i ros se nho res e
pos su i do res ad mi ti dos a em bar gar, com sus pen são da exe cu ção, con tan to
que se le gi ti mem des de logo, apre sen tan do tí tu los de do mí nio e pos se.

Art. 316. Em tal caso o juiz con sig na rá ao em bar gan te o pra zo de
dez dias im pror ro gá ve is para se rem exi bi dos em bar gos, tí tu los e pro vas de
le gi ti mi da de des tes, se guin do-se o jul ga men to de fi ni ti vo. Se os em bar gos
fo rem jul ga dos pro va dos, será le van ta da a pe nho ra, no caso con trá rio a exe -
cu ção pros se gui rá con de na do em cus tas o em bar gan te.

Art. 317. Se os em bar gos às exe cu ções fis ca is não fo rem opos tos a 
to dos os bens, mas só a al guns de les, cor re rão em se pa ra do, pros se guin do a 
exe cu ção so men te quan to aos bens não em bar ga dos.

CAPÍTULO XLII
Das pre fe ren ci as e con cur sos de cre do res

Art. 318. A pre fe rên cia deve ser dis pu ta da no mes mo pro ces so
da exe cu ção, e ver sa rá ou so bre o pre ço da ar re ma ta ção, ou so bre os pró pri os
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bens, se não fo ram ar re ma ta dos, não sen do lí ci to dis pu tá-la se não de po is
do ato da ar re ma ta ção.

Art. 319. Em qual quer ter mo da exe cu ção até à en tre ga do pre ço
de ar re ma ta ção, ou ex tra ção e as si na tu ra da car ta de ad ju di ca ção, po dem os 
cre do res fa zer o pro tes to de pre fe rên cia e re que rer que o pre ço não seja le van -
ta do, ou se não pas se car ta de ad ju di ca ção, sem que pri me i ro se dis pu te a
pre fe rên cia.

Art. 320. Para ser cre dor ad mi ti do a con cur so é es sen ci al que se
apre sen te no ju í zo de pre fe rên cia mu ni do de es cri tu ra pú bli ca ou ins tru -
men to equi pa rá vel como tí tu lo de dí vi da; ou sen ten ça ob ti da con tra o exe -
cu ta do, sem de pen dên cia de pe nho ra.

Art. 321. Para a pre fe rên cia de vem ser ci ta dos os cre do res co nhe -
ci dos com a co mi na ção de per de rem a pre la ção, que lhes cabe, sal vo aos
des co nhe ci dos o di re i to de dis pu ta rem por ação or di ná ria a pre fe rên cia,
que lhes com pe tir.

Art. 322. Ci ta dos os cre do res e acu sa da a ci ta ção, se rão pro pos tos 
os ar ti gos de pre fe rên cia pelo cre dor que pro mo veu o con cur so, e aos de ma is
cre do res se as si na rá o pra zo de cin co dias a cada um, para su ces si va men te
for ma rem seus ar ti gos.

Art. 323. Ofe re ci dos to dos os ar ti gos, se as si na rá a cada um dos
cre do res o ter mo de cin co dias para con tes ta rem na mes ma or dem, em que
ar ti cu la ram.

Art. 324. Con clu í da a con tes ta ção, se guir-se-á a di la ção das pro vas,
que será de vin te dias; e, fin da a di la ção e ar ra so an do os cre do res su ces si va -
men te, cada um no ter mo de cin co dias, se rão os au tos con clu sos e o juiz
jul ga rá a pre fe rên cia, ou man da rá que se pro ce da a ra te io no caso de não
sub sis tir pri vi lé gio le gal.

Art. 325. A dis pu ta en tre os con cor ren tes pode ver sar não so men te
so bre a pre fe rên cia se não tam bém so bre nu li da des, si mu la ção, fra u de e fal -
si da de das dí vi das ou dos con tra tos.

Art. 326. O con cur so de pre fe rên cia com a Fa zen da Na ci o nal será 
pro mo vi do por meio de pe ti ção ao juiz, na qual o cre dor pre fe ren te le gi ti me 
a sua qua li da de, pro du zin do logo to dos os tí tu los e ra zões.

Art. 327. Au tu a da a pe ti ção, terá vis ta o pro cu ra dor da Fa zen da,
e de po is da sua res pos ta se guir-se-á o jul ga men to. 

Art. 328. Re co nhe ci da a le gi ti mi da de da pre ten são do pre fe ren te, 
sus pen der-se-á a exe cu ção e le van tar-se-ão os se qües tros ou pe nho ras que
se hou ve rem fe i to; no caso con trá rio, será ex clu í do, e, jun ta a pe ti ção aos
au tos da exe cu ção, nela se pros se gui rá até in te gral pa ga men to da Fa zen da
Na ci o nal.

Art. 329. Não ha ve rá lu gar o con cur so de pre fe rên cia nas ca u sas
fis ca is:
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a) quan do hou ver bens su fi ci en tes do de ve dor co mum, in cum -
bin do ao cre dor pre fe ren te a pro va da in sol va bi li da de;

b) de po is de en tre gue o pre ço da ar re ma ta ção, ou de jul ga da a
da ad ju di ca ção.

Art. 330. São tí tu los de pre fe rên cia con tra a Fa zen da Na ci o nal,
pro van do-se se rem an te ri o res à dí vi da fis cal:

a) as hi po te cas le ga is ou con ven ci o na is es pe ci a li za das e ins cri tas
na for ma da lei;

b) o di re i to so bre o va lor das ben fe i to ri as, quan do ao cre dor que
em pres tou di nhe i ro ou con cor reu com os ma te ri a is ou a mão de obra para a 
edi ção, re pa ra ção ou re e di fi ca ção do pré dio; bem como para se abri rem ou
ar ro te a rem ter ras in cul tas.

Art. 331. A Fa zen da Na ci o nal no ju í zo fis cal não cha ma cre do res,
nem se apre sen ta como ar ti cu lan te; só tem que dis pu tar os ar ti gos do pre fe ren te.

CAPÍTULO XLIII
Dos re cur sos

Art. 332. Den tro de 10 dias de po is da in ti ma ção da sen ten ça,
po de rão as par tes opor em bar gos à sen ten ça do juiz so men te si fo rem de
sim ples de cla ra ção, ou de res ti tu i ção. Nas ca u sas fis ca is o pra zo é re du zi do
à me ta de e não se ad mi ti rão se não em bar gos de de cla ra ção.

Art. 333. Os em bar gos de de cla ra ção só te rão lu gar quan do hou ver
na sen ten ça al gu ma obs cu ri da de, am bi güi da de ou con tra di ção; ou quan do se
ti ver omi ti do al gum pon to so bre que de via ha ver con de na ção. Em qual quer
des tes ca sos re que re rá a par te por sim ples pe ti ção, que se de cla re a sen ten ça,
ou se ex pres se o pon to omi ti do da con de na ção. Jun ta a pe ti ção aos au tos, se rão 
este con clu sos e de ci di rá a juiz, sem fa zer ou tra mu dan ça no jul ga do.

Art. 334. Os em bar gos de res tri ção só se rão ad mi ti dos, quan do
os em bar gan tes não ti ve rem sido par tes des de o prin cí pio da ca u sa, ou ti ver 
cor ri do a ca u sa à re ve lia.

Art. 335. Estes em bar gos se rão de du zi dos nos pró pri os au tos,
pe din do-se para isto vis ta ao juiz, que a dará por cin co dias, ten do além dis so
cada uma das par tes igual pra zo para im pug na ção sus ten ta ção dos mes mos 
em bar gos.

Art. 336. Se a ma té ria des tes em bar gos de pen der de fa tos, que só
pos sam ser pro va dos por tes te mu nhas, o juiz po de rá con ce der uma só di la ção, 
não ex ce den te de dez dias, para a pro va.

Art. 337. Tem lu gar a ape la ção para o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça
Fe de ral quan do a sen ten ça for de fi ni ti va ou ti ver for ça de de fi ni ti va.

Art. 338. A ape la ção será in ter pos ta em au diên cia ou por pe ti ção, 
la vra do ter mo nos au tos do des pa cho que a con ce der, sen do in ti ma da a ou tra
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par te ou seu pro cu ra dor, den tro de dez dias con tí nu os, con ta dos de pu bli -
ca ção ou in ti ma ção da sen ten ça.

Art. 339. Inter pos ta a ape la ção, será a ca u sa ava li a da em quan tia
cer ta por ár bi tros no me a dos pe las par tes, ou pelo juiz à re ve lia de las, dis pen -
sa da a ava li a ção quan do hou ver pe di do cer to, ou os li ti gan tes con cor da rem
no va lor do ple i to ex pres sa ou ta ci ta men te, de i xan do o réu de im pug nar na
con tes ta ção a es ti ma ti va do au tor.

Art. 340. No mes mo des pa cho, em que o juiz re ce ber a ape la ção,
or de na rá logo a ex pe di ção dos au tos para se rem apre sen ta dos na su pe ri or
ins tân cia den tro do pra zo de seis me ses.

Art. 341. Os efe i tos da ape la ção se rão sus pen si vos e de vo lu ti vos,
ou so men te de vo lu ti vos. O sus pen si vo com pe te às ações or di ná ri as, as
ações es pe ci a is e aos em bar gos opos tos na exe cu ção, ou pelo exe cu ta do ou
por ter ce i ro, sen do jul ga dos pro va dos; o efe i to de vo lu ti vo com pe te em ge ral
a to das as sen ten ças pro fe ri das nas de ma is ações.

Art. 342. Se jam qua is fo rem os efe i tos da ape la ção, a re mes sa dos 
au tos não se fará sem que fi que tras la do no car tó rio.

Art. 343. O pra zo para a apre sen ta ção dos au tos de ape la ção na
ins tân cia su pe ri or de cor re rá do des pa cho de re ce bi men to da ape la ção, com -
pe tin do à par te que ti ver in te res se no se gui men to do fe i to pro mo ver a
ex tra ção do tras la do e apa re lhar a re mes sa.

Art. 344. Ao juiz com pe te jul gar de ser ta e não se gui da a ape la ção,
se, fin do o pra zo le gal, não ti ve rem sido os au tos re me ti dos para a ins tân cia 
su pe ri or.

Art. 345. Para o jul ga men to da de ser ção de ve rá ser ci ta do o ape -
lan te, ou seu pro cu ra dor, para den tro de três dias ale gar em bar gos de jus to
im pe di men to.

Art. 346. Só po de rá obs tar o lap so de tem po para o se gui men to
da ape la ção, mo lés tia gra ve e pro lon ga da do ape lan te, pes te ou guer ra que
im pe çam as fun ções dos ju í zes e tri bu na is.

Art. 347. Ou vi do o ape lan te so bre a ma té ria dos em bar gos por
vin te e qua tro ho ras, se o juiz re le var da de ser ção o ape lan te, lhe as si na rá
de novo para re mes sa dos au tos ou tro tan to tem po, quan to for pro va do
que es te ve im pe li do.

Art. 348. Se o juiz não re le var da de ser ção o ape lan te, ou se fin do 
o novo pra zo não ti ve rem sido ain da re me ti dos os au tos para a ins tân cia
su pe ri or, será a sen ten ça exe cu ta da.

Art. 349. Apre sen ta dos os au tos ao se cre tá rio do Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti ça Fe de ral, será aí a ca u sa dis cu ti da en tre as par tes e jul ga da pela for ma 
de ter mi na da para o jul ga men to das ape la ções nos re gi men tos do tri bu nal.
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CAPÍTULO XLIV
Das cus tas

Art. 350. Em qual quer sen ten ça sem pre o ven ci do deve ser
con de na do nas cus tas do pro ces so, ain da que ti ves se jus ta ca u sa de li ti gar.
Este pre ce i to é co mum às sen ten ças de fi ni ti vas, as sim como às in ter lo cu tó ri as, 
de ci si vas de al gum in ci den te e ain da que as cus tas não fos sem pe di das pela 
par te ven ce do ra.

Art. 351. Pe din do o au tor mu i tas cou sas em sua ação, ou
quan ti as di ver sas, e sen do o réu con de na do em par te e ab sol vi do em
par te, de ve rá o juiz con de nar cada um na pro por ção do pe di do e ven ci -
do. A sen ten ça deve de cla rar ex pres sa men te a quo ta das cus tas, em que 
cada uma das par tes é as sim con de na da, para o con ta dor po der fa zer o
ro te i ro.

Art. 352. Tan to po dem ser con de na dos em cus tas os li ti gan tes
prin ci pa is, como os opo en tes ou as sis ten tes e os que são cha ma dos à au to ria 
e ace i tam a de fe sa da ca u sa, sen do afi nal ven ci dos.

Art. 353. O li ti gan te que de sis tir da ca u sa em qual quer ins tân cia
é con de na do em to das as cus tas ocor ri das; e se am bos os li gan tes de sis ti -
rem, pa ga rão de per me io.

Art. 354. No ju í zo da ape la ção se de ve rá con de nar o ven ci do nas
cus tas de am bas as ins tân ci as.

Art. 355. Em re gra quem re quer em ju í zo al gum ato que se lhe
não im pug na deve ser con de na do nas cus tas ex-ca u sa .

Art. 356. No ju í zo fe de ral se rão co bra das as cus tas ju di ciá ri as,
emo lu men tos e sa lá ri os dos ofi ci a is do ju í zo e au xi li a res nos ter mos pres -
cri tos pelo re gi men to pro mul ga do em o de cre to nº 5737 de 2 de se tem bro
de 1874.

Art. 357. Os sa lá ri os es ta be le ci dos no dito re gi men to para os ju í zes,
e pro cu ra do res da Re pú bli ca por qua is quer des pa chos, sen ten ças e di li gên ci as
por es tes efe tu a das, se rão pa gos em se los da Re pú bli ca, apos tos aos au tos
na pro por ção que se fo rem re a li zan do.

Art. 358. Os es cri vães e ofi ci a is do ju í zo con ti nu a rão a per ce ber
os sa lá ri os, cus tas e emo lu men tos, que lhes são ar bi tra dos pe los re gi men tos
em vi gor e bem as sim as por cen ta gens es ta be le ci das para a co bran ça das
dí vi das fis ca is.

Art. 359. As pe nas pe cu niá ri as dis ci pli na res im pos tas aos ofi ci a is 
do ju í zo se rão co brá ve is em di nhe i ro, que se con sig na rá ao Te sou ro Fe de ral
por guia do es cri vão e re ci bo da re par ti ção, o qual será au tu a do com o ter mo
res pec ti vo.

Art. 360. O es cri vão será o con ta dor do ju í zo, sob ime di a ta fis ca -
li za ção do juiz se ci o nal fe de ral.
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TÍTULO IV

CAPÍTULO XLV
Dis po si ções ge ra is

Art. 361. Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos es ta dos, a
jus ti ça fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is, quan do
hou ver de in ter pre tar leis da União. (Art. 58 da Cons ti tu i ção.)

Art. 362. As au to ri da de ad mi nis tra ti vas, na ci o na is ou lo ca is,
pres ta rão o au xí lio ne ces sá rio à exe cu ção das sen ten ças e atos da jus ti ça
fe de ral, as sim tam bém os ju í zes ou tri bu na is dos es ta dos fa rão cum prir os
des pa chos ro ga tó ri os, ex pe di dos pela jus ti ça fe de ral, quer para fa zer ci ta ções
ou in ti ma ções e re ce ber de po i men tos de tes te mu nhas, quer para dar á exe -
cu ção sen ten ças e man da dos, e pra ti car ou tros atos e di li gên ci as ju di ci a is.

Em to dos es tes ca sos os atos re ves ti rão sem pre a fór mu la de pro -
ces so es ta be le ci da para o ju í zo ro ga do ou de pre ca do.

Art. 363. As ca u sas de qual quer na tu re za, pen den tes da de ci são
dos ju í zes e tri bu na is dos es ta dos ao tem po da pro mul ga ção da pre sen te lei
e que por sua na tu re za, pen den tes da de ci são dos ju í zes e tri bu na is dos
es ta dos ao tem po da pro mul ga ção da pre sen te lei e que por sua na tu re za
ou ca rá ter dos li ti gan tes de vam per ten cer à ju ris di ção fe de ral, con ti nu a -
rão, en tre tan to, sob a ju ris di ção em fo ram ini ci a das e con tes ta das até fi nal sen -
ten ça e sua exe cu ção.

Art. 364. Para re gu lar a or dem do ser vi ço e a dis tri bu i ção do
tra ba lho tan to nas ses sões como na se cre ta ria, o Su pre mo Tri bu nal or ga ni -
za rá o seu re gi men to in ter no, no qual po de rão ser pu ni das cor re ci o nal ou
dis ci pli nar men te as fal tas e con tra ven ções dos em pre ga dos e ser ven tuá ri os
de jus ti ça, não de ven do a pri são ex ce der de trin ta dias, e a sus pen são de
ses sen ta dias.

Art. 365. Para os efe i tos da pre sen te lei o Dis tri to Fe de ral é equi -
pa ra do ao es ta do.

Art. 365. bis. Os ju í zes fe de ra is de se ção da rão em cada se ma na
uma ou mais au diên cia, con for me a afluên cia de fe i tos ju di ci a is sob sua
ju ris di ção.

Art. 366. As au diên ci as só se po de rão efe tu ar na casa da re si dên cia
do juiz, ou em casa par ti cu lar que para isso pos sa ser vir, não ha ven do casa
pú bli ca para esse fim des ti na da.

Art. 367. As par tes que fal ta rem ao res pe i to de vi do ao juiz, em
qual quer au diên cia ou ato ju di ci al, po de rão ser mul ta das até a quan tia de
50$, con for me a gra vi da de do caso. E quan do os ex ces sos fo rem cri mi no sos, 
será mais pu ni do nos ter mos da lei cri mi nal.

Art. 370. Nos lu ga res onde hou ver mais de um es cri vão, se rão os 
fe i tos eqüi ta ti va men te dis tri bu í dos en tre to dos pelo juiz da se ção res pec ti va.
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Art. 371. De ve rão ser as si na das por ad vo ga do as pe ti ções ini ci a is 
das ca u sas e to dos os ar ti cu la dos e ale ga ções, que se fi ze rem nos au tos, sal vo
não ha ven do ad vo ga do no au di tó rio, ou não que ren do pres tar-se ao pa tro -
cí nio da ca u sa ne nhu ma dos que hou ver, ou não sen do eles da con fi an ça da 
par te.

Art. 372. Só aos ad vo ga dos po de rão os es cri vães man dar os au tos
com vis ta, ou em con fi an ça de ba i xo de pro to co lo, sob pena de res pon de rem 
pelo des ca mi nho, ou pe las des pe sas na co bran ça à par tes in te res sa das.

Art. 373. Ne nhum ad vo ga do po de rá, sob qual quer pre tex to, re ter 
au tos em seu po der, fin do o ter mo as si na do le gal, pelo qual lhe ti ve rem ido
com vis ta ou em con fi an ça, sob pena de per da, para seu cons ti tu in te, do
di re i to de que não ti ver fe i to uso no re fe ri do ter mo, além de pa gar to das as
des pe sas que para a co bran ça dos au tos se fi ze rem.

Art. 374. Se os au tos fo rem co bra dos por man da do ju di ci al, que
só se pas sa rá não os en tre gan do o ad vo ga do, sen do-lhe pe di dos com o
pro to co lo, de po is de fin do o ter mo as si na do ou le gal, por des pa cho do juiz,
re que ren do-o a par te con trá ria, não ajun ta rá o es cri vão aos au tos o ar ti cu la do
ou ale ga ções e ra zões com que vier o mes mo ad vo ga do; e se al gu ma ca u sa
ne las es ti ver es cri ta, o es cri vão a ris ca rá de modo que se a não pos sa ler;
de vol ven do in con ti nen te ao ad vo ga do ou a seu cons ti tu in te o que ex tra ir
dos au tos, ou os do cu men tos que as sim vi e rem jun tos, la vran do de tudo o
res pec ti vo ter mo.

Art. 375. Se, po rém, o ad vo ga do não en tre gar os au tos à vis ta do
man da do, pas sa da a com pe ten te cer ti dão, po de rá ser mul ta do pelo juiz
até100$ e, se per sis tir, res pon sa bi li za do por cri me de de so be diên cia.

Art. 376. Qu al quer cota mo ra tó ria do ad vo ga do, não sen do de
mo lés tia ju ra da, será to ma da como res pos ta di re ta aos ter mos da ca u sa,
fi can do ele res pon sá vel à par te por essa fal ta, se for cul po sa.

Art. 377. Se, to da via, o ad vo ga do pre tex tar mo lés tia, dar-se-lhe-á 
por uma vez so men te, novo pra zo de cin co dias, fin do o qual se co bra rão os 
au tos.

Art. 378. A con ces são a que se re fe re o ar ti go an te ce den te só
com pre en de os ter mos das ações or di ná ri as, de ne nhum modo os dos re cur -
sos e in ci den tes res pec ti vos.

Art. 379. As di la ções são con tí nu as, e o seu cur so não se sus pen de
nem in ter rom pe por fé ri as su per ve ni en tes, sal vo se es tas ab sor ve rem me ta de
da di la ção.

Art. 380. Não cor rem os ter mos e di la ções ha ven do im pe di men to 
do juiz, ou obs tá cu lo ju di ci al opos to pela par te con trá ria.

Art. 381. Du ran te as fé ri as se sus pen dem as fun ções dos ju í zes e
do Su pre mo Tri bu nal, de ven do ser con si de ra dos nu los to dos os atos pra ti -
ca dos nes se pe río do.
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Art. 382. Po dem ser tra ta dos du ran te as fé ri as e não se sus pen -
dem pela su per ve niên cia de las:

a) os atos de ju ris di ção vo lun tá ria, como tes ta men tos, con tra tos,
pos ses e to dos aque les que fo rem ne ces sá ri os para con ser va ção de di re i tos,
ou que fi ca ri am pre ju di ca dos não sen do fe i tos du ran te as fé ri as;

b) os ar res tos, se qües tros, pe nho ras, de pó si tos, pri sões ci vis e
sus pe i ções;

c) ra ti fi ca ção de pro tes tos, pe nhor, sol da das, ali men tos pro vi si o na is 
e in ter di tos pos ses só ri os.

Art. 383. São fe ri a dos, além dos do min gos, os dias de fes tas na ci o -
nal, os de co me mo ra rão, de cla ra dos tais por de cre to e mais os que de cor -
rem de 21 de de zem bro a 10 de ja ne i ro.

Art. 384. É lí ci to aos ter ce i ros pre ju di ca dos pela sen ten ça ape lar
des ta, ain da que não in ter vi es sem na ca u sa em pri me i ra ins tân cia.

Art. 385. Qu an do os que fo rem ci ta dos para res pon der a qual -
quer ação se acha rem pre sos, ou o fo rem já se achan do em ju í zo, te rão para
se de fen der o do bro dos ter mos e di la ções mar ca do nes te de cre to, e não
co me ça rá nem pros se gui rá con tra eles a ca u sa sem que se lhes no me ie um
cu ra dor in li tem sob pena de nu li da de, te nham ou não ad vo ga do ou pro cu -
ra dor ju di ci al cons ti tu í dos.

Art. 386. Cons ti tu i rão le gis la ção sub si diá ria em ca sos omis sos as
an ti gas leis do pro ces so cri mi nal, ci vil e co mer ci al, não sen do con trá ri as as
dis po si ções e es pí ri to do pre sen te de cre to.

Os es ta tu tos dos po vos cul tos e es pe ci al men te os que re gem as
re la ções ju rí di cas na Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te,
os ca sos de can non law e equity, se rão tam bém sub si diá ri os da ju ris pru dên cia 
e pro ces so fe de ral.

Art. 387. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
O mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Jus ti ça o faça

im pri mir, pu bli car e cor rer.
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 11 de ou tu bro de 1890,

2º da Re pú bli ca.

Ma nu el De o do ro da Fon se ca
M. Fer raz de Cam pos Sa les

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Rio de Ja ne i ro.
Impren sa Na ci o nal, 1890. Págs. 2744-2791.
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325.3 – DECRETO Nº 914-A – CONSTITUIÇÃO DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, PUBLICADA COM

MODIFICAÇÕES, EM SUBSTITUIÇÃO À DO
DECRETO Nº 510 (23 OUTUBRO 1890)

Pu bli ca a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
sub me ti da pelo Go ver no Pro vi só rio ao Con gres so
Cons ti tu in te.

OGo ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
cons ti tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome e com o as sen so
da na ção:
Con si de ran do na con ve niên cia de aten der ao sen ti men to na ci o nal,

con tem plan do al gu mas al te ra ções in di ca das à Cons ti tu i ção da Re pú bli ca
dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cujo tex to, de pen den te da apro va ção do fu tu ro
Con gres so, se pu bli cou pelo De cre to de 22 de ju nho des te ano,

Re sol veu mo di fi cá-lo des de logo nos ra ros tó pi cos so bre que se
pro nun ci ou acen tu a da men te nes te sen ti do a opi nião do país;

E, em con se qüên cia,
De cre ta:
Arti go úni co. A Cons ti tu i ção dada a pú bli co no De cre to nº 510,

de 22 de ju nho de 1890, é subs ti tu í da pela que com este de cre to se pu bli ca,
nos ter mos se guin tes:

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A na ção bra si le i ra, ado tan do como for ma de go ver no a
Re pú bli ca Fe de ra ti va, pro cla ma da pelo De cre to nº 1, de 15 de no vem bro de
1889, cons ti tui-se, por união per pé tua e in dis so lú vel en tre as suas an ti gas
pro vín ci as, em Esta dos Uni dos do Bra sil. 



Art. 2º Cada uma das an ti gas pro vín ci as for ma rá um Esta do, e o
an ti go mu ni cí pio ne u tro cons ti tu i rá o Dis tri to Fe de ral, con ti nu an do a ser a
ca pi tal da União, en quan to ou tra co i sa não de li be rar o Con gres so.

Pa rá gra fo úni co. Se o Con gres so re sol ver a mu dan ça da ca pi tal,
es co lhi do, para este fim, o ter ri tó rio, me di an te o con sen so do Esta do ou
Esta dos de que hou ver de des mem brar-se, pas sa rá o atu al Dis tri to Fe de ral
de per si a cons ti tu ir um Esta do.

Art. 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se,
ou des mem brar-se, para se ane xa rem a ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos, 
me di an te aqui es cên cia das res pec ti vas le gis la tu ras lo ca is, em dois anos
su ces si vos, e apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

Art. 4º Com pe te a cada Esta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, às
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção, po den do a União sub si diá-lo
so men te nos ca sos ex cep ci o na is de ca la mi da de pú bli ca.

Art. 5º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os pe cu -
li a res aos Esta dos, sal vo:

1) para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um Esta do em ou tro;
2) para man ter a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va;
3) para res ta be le cer a or dem e a tran qüi li da de nos Esta dos, à re -

qui si ção dos po de res lo ca is; 
4) para as se gu rar a exe cu ção das leis do Con gres so e o cum pri -

men to das sen ten ças fe de ra is.

Art. 6º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:

1) im pos tos so bre a im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra;
2) di re i tos de en tra da, sa í da e es ta da de na vi os; sen do li vre o

co mér cio de cos te a gem às mer ca do ri as na ci o na is, bem como às es tran ge i ras 
que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3) ta xas de selo;
4) con tri bu i ções pos ta is e te le grá fi cas;
5) a cri a ção e ma nu ten ção de Alfân de gas;

6) a ins ti tu i ção de ban cos emis so res.

Pa rá gra fo úni co. As leis, atos e sen ten ças das au to ri da des da
União exe cu tar-se-ão, em todo o país, por fun ci o ná ri os fe de ra is.

Art. 7º É ve da do ao Go ver no Fe de ral cri ar dis tin ções e pre fe rên ci as
em fa vor dos por tos de uns con tra os de ou tros Esta dos, me di an te re gu la -
men tos co mer ci a is, ou fis ca is.

Art. 8º É da com pe tên cia ex clu si va dos Esta dos de cre tar im pos tos:
1) so bre a ex por ta ção de mer ca do ri as, que não se jam de ou tros

Esta dos;
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2) so bre a pro pri e da de ter ri to ri al;
3) so bre trans mis são de pro pri e da de.

§ 1º É isen ta de im pos tos, no Esta do por onde se ex por tar, a pro -
du ção dos ou tros Esta dos.

§ 2º Em 1898, ou an tes, se o Con gres so de li be rar, ces sa rão de
todo os di re i tos de ex por ta ção.

§ 3º Só é lí ci to a um Esta do tri bu tar a im por ta ção de mer ca do ri as 
es tran ge i ras, quan do des ti na da a con su mo no seu ter ri tó rio, re ver ten do, po rém,
o pro du to do im pos to para o Te sou ro Fe de ral.

Art. 9º É pro i bi do aos Esta dos tri bu tar de qual quer modo, ou
emba ra çar com qual quer di fi cul da de, ou gra va me, re gu la men tar ou
admi nis tra ti vo, atos, ins ti tu i ções, ou ser vi ços es ta be le ci dos pelo go ver no
da União.

Art. 10. É ve da do aos Esta dos como à União:

1) cri ar im pos tos de trân si to pelo ter ri tó rio de um Esta do ou na
pas sa gem de um para ou tro, so bre pro du tos de ou tros Esta dos da Re pú bli ca,
ou es tran ge i ros, e bem as sim so bre os ve í cu los de ter ra e água, que os trans -
por ta rem;

2) es ta be le cer, sub ven ci o nar, ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

3) pres cre ver leis re tro a ti vas.

Art. 11. Nos as sun tos que per ten cem con cor ren te men te ao go ver no 
da União e aos go ver nos dos Esta dos, o exer cí cio da au to ri da de pelo pri me i ro
obs ta a ação dos se gun dos e anu la de en tão em di an te, as leis e dis po si ções
dela ema na das.

Art. 12. Além das fon tes de re ce i ta dis cri mi na das nos arts. 6º e 8º, 
é li ci to à União, como aos Esta dos, cu mu la ti va men te, ou não, cri ar ou tras
qua is quer, não con tra vin do o dis pos to nos arts. 7º, 9º e 10º, § 1º.

Art. 13. O di re i to da União e o dos Esta dos a le gis la rem so bre
vi a ção fér rea e na ve ga ção in te ri or será re gu la do por lei do Con gres so
Na ci o nal.

Art. 14. As for ças de ter ra e mar são ins ti tu i ções na ci o na is per -
ma nen tes, des ti na das à de fe sa da pá tria no ex te ri or e à ma nu ten ção das leis
no in te ri or.

Den tro dos li mi tes da lei, a for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en -
te aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos e obri ga da a sus ten tar as ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is.

Art. 15. São ór gãos da so be ra nia na ci o nal os Po de res Le gis la ti vo,
Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.
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SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, 
com a san ção do pre si den te da Re pú bli ca. 

§ 1º O Con gres so Na ci o nal com põe-se de dois ra mos: a Câ ma ra e 
o Se na do.

§ 2º A ele i ção para se na do res e de pu ta dos à Câ ma ra far-se-á si -
mul ta ne a men te em todo o país.

§ 3º Nin guém pode ser, ao mes mo tem po, de pu ta do e se na dor.
Art. 17. O Con gres so re u nir-se-á, na ca pi tal fe de ral, aos 3 de maio de

cada ano, in de pen den te men te de con vo ca ção, e fun ci o na rá qua tro me ses, da
data de aber tu ra, po den do ser pror ro ga do, ou con vo ca do ex tra or di na ri a men te.

§ 1º Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
§ 2º Em caso de vaga, aber ta no Con gres so, por qual quer ca u sa,

in clu si ve a de re nún cia, as au to ri da des do res pec ti vo Esta do fa rão pro ce der
ime di a ta men te a nova ele i ção.

Art. 18. A Câ ma ra e o Se na do tra ba lha rão se pa ra da men te, fun ci o -
nan do em ses sões pú bli cas, quan do o con trá rio se não re sol ver por ma i o ria
dos vo tos pre sen tes, e só de li be ra rão, com pa re cen do em cada uma das
câ ma ras a ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

§ 1º Os re gi men tos das duas Câ ma ras es ta be le ce rão os me i os de
com pe lir os mem bros au sen tes a com pa re cer.

§ 2º Cada uma de las ve ri fi ca rá e re co nhe ce rá os po de res dos seus 
mem bros.

Art. 19. Cada uma das Câ ma ras ele ge rá a sua mesa, or ga ni za rá o 
seu re gi men to in ter no, co mi nan do pe nas dis ci pli na res, in clu si ve a de ex clu são
tem po rá ria, aos res pec ti vos mem bros, no me a rá os em pre ga dos de sua se cre -
ta ria, e re gu la rá o ser vi ço de sua po lí cia in ter na.

Art. 20. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is por suas opi -
niões, pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to.

Art. 21. Os de pu ta dos e se na do res não po dem ser pre sos, nem
pro ces sa dos cri mi nal men te, sem pré via li cen ça da sua Câ ma ra, sal vo fla gran te 
de li to. E, nes te caso, le va do o pro ces so até pro nún cia ex clu si ve, a au to ri da de
pro ces san te re me te rá os au tos à Câ ma ra res pec ti va, para re sol ver so bre a
pro ce dên cia da acu sa ção, se o acu sa do não op tar pelo jul ga men to ime di a to.

Art. 22. Os mem bros das duas Câ ma ras, ao to mar as sen to, con -
tra i rão com pro mis sos for mal, em ses são pú bli ca, de bem cum prir os seus
de ve res.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 481



Art. 23. Du ran te as ses sões ven ce rão os se na do res e de pu ta dos
um sub sí dio pe cu niá rio, além da aju da de cus to, fi xa da pelo Con gres so, no
fim de cada le gis la tu ra, para a se guin te. 

Art. 24. Os mem bros do Con gres so não po dem re ce ber do Po der
Exe cu ti vo em pre go ou co mis são di plo má ti cas, co mis sões mi li ta res, ou car gos
de aces so ou pro mo ção le gal.

Pa rá gra fo úni co. Du ran te o exer cí cio le gis la ti vo ces sa o de ou tra
qual quer fun ção.

Art. 25. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal:

1º) es tar na pos se dos di re i tos de ele i tor;
2º) para a Câ ma ra, ter mais de qua tro anos de ci da dão bra si le i ro,

e mais de seis para o Se na do.

Art. 26. São ine le gí ve is para o Con gres so Na ci o nal:

1) os re li gi o sos re gu la res e se cu la res, bem como os ar ce bis pos,
bis pos, vi gá ri os ge ra is ou fo râ ne os, pá ro cos, co ad ju to res e to dos os sa cer do tes
que exer ce rem au to ri da des nas suas res pec ti vas con fis sões;

2) os go ver na do res;
3) os che fes de po lí cia;
4) os co man dan tes de ar mas, bem como os de ma is fun ci o ná ri os

mi li ta res, que exer ce rem co man dos de for ças de ter ra e mar equi va len tes,
ou su pe ri o res;

5) os co man dan tes de cor pos po li ci a is;
6) os ma gis tra dos, sal vo se es ti ve rem avul sos há mais de um ano;
7) os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos de mis sí ve is in de pen den te -

men te de sen ten ça.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra

Art. 27. A Câ ma ra com põe-se de de pu ta dos ele i tos pe los Esta dos,
pelo Dis tri to Fe de ral, me di an te o su frá gio di re i to. 

§ 1º O nú me ro dos de pu ta dos será fi xa do pelo Con gres so, em
pro por ção que não ex ce de rá de um por se ten ta mil ha bi tan tes.

§ 2º Para este fim man da rá o Go ver no Fe de ral pro ce der, den tro
em três anos da ina u gu ra ção do pri me i ro Con gres so, ao re cen se a men to da
po pu la ção da Re pú bli ca, o qual se re ve rá de ce nal men te.

Art. 28. Com pe te a Câ ma ra a ini ci a ti va de to das as leis de im pos tos,
a fi xa ção das for ças de ter ra e mar, a dis cus são dos pro je tos ofe re ci dos pelo
Po der Exe cu ti vo e a de cla ra ção da pro ce dên cia ou im pro ce dên cia da acu sa ção
con tra o pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52.
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CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 29. O Se na do com põe-se dos ci da dãos ele gí ve is nos ter mos
do ar ti go 25 e ma i o res de 35 anos, es co lhi dos pe las le gis la tu ras dos Esta dos, 
em nú me ro de três se na do res por cada um, me di an te plu ra li da de de vo tos. 

Pa rá gra fo úni co. Os se na do res do Dis tri to Fe de ral se rão ele i tos
pela for ma ins ti tu í da para a ele i ção do pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 30. O man da to de se na dor dura nove anos, re no van do-se o
Se na do pelo ter ço tri e nal men te.

§ 1º No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, logo nos tra ba lhos pre -
pa ra tó ri os, dis cri mi na rá o Se na do o pri me i ro e se gun do ter ço de seus mem bros,
cujo man da to há de ces sar no ter mo do pri me i ro e do se gun do triê nio.

§ 2º Essa dis cri mi na ção efe tu ar-se-á em três lis tas, cor res pon den tes
aos três ter ços, gra du an do-se os se na do res de cada Esta do e os do Dis tri to
Fe de ral pela or dem da sua vo ta ção res pec ti va, de modo que se dis tri bua ao
ter ço do úl ti mo triê nio o pri me i ro vo ta do no Dis tri to Fe de ral e em cada um
dos Esta dos e aos dois ter ços se guin tes os ou tros dois no mes da es ca la dos
su frá gi os ob ti dos.

§ 3º Em caso de em pa te, con si de rar-se-ão fa vo re ci dos os mais
ve lhos, de ci din do-se por sor te io, quan do a ida de for igual.

§ 4º O man da to do se na dor ele i to em subs ti tu i ção de ou tro du ra rá
o tem po res tan te ao do subs ti tu í do.

Art. 31. O vice-pre si den te da Re pú bli ca será ipso fac to o pre si den te
do Se na do, onde só terá o voto de qua li da de, e será subs ti tu í do, nas au sên ci as
e im pe di men tos, pelo vice-pre si den te des sa Câ ma ra. 

Art. 32. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o pre si den te
da Re pú bli ca e os de ma is fun ci o ná ri os fe de ra is de sig na dos pela Cons ti tu i ção
nos ter mos e pela for ma que ela pres cre ve.

§ 1º O Se na do, quan do de li be rar como tri bu nal de jus ti ça, será
pre si di do pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Não pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria se não por dois ter ços
dos mem bros pre sen tes. 

§ 3º Não po de rá im por ou tras pe nas mais que a per da do car go e 
a in ca pa ci da de de exer cer qual quer ou tro, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça
or di ná ria con tra o con de na do.

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Con gres so

Art. 33. Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal: 

1) or çar a re ce i ta e fi xar a des pe sa fe de ral anu al men te;
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2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos, e fa zer
ou tras ope ra ções de cré di to;

3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca, e es ta be le cer os me i os para o
seu pa ga men to;

4) re gu lar a ar re ca da ção e dis tri bu i ção das ren das na ci o na is;
5) re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal, bem como o dos Esta dos en -

tre si e com o Dis tri to Fe de ral, al fan de gar por tos, cri ar ou su pri mir en tre -
pos tos:

6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios, que ba nhem mais de um
Esta do ou cor ram por ter ri tó rio es tran ge i ro;

7) de ter mi nar o peso, va lor, ins cri ção, tipo e de no mi na ção das
mo e das;

8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela, e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos Esta dos en tre si, 

os do Dis tri to Fe de ral e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;
11) de cre tar a acu sa ção do pre si den te da Re pú bli ca nos ca sos do

ar ti go 53;
12) au to ri zar o go ver no a de cla rar a guer ra e fa zer a paz;
13) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras; 
14) de sig nar a ca pi tal da União;
15) con ce der sub sí di os aos Esta dos na hi pó te se do art. 4º;
16) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos;
17) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
18) fi xar anu al men te as for ças de ter ra e mar;
19) re gu lar a com po si ção do Exér ci to;
20) con ce der, ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do país, para ope ra ções mi li ta res;
21) mo bi li zar e uti li zar a for ça po li ci al dos Esta dos, nos ca sos

ta xa dos pela Cons ti tu i ção; 
22) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal, na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras, ou co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o de cla ra do pelo Po der Exe cu ti vo, ou seus
agen tes res pon sá ve is, na au sên cia do Con gres so;

23) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o país;

24) mo di fi car as leis ci vis, cri mi na is e co mer ci a is da Re pú bli ca e
bem as sim as pro ces su a is da jus ti ça fe de ral;

25) fi xar os ven ci men tos dos mi nis tros de Esta do;
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26) cri ar e su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes as atri -
bu i ções, e es ti pu lar-lhes os ven ci men tos;

27) ins ti tu ir tri bu na is su bor di na dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;
28) le gis lar con tra a pi ra ta ria e os aten ta dos ao di re i to das gen tes;
29) con ce der anis tia;
30) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas, por cri mes de res pon -

sa bi li da de, aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
31) le gis lar so bre ter ras de pro pri e da de na ci o nal e mi nas;
32) es ta tu ir leis pe cu li a res ao Dis tri to Fe de ral;
33) sub me ter a le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da

Re pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is, ou ou tros es ta be le ci -
men tos e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral; 

34) le gis lar so bre o en si no su pe ri or no Dis tri to Fe de ral;
35) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os Esta dos;
36) ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis, e pro vi den ci ar so bre

as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral;
37) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos po de res, 

em que a Cons ti tu i ção in ver te o go ver no da União;
38) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons -

ti tu i ção.
Art. 34. Incum be, ou tros sim ao Con gres so, mas não pri va ti va -

men te:

1º) ani mar, no país, o de sen vol vi men to da edu ca ção pú bli ca, a
agri cul tu ra, a in dús tria e a imi gra ção;

2º) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e se cun dá rio nos Esta dos;
3º) pro ver à ins tru ção pri má ria e se cun dá ria no Dis tri to Fe de ral.
Pa rá gra fo úni co. Qu a is quer ou tras, des pe sas de ca rá ter lo cal, na

ca pi tal da Re pú bli ca, in cum bem ex clu si va men te à au to ri da de mu ni ci pal.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 35. Sal vo as ex ce ções do ar ti go 28, to dos os pro je tos de lei
po dem ter ori gem in dis tin ta men te na Câ ma ra, ou no Se na do, sob a ini ci a ti va
de qual quer dos seus mem bros, ou pro pos ta em men sa gem do Po der Exe -
cu ti vo. 

Art. 36. O pro je to de lei, ado ta do numa das Câ ma ras, será sub -
me ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo que,
aqui es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá.

§ 1º Se, po rém, o pre si den te da Re pú bli ca o jul gar in cons ti tu ci o nal 
ou con trá rio aos in te res ses da na ção, opor-lhe-á o seu veto den tro de dez
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dias úte is, da que le em que re ce beu o pro je to, de vol ven do-o nes se mes mo
pra zo à Câ ma ra onde ele se hou ver ini ci a do, com os mo ti vos da re cu sa.

§ 2º O si lên cio do Po der Exe cu ti vo no de cê nio im por ta a san ção,
sal vo se esse ter mo se cum prir, es tan do já en cer ra do o Con gres so.

§ 3º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, ali se su je i ta rá a
uma dis cus são e a vo ta ção no mi nal, con si de ran do-se apro va do, se ob ti ver
dois ter ços dos su frá gi os pre sen tes; e nes te caso: se re me te rá à ou tra Câ ma ra,
de onde, se ven cer, pe los mes mos trâ mi tes, a mes ma ma i o ria vol ta rá como
lei ao Po der Exe cu ti vo para a so le ni da de da pro mul ga ção.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin te lei
(ou re so lu ção)”;

2) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei
(ou re so lu ção)”.

Art. 37. O pro je to de lei de uma Câ ma ra, emen da do na ou tra,
vol ve rá à pri me i ra, que, se ace i tar as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do em
con for mi da de de las, ao Po der Exe cu ti vo. 

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá à Câ ma ra re vi so ra, onde só se
con si de ra rão apro va das as al te ra ções, se ob ti ve rem dois ter ços dos su frá gi os
pre sen tes; e, nes sa hi pó te se, tor na rá à Câ ma ra ini ci a do ra, que só as po de rá
re pro var me di an te dois ter ços dos seus vo tos.

§ 2º Re je i ta das des te modo as al te ra ções, o pro je to sub me ter-se-á
sem elas à san ção.

Art. 38. Os pro je tos to tal men te re je i ta dos ou não san ci o na dos
não se po de rão re no var na mes ma ses são le gis la ti va.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 39. Exer ce o Po der Exe cu ti vo o pre si den te dos Esta dos Uni dos
do Bra sil, como che fe ele ti vo e su pre mo da na ção.

§ 1º Subs ti tui o pre si den te, no caso de im pe di men to, e su ce -
de-lhe, no de fal ta, o vice-pre si den te, ele i to si mul ta ne a men te com ele.

§ 2º No im pe di men to, ou fal ta do vice-pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos à pre si dên cia, o vice-pre si den te do Se na do, o pre si den te 
da Câ ma ra e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te ou
vice-pre si den te da Re pú bli ca:

1º) ser bra si le i ro nato;
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2º) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3º) ser ma i or de trin ta e cin co anos.

Art. 40. O pre si den te exer ce rá o car go por seis anos, não po den do
ser re e le i to no pe río do pre si den ci al ime di a to.

§ 1º O vice-pre si den te, que exer cer a pre si dên cia pe los três úl ti mos
anos do pe río do pre si den ci al, não po de rá ser ele i to pre si den te para o pe río do 
se guin te.

§ 2º O pre si den te de i xa rá o exer cí cio de suas fun ções, im pror ro -
ga vel men te, no mes mo dia em que ter mi nar o seu pe río do pre si den ci al,
su ce den do-lhe logo o re cém-ele i to.

§ 3º Se este se achar im pe di do ou fal tar, a subs ti tu i ção far-se-á
nos ter mos do ar ti go an te ce den te, §§ 1º e 2º.

§ 4º O pri me i ro pe río do pre si den ci al ter mi na rá aos 15 de no vem -
bro de 1896.

Art. 41. Ao em pos sar-se no car go, o pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são pú bli ca, ante o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten -
tar-lhe a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”

Art. 42. O pre si den te e o vice-pre si den te não po dem sair do ter ri -
tó rio na ci o nal sem per mis são do Con gres so, sob pena de per de rem o car go.

Art. 43. O pre si den te e o vice-pre si den te per ce be rão sub sí dio,
fi xa do pelo Con gres so no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 44. O pre si den te e o vice-pre si den te se rão es co lhi dos pelo
povo, me di an te ele i ção in di re ta, para a qual cada Esta do, bem como o
Dis tri to Fe de ral, cons ti tu i rá uma cir cuns cri ção com ele i to res es pe ci a is em
nú me ro du plo do da res pec ti va re pre sen ta ção no Con gres so. 

§ 1º Não po dem ser ele i to res es pe ci a is, além dos enu me ra dos no
ar ti go 26, os ci da dãos que ocu pa rem car gos re tri bu í dos, de ca rá ter Le gis la ti vo, 
Ju di ciá rio, ad mi nis tra ti vo ou mi li tar no go ver no da União ou nos dos Esta dos.

§ 2º Essa ele i ção re a li zar-se-á no dia 1º de mar ço do úl ti mo ano
do pe río do pre si den ci al. 

Art. 45. No dia 1º de maio se guin te se ce le bra rá, em todo o ter ri -
tó rio da Re pú bli ca, a ele i ção do pre si den te e do vice-pre si den te.

§ 1º Os ele i to res de cada Esta do for ma rão um co lé gio, e, bem as -
sim, os do Dis tri to Fe de ral, re u nin do-se to dos no lu gar, que, com a de vi da
an te ce dên cia, pres cre ver o res pec ti vo go ver no.
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§ 2º Cada ele i tor vo ta rá em duas ur nas, por duas cé du las di fe -
ren tes, numa para pre si den te, nou tra para vice-pre si den te, em dois ci da dãos, 
um dos qua is, pelo me nos, fi lho de ou tro Esta do. 

§ 3º Dos vo tos apu ra dos se or ga ni za rão duas atas dis tin tas, de
cada uma das qua is se la vra rão três exem pla res au tên ti cos, de sig nan do os
no mes dos vo ta dos e o res pec ti vo nú me ro de vo tos.

§ 4º Des sas seis au tên ti cas, cujo teor ime di a ta men te se fará pú bli co
pela im pren sa, re me ter-se-ão duas (uma de cada ata) ao go ver na dor do
Esta do, para o res pec ti vo ar qui vo, e, para o mes mo fim, no Dis tri to Fe de ral, 
ao pre si den te da mu ni ci pa li da de, duas ao pre si den te do Se na do da União, e 
as duas res tan tes ao Arqui vo Na ci o nal, to das fe cha das e se la das.

§ 5º Re u ni das as duas Câ ma ras em Assem bléia Ge ral, sob a
pre si dên cia do pre si den te do Se na do, ele abri rá pe ran te elas as duas atas,
pro cla man do, o pre si den te e o vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
os dois ci da dãos que, em cada uma de las, re u ni rem a ma i o ria ab so lu ta de
vo tos con ta dos.

§ 6º Se nin guém ob ti ver essa ma i o ria, o Con gres so ele ge rá o pre si -
den te ou vice-pre si den te, por ma i o ria ab so lu ta, em vo ta ção no mi nal, den tre 
os três mais su fra ga dos em cada uma das atas.

§ 7º Nes sa ele i ção cada Esta do, bem como o Dis tri to Fe de ral, terá 
um voto; e este ca be rá àque le dos três can di da tos, que, na res pec ti va re pre -
sen ta ção no Con gres so, al can çar a ma i o ria re la ti va dos su frá gi os.

§ 8º Para esse efe i to, os re pre sen tan tes de cada Esta do, e as sim os 
do Dis tri to Fe de ral, vo ta rão por gru pos dis cri mi na dos.

Art. 46. Não se con si de ra rá cons ti tu í da a Assem bléia Ge ral para
pro ce der à ve ri fi ca ção da ele i ção do pre si den te e vice-pre si den te da Re pú -
bli ca, sem a pre sen ça, pelo me nos, de dois ter ços dos seus mem bros.

§ 1º O pro ces so de ter mi na do para esse fim nos dois ar ti gos pre -
ce den tes co me ça rá e fin da rá na mes ma ses são.

§ 2º Fe i ta, nes sa ses são, a cha ma da dos mem bros do Con gres so,
não será per mi ti do aos pre sen tes re ti ra rem-se da Casa, para o que se to ma rão
as con ve ni en tes me di das de pre ca u ção ma te ri al.

§ 3º Ne nhum mem bro pre sen te pode abs ter-se de vo tar.

CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 47. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:

1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do Con -
gres so; ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para a sua fiel exe cu ção;

488 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



2) no me ar o co man do su pre mo das for ças de ter ra e mar dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, as sim como das de po lí cia lo cal, quan do cha ma do
às ar mas em de fe sa in ter na, ou ex ter na da União;

3) exer cer o co man do su pre mo das for ças de ter ra e mar, dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, as sim como das de po lí cia lo cal, quan do cha ma do
às ar mas em de fe sa in ter na, ou ex ter na da União;

4) ad mi nis trar e dis tri bu ir, sob as leis do Con gres so, con for me as 
ne ces si da des do Go ver no Na ci o nal, as for ças de mar e ter ra;

5) pro ver os car gos ci vis e mi li ta res de ca rá ter fe de ral, sal vo as
res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção;

6) in dul tar e co mu tar as pe nas nos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral, sal vo nos ca sos a que se re fe rem os arts. 33, nº 30, e 51, § 2º;

7) de cla rar a guer ra e fa zer a paz, nos ter mos do art. 33, nº 12;
8) de cla rar ime di a ta men te a guer ra, nos ca sos de in va são ou

agres são es tran ge i ra;
9) dar con ta anu al men te da si tu a ção do país ao Con gres so Na ci o -

nal, re co men dan do-lhe as pro vi dên ci as de re for mas ur gen tes em uma
men sa gem que re me te rá ao se cre tá rio do Se na do no dia da aber tu ra da
ses são le gis la ti va;

10) con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te e pror ro gar-lhe
as ses sões or di ná ri as;

11) no me ar os ma gis tra dos fe de ra is;
12) no me ar os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os mi -

nis tros di plo má ti cos, me di an te apro va ção do Se na do; po den do, na au sên cia 
do Con gres so, de sig ná-los em co mis são até que o Se na do se pro nun cie;

13) no me ar os de ma is mem bros do cor po di plo má ti co e os agen -
tes con su la res;

14) man ter as re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
15) de cla rar, por si ou seus agen tes res pon sá ve is, o es ta do de sí tio

em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, nos ca sos de agres são es tran ge i ra, 
ou gra ve co mo ção in tes ti na (arts. 77 e 33, nº 22);

16) en ta bu lar ne go ci a ções in ter na ci o na is, ce le brar ajus tes, con -
ven ções e tra ta dos, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e apro var os que os
Esta dos ce le bra rem na con for mi da de do art. 64, sub me ten do-se, quan do
cum prir, à au to ri da de do Con gres so.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 48. O pre si den te da Re pú bli ca é au xi li a do pe los mi nis tros de 
Esta do, agen tes de sua con fi an ça, que lhe re fe ren dam os atos e pre si dem
cada um a uma das se cre ta ri as em que se di vi de a ad mi nis tra ção fe de ral.
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Art. 49. Os mi nis tros de Esta do não po de rão acu mu lar ou tro
em pre go ou fun ção pú bli ca, nem se rem ele i tos pre si den te ou vice-pre si den te
da União.

Pa rá gra fo úni co. O de pu ta do ou se na dor, que ace i tar o car go de
mi nis tro de Esta do, per de rá o man da to, pro ce den do-se ime di a ta men te a
nova ele i ção, na qual não po de rá ser vo ta do.

Art. 50. Os mi nis tros de Esta do não po de rão com pa re cer às ses sões 
do Con gres so, e só se co mu ni ca rão com ele por es cri to ou pes so al men te em
con fe rên ci as com as co mis sões das câ ma ras.

Os re la tó ri os anu a is dos mi nis tros se rão di ri gi dos ao pre si den te
da Re pú bli ca, e co mu ni ca dos por este ao Con gres so.

Art. 51. Os mi nis tros de Esta do não são res pon sá ve is ao Con -
gres so, ou aos tri bu na is, pe los con se lhos da dos ao pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º Res pon dem, po rém, quan to aos seus atos, pe los cri mes
qua li fi ca dos na lei cri mi nal.

§ 2º Nos cri mes de res pon sa bi li da de se rão pro ces sa dos e jul ga -
dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, nos co ne xos com os do pre si den te da
Re pú bli ca, pela au to ri da de com pe ten te para o jul ga men to des te.

CAPÍTULO V
Das Res pon sa bi li da des do Pre si den te

Art. 52. O pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será sub me ti do
a pro ces so e jul ga men to, de po is que a Câ ma ra de cla rar pro ce den te a acu sa ção, 
pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral nos cri mes co muns e nos de res pon sa -
bi li da de, pe ran te o Se na do.

Art. 53. São cri mes de res pon sa bi li da de, do pre si den te da Re pú -
bli ca, os que aten tam con tra:

1) a exis tên cia po lí ti ca da União;
2) a Cons ti tu i ção e a for ma do Go ver no Fe de ral;
3) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
4) o gozo e exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos ou in di vi du a is;
5) a se gu ran ça in ter na do país; 
6) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
7) a guar da e em pre go cons ti tu ci o nal dos di nhe i ros pú bli cos.

§ 1º Esses de li tos se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.
§ 2º Ou tra lei lhes re gu la rá a acu sa ção, o pro ces so e o jul ga men to.
§ 3º Ambas es sas leis se rão fe i tas na pri me i ra ses são do pri me i ro

Con gres so.
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SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 54. O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gãos um Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, com sede na ca pi tal da Re pú bli ca, e tan tos ju í zes e tri bu na is
fe de ra is, dis tri bu í dos pelo país, quan tos o Con gres so cri ar.

Art. 55. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com por-se-á de quin ze ju í zes, 
no me a dos na for ma do art. 47, nº 11, den tre os ci da dãos de no tá vel sa ber e
re pu ta ção, ele gí ve is para o Se na do.

Art. 56. Os ju í zes fe de ra is são vi ta lí ci os, per den do o car go uni ca -
men te por sen ten ça ju di ci al.

§ 1º Os seus ven ci men tos se rão de ter mi na dos por lei do Con -
gres so que não os po de rá di mi nu ir.

§ 2º O Se na do jul ga rá os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
e es tes os ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 57. Os tri bu na is fe de ra is ele ge rão de seu seio os seus pre si -
den tes e or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as.

§ 1º Nes tas a no me a ção e de mis são dos res pec ti vos em pre ga dos,
bem como o pro vi men to dos ofi ci a is de jus ti ça nas res pec ti vas cir cuns cri -
ções ju di ciá ri as, com pe te res pec ti va men te aos pre si den tes dos tri bu na is.

§ 2º O pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, den tre os mem bros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i -
ções se de fi ni rão em lei.

Art. 58. Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com pe te:

I – pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pri va ti va men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns, e os mi nis tros

de Esta do nos ca sos do art. 51;
b) os mi nis tros di plo má ti cos nos cri mes co muns e nos de res pon -

sa bi li da de;
c) os ple i tos en tre a União e os Esta dos ou en tre es tes uns com os

ou tros;
d) os li tí gi os e re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União

ou os Esta dos;
e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si ou en tre

es ses e os dos Esta dos;
II – jul gar, em grau de re cur so, as ques tões re sol vi das pe los ju í zes e

tri bu na is fe de ra is, as sim como as de que tra ta o pre sen te ar ti go, § 1º, e o
ar ti go 60;

III – re ver os pro ces sos fin dos, nos ter mos do art. 78.
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§ 1º Das sen ten ças da jus ti ça dos Esta dos em úl ti ma ins tân cia
ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

a) quan do se ques ti o nar so bre a va li da de, ou a apli ca bi li da de de
tra ta dos e leis fe de ra is, e a de ci são do tri bu nal do Esta do for con tra ela;

b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou atos dos go ver nos
dos Esta dos em face da Cons ti tu i ção ou das leis fe de ra is e a de ci são do
tri bu nal do Esta do con si de rar vá li dos os atos ou leis im pug na dos.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos Esta dos, a jus ti ça
fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is; e vice-ver sa, a jus ti ça
dos Esta dos con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is quan do hou ver
de in ter pre tar leis da União.

Art. 59. Com pe te aos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is de ci dir:

a) as ca u sas em que al gu ma das par tes es tri bar a ação, ou a de fe sa,
em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;

b) os li tí gi os en tre um Esta do e ci da dãos de ou tro, ou en tre ci da dãos
de Esta dos di ver sos, di ver si fi can do as leis des tes;

c) os ple i tos en tre Esta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
d) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das, quer em con tra tos

com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União com
ou tras na ções;

e) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do país;

f) as ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter na ci o nal;
g) os cri mes po lí ti cos.

§ 1º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral
às jus ti ças dos Esta dos. 

§ 2º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta das
por ofi ci a is ju di ci a is da União, aos qua is é obri ga da a pres tar au xí lio, quan do
in vo ca do por eles a po lí cia lo cal. 

Art. 60. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta dos, nas ma -
té ri as de sua com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e ques tões, sal vo
quan to a:

1) ha be as cor pus ; ou
2) es pó lio de es tran ge i ros, quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta

em con ven ção ou tra ta do.
Em tais ca sos ha ve rá re cur so vo lun tá rio para o Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral.
Art. 61. A jus ti ça dos Esta dos não pode in ter vir em ques tões sub -

me ti das aos tri bu na is fe de ra is, nem anu lar, al te rar ou sus pen der as suas
sen ten ças ou or dens.
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TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 62. Cada Esta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis que 
ado tar, con tan to que se or ga ni zem sob a for ma re pu bli ca na, não con tra ri em 
os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União, res pe i tem os di re i tos que esta Cons -
ti tu i ção as se gu ra e ob ser vem as se guin tes re gras:

1) os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio se rão dis cri mi -
na dos e in de pen den tes;

2) os go ver na do res e os mem bros de le gis la tu ra lo cal se rão ele ti vos;
3) não será ele ti va a ma gis tra tu ra;
4) os ma gis tra dos não se rão de mis sí ve is se não por sen ten ça;
5) o en si no será le i go e li vre em to dos os gra us e gra tu i to no

pri má rio.
Art. 63. Uma lei do Con gres so Na ci o nal dis tri bu i rá aos Esta dos

cer ta ex ten são de ter ras de vo lu tas, de mar ca das à cus ta de les, aquém da
zona da fron te i ra da Re pú bli ca, sob a cláu su la de as po vo a rem e co lo ni za rem
den tro em de ter mi na do pra zo, de vol ven do-se quan do essa res sal va se não
cum prir, à União a pro pri e da de ce di da.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos po de rão trans fe rir, sob a mes ma
con di ção, es sas ter ras, por qual quer tí tu lo de di re i to one ro so, ou gra tu i to, a
in di ví duo ou as so ci a ções que se pro po nham a po voá-los e co lo ni zá-los.

Art. 64. É fa cul ta do aos Esta dos:

1) ce le brar en tre si ajus tes e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co
(art. 47, nº 16);

2) em ge ral todo e qual quer po der ou di re i to, que lhes não for
ne ga do por cláu su las ex pres sas na Cons ti tu i ção, ou im pli ci ta men te con ti das 
na or ga ni za ção po lí ti ca, que ela es ta be le ce.

Art. 65. É de fe so aos Esta dos:

1) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va ou ju di ciá ria da União ou de qual quer dos Esta dos;

2) re je i tar a mo e da, ou a emis são ban cá ria em cir cu la ção, por ato
do Go ver no Fe de ral;

3) fa zer, ou de cla rar guer ra en tre si, e usar de re pre sá li as;
4) de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma dos pe las jus ti ças

de ou tros Esta dos ou do Dis tri to Fe de ral, se gun do as leis do Con gres so, por 
que esta ma té ria se re ger (art. 33, nú me ro 35).

Art. 66. Sal vo as res tri ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção e os
di re i tos da res pec ti va mu ni ci pa li da de, o Dis tri to Fe de ral é di re ta men te
go ver na do pe las au to ri da des fe de ra is.
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Pa rá gra fo úni co. O Dis tri to Fe de ral será or ga ni za do por lei do
Con gres so.

TÍTULO III
Do Mu ni cí pio

Art. 67. Os Esta dos or ga ni zar-se-ão por leis suas, sob o re gi me
mu ni ci pal com es tas ba ses: 

1) au to no mia do mu ni cí pio, em tudo quan to res pe i te ao seu pe -
cu li ar in te res se;

2) ele ti vi da de da ad mi nis tra ção lo cal.
Pa rá gra fo úni co. Uma lei do Con gres so or ga ni za rá o mu ni cí pio

no Dis tri to Fe de ral.
Art. 68. Nas ele i ções mu ni ci pa is se rão ele i to res e ele gí ve is os es -

tran ge i ros re si den tes, se gun do as con di ções que a lei de cada Esta do pres -
cre ver.

TÍTULO IV
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

SEÇÃO I
Das Qu a li da des do Ci da dão Bra si le i ro

Art. 69. São ci da dãos bra si le i ros:

1) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -
din do este a ser vi ço de sua na ção;

2) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce ram do mi cí lio na Re pú bli ca;

3) os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ver nou tro país ao ser vi ço da 
Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se;

4) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil aos 15 de no vem bro
de 1889, não de cla ra rem, den tro de seis me ses de po is de en trar em vi gor a
Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;

5) os es tran ge i ros, que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil, e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ros ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros, sal vo se ma ni fes ta rem
pe ran te a au to ri da de com pe ten te, a in ten ção de não mu dar de na ci o na li da de;

6) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.
Pa rá gra fo úni co. São da com pe tên cia pri va ti va do Po der Le gis la -

ti vo Fe de ral as leis de na tu ra li za ção.

Art. 70. São ele i to res os ci da dãos ma i o res de 21 anos que se alis -
ta rem na for ma da lei. 
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§ 1º Não po dem alis tar-se os ele i to res para as ele i ções fe de ra is ou 
para as dos Esta dos: 

1) os men di gos;
2) os anal fa be tos;
3) as pra ças de pré, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res de 

en si no su pe ri or;
4) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções 

ou co mu ni da de de qual quer de no mi na ção, su je i tos a voto de obe diên cia,
re gra ou es ta tu to que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al.

§ 2º A ele i ção para car gos fe de ra is re ger-se-á por lei do Con gres so.
§ 3º São ine le gí ve is os ci da dãos não alis tá ve is.
Art. 71. Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem ou

per dem nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos.

§ 1º Sus pen dem-se es ses di re i tos:
a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

§ 2º Per dem-se:
a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro; 
b) por ace i ta ção de em pre go, pen são, con de co ra ção ou tí tu lo

es tran ge i ro, sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral;
c) por ba ni men to ju di ci al.
§ 3º Uma lei fe de ral es ta tu i rá as con di ções de re a qui si ção dos di -

re i tos de ci da dão bra si le i ro.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 72. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e es tran ge i ros re si -
den tes no país a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gi os de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, não cria tí tu los de fi dal guia, nem con de co ra ções.
§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer

pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim, e ad qui rin do
bens, ob ser va dos os li mi tes pos tos pe las leis de mão-mor ta.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, que pre ce de rá
sem pre às ce ri mô ni as re li gi o sas de qual quer cul to.
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§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al nem

terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União ou o dos
Esta dos.

§ 8º Con ti nua ex clu í da do país a com pa nhia dos Je su í tas e pro i bi da 
a fun da ção de no vos con ven tos ou or dens mo nás ti cas.

§ 9º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se li vre men te e
sem ar mas; não po den do in ter vir a po lí cia, se não para man ter a or dem
pú bli ca.

§ 10. É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te
pe ti ção, aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des, e pro mo -
ver a res pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 11. Em tem po de paz, qual quer pes soa pode en trar, e sair com
a sua for tu na e bens, quan do e como lhe con ve nha, do ter ri tó rio da Re pú bli -
ca, in de pen den te men te de pas sa por te.

§ 12. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode
pe ne trá-lo de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a
ví ti mas de cri mes ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma
pres cri ta na lei.

§ 13. É li vre a ma ni fes ta ção das opi niões em qual quer as sun to,
pela im pren sa, ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos, que co me ta, nos ca sos e pela for ma que a lei ta xar.

§ 14. A ex ce ção de fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu -
tar-se, se não por or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 15. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vo as ex ce ções ins ti tu í das em lei nem le va do à pri são, ou nela
de ti do se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos le ga is.

§ 16. Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 17. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com
to dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue
em 24 ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de, com os no mes do acu sa dor e 
das tes te mu nhas.

§ 18. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a sua ple ni tu de, 
sal vo a de sa pro pri a ção por ne ces si da de, ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via.

§ 19. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 20. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 21. Fica abo li da a pena de ga lés.
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§ 22. É abo li da igual men te a pena de mor te em cri mes po lí ti cos.
§ 23. Dar-se-á o ha be as cor pus, sem pre que o in di ví duo so frer vi o -

lên cia, ou co a ção, por ile ga li da de ou abu so de po der, ou se sen tir ve xa do
pela imi nên cia evi den te des se pe ri go. 

§ 24.  A ex ce ção das ca u sas que, por sua na tu re za, per ten cem a
ju í zos es pe ci a is não ha ve rá foro pri vi le gi a do.

Art. 73. Os car gos pú bli cos ci vis ou mi li ta res são aces sí ve is a
to dos os bra si le i ros, ob ser va das as con di ções de ca pa ci da de es pe ci al, que a
lei es ta tu ir.

Art. 74. Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da só per de rão as suas
pa ten tes por sen ten ça pas sa da em jul ga do, a que se li gue esse efe i to.

Art. 75. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos e ga ran ti as ex pres sos na Cons -
ti tu i ção não ex clui ou tras ga ran ti as e di re i tos não enu me ra dos, mas, re sul tan -
tes da for ma de go ver no que ela es ta be le ce e dos prin cí pi os que con sig na.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 76. O ci da dão in ves ti do em fun ções de qual quer dos três
po de res não po de rá exer cer as de ou tro.

Art. 77. Po der-se-á de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do
ter ri tó rio da União, sus pen den do-se aí as ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po
de ter mi na do, quan do a se gu ran ça da Re pú bli ca o exi gir, em ca sos de agres são 
es tran ge i ra ou co mo ção in tes ti na (art. 33, nº 22).

§ 1º Não se achan do re u ni do o Con gres so, e cor ren do a pá tria imi -
nen te pe ri go, exer ce rá essa atri bu i ção o Po der Exe cu ti vo Fe de ral (art. 47, nº 15).

§ 2º Este, po rém, du ran te o es ta do de sí tio, res trin gir-se-á, nas
me di das de re pres são con tra as pes so as:

1) a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes co muns;
2) ao des ter ro para ou tro sí tio do ter ri tó rio na ci o nal.

§ 3º Logo que se re ú na o Con gres so, o pre si den te da Re pú bli ca
lhe re la ta rá, mo ti va das, as me di das de ex ce ção, a que se hou ver re cor ri do,
res pon den do as au to ri da des, a que elas se re fe ri rem pe los abu sos em que a
esse res pe i to se acha rem in cur sas.

Art. 78. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria de cri me, po de rão ser
re vis tos, a qual quer tem po, em be ne fí cio dos con de na dos, pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, para se re for mar ou con fir mar a sen ten ça.

§ 1º A lei mar ca rá os ca sos e a for ma de re vi são que po de rá ser
re que ri da pelo sen ten ci a do, por qual quer do povo, ou ex of fi cio, pelo pro cu -
ra dor-ge ral da Re pú bli ca. 

§ 2º Na re vi são não se po dem agra var as pe nas da sen ten ça re vis ta.
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Art. 79. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos e omis sões, em que in cor re rem no exer cí cio de seus car gos,
as sim como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia em não res pon sa bi li za rem efe -
ti va men te os seus su bal ter nos.

Pa rá gra fo úni co. To dos eles obri gar-se-ão, por com pro mis so for mal,
no ato da pos se, ao de sem pe nho dos seus de ve res le ga is.

Art. 80. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis do 
an ti go re gi me, no que ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não for con trá rio ao sis te ma
de go ver no fir ma do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela con sa gra dos.

Art. 81. O Go ver no Fe de ral afi an ça o pa ga men to da dí vi da pú bli ca
in ter na e ex ter na.

Art. 82. Todo bra si le i ro é obri ga do ao ser vi ço mi li tar, em de fe sa
da pá tria e da Cons ti tu i ção, na for ma das leis fe de ra is.

Art. 83. Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar.
O Exér ci to e a Arma da na ci o na is com por-se-ão por sor te io,

me di an te pré vio alis ta men to, não se ad mi tin do a isen ção pe cu niá ria.
Art. 84. Em caso ne nhum, di re ta ou in di re ta men te, por si ou em

ali an ça com ou tra na ção, os Esta dos Uni dos do Bra sil se em pe nha rão em
guer ra de con quis ta.

Art. 85. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, me di an te ini ci a ti va
do Con gres so Na ci o nal ou das le gis la tu ras dos Esta dos.

§ 1º Con si de rar-se-á pro pos ta a re for ma quan do, apre sen ta da
por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer das Câ ma ras
do Con gres so Fe de ral, for ace i ta, em três dis cus sões, por dois ter ços dos vo tos
numa e nou tra Casa do Con gres so, ou quan do for so li ci ta da por dois ter ços
dos Esta dos, re pre sen ta dos cada um pela ma i o ria dos vo tos de suas le gis la -
tu ras, to ma dos no de cur so de um ano.

§ 2º Essa pro pos ta dar-se-á por apro va da, se no ano se guin te o
for, me di an te três dis cus sões, por ma i o ria de três quar tos de vo tos nas duas 
Câ ma ras do Con gres so.

§ 3º A pro pos ta apro va da pu bli car-se-á com as as si na tu ras dos
pre si den tes e se cre tá ri os das duas Câ ma ras in cor po ran do-se à Cons ti tu i ção
como par te in te gran te dela.

§ 4º Não se po de rão ad mi tir como ob je to de de li be ra ção, no Con -
gres so, pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va ou a
igual da de da re pre sen ta ção dos Esta dos no Se na do.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Ambas as Câ ma ras do pri me i ro Con gres so Na ci o nal,
con vo ca do para 15 de no vem bro de 1890, se rão ele i tas por ele i ção po pu lar
di re ta, se gun do o re gu la men to de cre ta do pelo Go ver no Pro vi só rio.
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§ 1º Esse Con gres so re ce be rá do ele i to ra do po de res es pe ci a is
para ex pri mir acer ca des ta Cons ti tu i ção a von ta de na ci o nal, bem como para 
ele ger o pri me i ro pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca.

§ 2º Re u ni do o pri me i ro Con gres so, de li be ra rá em Assem bléia
Ge ral, fun di das as duas Câ ma ras, so bre esta Cons ti tu i ção, e apro van do-a,
ele ge rá em se gui da, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos na pri me i ra vo ta ção e se
nin guém ob ti ver, por ma i o ria re la ti va na se gun da, o pre si den te e o
vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 3º O pre si den te e o vice-pre si den te, ele i tos na for ma des te ar ti go,
ocu pa rão a pre si dên cia e a vice-pre si dên cia da Re pú bli ca, du ran te o pri me i ro
pe río do pre si den ci al.

§ 4º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 5º Con clu í da ela, o Con gres so dará por ter mi na da a sua mis são 

cons ti tu in te, e se pa ran do-se em Câ ma ra e Se na do, en ce ta rá o exer cí cio de
suas fun ções nor ma is.

§ 6º Para a ele i ção do pri me i ro Con gres so não vi go ra rão as in com -
pa ti bi li da des da Cons ti tu i ção, art. 26, nos 2 a 7; mas os ex clu í dos por essa
dis po si ção, uma vez ele i tos, per de rão os seus car gos, sal vo se por eles op ta rem 
logo que se jam re co nhe ci dos se na do res ou de pu ta dos.

Art. 2º Os atos do Go ver no Pro vi só rio, não re vo ga dos pela Cons -
ti tu i ção, se rão leis da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. As pa ten tes, os pos tos, os car gos ina mo ví ve is,
as con ces sões e os con tra tos ou tor ga dos pelo Go ver no Pro vi só rio são ga ran -
ti dos em toda a sua ple ni tu de.

Art. 3º O Esta do que até ao fim do ano de 1892 não hou ver de cre ta -
do a sua Cons ti tu i ção será sub me ti do, por ato do Po der Le gis la ti vo Fe de ral, à
de um dos ou tros, que mais con ve ni en te a essa adap ta ção pa re cer, até que o
Esta do su je i to a esse re gi me a re for me, pelo pro ces so nela de ter mi na do.

Art. 4º À pro por ção que os Esta dos se fo rem or ga ni zan do, o
Go ver no Fe de ral en tre gar-lhes-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços, que pela
Cons ti tu i ção lhes com pe ti rem e li qui da rá a res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção 
fe de ral no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do pes so al res pec ti vo.

Art. 5º Enquan to os Esta dos se ocu pa rem em re gu la ri zar as des pe -
sas, du ran te o pe río do de or ga ni za ção dos seus ser vi ços, o Go ver no Fe de -
ral, para esse fim, abrir-lhes-á cré di tos es pe ci a is, em con di ções fi xa das pelo
Con gres so.

Art. 6º Den tro em dois anos de po is de apro va da a Cons ti tu i ção
pelo pri me i ro Con gres so en tra rá em vi gor a clas si fi ca ção das ren das nela
es ta be le ci da.

Art. 7º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra fe de ral de
pri me i ra e se gun da ins tân cia o pre si den te da Re pú bli ca ad mi ti rá, quan do
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con ve nha à boa se le ção des ses tri bu na is e ju í zos, os ju í zes de di re i to e de sem -
bar ga do res de mais nota.

Art. 8º Na pri me i ra or ga ni za ção das suas res pec ti vas ma gis tra tu ras
os Esta dos con tem pla rão de pre fe rên cia, quan do lhes per mi tir o in te res se
da me lhor com po si ção de las, os atu a is ju í zes da pri me i ra e se gun da ins tân cia.

Art. 9º Os de sem bar ga do res e os mem bros do Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti ça não ad mi ti dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con ti nu a rão a per ce ber
os seus ven ci men tos atu a is.

Art. 10. Os ju í zes de di re i to que, por efe i to da nova or ga ni za ção
ju di ciá ria, per de rem os seus lu ga res, per ce be rão, en quan to não se em pre -
ga rem, os seus atu a is or de na dos.

Art. 11. Enquan to os Esta dos se não cons ti tu í rem, a des pe sa com
a ma gis tra tu ra atu al cor re rá pe los co fres fe de ra is, mas irá sen do clas si fi ca da,
à me di da que se fo rem or ga ni zan do os tri bu na is res pec ti vos.

Art. 12. Enquan to não se achar per fe i ta men te or ga ni za do o re gi me
do sor te io mi li tar, pra ti car-se-á o vo lun ta ri a do na com po si ção das for ças de
mar e ter ra.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des te de cre to per ten cer, que o exe cu tem e fa çam exe cu tar 
e ob ser var tão in te i ra men te como nele se con tém.

O mi nis tro de Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or o faça im pri mir,
pu bli car e cor rer.

Sala das Ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 23 de ou tu bro de 1890;
2º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Flo ri a no Pe i xo to – Fran cis co
Gli cé rio – Rui Bar bo sa – José Ce sá rio de Fa ria Alvim – Edu ar do Wan den kolk –
M. Fer raz de Cam pos Sa les – Ben ja mim Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães – Qu in ti no
Bo ca i ú va.

Extra í do de Leis do Bra sil. De cre tos do Go ver no Pro vi só rio. Ou tu bro de 1890. Págs. 3010 a 3032.
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325.4 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ELABORADO PELA
COMISSÃO CONSTITUINTE

(”COMISSÃO DOS 21”)
(21 FEVEREIRO 1891)

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A na ção bra si le i ra ado ta como for ma de go ver no, sob o
re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va, pro cla ma da a 15
de no vem bro de 1889, e cons ti tui-se, por união per pé tua e in dis -

so lú vel de suas an ti gas pro vín ci as, em Esta dos Uni dos do Bra sil.
Art. 2º Cada uma das an ti gas pro vín ci as for ma rá um Esta do, e o

an ti go mu ni cí pio ne u tro cons ti tu i rá o Dis tri to Fe de ral, con ti nu an do a ser a
ca pi tal da União, en quan to não for ob ser va do o dis pos to no ar ti go se guin te.

Art. 3º Fica per ten cen do à União uma zona de 14.400 qui lô me tros
qua dra dos, no pla nal to cen tral da Re pú bli ca, a qual será opor tu na men te
de mar ca da para nela es ta be le cer-se a fu tu ra ca pi tal fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a da a mu dan ça da ca pi tal, o atu al Dis tri to
Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um Esta do.

Art. 4º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se ou 
des mem brar-se para se ane xa rem a ou tros ou for ma rem no vos Esta dos,
me di an te aqui es cên cia das res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas, em duas
ses sões anu a is su ces si vas, e apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

Art. 5º Incum be a cada Esta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, às
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção; a União, po rém, pres ta rá
so cor ros aos Esta dos que, em caso de ca la mi da de pú bli ca, o so li ci tar.

Art. 6º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os
pe cu li a res aos Esta dos, sal vo:

1) para re pe lir in va são es tran ge i ra ou de um Esta do em ou tro;
2) para man ter a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va;



3) para res ta be le cer a or dem e a tran qüi li da de nos Esta dos à re qui -
si ção dos res pec ti vos go ver nos;

4) para as se gu rar a exe cu ção das leis e das sen ten ças fe de ra is.

Art. 7º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:

1) im pos tos so bre a im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra;
2) di re i tos de en tra da, sa í da e es ta dia de na vi os, sen do li vre o

co mér cio de ca bo ta gem à s mer ca do ri as na ci o na is, bem como às es tran ge i ras
que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3)  ta xas de selo, sal vo a res tri ção do art. 9º, nº 1;
4)  ta xas de cor re i os e te lé gra fos fe de ra is.

§ 1º Tam bém com pe te pri va ti va men te à União:

1)  a ins ti tu i ção de ban cos emis so res;
2)  a cri a ção e ma nu ten ção de al fân de gas.
§ 2º Os im pos tos de cre ta dos pela União de vem ser uni for mes

para to dos os Esta dos.
§ 3º As leis da União, os atos e as sen ten ças de suas au to ri da des

se rão exe cu ta dos em todo o país por fun ci o ná ri os fe de ra is, po den do a res pec ti va 
exe cu ção ser con fi a da aos go ver nos dos Esta dos, me di an te anuên cia des tes.

Art. 8º É ve da do ao Go ver no Fe de ral cri ar, de qual quer modo, dis -
tin ções e pre fe rên ci as em fa vor dos por tos de uns con tra os de ou tros Esta dos.

Art. 9º É da com pe tên cia ex clu si va dos Esta dos de cre tar im pos tos:

1)  so bre a ex por ta ção de mer ca do ri as de sua pró pria pro du ção;
2)  so bre imó ve is ru ra is e ur ba nos;
3)  so bre trans mis são de pro pri e da de;
4)  so bre in dús tri as e pro fis sões.
§ 1º Tam bém com pe te ex clu si va men te aos Esta dos de cre tar:

1) ta xas de selo quan to aos atos ema na dos de seus res pec ti vos
go ver nos e ne gó ci os de sua eco no mia;

2) con tri bu i ções con cer nen tes aos seus te lé gra fos e cor re i os.

§ 2º É isen ta de im pos tos, no Esta do por onde se ex por tar, a pro -
du ção dos ou tros Esta dos.

§ 3º Só é lí ci to a um Esta do tri bu tar a im por ta ção de mer ca do ri as 
es tran ge i ras quan do des ti na das ao con su mo no seu ter ri tó rio, re ver ten do,
po rém, o pro du to do im pos to para o Te sou ro Fe de ral.

§ 4º Fica sal vo aos Esta dos o di re i to de es ta be le ce rem li nhas te le -
grá fi cas en tre os di ver sos pon tos de seus ter ri tó ri os, e en tre es tes e os de ou tros 
Esta dos, que se não acha rem ser vi dos por li nhas fe de ra is, po den do a União
de sa pro priá-las, quan do for de in te res se ge ral.
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Art. 10. É pro i bi do aos Esta dos tri bu tar bens e ren das fe de ra is ou 
ser vi ços a car go da União e re ci pro ca men te.

Art. 11. É ve da do aos Esta dos, como à União:

1) cri ar im pos tos de trân si to pelo ter ri tó rio de um Esta do, ou na
pas sa gem de um para ou tro, so bre pro du tos de ou tros Esta dos da Re pú bli ca,
ou es tran ge i ros, e bem as sim so bre os ve í cu los, de ter ra e água, que os trans -
por ta rem;

2) es ta be le cer, sub ven ci o nar ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

3) pres cre ver leis re tro a ti vas.

Art. 12. Além das fon tes de re ce i ta dis cri mi na das nos arts. 7º e 9º, 
é lí ci to à União, como aos Esta dos, cu mu la ti va men te, ou não, cri ar ou tras
qua is quer, não con tra vin do o dis pos to nos arts. 7º, 9º e 11, § 1º.

Art. 13. O di re i to da União e dos Esta dos de le gis la rem so bre vi a ção
fér rea e na ve ga ção in te ri or será re gu la do por lei fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A na ve ga ção de ca bo ta gem será fe i ta por na vi os 
na ci o na is.

Art. 14. As for ças de ter ra e mar são ins ti tu i ções na ci o na is per -
ma nen tes, des ti na das à de fe sa da pá tria no ex te ri or e à ma nu ten ção das leis
no in te ri or.

A for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en te, den tro dos li mi tes
da lei, aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos, e obri ga da a sus ten tar as ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is.

Art. 15. São ór gãos da so be ra nia na ci o nal o Po der Le gis la ti vo, o
Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.

SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, 
com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal com põem-se de dois ra mos: a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do.

§ 2º A ele i ção para Se na do res e De pu ta dos far-se-á si mul ta ne a -
men te em todo o país.

§ 3º Nin guém pode ser, ao mes mo tem po, De pu ta do e Se na dor.
Art. 17. O Con gres so re u nir-se-á, na Ca pi tal Fe de ral, in de pen -

den te de con vo ca ção, a 3 de maio de cada ano, se a lei não de sig nar ou tro

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 503



dia, e fun ci o na rá qua tro me ses da data da aber tu ra, po den do ser pror ro ga do,
adi a do ou con vo ca do ex tra or di na ri a men te.

§ 1º Só ao Con gres so com pe te de li be rar so bre a pror ro ga ção e
adi a men to de suas ses sões.

§ 2º Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
§ 3º O go ver no do Esta do em cuja re pre sen ta ção se der vaga, por 

qual quer ca u sa, in clu si ve re nún cia, fará pro ce der ime di a ta men te a nova
ele i ção.

Art. 18. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do tra ba lha rão se pa ra -
da men te e em ses sões pú bli cas, quan do não se re sol ver o con trá rio por ma i o -
ria de vo tos. As de li be ra ções se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, achan do-se 
pre sen te em cada uma das Câ ma ras a ma i o ria ab so lu ta dos seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. A cada uma das Câ ma ras com pe te:
1) ve ri fi car e re co nhe cer os po de res de seus mem bros;
2) ele ger a sua mesa;
3) or ga ni zar o seu re gi men to in ter no;
4) re gu lar o ser vi ço de sua po lí cia in ter na;
5) no me ar os em pre ga dos de sua se cre ta ria.

Art. 19. Os De pu ta dos e Se na do res são in vi o lá ve is por suas opi -
niões, pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to.

Art. 20. Os De pu ta dos e os Se na do res, des de que ti ve rem re ce bi do 
di plo ma até a nova ele i ção, não po de rão ser pre sos, sal vo caso de fla grân cia
em cri me ina fi an çá vel, nem pro ces sa dos cri mi nal men te sem pré via li cen ça de 
sua Câ ma ra. Le va do o pro ces so até pro nún cia, ex clu si ve, a au to ri da de
pro ces san te re me te rá os au tos à Câ ma ra res pec ti va para re sol ver so bre a
pro ce dên cia da acu sa ção, se o acu sa do não op tar pelo jul ga men to ime di a to.

Art. 21. Os mem bros das duas Câ ma ras, ao to mar as sen to,
con tra i rão com pro mis so for mal, em ses são pú bli ca, de bem cum prir os
seus de ve res.

Art. 22. Du ran te as ses sões ven ce rão os Se na do res e os De pu ta dos
um sub sí dio pe cu niá rio igual, e a aju da de cus to, que se rão fi xa dos pelo
Con gres so, no fim de cada le gis la tu ra, para a se guin te.

Art. 23. Des de que te nham sido ele i tos, os mem bros do Con gres so 
não po de rão ce le brar con tra tos com o Po der Exe cu ti vo, nem dele re ce ber
em pre gos ou co mis sões re mu ne ra das, sal vo mis sões di plo má ti cas, co mis sões
mi li ta res, ou car gos de aces so ou pro mo ção le gal.

Art. 24. O De pu ta do ou o Se na dor não pode ace i tar no me a ção
para car go di plo má ti co ou co man do mi li tar sem li cen ça da res pec ti va
Câ ma ra, sal vo nos ca sos de guer ra ou na que les em que a hon ra e a in te gri -
da de da União se achem em pe nha das.
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Art. 25. O De pu ta do ou o Se na dor não po dem tam bém ser pre si -
den te ou fa zer par te de di re to ri as de ban cos, com pa nhi as ou em pre sas que
go zem de fa vo res do Go ver no Fe de ral de fi ni dos em lei.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia dos pre ce i tos con ti dos nos três
ar ti gos an te ce den tes im por ta per da do man da to.

Art. 26. O man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel com o exer cí cio de
qual quer ou tra fun ção du ran te as ses sões.

Art. 27. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal:

1) es tar na pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá vel
como ele i tor;

2) para a Câ ma ra, ter mais de qua tro anos de ci da dão bra si le i ro,
e para o Se na do mais de seis.

Esta dis po si ção não com pre en de os ci da dãos a que se re fe re o
nº 4 do art. 70.

Art. 28. O Con gres so de cla ra rá, em lei es pe ci al, os ca sos de in com -
pa ti bi li da de ele i to ral. 

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 29. A Câ ma ra dos De pu ta dos com põe-se de re pre sen tan tes
do povo ele i tos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral, me di an te o su frá gio
di re to, ga ran ti da a re pre sen ta ção da mi no ria.

§ 1º O nú me ro dos De pu ta dos será fi xa do por lei em pro por ção
que não ex ce de rá de um por se ten ta mil ha bi tan tes, não de ven do esse
nú me ro ser in fe ri or a qua tro por Esta do.

§ 2º Para este fim man da rá o Go ver no Fe de ral pro ce der, des de já, ao 
re cen se a men to da po pu la ção da Re pú bli ca, o qual será re vis to de ce nal men te.

Art. 30. Com pe te à Câ ma ra a ini ci a ti va do adi a men to da ses são
le gis la ti va e de to das as leis de im pos tos, das leis de fi xa ção das for ças de
ter ra e mar, da dis cus são dos pro je tos ofe re ci dos pelo Po der Exe cu ti vo e a
de cla ra ção da pro ce dên cia ou im pro ce dên cia da acu sa ção con tra o Pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 54, e con tra os se cre tá ri os de Esta do
nos cri mes co ne xos com os do Pre si den te da Re pú bli ca.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 31. O Se na do com põe-se de ci da dãos ele gí ve is nos ter mos do
ar ti go 27 e ma i o res de 35 anos, em nú me ro de três Se na do res por Esta do e três
pelo Dis tri to Fe de ral, ele i tos pelo mes mo modo por que o são os De pu ta dos.

Art. 32. O man da to de Se na dor du ra rá nove anos, re no van do-se
o Se na do pelo ter ço tri e nal men te.
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Pa rá gra fo úni co. O Se na dor ele i to em subs ti tu i ção de ou tro exer -
ce rá o man da to pelo tem po que res ta va ao subs ti tu í do.

Art. 33. O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca será o Pre si den te do
Se na do, onde só terá voto de qua li da de, e será subs ti tu í do, nas au sên ci as e
im pe di men tos, pelo Vice-Pre si den te da mes ma Câ ma ra.

Art. 34. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o Pre si den te
da Re pú bli ca e os de ma is fun ci o ná ri os fe de ra is de sig na dos pela Cons ti tu i ção,
nos ter mos e pela for ma que ela pres cre ve.

§ 1º O Se na do, quan do de li be rar como Tri bu nal de Jus ti ça, será
pre si di do pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Não pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria se não por dois ter ços
dos mem bros pre sen tes.

§ 3º Não po de rá im por ou tras pe nas mais que a per da do car go e 
a in ca pa ci da de de exer cer qual quer ou tro, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça
or di ná ria con tra o con de na do.

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Con gres so

Art. 35. Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal:

1) or çar a re ce i ta, fi xar a des pe sa fe de ral anu al men te e to mar as
con tas da re ce i ta e des pe sa de cada exer cí cio fi nan ce i ro;

2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos, e a fa zer
ou tras ope ra ções de cré di to;

3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca e es ta be le cer os me i os para o
seu pa ga men to;

4) re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das ren das fe de ra is;
5) re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal, bem como o dos Esta dos en tre

si e com o Dis tri to Fe de ral, al fan de gar por tos, cri ar ou su pri mir en tre pos tos;
6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios, que ba nhem mais de um

Esta do ou se es ten dam a ter ri tó ri os es tran ge i ros;
7) de ter mi nar o peso, o va lor, a ins cri ção, o tipo e a de no mi na ção 

das mo e das;
8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela, e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos Esta dos en tre si, 

os do Dis tri to Fe de ral, e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;
11) au to ri zar o go ver no a de cla rar a guer ra se não ti ver lu gar ou

ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e a fa zer a paz;
12) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras; 
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13) mu dar a ca pi tal da União;
14) con ce der sub sí di os aos Esta dos na hi pó te se do art. 5º;
15) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos fe de ra is;
16) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
17) fi xar anu al men te as for ças de ter ra e mar;
18) le gis lar so bre a or ga ni za ção do Exér ci to e da Arma da;
19) con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do País, para ope ra ções mi li ta res;
20) mo bi li zar e uti li zar a Gu ar da Na ci o nal ou mi lí cia cí vi ca, nos

ca sos pre vis tos pela Cons ti tu i ção;
21) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal, na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o sí tio que hou ver sido de cla ra do pelo
Po der Exe cu ti vo, ou seus agen tes res pon sá ve is, na au sên cia do Con gres so; 

22) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o País;

23) le gis lar so bre o di re i to ci vil, cri mi nal, co mer ci al e pro ces su al
da Re pú bli ca;

24) es ta be le cer leis uni for mes so bre na tu ra li za ção e fa lên cia;
25) de fi nir e pu nir os cri mes po lí ti cos, os de fal si fi ca ção da mo e da

e dos tí tu los pú bli cos da União e os co me ti dos no alto mar;
26) cri ar e su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes as atri -

bu i ções, e es ti pu lar-lhes os ven ci men tos;
27) or ga ni zar a jus ti ça fe de ral, nos ter mos do art. 56 e se guin tes

da Se ção III;
28) le gis lar con tra a pi ra ta ria e os aten ta dos ao di re i to das gen tes;
29) con ce der anis tia;
30) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas, por cri mes de res pon -

sa bi li da de, aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
31) le gis lar so bre ter ras e mi nas de pro pri e da de da União;
32) le gis lar so bre a or ga ni za ção mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral,

bem como so bre a po lí cia, o en si no su pe ri or e os de ma is ser vi ços que na
Ca pi tal fo rem re ser va dos para o go ver no da União;

33) sub me ter a le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da
Re pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is ou ou tros es ta be le ci -
men tos e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral; 

34) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os Esta dos;
35) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos

Po de res, que per ten cem à União;

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 507



36) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons -
ti tu i ção;

37) pror ro gar suas ses sões.

Art. 36. Incum be, ou tros sim, ao Con gres so, mas não pri va ti va men te:

1) ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis, e pro vi den ci ar so -
bre as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral;

2) ani mar, no País, o de sen vol vi men to das le tras, ar tes e ciên ci as, 
bem como a imi gra ção, a agri cul tu ra, a in dús tria e o co mér cio, sem pri vi lé gi os 
que to lham a ação dos go ver nos lo ca is;

3) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e se cun dá rio nos Esta dos;
4) pro ver a ins tru ção se cun dá ria no Dis tri to Fe de ral.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 37. Sal vas as ex ce ções do ar ti go 30, to dos os pro je tos de lei
po dem ter ori gem in dis tin ta men te na Câ ma ra ou no Se na do, sob a ini ci a ti va
de qual quer dos seus mem bros.

Art. 38. O pro je to de lei, ado ta do numa das Câ ma ras, será sub -
me ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo, que,
aqui es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá. 

§ 1º Se, po rém, o Pre si den te da Re pú bli ca o jul gar in cons ti tu ci o nal,
ou con trá rio aos in te res ses da na ção, ne ga rá sua san ção den tro de dez dias
úte is, da que le em que re ce beu o pro je to, de vol ven do-o, nes se mes mo pra zo, 
à Câ ma ra, onde ele se hou ver ini ci a do, com os mo ti vos da re cu sa.

§ 2º O si lên cio do Pre si den te da Re pú bli ca no de cên dio im por ta a 
san ção.

Ele dará pu bli ci da de às suas ra zões, no caso de re cu sa de san ção, 
quan do es ti ver en cer ra do o Con gres so.

§ 3º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, aí se su je i ta rá a
uma dis cus são e à vo ta ção no mi nal, con si de ran do-se apro va do, se ob ti ver
dois ter ços dos su frá gi os pre sen tes. Nes te caso, o pro je to será re me ti do à
ou tra Câ ma ra, que, se o apro var pe los mes mos trâ mi tes e pela mes ma ma i o -
ria, o en vi a rá, como lei, ao Po der Exe cu ti vo para a for ma li da de da pro mul ga -
ção. 

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin te lei
(ou re so lu ção)”;

2) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu pro mul go a se guin te lei
(ou re so lu ção)”.
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Art. 39. Não sen do a lei pro mul ga da pelo Pre si den te da Re pú bli ca 
nos ca sos dos §§ 2º e 3º do art. 38, den tro de 48 ho ras, o Pre si den te do Se na do 
ou o Vice-Pre si den te, se o pri me i ro não o fi zer em igual pra zo, a pro mul ga rá, 
usan do a se guin te fór mu la: “F., Pre si den te (ou Vice-Pre si den te) do Se na do,
faço sa ber aos que a pre sen te vi rem que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
pro mul ga a se guin te lei ou re so lu ção”.

Art. 40. O Pro je to de uma Câ ma ra, emen da do na ou tra, vol ve rá à 
pri me i ra, que, se ace i tar, as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do em con for mi -
da de de las, ao Po der Exe cu ti vo.

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá à Câ ma ra re vi so ra, e con si de -
rar-se-ão apro va das as al te ra ções, se ob ti ve rem dois ter ços dos vo tos dos
mem bros pre sen tes. O pro je to será en tão re me ti do à Câ ma ra ini ci a do ra, que 
só po de rá re pro var pela mes ma ma i o ria.

§ 2º Re je i ta das des se modo as al te ra ções, o pro je to sub me ter-se-á
sem elas à san ção.

Art. 41. Os pro je tos re je i ta dos, ou não san ci o na dos, não se po de -
rão re no var na mes ma ses são le gis la ti va.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 42. Exer ce o Po der Exe cu ti vo o Pre si den te da Re pú bli ca dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, como che fe ele ti vo da Na ção.

§ 1º Subs ti tui o Pre si den te, no caso de im pe di men to, e su ce de-lhe 
no de fal ta, o Vice-Pre si den te, ele i to si mul ta ne a men te como ele.

§ 2º No im pe di men to, ou fal ta do Vice-Pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos à pre si dên cia o Vice-Pre si den te do Se na do, o Pre si den te 
da Câ ma ra e o do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º São con di ções es sen ci a is, para ser ele i to Pre si den te ou
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca:

1) ser bra si le i ro nato;
2) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3) ser ma i or de 35 anos.
Art. 43. Se, no caso de vaga, por qual quer ca u sa, da Pre si dên cia

ou Vice-Pre si dên cia, não hou ve rem ain da de cor ri do dois anos do pe río do
pre si den ci al, pro ce der-se-á a nova ele i ção. 

Art. 44. O Pre si den te exer ce rá o car go por qua tro anos, não po den do 
ser re e le i to para o pe río do pre si den ci al ime di a to.
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§ 1º O Vice-Pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al não po de rá ser ele i to Pre si den te para o pe río do se guin te.

§ 2º O Pre si den te de i xa rá o exer cí cio de suas fun ções, im pror ro -
ga vel men te, no mes mo dia em que ter mi nar o seu pe río do pre si den ci al,
su ce den do-lhe logo o re cém-ele i to.

§ 3º Se este se achar im pe di do, ou fal tar, a subs ti tu i ção far-se-á
nos ter mos do art. 42, §§ 1º e 2º.

§ 4º O pri me i ro pe río do pre si den ci al ter mi na rá a 15 de no vem -
bro de 1894.

Art. 45. Ao em pos sar-se do car go, o Pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são do Con gres so, ou se este não es ti ver re u ni do, ante o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten -
tar-lhe a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”

Art. 46. O Pre si den te e o Vice-Pre si den te não po dem sair do ter ri tó -
rio na ci o nal sem per mis são do Con gres so, sob pena de per de rem o car go.

Art. 47. O Pre si den te e o Vice-Pre si den te per ce be rão sub sí dio,
fi xa do pelo Con gres so no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 48. O Pre si den te e o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca se rão ele i tos 
por su frá gio di re to da Na ção, e ma i o ria ab so lu ta de vo tos.

§ 1º A ele i ção terá lu gar no dia 1º de mar ço do úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al, pro ce den do-se na Ca pi tal Fe de ral e nas ca pi ta is dos
Esta dos à apu ra ção dos vo tos re ce bi dos nas res pec ti vas cir cuns cri ções.

O Con gres so fará a apu ra ção na sua pri me i ra ses são do mes mo
ano, com qual quer nú me ro de mem bros pre sen tes.

§ 2º Se ne nhum dos vo ta dos hou ver al can ça do ma i o ria ab so lu ta,
o Con gres so ele ge rá, por ma i o ria dos vo tos pre sen tes, um den tre os que
ti ve rem al can ça do as duas vo ta ções mais ele va das, na ele i ção di re ta.

Em caso de em pa te, con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho.
§ 3º O pro ces so da ele i ção e da apu ra ção será re gu la do por lei

or di ná ria.
§ 4º São ine le gí ve is para os car gos de Pre si den te e Vice-Pre si -

den te os pa ren tes con san güí ne os e afins, nos 1º e 2º gra us, do Pre si den te ou
Vice-Pre si den te, que se achar em exer cí cio no mo men to da ele i ção ou que o
te nha de i xa do até seis me ses an tes.
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CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 49. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te da Re pú bli ca:

1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do
Con gres so; ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para a sua fiel
exe cu ção;

2) no me ar e de mi tir li vre men te os Mi nis tros de Esta do;
3) exer cer ou de sig nar quem deve exer cer o co man do su pre mo

das for ças de ter ra e mar dos Esta dos Uni dos do Bra sil, quan do fo rem
cha ma dos às ar mas em de fe sa in ter na ou ex ter na da União;

4) ad mi nis trar o Exér ci to e a Arma da e dis tri bu ir as res pec ti vas
for ças, con for me as leis e as ne ces si da des do Go ver no Na ci o nal;

5) pro ver os car gos ci vis e mi li ta res de ca rá ter fe de ral, sal vas as
res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção;

6) in dul tar e co mu tar as pe nas nos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral, sal vo nos ca sos a que se re fe rem os arts. 35, nº 30, e 53, § 2º;

7) de cla rar a guer ra, e fa zer a paz nos ter mos do art. 35, nº 11;
8) de cla rar ime di a ta men te a guer ra, nos ca sos de in va são ou

agres são es tran ge i ra;
9) dar con ta anu al men te da si tu a ção do País ao Con gres so Na ci o -

nal, in di can do-lhe as pro vi dên ci as e re for mas ur gen tes, em uma men sa gem, 
que re me te rá ao se cre tá rio do Se na do no dia da aber tu ra da ses são le gis la ti va;

10) con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te;
11) no me ar os ma gis tra dos fe de ra is me di an te pro pos ta do Su pre -

mo Tri bu nal;
12) no me ar os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os mi nis -

tros di plo má ti cos, su je i tan do a no me a ção à apro va ção do Se na do.
Na au sên cia do Con gres so, de sig ná-los-á em co mis são até que o

Se na do se pro nun cie;
13) no me ar os de ma is mem bros do cor po di plo má ti co e os agen tes

con su la res;
14) man ter as re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
15) de cla rar, por si ou seus agen tes res pon sá ve is, o es ta do de

sí tio em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, nos ca sos de agres são es tran -
ge i ra, ou gra ve co mo ção in tes ti na (art. 6º, nº 3; art. 35, nº 21, e art. 81);

16) en ta bu lar ne go ci a ções in ter na ci o na is, ce le brar ajus tes, con ces -
sões e tra ta dos, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e apro var os que os
Esta dos ce le bra rem na con for mi da de do art. 66, sub me ten do-os, quan do
cum prir, à au to ri da de do Con gres so. 
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CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 50. O Pre si den te da Re pú bli ca é au xi li a do pe los Mi nis tros de 
Esta do, agen tes de sua con fi an ça, que lhe subs cre vem os atos, e pre si dem
cada um a uma das se cre ta ri as em que se di vi de a ad mi nis tra ção fe de ral.

Art. 51. Os Mi nis tros de Esta do não po de rão acu mu lar o exer cí cio
de ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca, nem ser ele i tos Pre si den te ou
Vice-Pre si den te da União, De pu ta do ou Se na dor.

Pa rá gra fo úni co. O De pu ta do, ou Se na dor que ace i tar o car go de
Mi nis tro de Esta do per de rá o man da to, e pro ce der-se-á ime di a ta men te a
nova ele i ção, na qual não po de rá ser vo ta do.

Art. 52. Os Mi nis tros de Esta do não po de rão com pa re cer às ses sões 
do Con gres so e só se co mu ni ca rão com ele por es cri to, ou pes so al men te em
con fe rên cia com as co mis sões das Câ ma ras.

Os re la tó ri os anu a is dos Mi nis tros se rão di ri gi dos ao Pre si den te
da Re pú bli ca e dis tri bu í dos por to dos os mem bros do Con gres so.

Art. 53. Os Mi nis tros de Esta do não são res pon sá ve is pe ran te o
Con gres so ou pe ran te os Tri bu na is, pe los con se lhos da dos ao Pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 1º Res pon dem, po rém, quan to aos seus atos, pe los cri mes qua li fi -
ca dos em lei.

§ 2º Nos cri mes co muns e de res pon sa bi li da de se rão pro ces sa dos 
e jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e, nos co ne xos com os do Pre si -
den te da Re pú bli ca, pela au to ri da de com pe ten te para o jul ga men to des te.

CAPÍTULO V
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 54. O Pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será sub me ti do
a pro ces so e a jul ga men to, de po is que a Câ ma ra de cla rar pro ce den te a acu -
sa ção, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos cri mes co muns, e nos de
res pon sa bi li da de, pe ran te o Se na do.

Pa rá gra fo úni co. De cre ta da a pro ce dên cia da acu sa ção, fi ca rá o
Pre si den te sus pen so de suas fun ções.

Art. 55. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do Pre si den te da
Re pú bli ca, que aten ta rem con tra:

1) a exis tên cia po lí ti ca da União;
2) a Cons ti tu i ção e a for ma do go ver no fe de ral;
3) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
4) o gozo e exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos, ou in di vi du a is;
5) a se gu ran ça in ter na do País;
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6) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
7) a guar da e em pre go cons ti tu ci o nal dos di nhe i ros pú bli cos;
8) as leis or ça men tá ri as vo ta das pelo Con gres so.

§ 1º Esses de li tos se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.
§ 2º Ou tra lei lhes re gu la rá a acu sa ção, o pro ces so e o jul ga men to.
§ 3º Ambas es sas leis se rão fe i tas na pri me i ra ses são do pri me i ro

Con gres so.

SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 56. O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gão um Su pre mo 
Tri bu nal, com sede na Ca pi tal da Re pú bli ca e tan tos ju í zes e tri bu na is fe de ra is, 
dis tri bu í dos pelo País, quan tos o Con gres so cri ar.

Art. 57. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com por-se-á de quin ze ju í zes, 
no me a dos na for ma do art. 49, nú me ro 12, den tre os ci da dãos de no tá vel
sa ber e re pu ta ção ele gí ve is para o Se na do.

Art. 58. Os ju í zes fe de ra is são vi ta lí ci os e per de rão o car go uni ca -
men te por sen ten ça ju di ci al.

§ 1º Os seus ven ci men tos se rão de ter mi na dos por lei e não po de rão 
ser di mi nu í dos.

§ 2º O Se na do jul ga rá os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
nos cri mes de res pon sa bi li da de, e este os ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 59. Os tri bu na is fe de ra is ele ge rão de seu seio os seus pre si -
den tes e or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as.

§ 1º A no me a ção e a de mis são dos em pre ga dos de Se cre ta ria,
bem como o pro vi men to dos ofí ci os de jus ti ça nas cir cuns tân ci as ju di ciá ri as, 
com pe tem res pec ti va men te aos pre si den tes dos tri bu na is.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, den tre os mem bros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i ções 
se de fi ni rão em lei.

Art. 60. Ao Su pre mo Tri bu nal com pe te:

I – pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pri va ti va men te:
a) o Pre si den te da Re pú bli ca nos cri mes co muns, e os Mi nis tros

de Esta do nos ca sos do art. 53;
b) os Mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e nos de res -

pon sa bi li da de;
c) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os Esta dos, ou en tre es tes

uns com os ou tros;
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d) os li tí gi os e as re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União 
ou os Esta dos;

e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si, ou en tre
es tes e os dos Esta dos, as sim como os dos ju í zes e tri bu na is de um Esta do
com os ju í zes e os tri bu na is de ou tro Esta do;

II – jul gar, em grau de re cur so, as ques tões re sol vi das pe los ju í zes e 
tri bu na is fe de ra is, as sim como as de que tra tam o pre sen te ar ti go, § 1º, e o
art. 61;

III – re ver os pro ces sos fin dos, nos ter mos do art. 82.

§ 1º Das sen ten ças das jus ti ças dos Esta dos em úl ti ma ins tân cia
ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

a) quan do se ques ti o nar so bre a va li da de, ou a apli ca ção de
tra ta dos e leis fe de ra is, e a de ci são do tri bu nal do Esta do for con tra ela;

b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou de atos dos go ver nos
dos Esta dos em face da Cons ti tu i ção, ou das leis fe de ra is, e a de ci são do
tri bu nal do Esta do con si de rar vá li dos os atos, ou as leis im pug na das.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos Esta dos, a jus ti ça
fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is, e vice-ver sa, as
jus ti ças dos Esta dos con sul ta rão a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is,
quan do hou ve rem de in ter pre tar leis da União.

Art. 61. Com pe te aos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is pro ces sar e jul gar:

a) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa,
em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;

b) to das as ca u sas pro pos tas con tra o go ver no da União ou Fa zen -
da Na ci o nal, fun da das em dis po si ções da Cons ti tu i ção, leis e re gu la men tos
do Po der Exe cu ti vo, ou em con tra tos ce le bra dos com o mes mo go ver no;

c) as ca u sas pro ve ni en tes de com pen sa ção, re i vin di ca ções, in de -
ni za ção de pre ju í zos ou qua is quer ou tras, pro pos tas pelo go ver no da União 
con tra par ti cu la res ou vice-ver sa;

d) os li tí gi os en tre um Esta do e ci da dãos de ou tro, ou en tre ci da dãos 
de Esta dos di ver sos, di ver si fi can do as leis des tes;

e) os ple i tos en tre Esta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
f) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das, quer em con tra tos

com o Go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União com
ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do País;

h) as ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter na ci o nal;
i) os cri mes po lí ti cos.
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§ 1º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral
às jus ti ças dos Esta dos.

§ 2º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta -
das por ofi ci a is ju di ciá ri os da União, aos qua is a po lí cia lo cal é obri ga da a
pres tar au xí lio, quan do in vo ca do por eles.

Art. 62. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta dos, nas ma -
té ri as de sua com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e às ques tões, sal vo
quan to a:

1) ha be as cor pus ; ou 
2) es pó lio de es tran ge i ro, quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta

em con ven ção, ou tra ta do.
Em tais ca sos ha ve rá re cur so vo lun tá rio para o Su pre mo Tri bu -

nal Fe de ral.
Art. 63. As jus ti ças dos Esta dos não po dem in ter vir em ques tões

sub me ti das aos tri bu na is fe de ra is, nem anu lar, al te rar ou sus pen der as suas 
sen ten ças, ou or dens. E re ci pro ca men te, a Jus ti ça fe de ral não pode in ter vir
em ques tões sub me ti das aos tri bu na is dos Esta dos, nem anu lar, al te rar ou
sus pen der as de ci sões ou or dens des tes, ex ce tu a dos os ca sos ex pres sa men te 
de cla ra dos nes ta Cons ti tu i ção.

TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 64. Cada Esta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis que 
ado tar, res pe i ta dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União.

Art. 65. Per ten cem aos Esta dos as mi nas e ter ras de vo lu tas si tu a das 
nos seus res pec ti vos ter ri tó ri os, ca ben do à União so men te a por ção de ter ri tó -
rio que for in dis pen sá vel para a de fe sa da fron te i ra, for ti fi ca ção, cons tru ção
mi li tar e es tra das de fer ro fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os pró pri os na ci o na is, que não fo rem ne ces sá ri -
os para ser vi ços da União, pas sa rão ao do mí nio dos Esta dos, em cujo ter ri -
tó rio es ti ve rem si tu a dos.

Art. 66. É fa cul ta do aos Esta dos:

1) ce le brar en tre si ajus tes e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co
(art. 49, nº 16);

2) em ge ral todo e qual quer po der, ou di re i to, que lhes não for
ne ga do por cláu su la ex pres sa ou im pli ci ta men te con ti da nas cláu su las
ex pres sas da Cons ti tu i ção.

Art. 67. É de fe so aos Esta dos:

1) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va, ou ju di ciá ria da União, ou de qual quer dos Esta dos;
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2) re je i tar a mo e da, ou a emis são ban cá ria em cir cu la ção por ato
do Go ver no Fe de ral;

3) fa zer, ou de cla rar guer ra en tre si e usar de re pre sá li as;
4) de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma dos pe las jus ti ças

de ou tros Esta dos, ou do Dis tri to Fe de ral, se gun do as leis da União, por que 
esta ma té ria se re ger (art. 35, nº 34).

Art. 68. Sal vo as res tri ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção e nas
leis fe de ra is, o Dis tri to Fe de ral é ad mi nis tra do pe las au to ri da des mu ni ci pa is.

Pa rá gra fo úni co. As des pe sas de ca rá ter lo cal, na Ca pi tal da
Re pú bli ca, in cum bem ex clu si va men te à au to ri da de mu ni ci pal.

TÍTULO III
Do Mu ni cí pio

Art. 69. Os Esta dos or ga ni zar-se-ão de for ma que fi que as se gu ra da
a au to no mia dos mu ni cí pi os, em tudo quan to dis ser res pe i to as seu pe cu li ar 
in te res se.

TÍTULO IV
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

SEÇÃO I
Das Qu a li da des do Ci da dão Bra si le i ro

Art. 70. São ci da dãos bra si le i ros:

1) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -
din do este a ser vi ço de sua na ção;

2) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca;

3) os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ver nou tro país a ser vi ço da
Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se;

4) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil aos 15 de no vem bro
de 1889, não de cla ra rem, den tro em seis me ses de po is de en trar em vi gor a
Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;

5) os es tran ge i ros, que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil, e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ras, ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros, con tan to que re si dam
no Bra sil, sal vo se ma ni fes ta rem a in ten ção de não mu dar de na ci o na li da de;

6) os es tran ge i ros, por ou tro modo na tu ra li za dos.
Art. 71. São ele i to res os ci da dãos ma i o res de 21 anos, que se alis -

ta rem na for ma da lei. 

§ 1º Não po dem alis tar-se ele i to res para as ele i ções fe de ra is, ou
para as dos Esta dos:
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1) os men di gos;
2) os anal fa be tos;
3) as pra ças de pré, ex ce tu an do os alu nos das es co las mi li ta res

de en si no su pe ri or;
4) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções,

ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên cia,
re gra, ou es ta tu to, que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al.

§ 2º São ine le gí ve is os ci da dãos não alis tá ve is.

Art. 72. Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem, ou
per dem nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos.

§ 1º Sus pen dem-se:
a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

§ 2º Per dem-se:

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro;

b) por ace i ta ção de em pre go ou pen são, sem li cen ça do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral.

§ 3º Uma lei fe de ral de ter mi na rá as con di ções de re a qui si ção dos 
di re i tos de ci da dão bra si le i ro.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 73. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros
re si den tes no País a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer, ou de i xar de fa zer al gu ma 
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gi os de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, e ex tin gue as or dens ho no rí fi cas exis ten tes e to das as suas 
prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los no bi liár qui cos e de con se lho.

§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer
pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se, para esse fim e ad qui rin do
bens, ob ser va das as dis po si ções do di re i to co mum.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, cuja ce le bra ção
será gra tu i ta.

§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos, a prá ti ca
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dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes, des de que não ofen dam a
mo ral pú bli ca e as leis.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al nem

terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União, ou o dos
Esta dos.

§ 8º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se li vre men te e sem
ar mas; não po den do in ter vir a po lí cia, se não para man ter a or dem pú bli ca.

§ 9º É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te
pe ti ção, aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver a 
res pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 10. Em tem po de paz, qual quer um pode en trar no ter ri tó rio
na ci o nal ou dele sair, com a sua for tu na e bens, quan do e como lhe con vi er
in de pen den te men te de pas sa por te.

§ 11. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode aí pe ne -
trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a ví ti mas de
cri mes, ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos na lei.

§ 12. Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção de pen sa men to
pela im pren sa, ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos, que co me ter, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter -
mi nar. Não é per mi ti do o ano ni ma to.

§ 13. À ex ce ção do fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu -
tar-se, se não de po is de pro nún cia do in di ci a do, sal vo os ca sos de ter mi na dos
em lei, e me di an te or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 14. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vo as ex ce ções es pe ci fi ca das em lei, nem le va do à pri são, ou
nela de ti do, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos em que a lei a ad mi tir.

§ 15. Nin guém será sen ten ci a do, se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir-tude de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 16. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com
to dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue
em 24 ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de com pe ten te, com os no mes 
do acu sa dor e das tes te mu nhas.

§ 17. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a sua ple ni tu de, 
sal vo a de sa pro pri a ção por ne ces si da de, ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via.

As mi nas per ten cem ao pro pri e tá rio do solo, sal vo as li mi ta ções
que fo rem es ta be le ci das por lei a bem da ex plo ra ção des te ramo de in dús tria.

§ 18. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 19. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 20. Fica abo li da a pena de ga lés e a de ba ni men to ju di ci al.
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§ 21. Fica igual men te abo li da a pena de mor te, re ser va das as dis -
po si ções da le gis la ção mi li tar em tem po de guer ra.

§ 22. Dar-se-á o ha be as cor pus sem pre que o in di ví duo so frer ou
se achar em imi nen te pe ri go de so frer vi o lên cia, ou co a ção, por ile ga li da de,
ou abu so de po der.

§ 23. À ex ce ção das ca u sas, que por sua na tu re za, per ten çam a
ju í zos es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do.

§ 24. É ga ran ti do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são mo ral,
in te lec tu al e in dus tri al.

§ 25. Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, aos qua -
is fi ca rá ga ran ti do por lei um pri vi lé gio tem po rá rio, ou será con ce di do pelo
Con gres so um prê mio ra zoá vel quan do haja con ve niên cia de vul ga ri zar o in -
ven to.

§ 26. Aos au to res de obras li te rá ri as e ar tís ti cas é ga ran ti do o
di re i to ex clu si vo de re pro du zi-las pela im pren sa ou por qual quer ou tro
pro ces so me câ ni co.

Os her de i ros dos au to res go za rão des se di re i to pelo tem po que a 
lei de ter mi nar.

§ 27. A lei as se gu ra rá tam bém a pro pri e da de das mar cas de
fá bri ca.

§ 28. Por mo ti vo de cren ça ou de fun ção re li gi o sa, ne nhum ci da dão 
bra si le i ro po de rá ser pri va do de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos, nem exi -
mir-se do cum pri men to de qual quer de ver cí vi co.

§ 29. Os que ale ga rem mo ti vo de cren ça re li gi o sa com o fim de se 
isen ta rem de qual quer ônus que as leis da Re pú bli ca im po nham aos ci da dãos,
e os que ace i ta rem con de co ra ção ou tí tu los no bi liár qui cos es tran ge i ros per -
de rão to dos os di re i tos po lí ti cos.

§ 30. Ne nhum im pos to de qual quer na tu re za po de rá ser co bra do 
se não em vir tu de de uma lei que o au to ri ze.

§ 31. É man ti da a ins ti tu i ção do júri.

Art. 74. Os car gos pú bli cos ci vis, ou mi li ta res, são aces sí ve is a
to dos os bra si le i ros, ob ser va das as con di ções de ca pa ci da de es pe ci al, que a
lei es ta tu ir, sen do, po rém, ve da das as acu mu la ções re mu ne ra das.

Art. 75. As pa ten tes, os pos tos e os car gos ina mo ví ve is são ga ran -
ti dos em toda a sua ple ni tu de.

Art. 76. A apo sen ta do ria só po de rá ser dada aos fun ci o ná ri os
pú bli cos em caso de in va li dez no ser vi ço da Na ção.

Art. 77. Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da só per de rão suas
pa ten tes, por sen ten ça ma i or de dois anos de pri são pas sa da em jul ga do
nos tri bu na is com pe ten tes.
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Art. 78. Os mi li ta res de ter ra e mar te rão foro es pe ci al nos de li tos 
mi li ta res.

§ 1º Este foro com por-se-á de um Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, cu jos
mem bros se rão vi ta lí ci os, e dos con se lhos ne ces sá ri os para a for ma ção da
cul pa e jul ga men to dos cri mes.

§ 2º A or ga ni za ção e atri bu i ções do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar se rão 
re gu la das por lei.

Art. 79. A es pe ci fi ca ção das ga ran ti as e di re i tos ex pres sos na Cons -
ti tu i ção não ex clui ou tras ga ran ti as e di re i tos não enu me ra dos, mas re sul tan tes 
da for ma de go ver no que ela es ta be le ce e dos prin cí pi os que con sig na.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 80. O ci da dão in ves ti do em fun ções de qual quer dos três
po de res fe de ra is não po de rá exer cer as de ou tro.

Art. 81. Po der-se-á de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do
ter ri tó rio da União, sus pen den do-se aí as ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po
de ter mi na do, quan do a se gu ran ça da Re pú bli ca o exi gir, em caso de agres são 
es tran ge i ra, ou co mo ção in tes ti na (art. 35, nº 21).

§ 1º Não se achan do re u ni do o Con gres so, e cor ren do a pá tria imi -
nen te pe ri go, exer ce rá essa atri bu i ção o Po der Exe cu ti vo Fe de ral (art. 49, nº 15).

§ 2º Este po rém, du ran te o es ta do de sí tio, res trin gir-se-á, nas
me di das de re pres são con tra as pes so as, a im por:

1) a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes co muns;
2) o des ter ro para ou tros sí ti os do ter ri tó rio na ci o nal;
3) logo que se re u nir o Con gres so, o Pre si den te da Re pú bli ca lhe

re la ta rá, mo ti van do-as, as me di das de ex ce ção, que hou ve rem sido to ma das;
4) as au to ri da des que te nham or de na do tais me di das são res pon -

sá ve is pe los abu sos co me ti dos.
Art. 82. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria cri me, po de rão ser re vis -

tos, a qual quer tem po, em be ne fí cio dos con de na dos, pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, para re for mar, ou con fir mar a sen ten ça.

§ 1º A lei mar ca rá os ca sos e a for ma da re vi são, que po de rá ser
re que ri da pelo sen ten ci a do, por qual quer do povo, ou ex of fi cio pelo Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

§ 2º Na re vi são não po dem ser agra va das as pe nas da sen ten ça
re vis ta.

§ 3º As dis po si ções do pre sen te ar ti go são ex ten si vas aos pro ces sos
mi li ta res.
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Art. 83. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos e omis sões em que in cor re rem no exer cí cio de seus car gos, as sim
como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia em que não res pon sa bi li za rem efe ti -
va men te os seus su bal ter nos.

Pa rá gra fo úni co. O fun ci o ná rio pú bli co obri gar-se-á por com pro -
mis so for mal, no ato da pos se, ao de sem pe nho dos seus de ve res le ga is.

Art. 84. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis do 
an ti go re gi me, no que ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não for con trá rio ao sis te ma
de go ver no fir ma do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela con sa gra dos.

Art. 85. O Go ver no da União afi an ça o pa ga men to da dí vi da
pú bli ca in ter na e ex ter na.

Art. 86. Os ofi ci a is do qua dro e das clas ses ane xas da Arma da
te rão as mes mas pa ten tes e van ta gens que os do Exér ci to nos car gos de
ca te go ria cor res pon den te.

Art. 87. Todo bra si le i ro é obri ga do ao ser vi ço mi li tar, em de fe sa
da Pá tria e da Cons ti tu i ção, na for ma das leis fe de ra is.

Art. 88. O Exér ci to fe de ral com por-se-á de con tin gen te que os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral são obri ga dos a for ne cer, cons ti tu í dos de con -
for mi da de com a lei ânua de fi xa ção de for ças.

§ 1º Uma lei fe de ral de ter mi na rá a or ga ni za ção ge ral do Exér ci to, 
de acor do com o § 18 do art. 35.

§ 2º A União se en car re ga rá da ins tru ção mi li tar dos cor pos e
ar mas e da ins tru ção mi li tar su pe ri or.

§ 3º Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar for ça do.
§ 4º O Exér ci to e Arma da com por-se-ão por vo lun ta ri a do, sem

prê mio, e, em fal ta des te, pelo sor te io, pre vi a men te or ga ni za do.
Con cor rem, para o pes so al da Arma da, a Esco la Na val, as de

Apren di zes Ma ri nhe i ros e a Ma ri nha Mer can te, me di an te sor te io.
Art. 89. Os Esta dos Uni dos do Bra sil, em caso al gum, se em pe -

nha rão em guer ra de con quis ta, di re ta ou in di re ta men te, por si ou em ali an ça 
com ou tra na ção.

Art. 90. É ins ti tu í do um tri bu nal de con tas para li qui dar as contas
da re ce i ta e des pe sa e ve ri fi car a sua le ga li da de, an tes de se rem pres ta das
ao Con gres so.

Os mem bros des te tri bu nal se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca com apro va ção do Se na do, e so men te per de rão os seus lu ga res
por sen ten ça.

Art. 91. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, por ini ci a ti va do
Con gres so Na ci o nal ou das Assem bléi as dos Esta dos.

§ 1º Con si de rar-se-á pro pos ta a re for ma, quan do, sen do apre -
sen ta da por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer das
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Câ ma ras do Con gres so Na ci o nal, for ace i ta, em três dis cus sões, por dois
ter ços dos vo tos numa e nou tra Câ ma ra, ou quan do for so li ci ta da por dois
ter ços dos Esta dos, no de cur so de um ano, re pre sen ta do cada Esta do pela
ma i o ria de vo tos de sua as sem bléia.

§ 2º Essa pro pos ta dar-se-á por apro va da, se no ano se guin te o
for, me di an te três dis cus sões, por ma i o ria de dois ter ços dos vo tos nas duas 
Câ ma ras do Con gres so. 

§ 3º A pro pos ta apro va da pu bli car-se-á com as as si na tu ras dos
pre si den tes e se cre tá ri os das duas Câ ma ras, e in cor po rar-se-á à Cons ti tu i ção
como par te in te gran te dela.

§ 4º Não po de rão ser ad mi ti dos como ob je to de de li be ra ção, no
Con gres so, pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va, ou a
igual da de da re pre sen ta ção dos Esta dos no Se na do.

Art. 92. Apro va da esta Cons ti tu i ção, será ela pro mul ga da pela
Mesa do Con gres so e as si na da pe los mem bros des te.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, o Con gres so, re u ni do em
Assem bléia Ge ral, ele ge rá em se gui da, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, na
pri me i ra vo ta ção, e, se ne nhum can di da to a ob ti ver, por ma i o ria re la ti va, na 
se gun da, o Pre si den te e o Vice-Pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 1º Essa ele i ção será fe i ta em dois es cru tí ni os dis tin tos para o
Pre si den te e Vice-Pre si den te, res pec ti va men te, re ce ben do-se e apu ran do-se
em pri me i ro lu gar as cé du las para Pre si den te e pro ce den do-se em se gui da
do mes mo modo para o Vice-Pre si den te.

§ 2º O Pre si den te e o Vice-Pre si den te, ele i tos na for ma des te ar ti go,
ocu pa rão a pre si dên cia e a Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca du ran te o pri me i ro 
pe río do pre si den ci al.

§ 3º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 4º Con clu í da ela, o Con gres so dará por ter mi na da a sua mis são 

cons ti tu in te, e se pa ran do-se em Câ ma ra e Se na do, en ce ta rá o exer cí cio de
suas fun ções nor ma is a 15 de ju nho do cor ren te ano, não po den do em hi pó -
te se al gu ma ser dis sol vi do.

§ 5º No pri me i ro ano da pri me i ra Le gis la tu ra logo nos tra ba lhos
pre pa ra tó ri os, dis cri mi na rá o Se na do o pri me i ro e se gun do ter ço de seus
mem bros, cujo man da to há de ces sar no ter mo do pri me i ro e do se gun do triê -
nio.

§ 6º Essa dis cri mi na ção efe tu ar-se-á em três lis tas, cor res pon den tes
aos três ter ços, guar dan do-se os Se na do res de cada Esta do e os do Dis tri to
Fe de ral pela or dem de sua vo ta ção res pec ti va, de modo que se dis tri bui ao
ter ço do úl ti mo triê nio o pri me i ro vo ta do no Dis tri to Fe de ral e em cada um
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dos Esta dos, e aos dois ter ços se guin tes os ou tros dois no mes na es ca la dos
su frá gi os ob ti dos.

§ 7º Em caso de em pa te, con si de rar-se-ão fa vo re ci dos os mais
ve lhos, de ci din do-se por sor te io, quan do a ida de for igual.

Art. 2º O Esta do, que até ao fim do ano de 1892 não hou ver
de cre ta do a sua Cons ti tu i ção, será sub me ti do, por ato do Con gres so, à
de um dos ou tros, que mais con ve ni en te a essa adap ta ção pa re cer, até
que o Esta do su je i to a esse re gi me a re for me, pelo pro ces so nela de ter -
mi na do.

Art. 3º À pro por ção que os Esta dos se fo rem or ga ni zan do, o
Go ver no Fe de ral en tre gar-lhe-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços que pela
Cons ti tu i ção lhes com pe ti rem, e li qui da rá a res pon sa bi li da de da Admi -
nis tra ção Fe de ral no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do pes so al
res pec ti vo.

Art. 4º Enquan to os Esta dos se ocu pa rem em re gu la ri zar as
des pe sas du ran te o pe río do de or ga ni za ção dos seus ser vi ços o Go ver no
Fe de ral abrir-lhes-á, para esse fim, cré di tos es pe ci a is, se gun do as con di ções
es ta be le ci das por lei.

Art. 5º Nos Esta dos que se fo rem or ga ni zan do, en tra rá em vi gor
a clas si fi ca ção das ren das es ta be le ci das na Cons ti tu i ção.

Art. 6º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra fe de ral e
para os Esta dos se rão pre fe ri dos os ju í zes de di re i to e os de sem bar ga do res
de mais nota.

Os que não fo rem ad mi ti dos na nova or ga ni za ção ju di ciá ria, e
ti ve rem mais de 30 anos de exer cí cio, se rão apo sen ta dos com to dos os seus
ven ci men tos.

Os que ti ve rem me nos de 30 anos de exer cí cio, con ti nu a rão a
per ce ber seus or de na dos, até que se jam apro ve i ta dos ou apo sen ta dos com
or de na do cor res pon den te ao tem po de exer cí cio.

As des pe sas com os ma gis tra dos apo sen ta dos ou pos tos em
dis po ni bi li da de se rão pa gos pelo Go ver no Fe de ral.

Art. 7º É con ce di da a D. Pe dro de Alcân ta ra, ex-Impe ra dor do
Bra sil, uma pen são que, a con tar de 15 de no vem bro de 1889, ga ran ta-lhe,
por todo o tem po de sua vida, sub sis tên cia de cen te. O Con gres so or di ná rio, 
em sua pri me i ra re u nião, fi xa rá o quan tum des ta pen são.

Art. 8º Será ad qui ri da a casa em que fa le ceu o Dr. Ben ja mim
Cons tant, na qual se co lo ca rá uma lá pi de em ho me na gem à me mó ria do
gran de pa tri o ta – o fun da dor da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. À vi ú va será con ce di do usu fru to du ran te a sua
vida, pas san do ao de po is para a Na ção, como pro pri e da de na ci o nal.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 523



Sala das Co mis sões, 21 de fe ve re i ro de 1891. – U. do Ama ral –
La u ro So dré – La u ro Mül ler – Ma nu el Fran cis co Ma cha do – Vir gí lio C. Da má sio – 
Jo a quim Ca tun da – Lo pes Tro vão – Gil Gou lart – Ma nu el P. de Oli ve i ra Va la dão – 
Te o do ro Alves Pa che co – José Hi gi no – Ga bi no Be sou ro – Jú lio de Cas ti lhos –
Le o pol do Bu lhões – Dr. J. B. La per – João So a res Ne i va.

Extra í do de Anais do Con gres so Cons ti tu in te da Re pú bli ca. Impren sa Na ci o nal. Rio de Ja ne i ro.
1925.
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325.5 – CONSTITUIÇÃO DA  REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL (24 FEVEREIRO 1891)

Nós, os re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni dos
em Con gres so Cons ti tu in te, para or ga ni zar um re gi me 
li vre e de mo crá ti co, es ta be le ce mos, de cre ta mos e
pro mul ga mos a se guin te

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A na ção bra si le i ra ado ta como for ma de go ver no, sob o
re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va pro cla ma da a 15
de no vem bro de 1889, e cons ti tui-se, por união per pé tua e in dis -

so lú vel das suas an ti gas pro vín ci as, em Esta dos Uni dos do Bra sil.
Art. 2º Cada uma das an ti gas pro vín ci as for ma rá um Esta do, e

o an ti go mu ni cí pio ne u tro cons ti tu i rá o Dis tri to Fe de ral, con ti nu an do a ser 
a ca pi tal da União en quan to não se der exe cu ção ao dis pos to no ar ti go
se guin te.

Art. 3º Fica per ten cen do à União, no pla nal to cen tral da Re pú bli ca,
uma zona de 14.400 qui lô me tros qua dra dos, que será opor tu na men te de mar -
ca da, para nela es ta be le cer-se a fu tu ra ca pi tal fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a da a mu dan ça da ca pi tal, o atu al Dis tri to
Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um es ta do.

Art. 4º Os es ta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se,
ou des mem brar-se, para se ane xar a ou tros, ou for mar no vos es ta dos, me di an te
aqui es cên cia das res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas, em duas ses sões anu a is 
su ces si vas, e apro va ção do Con gres so Na ci o nal.



Art. 5º Incum be a cada Esta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, as
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção; a União, po rém, pres ta rá so -
cor ros ao es ta do que, em caso de ca la mi da de pú bli ca, os so li ci tar.

Art. 6º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os pe cu li a -
res aos Esta dos, sal vo:

1) para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um es ta do em ou tro;
2) para man ter a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va;
3) para res ta be le cer a or dem e a tran qüi li da de nos Esta dos, a

re qui si ção dos res pec ti vos go ver nos;
4) para as se gu rar a exe cu ção das leis e sen ten ças fe de ra is.

Art. 7º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:

1) im pos tos so bre a im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra;
2) di re i tos de en tra da, sa í da e es ta da de na vi os, sen do li vre o

co mér cio de ca bo ta gem as mer ca do ri as na ci o na is, bem como as es tran ge i ras 
que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3) ta xas de selo, sal vo a res tri ção do art. 9º, § 1º, nº 1;
4) ta xas de cor re i os e te lé gra fos fe de ra is.
§ 1º Tam bém com pe te pri va ti va men te à União:
1) a ins ti tu i ção de ban cos emis so res;
2) a cri a ção e ma nu ten ção de al fân de gas.
§ 2º Os im pos tos de cre ta dos pela União de vem ser uni for mes

para to dos os es ta dos.
§ 3º As leis da União, os atos e as sen ten ças de suas au to ri da des

se rão exe cu ta dos em todo o país por fun ci o ná ri os fe de ra is, po den do, to da via,
a exe cu ção das pri me i ras ser con fi a da aos go ver nos dos es ta dos, me di an te
anuên cia des tes.

Art. 8º É ve da do ao Go ver no Fe de ral cri ar, de qual quer modo,
dis tin ções e pre fe rên ci as em fa vor dos por tos de uns con tra os de ou tros
es ta dos.

Art. 9º É da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos de cre tar im -
pos tos:

1) so bre a ex por ta ção de mer ca do ri as de sua pró pria pro du ção;
2) so bre imó ve is ru ra is e ur ba nos;
3) so bre trans mis são de pro pri e da de;
4) so bre in dús tri as e pro fis sões.
§ 1º Tam bém com pe te ex clu si va men te aos es ta dos de cre tar:
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1) taxa de selo quan to aos atos ema na dos de seus res pec ti vos
go ver nos e ne gó ci os de sua eco no mia;

2) con tri bu i ções con cer nen tes aos seus te lé gra fos e cor re i os.
§ 2º É isen ta de im pos tos, no es ta do por onde se ex por tar, a

pro du ção dos ou tros es ta dos.
§ 3º Só é lí ci to a um es ta do tri bu tar a im por ta ção de mer ca do ri as

es tran ge i ras quan do des ti na das ao con su mo no seu ter ri tó rio, re ver ten do,
po rém, o pro du to do im pos to para o Te sou ro Fe de ral.

§ 4º Fica sal vo aos es ta dos o di re i to de es ta be le ce rem li nhas te le -
grá fi cas en tre os di ver sos pon tos de seus ter ri tó ri os, e en tre es tes e os de ou -
tros Esta dos que se não acha rem ser vi dos por li nhas fe de ra is, po den do a
União de sa pro priá-las, quan do for de in te res se ge ral.

Art. 10. É pro i bi do aos es ta dos tri bu tar bens e ren das fe de ra is ou
ser vi ços a car go da União, e re ci pro ca men te.

Art. 11. É ve da do aos es ta dos, como à União:

1) cri ar im pos tos de trân si to pelo ter ri tó rio de um es ta do, ou na
pas sa gem de um para ou tro, so bre pro du tos de ou tros es ta dos da Re pú bli ca,
ou es tran ge i ros, e bem as sim so bre os ve í cu los, de ter ra e água, que os trans -
por ta rem;

2) es ta be le cer, sub ven ci o nar, ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

3) pres cre ver leis re tro a ti vas.

Art. 12. Além das fon tes de re ce i ta dis cri mi na das nos arts. 7º e 9º, 
é lí ci to à União, como aos es ta dos, cu mu la ti va men te ou não, cri ar ou tras
qua is quer, não con tra vin do o dis pos to nos arts. 7º, 9º e 11, nº 1.

Art. 13. O di re i to da União e dos es ta dos de le gis la rem so bre vi a ção 
fér rea e na ve ga ção in te ri or será re gu la do por lei fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A na ve ga ção de ca bo ta gem será fe i ta por na vi os 
na ci o na is.

Art. 14. As for ças de ter ra e mar são ins ti tu i ções na ci o na is per ma -
nen tes, des ti na das à de fe sa da pá tria no ex te ri or e à ma nu ten ção das leis no
in te ri or.

A for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en te, den tro dos li mi tes
da lei, aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos, e obri ga da a sus ten tar as ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is.

Art. 15. São ór gãos da so be ra nia na ci o nal o Po der Le gis la ti vo, o
Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.
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SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, 
com a san ção do pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal com põe-se de dois ra mos: a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do.

§ 2º A ele i ção para se na do res e de pu ta dos far-se-á si mul ta ne a -
men te em todo o País.

§ 3º Nin guém pode ser, ao mes mo tem po, de pu ta do e se na dor.

Art. 17. O Con gres so re u nir-se-á na ca pi tal fe de ral, in de pen den -
te men te de con vo ca ção, a 3 de maio de cada ano, se a lei não de sig nar ou tro 
dia, e fun ci o na rá qua tro me ses da data de aber tu ra; po den do ser pror ro ga do,
adi a do ou con vo ca do ex tra or di na ri a men te.

§ 1º Só ao Con gres so com pe te de li be rar so bre a pror ro ga ção e
adi a men to de suas ses sões.

§ 2º Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
§ 3º O go ver no do es ta do em cuja re pre sen ta ção se der vaga, por

qual quer ca u sa, in clu si ve re nún cia, man da rá ime di a ta men te pro ce der à
nova ele i ção.

Art. 18. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do tra ba lha rão se pa ra -
da men te e, quan do não se re sol ver o con trá rio por ma i o ria de vo tos, em ses -
sões pú bli cas. As de li be ra ções se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, achan do-se 
pre sen te em cada uma das câ ma ras a ma i o ria ab so lu ta dos seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. A cada uma das câ ma ras com pe te:
– ve ri fi car e re co nhe cer os po de res de seus mem bros;
– ele ger a sua mesa;
– rga ni zar o seu re gi men to in ter no;
– egu lar o ser vi ço de sua po lí cia in ter na;
– no me ar os em pre ga dos de sua se cre ta ria.

Art. 19. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is por suas opi niões, 
pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to.

Art. 20. Os de pu ta dos e os se na do res, des de que ti ve rem re ce bi do
di plo ma até a nova ele i ção, não po de rão ser pre sos nem pro ces sa dos cri mi nal -
men te, sem pré via li cen ça de sua Câ ma ra, sal vo caso de fla grân cia em cri me
ina fi an çá vel. Nes te caso, le va do o pro ces so até pro nún cia ex clu si ve, a au to ri -
da de pro ces san te re me te rá os au tos à Câ ma ra res pec ti va, para re sol ver so bre a
pro ce dên cia da acu sa ção, se o acu sa do não op tar pelo jul ga men to ime di a to.
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Art. 21. Os mem bros das duas câ ma ras, ao to mar as sen to, con tra i rão 
com pro mis so for mal, em ses são pú bli ca, de bem cum prir os seus de ve res.

Art. 22. Du ran te as ses sões ven ce rão os se na do res e os de pu ta dos
um sub sí dio pe cu niá rio igual, e aju da de cus to, que se rão fi xa dos pelo Con -
gres so, no fim de cada le gis la tu ra, para a se guin te.

Art. 23. Ne nhum mem bro do Con gres so, des de que te nha sido
ele i to, po de rá ce le brar con tra tos com o Po der Exe cu ti vo, nem dele re ce ber
co mis sões ou em pre gos re mu ne ra dos.

§ 1º Exce tu am-se des ta pro i bi ção:

1) as mis sões di plo má ti cas;
2) as co mis sões ou co man dos mi li ta res;
3) os car gos de aces so e as pro mo ções le ga is.

§ 2º Ne nhum de pu ta do ou se na dor, po rém, po de rá ace i tar no me a -
ção para mis são, co mis sões, ou co man dos, de que tra tam os nos 1 e 2 do pa rá -
gra fo an te ce den te, sem li cen ça da res pec ti va Câ ma ra, quan do da ace i ta ção
re sul tar pri va ção do exer cí cio das fun ções le gis la ti vas, sal vo nos ca sos de guer ra 
ou na que les em que a hon ra e a in te gri da de da União se acha rem em pe nha das.

Art. 24. O de pu ta do ou se na dor não pode tam bém ser pre si den te 
ou fa zer par te de di re to ri as de ban cos, com pa nhi as ou em pre sas que go zem 
dos fa vo res do Go ver no Fe de ral de fi ni dos em lei.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia dos pre ce i tos con ti dos nes te
ar ti go e no an te ce den te im por ta per da do man da to.

Art. 25. O man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel com o exer cí cio de
qual quer ou tra fun ção du ran te as ses sões.

Art. 26. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal:
1) es tar na pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá vel

como ele i tor;
2) para a Câ ma ra, ter mais de qua tro anos de ci da dão bra si le i ro, e

para o Se na do mais de seis.
Esta dis po si ção não com pre en de os ci da dãos a que re fe re-se o

nº 4 do art. 69.
Art. 27. O Con gres so de cla ra rá, em lei es pe ci al, os ca sos de in -

com pa ti bi li da de ele i to ral.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 28. A Câ ma ra dos De pu ta dos com põe-se de re pre sen tan tes
do povo ele i tos pe los es ta dos e pelo Dis tri to Fe de ral, me di an te o su frá gio
di re to, ga ran ti da a re pre sen ta ção da mi no ria.
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§ 1º O nú me ro dos de pu ta dos será fi xa do por lei em pro por ção
que não ex ce de rá de um por se ten ta mil ha bi tan tes, não de ven do esse
nú me ro ser in fe ri or a qua tro por Esta do.

§ 2º Para este fim man da rá o Go ver no Fe de ral pro ce der, des de já, 
ao re cen se a men to da po pu la ção da Re pú bli ca, o qual será re vis to de ce nal -
men te.

Art. 29. Com pe te à Câ ma ra a ini ci a ti va do adi a men to da ses são
le gis la ti va e de to das as leis de im pos tos, das leis de fi xa ção das for ças de
ter ra e de mar, da dis cus são dos pro je tos ofe re ci dos pelo Po der Exe cu ti vo e
a de cla ra ção de pro ce dên cia ou im pro ce dên cia da acu sa ção con tra o pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 53, e con tra os mi nis tros de Esta do
nos cri mes co ne xos com os do pre si den te da Re pú bli ca.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 30. O Se na do com põe-se de ci da dãos ele gí ve is nos ter mos do
art. 26 e ma i o res de 35 anos, em nú me ro de três se na do res por es ta do e três
pelo Dis tri to Fe de ral, ele i to pelo mes mo modo por que fo rem os de pu ta dos.

Art. 31. O man da to de se na dor du ra rá nove anos, re no van do-se
o Se na do pelo ter ço tri e nal men te.

Pa rá gra fo úni co. O se na dor ele i to em subs ti tu i ção de ou tro exer -
ce rá o man da to pelo tem po que res ta va ao subs ti tu í do.

Art. 32. O vice-pre si den te da Re pú bli ca será pre si den te do Se na do,
onde só terá voto de qua li da de, e será subs ti tu í do, nas au sên ci as e im pe di -
men tos, pelo vice-pre si den te da mes ma Câ ma ra.

Art. 33. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o pre si den te
da Re pú bli ca e os de ma is fun ci o ná ri os fe de ra is de sig na dos pela Cons ti tu i ção,
nos ter mos e pela for ma que ela pres cre ve.

§ 1º O Se na do, quan do de li be rar como tri bu nal de jus ti ça, será
pre si di do pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

§ 2º Não pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria se não por dois ter ços
dos mem bros pre sen tes.

§ 3º Não po de rá im por ou tras pe nas mais que a per da do car go e 
a ca pa ci da de de exer cer qual quer ou tro, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça
or di ná ria con tra o con de na do.

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Con gres so

Art. 34. Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal:

1) or çar a re ce i ta, fi xar a des pe sa fe de ral anu al men te e to mar as
con tas da re ce i ta e des pe sa de cada exer cí cio fi nan ce i ro;
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2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos e a fa zer
ou tras ope ra ções de cré di to;

3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca e es ta be le cer os me i os para o
seu pa ga men to;

4) re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das ren das fe de ra is;
5) re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal, bem como o dos es ta dos en tre

si e com o Dis tri to Fe de ral, al fan de gar por tos, cri ar ou su pri mir en tre pos tos;
6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios que ba nhem mais de um

es ta do, ou se es ten dam a ter ri tó ri os es tran ge i ros;
7) de ter mi nar o peso, o va lor, a ins cri ção, o tipo e a de no mi na ção 

das mo e das;
8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela, e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos es ta dos en tre si, 

os do Dis tri to Fe de ral, e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;
11) au to ri zar o go ver no a de cla rar guer ra, se não ti ver lu gar ou

ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e fa zer a paz;
12) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras;
13) mu dar a ca pi tal da União;
14) con ce der sub sí di os aos es ta dos na hi pó te se do art. 5º;
15) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos fe de ra is;
16) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
17) fi xar anu al men te as for ças de ter ra e mar;
18) le gis lar so bre a or ga ni za ção do Exér ci to e da Arma da;
19) con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do país para ope ra ções mi li ta res;
20) mo bi li zar e uti li zar a guar da na ci o nal ou mi lí cia cí vi ca, nos

ca sos pre vis tos pela Cons ti tu i ção;
21) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal, na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o sí tio que hou ver sido de cla ra do pelo Po der
Exe cu ti vo, ou seus agen tes res pon sá ve is, na au sên cia do Con gres so;

22) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o país;

23) le gis lar so bre o di re i to ci vil, co mer ci al e cri mi nal da Re pú bli ca e 
o pro ces su al da jus ti ça fe de ral;

24) es ta be le cer leis uni for mes so bre na tu ra li za ção;
25) cri ar ou su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes as

atri bu i ções e es ti pu lar-lhes os ven ci men tos;
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26) or ga ni zar a jus ti ça fe de ral, nos ter mos do art. 55 e se guin tes
da Se ção III;

27) con ce der anis tia;
28) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas, por cri me de res pon sa -

bi li da de, aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
29) le gis lar so bre ter ras e mi nas de pro pri e da de da União;
30) le gis lar so bre a or ga ni za ção mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral,

bem como so bre a po lí cia, o en si no su pe ri or e os de ma is ser vi ços que na
ca pi tal fo rem re ser va dos para o go ver no da União;

31) sub me ter à le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da
Re pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is, ou ou tros es ta be le ci -
men tos e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral;

32) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os es ta dos;
33) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos

po de res que per ten cem à União;
34) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons -

ti tu i ção;

35) pror ro gar e adi ar suas ses sões.

Art. 35. Incum be, ou tros sim, ao Con gres so, mas não pri va ti va men te:
1) ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis, e pro vi den ci ar so bre

as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral;
2) ani mar, no país, o de sen vol vi men to das le tras, ar tes, e ciên ci as,

bem como a imi gra ção, a agri cul tu ra, a in dús tria e o co mér cio, sem pri vi lé -
gi os que to lham a ação dos go ver nos lo ca is;

3) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e se cun dá rio nos es ta dos;
4) pro ver a ins tru ção se cun dá ria no Dis tri to Fe de ral.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 36. Sal vas as ex ce ções do art. 29, to dos os pro je tos de lei po dem
ter ori gem in dis tin ta men te na Câ ma ra, ou no Se na do, sob a ini ci a ti va de
qual quer de seus mem bros.

Art. 37. O pro je to de lei ado ta do numa das câ ma ras será sub me -
ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo, que, aqui -
es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá.

§ 1º Se, po rém, o pre si den te da Re pú bli ca o jul gar in cons ti tu ci o nal,
ou con trá rio aos in te res ses da na ção, ne ga rá sua san ção den tro de dez dias
úte is, da que le em que re ce beu o pro je to, de vol ven do-o, nes se mes mo pra zo, 
à Câ ma ra onde ele se hou ver ini ci a do, com os mo ti vos da re cu sa.
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§ 2º O si lên cio do pre si den te da Re pú bli ca no de cên dio im por ta a 
san ção; e, no caso de ser esta ne ga da, quan to já es ti ver en cer ra do o Con -
gres so, o pre si den te dará pu bli ci da de às suas ra zões.

§ 3º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, aí se su je i ta rá a uma 
dis cus são e a vo ta ção no mi nal, con si de ran do-se apro va do, se ob ti ver dois
ter ços dos su frá gi os pre sen tes. Nes te caso, o pro je to será re me ti do a ou tra
Câ ma ra, que, se o apro var pe los mes mos trâ mi tes, e pela mes ma ma i o ria, o
en vi a rá, como lei, ao Po der Exe cu ti vo, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin te lei
(ou re so lu ção):”.

2) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu pro mul go a se guin te lei
(ou re so lu ção):”.

Art. 38. Não sen do a lei pro mul ga da den tro de 48 ho ras pelo
pre si den te da Re pú bli ca nos ca sos dos §§ 2º e 3º do art. 37, o pre si den te do
Se na do ou o vice-pre si den te, se o pri me i ro não o fi zer em igual pra zo, a
pro mul ga rá, usan do da se guin te fór mu la: “F., pre si den te (ou vice-pre si den te)
do Se na do, faço sa ber aos que a pre sen te vi rem que o Con gres so Na ci o nal
de cre ta e pro mul ga a se guin te lei (ou re so lu ção):”.

Art. 39. O pro je to de uma Câ ma ra, emen da do na ou tra, vol ve rá à 
pri me i ra, que, se ace i tar as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do em con for mi -
da de de las, ao Po der Exe cu ti vo.

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá à Câ ma ra re vi so ra, e se as al te ra ções 
ob ti ve rem dois ter ços dos vo tos dos mem bros pre sen tes, con si de rar-se-ão
apro va das, sen do en tão re me ti das com o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, que
só po de rá re pro vá-las pela mes ma ma i o ria.

§ 2º Re je i ta das des te modo as al te ra ções, o pro je to será sub me ti -
do, sem elas, à san ção.

Art. 40. Os pro je tos re je i ta dos, ou não san ci o na dos, não po de rão
ser re no ma dos na mes ma ses são le gis la ti va.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 41. Exer ce o Po der Exe cu ti vo o pre si den te da Re pú bli ca dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, como che fe ele ti vo da na ção.

§ 1º Subs ti tui o pre si den te, no caso de im pe di men to, e su ce de-lhe,
no de fato, o vice-pre si den te, ele i to si mul ta ne a men te com ele.
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§ 2º No im pe di men to, ou fal ta, do vice-pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos à pre si dên cia o vice-pre si den te do Se na do, o pre si den te
da Câ ma ra e o do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te ou
vice-pre si den te da Re pú bli ca:

1) ser bra si le i ro nato;
2) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3) ser ma i or de trin ta e cin co anos.

Art. 42. Se, no caso de vaga, por qual quer ca u sa, da pre si dên cia
ou vice-pre si dên cia, não hou ve rem ain da de cor ri do dois anos do pe río do
pre si den ci al, pro ce der-se-á a nova ele i ção.

Art. 43. O pre si den te exer ce rá o car go por qua tro anos, não po den do 
ser re e le i to para o pe río do pre si den ci al ime di a to.

§ 1º O vice-pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al não po de rá ser ele i to pre si den te para o pe río do se guin te.

§ 2º O pre si den te de i xa rá o exer cí cio de suas fun ções, im pror ro -
ga vel men te, no mes mo dia em que ter mi nar o seu pe río do pre si den ci al,
su ce den do-lhe logo o re cém-ele i to.

§ 3º Se este se achar im pe di do, ou fal tar, a subs ti tu i ção far-se-á
nos ter mos do art. 41, §§ 1º e 2º.

§ 4º O pri me i ro pe río do pre si den ci al ter mi na rá a 15 de no vem -
bro de 1894.

Art. 44. Ao em pos sar-se do car go, o pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são do Con gres so, ou se este não es ti ver re u ni do, ante o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten -
tar-lhe a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”

Art. 45. O pre si den te e o vice-pre si den te não po dem sair do ter ri -
tó rio na ci o nal sem per mis são do Con gres so, sob pena de per de rem o car go.

Art. 46. O pre si den te e o vice-pre si den te per ce be rão sub sí dio,
fi xa do pelo Con gres so no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 47. O pre si den te e o vice-pre si den te da Re pú bli ca se rão ele i tos
por su frá gio di re to da na ção, e ma i o ria ab so lu ta de vo tos.

§ 1º A ele i ção terá lu gar no dia 1o de mar ço do úl ti mo ano do pe río -
do pre si den ci al, pro ce den do-se na ca pi tal fe de ral e nas ca pi ta is dos es ta dos
à apu ra ção dos vo tos re ce bi dos nas res pec ti vas cir cuns cri ções. O Con gres so 
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fará a apu ra ção na sua pri me i ra ses são do mes mo ano, com qual quer nú me ro 
de mem bros pre sen tes.

§ 2º Se ne nhum dos vo ta dos hou ver al can ça do ma i o ria ab so lu ta,
o Con gres so ele ge rá, por ma i o ria dos vo tos pre sen tes, um, den tre os que
ti ve rem al can ça do as duas vo ta ções mais ele va das, na ele i ção di re ta.

Em caso de em pa te, con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho.
§ 3º O pro ces so da ele i ção e da apu ra ção será re gu la do por lei

or di ná ria.
§ 4º São ine le gí ve is para os car gos de pre si den te e vice-pre si den te

os pa ren tes con san güí ne os e afins, nos 1º e 2º gra us, do pre si den te ou
vice-pre si den te que se achar em exer cí cio no mo men to da ele i ção, ou que o
te nha de i xa do até seis me ses an tes.

CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 48. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:
1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do

Con gres so; ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para sua fiel exe cu ção;
2) no me ar ou de mi tir li vre men te os mi nis tros de Esta do;
3) exer cer ou de sig nar quem deva exer cer o co man do su pre mo

das for ças de ter ra e mar dos Esta dos Uni dos do Bra sil, quan do fo rem
cha ma das às ar mas em de fe sa in ter na ou ex ter na da União;

4) ad mi nis trar o Exér ci to e a Arma da e dis tri bu ir as res pec ti vas
for ças, con for me as leis fe de ra is e as ne ces si da des do Go ver no Na ci o nal;

5) pro ver os car gos ci vis e mi li ta res de ca rá ter fe de ral, sal vo as
res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção;

6) in dul tar e co mu tar as pe nas nos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral, sal vo nos ca sos a que se re fe rem os arts. 34, nº 28, e 52 § 2º;

7) de cla rar a guer ra e fa zer a paz nos ter mos do art. 34 nº 11;
8) de cla rar ime di a ta men te a guer ra nos ca sos de in va são ou

agres são es tran ge i ra;
9) dar con ta anu al men te da si tu a ção do país ao Con gres so Na ci o -

nal, in di can do-lhe as pro vi dên ci as e re for mas ur gen tes em men sa gem, que
re me te rá ao se cre tá rio do Se na do no dia da aber tu ra da ses são le gis la ti va;

10) con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te;
11) no me ar os ma gis tra dos fe de ra is, me di an te pro pos ta do Su pre -

mo Tri bu nal;
12) no me ar os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os mi nis -

tros di plo má ti cos, su je i tan do a no me a ção à apro va ção do Se na do.
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Na au sên cia do Con gres so, de sig ná-los-á em co mis são, até que o
Se na do se pro nun cie;

13) no me ar os de ma is mem bros do cor po di plo má ti co e os agen tes
con su la res;

14) man ter as re la ções com os es ta dos es tran ge i ros;
15) de cla rar, por si, ou seus agen tes res pon sá ve is, o es ta do de sí tio

em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, nos ca sos de agres são es tran ge i ra, 
ou gra ve co mo ção in tes ti na (art. 6º, nº 3; art. 34, nº 21, e art. 80);

16) en ta bu lar ne go ci a ções in ter na ci o na is, ce le brar ajus tes, con ven -
ções e tra ta dos, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e apro var os que os es -
ta dos ce le bra rem na con for mi da de do art. 65, sub me ten do-os, quan do cum prir,
à au to ri da de do Con gres so.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 49. O pre si den te da Re pú bli ca é au xi li a do pe los mi nis tros de
Esta do, agen tes de sua con fi an ça que lhe subs cre vem os atos e cada um de les 
pre si di rá a um dos mi nis té ri os em que se di vi dir a ad mi nis tra ção fe de ral.

Art. 50. Os mi nis tros de Esta do não po de rão acu mu lar o exer cí cio
de ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca nem ser ele i tos pre si den te ou vice-pre -
si den te da União, de pu ta do ou se na dor.

Pa rá gra fo úni co. O de pu ta do ou se na dor que ace i tar o car go de
mi nis tro de Esta do per de rá o man da to e pro ce der-se-á ime di a ta men te a
nova ele i ção, na qual não po de rá ser vo ta do.

Art. 51. Os mi nis tros de Esta do não po de rão com pa re cer às ses sões 
do Con gres so, e só se co mu ni ca rão com ele por es cri to, ou pes so al men te em 
con fe rên cia com as co mis sões das câ ma ras.

Os re la tó ri os anu a is dos mi nis tros se rão di ri gi dos ao pre si den te
da Re pú bli ca e dis tri bu í dos por to dos os mem bros do Con gres so.

Art. 52. Os mi nis tros de Esta do não são res pon sá ve is pe ran te o
Con gres so, ou pe ran te os tri bu na is, pe los con se lhos da dos ao pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 1º Res pon dem, po rém, quan to aos seus atos, pe los cri mes
qua li fi ca dos em lei.

§ 2º Nos cri mes co muns e de res pon sa bi li da de se rão pro ces sa dos
e jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e nos co ne xos com os do pre si -
den te da Re pú bli ca, pela au to ri da de com pe ten te para o jul ga men to des te.

CAPÍTULO V
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 53. O pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será sub me ti do
a pro ces so e a jul ga men to, de po is que a Câ ma ra de cla rar pro ce den te a

536 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



acu sa ção, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos cri mes co muns e, nos
de res pon sa bi li da de, pe ran te o Se na do.

Pa rá gra fo úni co. De cre ta da a pro ce dên cia da acu sa ção, fi ca rá o
pre si den te sus pen so de suas fun ções.

Art. 54. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do pre si den te da
Re pú bli ca que aten ta rem con tra:

1) a exis tên cia po lí ti ca da União;
2) a Cons ti tu i ção e a for ma de go ver no fe de ral;
3) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos; 
4) o gozo e exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos ou in di vi du a is;
5) a se gu ran ça in ter na do país;
6) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
7) a guar da e em pre go cons ti tu ci o nal dos di nhe i ros pú bli cos;

8) as leis or ça men tá ri as vo ta das pelo Con gres so.

§ 1º Esses de li tos se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.
§ 2º Ou tra lei re gu la rá a acu sa ção, o pro ces so e o jul ga men to.
§ 3º Ambas es sas leis se rão fe i tas na pri me i ra ses são do pri me i ro

Con gres so.

SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 55. O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gão um Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, com sede na ca pi tal da Re pú bli ca, e tan tos ju í zes e tri bu na is 
fe de ra is, dis tri bu í dos pelo país, quan tos o Con gres so cri ar.

Art. 56. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com por-se-á de quin ze ju í zes, 
no me a dos na for ma do art. 48, nº 12, den tre os ci da dãos de no tá vel sa ber e
re pu ta ção, ele gí ve is para o Se na do.

Art. 57. Os ju í zes fe de ra is são vi ta lí ci os e per de rão o car go uni ca -
men te por sen ten ça ju di ci al.

§ 1º Os seus ven ci men tos se rão de ter mi na dos por lei e não po de -
rão ser di mi nu í dos.

§ 2º O Se na do jul ga rá os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
nos cri mes de res pon sa bi li da de, e este os ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 58. Os tri bu na is fe de ra is ele ge rão de seu seio os seus pre si -
den tes e or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as.

§ 1º A no me a ção e a de mis são dos em pre ga dos de se cre ta ria,
bem como o pro vi men to dos ofí ci os de jus ti ça nas cir cuns cri ções ju di ciá ri as, 
com pe te res pec ti va men te aos pre si den tes dos tri bu na is.
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§ 2º O pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, den tre os mem bros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i ções
se de fi ni rão em lei.

Art. 59. Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com pe te:

1) pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pri va ti va men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns e os mi nis tros

de Esta do nos ca sos do art. 52;
b) os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e nos de res pon -

sa bi li da de;
c) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os es ta dos, ou en tre es tes

uns com os ou tros;
d) os li tí gi os e as re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União 

ou os es ta dos;
e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si, ou en tre

es tes e os dos es ta dos, as sim como os dos ju í zes e tri bu na is de um es ta do
com os ju í zes e os tri bu na is de ou tro es ta do;

2) jul gar, em grau de re cur so, as ques tões re sol vi das pe los ju í zes
e tri bu na is fe de ra is, as sim como as de que tra tam o pre sen te ar ti go, § 1º, e o
art. 60;

3) re ver os pro ces sos fin dos, nos ter mos do art. 81.
§ 1º Das sen ten ças das jus ti ças dos es ta dos em úl ti ma ins tân cia

ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:
a) quan do se ques ti o nar so bre a va li da de ou a apli ca ção de tra ta do

e leis fe de ra is, e a de ci são do tri bu nal do Esta do for con tra ela;
b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou de atos dos go ver nos

dos es ta dos em face da Cons ti tu i ção, ou das leis fe de ra is, e a de ci são do
tri bu nal do Esta do con si de rar vá li dos es ses atos, ou es sas leis im pug na das.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos es ta dos, a jus ti ça
fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is e, vice-ver sa, as
jus ti ças dos es ta dos con sul ta rão a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is,
quan do hou ve rem de in ter pre tar leis da União.

Art. 60. Com pe te aos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is pro ces sar e jul gar:

a) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa,
em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;

b) to das as ca u sas pro pos tas con tra o go ver no da União ou fa zen da 
na ci o nal, fun da das em dis po si ções da Cons ti tu i ção, leis e re gu la men tos do
Po der Exe cu ti vo, ou em con tra tos ce le bra dos com o mes mo go ver no;

c) as ca u sas pro ve ni en tes de com pen sa ções, re i vin di ca ções, in de -
ni za ções de pre ju í zos ou qua is quer ou tras pro pos tas pelo go ver no da União 
con tra par ti cu la res ou vice-ver sa;
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d) os li tí gi os en tre um Esta do e ci da dãos de ou tro, ou en tre ci da dãos 
de Esta dos di ver sos, di ver si fi can do as leis des tes;

e) os ple i tos en tre es ta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
f) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das quer em con tra tos

com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União com
ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do país;

h) as ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter na ci o nal;
i) os cri mes po lí ti cos.

§ 1º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral
às jus ti ças dos es ta dos.

§ 2º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta das
por ofi ci a is ju di ciá ri os da União, aos qua is a po lí cia lo cal é obri ga da a pres tar
au xí lio, quan do in vo ca do por eles.

Art. 61. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta dos, nas ma -
té ri as de sua com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e às ques tões, sal vo
quan to a:

1) ha be as cor pus ;
2) es pó lio de es tran ge i ro, quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta

em con ven ção, ou tra ta do.
Em tais ca sos, ha ve rá re cur so vo lun tá rio para o Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral.
Art. 62. As jus ti ças dos es ta dos não po dem in ter vir em ques tões

sub me ti das aos tri bu na is fe de ra is, nem anu lar, al te rar, ou sus pen der as
suas sen ten ças, ou or dens. E, re ci pro ca men te, a jus ti ça fe de ral não pode
in ter vir em ques tões sub me ti das aos tri bu na is dos es ta dos, nem anu lar,
al te rar ou sus pen der as de ci sões ou or dens des tes, ex ce tu a dos os ca sos ex -
pres sa men te de cla ra dos nes ta Cons ti tu i ção.

TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 63. Cada es ta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis que
ado tar, res pe i ta dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União.

Art. 64. Per ten cem aos es ta dos as mi nas e ter ras de vo lu tas si tu a das
nos seus res pec ti vos ter ri tó ri os, ca ben do à União so men te a por ção de ter ri -
tó rio que for in dis pen sá vel para a de fe sa das fron te i ras, for ti fi ca ções, cons -
tru ções mi li ta res e es tra das de fer ro fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os pró pri os na ci o na is, que não fo rem ne ces sá ri os
para ser vi ços da União, pas sa rão ao do mí nio dos es ta dos, em cujo ter ri tó rio 
es ti ve rem si tu a dos.
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Art. 65. É fa cul ta do aos es ta dos:

1) ce le brar en tre si ajus tes e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co
(art. 48, nº 16);

2) em ge ral todo e qual quer po der, ou di re i to que lhes não for
ne ga do por cláu su la ex pres sa ou im pli ci ta men te con ti da nas cláu su las
ex pres sas da Cons ti tu i ção.

Art. 66. É de fe so aos es ta dos:

1) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va, ou ju di ciá ria da União, ou de qual quer dos es ta dos;

2) re je i tar a mo e da ou a emis são ban cá ria em cir cu la ção por ato
do Go ver no Fe de ral;

3) fa zer ou de cla rar guer ra en tre si e usar de re pre sá li as;
4) de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma dos pe las jus ti ças

de ou tros es ta dos, ou do Dis tri to Fe de ral, se gun do as leis da União, por que 
esta ma té ria se re ger (art. 34, nº 32).

Art. 67. Sal vas as res tri ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção e nas
leis fe de ra is, o Dis tri to Fe de ral é ad mi nis tra do pe las au to ri da des mu ni ci pa is.

Pa rá gra fo úni co. As des pe sas de ca rá ter lo cal, na ca pi tal da Re pú -
bli ca, in cum bem ex clu si va men te à au to ri da de mu ni ci pal.

TÍTULO III
Do Mu ni cí pio

Art. 68. Os es ta dos or ga ni zar-se-ão de for ma que fi que as se gu ra da a 
au to no mia dos mu ni cí pi os, em tudo quan to res pe i te ao seu pe cu li ar in te res se.

TÍTULO IV
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

SEÇÃO I
Das Qu a li da des do Ci da dão Bra si le i ro

Art. 69. São ci da dãos bra si le i ros:
1) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -

din do este a ser vi ço de sua na ção;
2) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,

nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca;
3) os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ver nou tro país a ser vi ço da

Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se;
4) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil aos 15 de no vem bro

de 1889, não de cla ra rem, den tro em seis me ses de po is de en trar em vi gor a
Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;
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5) os es tran ge i ros, que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil, e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ros ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros con tan to que re si dam
no Bra sil, sal vo se ma ni fes ta rem a in ten ção de não mu dar de na ci o na li da de;

6) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.
Art. 70. São ele i tos os ci da dãos ma i o res de 21 anos, que se alis ta rem 

na for ma da lei.

§ 1º Não po dem alis tar-se ele i to res para as ele i ções fe de ra is, ou
para as dos es ta dos:

1) os men di gos;
2) os anal fa be tos;
3) as pra ças de pré, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res de 

en si no su pe ri or;
4) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções,

ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên cia,
re gra, ou es ta tu to, que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al.

§ 2º São ine le gí ve is os ci da dãos não alis tá ve is.
Art. 71. Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem, ou

per dem nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos.

§ 1º Sus pen dem-se:
a) por in ca pa ci da de fí si ca, ou mo ral;
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.
§ 2º Per dem-se:

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro;
b) por ace i ta ção do em pre go ou pen são de go ver no es tran ge i ro,

sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.
§ 3º Uma lei fe de ral de ter mi na rá as con di ções de re a qui si ção dos 

di re i tos de ci da dão bra si le i ro.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 72. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros
re si den tes no país a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gio de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, e ex tin gue as or dens ho no rí fi cas exis ten tes e to das as suas 
prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los no bi liá ri os e de con se lho.
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§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer
pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim e ad qui rin do
bens, ob ser va das as dis po si ções do di re i to co mum.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, cuja ce le bra ção
será gra tu i ta.

§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca
dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes, des de que não ofen dam a
mo ral pú bli ca e as leis.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al, nem

terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União, ou o dos
es ta dos.

§ 8º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se li vre men te e
sem ar mas; não po den do in ter vir a po lí cia, se não para man ter a or dem
pú bli ca.

§ 9º É per mi ti do a quem quer se seja re pre sen tar, me di an te pe ti ção, 
aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver a res -
pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 10. Em tem po de paz, qual quer pes soa pode en trar no ter ri tó rio 
na ci o nal ou dele sair, com a sua for tu na e bens, quan do e como lhe con vi er,
in de pen den te men te de pas sa por te.

§ 11. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode aí
pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a ví ti mas
de cri mes, ou de sas tres, nem de dia se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos
na lei.

§ 12. Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to
pela im pren sa, ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos que co me ter nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi -
nar. Não é per mi ti do o ano ni ma to.

§ 13. À ex ce ção do fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu -
tar-se, se não de po is de pro nún cia do in di ci a do, sal vos os ca sos de ter mi na -
dos em lei, e me di an te or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 14. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vas as ex ce ções es pe ci fi ca das em lei, nem le va do à pri são, ou
nela de ti do, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos em que a lei a ad mi tir.

§ 15. Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 16. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com
to dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue
em vin te e qua tro ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de com pe ten te,
com os no mes do acu sa dor e das tes te mu nhas.
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§ 17. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a ple ni tu de,
sal va a de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via.

As mi nas per ten cem aos pro pri e tá ri os do solo, sal vas as li mi ta ções
que fo rem es ta be le ci das por lei a bem da ex plo ra ção des te ramo de in dús tria.

§ 18. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 19. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 20. Fica abo li da a pena de ga lés e a de ba ni men to ju di ci al.
§ 21. Fica igual men te abo li da a pena de mor te, re ser va das as dis -

po si ções da le gis la ção mi li tar em tem po de guer ra.
§ 22. Dar-se-á ha be as cor pus sem pre que o in di ví duo so frer ou se

achar em imi nen te pe ri go de so frer vi o lên cia, ou co a ção, por ile ga li da de, ou 
abu so de po der.

§ 23. À ex ce ção das ca u sas que, por sua na tu re za, per ten cem a
ju í zos es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do.

§ 24. É ga ran ti do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são mo ral,
in te lec tu al e in dus tri al.

§ 25. Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, aos
qua is fi ca rá ga ran ti do por lei um pri vi lé gio tem po rá rio, ou será con ce di do
pelo Con gres so um pra zo ra zoá vel, quan do haja con ve niên cia de vul ga ri zar 
o in ven to.

§ 26. Aos au to res de obras li te rá ri as e ar tís ti cas é ga ran ti do o
di re i to ex clu si vo de re pro du zi-las pela im pren sa ou por qual quer ou tro
pro ces so me câ ni co. Os her de i ros dos au to res go za rão des se di re i to pelo
tem po que a lei de ter mi nar.

§ 27. A lei as se gu ra rá tam bém a pro pri e da de das mar cas de fá bri -
ca.

§ 28. Por mo ti vo de cren ça ou fun ção re li gi o sa, ne nhum ci da dão
bra si le i ro po de rá ser pri va do de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos nem exi mir-se 
do cum pri men to de qual quer de ver cí vi co.

§ 29. Os que ale ga rem mo ti vo de cren ça re li gi o sa com o fim de se 
isen ta rem de qual quer ônus que as leis da Re pú bli ca im po nham aos ci da dãos,
e os que ace i ta rem con de co ra ções ou tí tu los no bi liár qui cos es tran ge i ros per -
de rão to dos os di re i tos po lí ti cos.

§ 30. Ne nhum im pos to de qual quer na tu re za po de rá ser co bra do 
se não em vir tu de de uma lei que o au to ri ze.

§ 31. É man ti da a ins ti tu i ção do júri.

Art. 73. Os car gos pú bli cos ci vis ou mi li ta res são aces sí ve is a to dos
os bra si le i ros, ob ser va das as con di ções de ca pa ci da de es pe ci al, que a lei
es ta tu ir, sen do, po rém, ve da das as acu mu la ções re mu ne ra das.
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Art. 74. As pa ten tes, os pos tos e os car gos ina mo ví ve is são ga ran -
ti dos em toda a sua ple ni tu de.

Art. 75. A apo sen ta do ria só po de rá ser dada aos fun ci o ná ri os
pú bli cos em caso de in va li dez no ser vi ço da na ção.

Art. 76. Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da só per de rão suas
pa ten tes por con de na ção em mais de dois anos de pri são, pas sa da em jul ga -
men to nos tri bu na is com pe ten tes.

Art. 77. Os mi li ta res de ter ra e mar te rão foro es pe ci al nos de li tos 
mi li ta res.

§ 1º Este foro com por-se-á de um Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, cu jos
mem bros se rão vi ta lí ci os, e dos con se lhos ne ces sá ri os para a for ma ção da
cul pa e jul ga men to dos cri mes.

§ 2º A or ga ni za ção e atri bu i ções do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar se rão 
re gu la dos por lei.

Art. 78. A es pe ci fi ca ção das ga ran ti as e di re i tos ex pres sos na
Cons ti tu i ção não ex clui ou tras ga ran ti as e di re i tos não enu me ra dos, mas
re sul tan tes da for ma de go ver no que ela es ta be le ce e dos prin cí pi os que
con sig na.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 79. O ci da dão bra si le i ro in ves ti do em fun ções de qual quer
dos três po de res fe de ra is não pode exer cer as de ou tro.

Art. 80. Po der-se-á de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do
ter ri tó rio da União, sus pen den do-se aí as ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po
de ter mi na do, quan do a se gu ran ça da Re pú bli ca o exi gir, em caso de agres são
es tran ge i ra, ou co mo ção in tes ti na (art. 34, nº 21).

§ 1º Não se achan do re u ni do o Con gres so, e cor ren do a pá tria imi -
nen te pe ri go, exer ce rá essa atri bu i ção o Po der Exe cu ti vo Fe de ral (art. 48, nº 15).

§ 2º Este, po rém, du ran te o es ta do de sí tio, res trin gir-se-á nas
me di das de re pres são con tra as pes so as, a im por:

1) a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes co muns;
2) o des ter ro para ou tros sí ti os do ter ri tó rio na ci o nal.
§ 3º Logo que se re u nir o Con gres so, o pre si den te da Re pú bli ca lhe

re la ta rá, mo ti van do-as, as me di das de ex ce ção que hou ve rem sido to ma das.

§ 4º As au to ri da des que te nham or de na do tais me di das são res -
pon sá ve is pe los abu sos co me ti dos.

Art. 81. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria-cri me, po de rão ser
re vis tos, a qual quer tem po, em be ne fí cio dos con de na dos, pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, para re for mar ou con fir mar a sen ten ça.

544 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 1º A lei mar ca rá os ca sos e a for ma da re vi são, que po de rá ser
re que ri da pelo sen ten ci a do, por qual quer do povo, ou ex of fi cio pelo pro cu -
ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

§ 2º Na re vi são não po dem ser agra va das as pe nas da sen ten ça
re vis ta.

§ 3º As dis po si ções do pre sen te ar ti go são ex ten si vas aos pro ces -
sos mi li ta res.

Art. 82. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos e omis sões em que in cor re rem no exer cí cio de seus car gos, as sim
como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia em não res pon sa bi li za rem efe ti va -
men te os seus su bal ter nos.

Pa rá gra fo úni co. O fun ci o ná rio pú bli co obri gar-se-á por com pro -
mis so for mal, no ato da pos se, ao de sem pe nho dos seus de ve res le ga is.

Art. 83. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis do 
an ti go re gi me, no que ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não for con trá rio ao sis te ma
de go ver no fir ma do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela con sa gra dos.

Art. 84. O go ver no da União afi an ça o pa ga men to da dí vi da
pú bli ca in ter na e ex ter na.

Art. 85. Os ofi ci a is do qua dro e das clas ses ane xas da Arma da
te rão as mes mas pa ten tes e van ta gens que os do Exér ci to nos car gos de
ca te go ria cor res pon den te.

Art. 86. Todo bra si le i ro é obri ga do ao ser vi ço mi li tar, em de fe sa
da pá tria e da Cons ti tu i ção, na for ma das leis fe de ra is.

Art. 87. O Exér ci to Fe de ral com por-se-á de con tin gen te que os
es ta dos e o Dis tri to Fe de ral são obri ga dos a for ne cer, cons ti tu í dos de con -
for mi da de com a lei ânua de fi xa ção de for ças.

§ 1º Uma lei fe de ral de ter mi na rá a or ga ni za ção ge ral do Exér ci to, 
de acor do com o nº 18 do art. 34.

§ 2º A União se en car re ga rá da ins tru ção mi li tar dos cor pos e
ar mas e da ins tru ção mi li tar su pe ri or.

§ 3º Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar for ça do.
§ 4º O Exér ci to e a Arma da com por-se-ão pelo vo lun ta ri a do, sem 

prê mio, e em fal ta des te pelo sor te io, pre vi a men te or ga ni za do.
Con cor rem para o pes so al da Arma da a Esco la Na val, as de

apren di zes de ma ri nhe i ros e a ma ri nha mer can te, me di an te sor te io.
Art. 88. Os Esta dos Uni dos do Bra sil, em caso al gum se em pe -

nha rão em guer ra de con quis ta, di re ta ou in di re ta men te, por si ou em ali an ça
com ou tra na ção.

Art. 89. É ins ti tu í do um Tri bu nal de Con tas para li qui dar as con tas
das re ce i tas e des pe sa e ve ri fi car a sua le ga li da de, an tes de se rem pres ta das
ao Con gres so.
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Os mem bros des te tri bu nal se rão no me a dos pelo pre si den te da
Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do, e so men te per de rão os seus lu ga res
por sen ten ça.

Art. 90. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, por ini ci a ti va do
Con gres so Na ci o nal, ou das Assem bléi as dos es ta dos.

§ 1º Con si de rar-se-á pro pos ta a re for ma quan do, sen do apre sen -
ta da por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer das
câ ma ras do Con gres so Na ci o nal, for ace i ta, em três dis cus sões, por dois ter ços
dos vo tos numa e nou tra câ ma ra, ou quan do for so li ci ta da por dois ter ços
dos es ta dos, no de cur so de um ano, re pre sen ta do cada Esta do pela ma i o ria
de vo tos de sua Assem bléia.

§ 2º Essa pro pos ta dar-se-á por apro va da com as as si na tu ras dos
pre si den tes e se cre tá ri os das duas câ ma ras, e in cor po rar-se-á à Cons ti tu i ção 
como par te in te gran te dela.

§ 3º Não po de rão ser ad mi ti dos como ob je to de de li be ra ção, no
Con gres so, pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va; ou a
igual da de da re pre sen ta ção dos es ta dos no Se na do.

Art. 91. Apro va da esta Cons ti tu i ção, será ela pro mul ga da pela
Mesa do Con gres so e as si na da pe los mem bros des te.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, o Con gres so, re u ni do em
Assem bléia Ge ral, ele ge rá em se gui da por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, na
pri me i ra vo ta ção, e, se ne nhum can di da to a ob ti ver, por ma i o ria re la ti va na
se gun da, o pre si den te e o vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 1º Essa ele i ção será fe i ta em dois es cru tí ni os dis tin tos para o
pre si den te e vice-pre si den te, res pec ti va men te, re ce ben do-se e apu ran do-se
em pri me i ro lu gar as cé du las para pre si den te e pro ce den do-se em se gui da
do mes mo modo para o vice-pre si den te.

§ 2º O pre si den te e o vice-pre si den te, ele i tos na for ma des te ar ti go,
ocu pa rão a pre si dên cia e a vice-pre si dên cia da Re pú bli ca du ran te o pri me i ro
pe río do pre si den ci al.

§ 3º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 4º Con clu í da ela, o Con gres so dará por ter mi na da a sua mis são 

cons ti tu in te, e, se pa ran do-se em Câ ma ra e Se na do, en ce ta rá o exer cí cio de
suas fun ções nor ma is a 15 de ju nho do cor ren te ano, não po den do em hi pó -
te se al gu ma ser dis sol vi do.

§ 5º No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, logo nos tra ba lhos
pre pa ra tó ri os, dis cri mi na rá o Se na do o ter ço de seus mem bros, cujo man da to 
há de ces sar no ter mo do pri me i ro e do se gun do triê ni os.
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§ 6º Essa dis cri mi na ção efe tu ar-se-á em três lis tas, cor res pon den tes
aos três ter ços, gra du an do-se os se na do res de cada es ta do e os do Dis tri to
Fe de ral pela or dem de sua vo ta ção res pec ti va, de modo que se dis tri bua ao
ter ço do úl ti mo triê nio o pri me i ro vo ta do no Dis tri to Fe de ral e em cada um
dos es ta dos, e aos dois ter ços se guin tes os ou tros dois no mes na es ca la dos
su frá gi os ob ti dos.

§ 7º Em caso de em pa te, con si de rar-se-ão fa vo re ci dos os mais
ve lhos, de ci din do-se por sor te io, quan do a ida de for igual.

Art. 2º O es ta do que até o fim do ano de 1892 não hou ver de cre -
ta do a sua Cons ti tu i ção, será sub me ti do, por ato do Con gres so, à de um dos 
ou tros, que mais con ve ni en te a essa adap ta ção pa re cer, até que o Esta do
su je i to a esse re gi me a re for me, pelo pro ces so nela de ter mi na do.

Art. 3º À pro por ção que os es ta dos se fo rem or ga ni zan do, o
Go ver no Fe de ral en tre gar-lhes-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços, que pela
Cons ti tu i ção lhe com pe ti rem, e li qui da rá a res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção
fe de ral no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do pes so al res pec ti vo.

Art. 4º Enquan to os es ta dos se ocu pa rem em re gu la ri zar as des pe -
sas, du ran te o pe río do de or ga ni za ção dos seus ser vi ços, o Go ver no Fe de ral 
abrir-lhes-á para esse fim cré di tos es pe ci a is, se gun do as con di ções es ta be le -
ci das por lei.

Art. 5º Nos es ta dos que se fo rem or ga ni zan do, en tra rá em vi gor
a clas si fi ca ção das ren das es ta be le ci das na Cons ti tu i ção.

Art. 6º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra fe de ral e
para a dos es ta dos se rão pre fe ri dos os ju í zes de di re i to e os de sem bar ga do res 
de mais nota.

Os que não fo rem ad mi ti dos na nova or ga ni za ção ju di ciá ria, e
ti ve rem mais de 30 anos de exer cí cio, se rão apo sen ta dos com to dos os seus
ven ci men tos.

Os que ti ve rem me nos de 30 anos de exer cí cio con ti nu a rão a
per ce ber seus or de na dos, até que se jam apro ve i ta dos ou apo sen ta dos com
or de na do cor res pon den te ao tem po de ser vi ço.

As des pe sas com os ma gis tra dos apo sen ta dos ou pos tos em dis -
po ni bi li da de se rão pa gas pelo Go ver no Fe de ral.

Art. 7º É con ce di da a D. Pe dro de Alcân ta ra, ex-im pe ra dor do
Bra sil, uma pen são que, a con tar de 15 de no vem bro de 1889, ga ran ta-lhe,
por todo o tem po de sua vida, sub sis tên cia de cen te. O Con gres so or di ná rio, 
em sua pri me i ra re u nião, fi xa rá o quan tum des ta pen são.

Art. 8º O Go ver no Fe de ral ad qui ri rá para a na ção a casa em que
fa le ceu o dr. Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães e nela man da rá co lo car 
uma lá pi de em ho me na gem à me mó ria do gran de pa tri o ta – o fun da dor da
Re pú bli ca.
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Pa rá gra fo úni co. A vi ú va do mes mo dr. Ben ja min Cons tant terá,
en quan to vi ver, o usu fru to da casa men ci o na da.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des ta Cons ti tu i ção per ten ce rem, que a exe cu tem e fa çam
exe cu tar e ob ser var fiel e in te i ra men te como nela se con tém.

Pu bli que-se e cum pra-se em todo o ter ri tó rio da na ção.
Sala das Ses sões do Con gres so Na ci o nal Cons ti tu in te, na ci da de

do Rio de Ja ne i ro, em vin te e qua tro de fe ve re i ro de mil oi to cen tos e no ven ta
e um, ter ce i ro da Re pú bli ca. – Pru den te José de Mo ra is Bar ros, pre si den te do
Con gres so, Se na dor pelo Esta do de São Pa u lo – Antô nio Eu sé bio Gon çal ves de 
Alme i da, vice-pre si den te do Con gres so, de pu ta do pelo Esta do da Ba hia –
dr. João da Mata Ma cha do, 1º se cre tá rio, de pu ta do pelo Esta do de Mi nas
Ge ra is —dr. José Pais de Car va lho, 2º se cre tá rio, se na dor pelo Esta do do Pará
– te nen te-co ro nel João So a res Ne i va, 3º se cre tá rio, se na dor pelo Esta do da
Pa ra í ba – Edu ar do Men des Gon çal ves, 4º se cre tá rio, de pu ta do pelo Esta do do
Pa ra ná.

(Se guem-se as as si na tu ras dos de ma is mem bros do Con gres so
Na ci o nal Cons ti tu in te pre sen tes.)

Extra í do de CAVALCANTI, Ama ro. Re gi me Fe de ra ti vo e Re pú bli ca Bra si le i ra. Co le ção Te mas
Bra si le i ros. Vol.  48. Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia. 1983. Págs. 388-414.
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325.6 – LEI Nº 221 - COMPLETA A ORGANIZAÇÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL DA REPÚBLICA

(20 NOVEMBRO 1894)

Ma nu el Vi to ri no Pe re i ra, pre si den te do Se na do:
Faço sa ber aos que a pre sen te vi rem que o Con gres so na -
ci o nal de cre ta e pro mul ga a se guin te lei:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O De cre to nº 848 de 11 de ou tu bro de 1890 con ti nu a rá a re ger
a or ga ni za ção e pro ces so da jus ti ça fe de ral em tudo que não fo ram
al te ra do pela pre sen te lei.

TÍTULO I
Dos fun ci o ná ri os

Art. 2º Além dos tri bu na is, ju í zes mais fun ci o ná ri os cri a dos pe los
de cre tos nos 848, de 1890, e nº 173 B, de 1893, são cri a dos para a jus ti ça fe de ral:

a) su plen tes do subs ti tu to do juiz se ci o nal;
b) aju dan tes do pro cu ra dor da Re pú bli ca.
Art. 3º Na sede do juiz se ci o nal terá o seu subs ti tu to três su plen tes,

e po de rão ser cri a dos ou tros tan tos nas cir cuns cri ções em que con vi er.

§ 2º Os su plen tes do subs ti tu to se rão no me a dos pelo go ver no
Fe de ral sob pro pos ta do juiz se ci o nal den tre os bons ci da dãos que es ti ve rem
no gozo dos di re i tos po lí ti cos, com pre fe rên cia os gra du a dos em di re i to,
para ser vi rem du ran te qua tro anos.

§ 3º A por ta ria de no me a ção de sig na rá a or dem em que os su plen tes 
de vem exer cer a subs ti tu i ção.

§ 4º No exer cí cio de subs ti tu i ção ple na o su plen te per ce be rá os
ven ci men tos que de i xar de per ce ber o subs ti tu í do. Pe los atos que pra ti car



fora do exer cí cio da subs ti tu i ção ple na, per ce be rá os emo lu men tos ta xa dos
no Re gi men to Cus tas para os ju í zes de 1ª ins tân cia, se gun do a na tu re za dos
au tos.

§ 5º Antes de fin do o qua triê nio, os su plen tes só per de rão o lu gar 
por sen ten ça, de mis são a pe di do, au sên cia por mais de seis me ses sem li cen ça,
ou in com pa ti bi li da de de cla ra da por lei.

Art. 4º O pro cu ra dor da Re pú bli ca, em cada uma das cir cuns cri ções
em que fo rem cri a dos os lu ga res de su plen tes do subs ti tu to do juiz se ci o nal, 
terá um aju dan te que per ce be rá pe los atos que pra ti car os emo lu men tos e
por cen ta gens es ta be le ci dos para o pro cu ra dor da Re pú bli ca, pelo de cre to
nº173 B de 1893. 

Pa rá gra fo úni co. Os aju dan tes do pro cu ra dor da Re pú bli ca,
como os ad jun tos no Dis tri to Fe de ral, se rão no me a dos pelo pre si den te da
Re pú bli ca, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Jus ti ça, den tre dou to res e ba cha -
réis em di re i to, sem pre que for pos sí vel, aque les me di an te pro pos ta do
pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca ou, em sua fal ta, do pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

A pro pos ta de aju dan te de ve rá pre ce der in di ca ções do pro cu ra dor
da Re pú bli ca da res pec ti va se ção.

Art. 5º Nas cir cuns cri ções em que for cri a do o lu gar de aju dan te,
po de rá ser cri a do um lu gar de so li ci ta dor, que será pro vi do e terá os emo lu -
men tos e por cen ta gens, como dis põe o de cre to nº 173 B de 1893.

Art. 6º Jun to do pro cu ra dor da Re pú bli ca no Dis tri to Fe de ral
ha ve rá um es cre ven te que será no me a do por por ta ria do mes mo pro cu ra dor, e 
terá o ven ci men to men sal de 100$000.

Art. 7º A pre fe rên cia da aos an ti gos ju í zes para o pre en chi men to
das va gas de juiz se ci o nal sub sis ti rá en quan to hou ver ma gis tra dos em
dis po ni bi li da de, por não ha ve rem sido apro ve i ta dos na or ga ni za ção ju di -
ciá ria dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral.

A an ti güi da de en tre os ju í zes se ci o na is se re gu la rá: 1º, pelo tem po
de exer cí cio nes se car go; 2º, pela data da pos se; 3º, pela data da no me a ção;
4º, por an ti güi da de con ta da em ou tra ju di ca tu ra; 5º, pela ida de.

Pa rá gra fo úni co. Para a no me a ção dos ju í zes se ci o na is é mis ter,
no mí ni mo, o ti ro cí nio de dois anos de ad vo ca cia, ju di ca tu ra ou mi nis té rio
pú bli co.

Art. 8º No im pe di men tos do pro cu ra dor da Re pú bli ca nos Esta dos
Uni dos ou no caso de li cen ça ou de vaga, an tes de to mar pos se o novo pro -
cu ra dor no me a do efe ti va men te ou nos ter mos do art. 26 do de cre to nº 848
de 1890, o juiz se ci o nal res pe ti vo no me a rá quem o subs ti tua in te ri na men te
ou ad hoc, con for me a hi pó te se, den tre ci da dãos ha bi li ta dos em di re i to.

Art. 9º Des de que fo rem em pos sa dos os su plen tes do subs ti tu to
em qual quer cir cuns cri ções, ces sa rá aí a com pe tên cia pro vi so ri a men te dada 
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às jus ti ças lo ca is para os atos de que tra ta o art. 2º do de cre to nº 1420 A de
21 de fe ve re i ro de 1891, per ten cen tes à Jus ti ça Fe de ral.

Art. 10. A pror ro ga ção da ju ris di ção lo cal em re la ção às ca u sas
fe de ra is só tem lu gar nos li tí gi os so bre que é lí ci ta a tran sa ção das par tes, e
sen do es tas há be is para tran si gir.

Art. 11. A lis ta dos ju ra dos de cada uma das ca pi ta is ser vi rá de
base para a com po si ção do júri fe de ral, de ven do ser re me ti da uma có pia
au tên ti ca ao juiz se ci o nal pelo pre si den te do júri lo cal.

Po de rá, po rém, o pro cu ra dor da Re pú bli ca ou qual quer ci da dão
re si den te no lu gar, re cla mar pe ran te o juiz se ci o nal con tra a in de vi da in clu são
ou ex clu são den tro de 15 dias, con ta dos do edi tal, que o mes mo juiz man -
da rá afi xar, ao re ce ber a lis ta.

Do des pa cho do juiz que aten der ou não à re cla ma ção, ha ve rá
re cur so no efe i to de vo lu ti vo para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que dele
to ma rá co nhe ci men to na for ma de ter mi na da no seu re gi men to para os
agra vos.

Pa rá gra fo úni co. Logo que for pu bli ca da esta lei, será re me ti da
ao juiz se ci o nal uma có pia au tên ti ca da lis ta dos ju ra dos apu ra dos nas ca pi -
ta is dos es ta dos e Dis tri to Fe de ral, e anu al men te uma ou tra das al te ra ções
ocor ri das em vir tu de da re vi são; de ven do es tas có pi as ser ar qui va das no
car tó rio do mes mo ju í zo, como to dos os do cu men tos re la ti vos às re cla ma -
ções, de ci sões re sul tan tes dos des pa chos e sen ten ças que fo rem pro fe ri dos
so bre as re cla ma ções.

TÍTULO II

CAPÍTULO I
Da com pe tên cia dos ju í zes se ci o na is, subs ti tu tos e su plen tes

Art. 12. Além das ca u sas men ci o na das no art. 15, do de cre to nº 848
de 11 de ou tu bro de 1890, e no art.60 da Cons ti tu i ção, com pe te mais aos ju í zes
se ci o na is pro ces sar e jul gar em pri me i ra ins tân cia as que ver sa rem so bre
mar cas de fá bri ca, pri vi lé gi os de in ven ção e pro pri e da de li te rá ria.

A com pe tên cia des tes ju í zes será re gu la da do modo se guin te:
§ 1º Em ma té ria cri mi nal, sal vo pro ces sos por cri me de res pon sa -

bi li da de dos pro cu ra do res se ci o na is, ad jun tos, aju dan tes, so li ci ta do res e
es cri vães, não pro fe rem sen ten ça con de na tó ria ou ab so lu tó ria se não de
con for mi da de com as de ci sões do júri a que pre si di rem.

§ 2º Em ma té ria ci vil jul gam as ca u sas de na tu re za fe de ral, en tre
as qua is se com pre en dem as que cor ri am pelo ex tin to ju í zo dos fe i tos da
Fa zen da Na ci o nal, as sim con ten ci o sas, como ad mi nis tra ti vas, as que de las
fo rem de pen den tes ou cons ti tu í rem me di das pre ven ti vas e as se cu ra tó ri as
dos di re i tos da mes ma fa zen da.
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§ 3º Exce dem sem pre a al ça da des tes ju í zes as ques tões de di re i to 
cri mi nal, as de di re i to in ter na ci o nal pú bli co ou pri va do, as que se fun da rem 
em con ven ções ou tra ta dos da União como ou tras na ções, as que de ri va rem 
de atos ad mi nis tra ti vos do Go ver no Fe de ral, e to das em que for par te a
União ou o Esta do.

§ 4º As ro ga tó ri as ema na das de au to ri da des es tran ge i ras se rão
cum pri das so men te de po is que ob ti ve rem o exe qua tur do Go ver no Fe de ral,
sen do ex clu si va men te com pe ten te o juiz se ci o nal do Esta do, onde ti ve rem
de ser exe cu ta das as di li gên ci as de pre ca das. As car tas de sen ten ça, po rém,
de tri bu na is es tran ge i ros, não se rão exe quí ve is sem pré via ho mo lo ga ção do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com au diên cia das par tes e do pro cu ra dor ge ral
da Re pú bli ca, sal vo se ou tra co i sa es ti ver es ti pu la da em tra ta do.

No pro ces so de ho mo lo ga ção ob ser var-se-á o se guin te:
a) dis tri bu í da a sen ten ça es tran ge i ra, o re la tor man da rá ci tar o

exe cu ta do, para em oito dias, con ta dos da ci ta ção, de du zir por em bar gos a
sua opo si ção, po den do o exe quen te em igual pra zo con tes tá-los;

b) pode ser vir de fun da men to para opo si ção:

1º, qual quer dú vi da so bre a au ten ti ci da de do do cu men to ou so bre
a in te li gên cia da sen ten ça;

2º, não ter a sen ten ça pas sa do em jul ga do;
3º, ser a sen ten ça pro fe ri da por juiz ou tri bu nal in com pe ten te;
4º, não te rem sido de vi da men te ci ta das as par tes ou não se ter

le gal men te ve ri fi ca do a sua re ve lia, quan do de i xa rem de com pa re cer;
5º, con ter a sen ten ça dis po si ção con trá ria à or dem pú bli ca ou ao

di re i to pú bli co in ter no da União.
Em caso al gum é ad mis sí vel pro du ção de pro vas so bre o fun do

da ques tão jul ga da.
c) em se gui da à con tes ta ção, ou fin do o pra zo para ela des ti na do, 

terá vis ta o pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, e com o pa re cer des te irá o pro -
ces so ao re la tor ge ral da Re pú bli ca, e com o pa re cer des te irá o pro ces so ao
re la tor e su ces si va men te aos dois re vi so res na for ma es ta be le ci da para as
ape la ções no Re gi men to Inter no do Tri bu nal;

d) con fir ma da a sen ten ça ex tra ir-se-á a com pe ten te car ta, a que
se adi ci o na rá a sen ten ça ho mo lo ga da, para ser exe cu ta da no ju í zo se ci o nal,
a que per ten cer;

e) se a exe cu ção da sen ten ça es tran ge i ra for re qui si ta da por via
di plo má ti ca, sem que com pa re ça o exe quen te, o tri bu nal no me a rá ex-of fi cio
um cu ra dor, que re pre sen te a este e pro mo va em seu nome to dos os ter mos
do pro ces so;

Igual pro ce di men to guar dar-se-á em re la ção ao exe cu ta do, se
não com pa re cer, au sen te, me nor ou in ter di to.
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§ 5º Se al gu ma das ca u sas a que se re fe re este ar ti go for agi ta da
en tre a União e os es ta dos ou en tre es tes, uns com os ou tros, ou en tre na ção
es tran ge i ra e a União ou os es ta dos, deve ser res pe i ta da a com pe tên cia pri -
va ti va, es ta be le ci da pelo art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 6º Nos cri mes de res pon sa bi li da de, de que ao Se na do da Re pú -
bli ca com pe te co nhe cer, te nham ou não ca rá ter po lí ti co, o pro ces so da
com pe tên cia do juiz se ci o nal e o jul ga men to da com pe tên cia do júri fe de ral
para im po si ção de ou tra pena, que não seja a per da do car go e a in ca pa ci da de
de exer cer qual quer ou tro, não se rão ini ci a dos an tes da con de na ção do cri -
mi no sos a uma des tas pe nas, nos ter mos do art.53 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

§ 7º Nos ca sos em que ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral per ten ce
co nhe cer ori gi ná ria e pri va ti va men te de cri me co mum ou de res pon sa bi li -
da de, são tam bém de sua ex clu si va com pe tên cia o pro ces so e jul ga men to
dos cri mes po lí ti cos que te nham co me ti do as mes mas pes so as du ran te o
exer cí cio de suas fun ções pú bli cas, sal vo as atri bu i ções con fe ri das à Câ ma ra 
dos De pu ta dos e ao Se na do da Re pú bli ca.

§ 8º O cri me co mum ou de res pon sa bi li da de co ne xo com o cri me 
po lí ti co será pro ces sa do e jul ga do pe las au to ri da des ju di ciá ri as com pe ten tes
para co nhe cer do cri me po lí ti co, se pre ju í zo das atri bu i ções de ou tro po der
cons ti tu í do para pre vi a men te jul gar da ca pa ci da de po lí ti ca do res pon sá vel
para exer cer o mes mo ou qual quer ou tro car go pú bli co.

Art. 13. Os ju í zes e tri bu na is fe de ra is pro ces sa rão e jul ga rão as
ca u sas que se fun da rem na le são de di re i tos in di vi du a is por atos ou de ci são 
das au to ri da des ad mi nis tra ti vas da União.

§ 1º As ações des ta na tu re za so men te po de rão ser pro pos tas pe las
pes so as ofen di das em seus di re i tos ou por seus re pre sen tan tes ou su ces so res.

§ 2º A au to ri da de ad mi nis tra ti va, de quem ema nou a me di da im -
pug na da, será re pre sen ta da no pro ces so pelo mi nis té rio pú bli co.

§ 3º A pe ti ção ini ci al con te rá, além dos no mes das par tes, a ex po -
si ção cir cuns tan ci a da dos fa tos e as in di ca ções das nor mas le ga is ou prin cí pi os 
ju rí di co, de onde o au tor con clua que um seu di re i to sub je ti vo foi vi o la do
por ato, me di da ou de ci são da au to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 4º A pe ti ção ini ci al in di ca rá tam bém as tes te mu nhas e as de ma is
pro vas em que o au tor se ba se ia e de ve rá ser des de logo ins tru í da com a
pro va do cu men tal, sal vo de mo ra im pu tá vel às ins tru í da com a pro va do cu -
men tal, sal vo de mo ra im pu tá vel às par tes in te res sa das.

§ 5º A ação po de rá ser des pre za da in li mi ne se for ma ni fes ta men te
in fun da da, se não es ti ver de vi da men te ins tru í da, se a par te for ile gí ti ma, ou 
se hou ver de cor ri do um ano da data da in ti ma ção ou pu bli ca ção da me di da 
que for ob je to do ple i to.

Des ta de ci são ca be rá o re cu so de agra vo.
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§ 6º Admi ti da a ação, se rão ci ta dos o com pe ten te re pre sen tan te
do mi nis té rio pú bli co e mais par tes in te res sa das, as si nan do-se-lhes o pra zo
de dez dias para con tes ta ção.

Este pra zo po de rá ser pror ro ga do até ao do bro, a re que ri men to
de qual quer dos in te res sa dos.

§ 7º A re que ri men to do au tor, a au to ri da de ad mi nis tra ti va que
ex pe diu o ato ou me di da em ques tão sus pen de rá a sua exe cu ção, se a isso
não se opu se rem ra zões de or dem pú bli ca.

§ 8º Fin do o pra zo, de que tra ta o § 6º, ob ser var-se-á o pro ces so
des cri to nos ar ti gos 183 a 188 do de cre to nº 848 de 11 ou tu bro de 1890.

§ 9º Ve ri fi can do a au to ri da de ju di ciá ria que o ato ou re so lu ção
em ques tão é ile gal, o anu la rá no todo ou em par te, para o fim de as se gu rar
o di re i to do au tor.

a) Con si de ram-se ile ga is os atos ou de ci sões ad mi nis tra ti vas em
ra zão da não apli ca ção ou em in de vi da apli ca ção do di re i to vi gen te. A au to -
ri da de ju di ciá ria fun dar-se-á em ra zões ju rí di cas, abs ten do-se de apre ci ar o
me re ci men to de atos ad mi nis tra ti vos, sob o pon to de vis ta de sua con ve -
niên cia ou opor tu ni da de;

b)A me di da ad mi nis tra ti va to ma da em vir tu de de uma fa cul da de
ou po der dis cri ci o ná rio so men te será ha vi da por ile gal em ra zão da in com -
pe tên cia da au to ri da de res pec ti va ou do ex ces so de po der.

§ 10. Os ju í zes e tri bu na is apre ci a rão a va li da de das leis e re gu la -
men tos e de i xa rão de apli car aos ca sos ocor ren tes as leis ma ni fes ta men te
in cons ti tu ci o na is e os re gu la men tos ma ni fes ta men te in com pa tí ve is com as
leis ou com a Cons ti tu i ção.

§ 11. As sen ten ças ju di ci a is pas sa rão em jul ga do e obri ga rão as par -
tes e a ad mi nis tra ção em re la ção ao caso con cre to que fez ob je to da dis cus são.

§ 12. A vi o la ção do jul ga do por par te da au to ri da de ad mi nis tra ti va
in duz em res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal.

§ 13. De ca in do o au tor da ação e ve ri fi can do-se ter sido esta
ma li ci o sa men te in ten ta da, po de rá ser con de na do nas cus tas em do bro ou
tres do bro a ar bí trio da au to ri da de ju di ciá ria.

§ 14. A Fa zen da Na ci o nal terá di re i to re gres si vo con tra o fun ci o -
ná rio pú bli co para ha ver as cus tas que pa gar.

§ 15. Nas ca u sas de que tra ta a pre sen te lei, bem como em to das
aque las em que fo rem de ci di das ques tões cons ti tu ci o na is, não ha ve rá al ça da.

§ 16. As dis po si ções da pre sen te lei não al te ram o di re i to vi gen te
quan to:

a) ao ha be as cor pus;
b) as ações pos ses so ri as;
c) às ca u sas fis ca is.
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Art. 14. É man ti da a ju ris di ção da au to ri da de ad mi nis tra ti va
(de cre to nº 657 e 5 de de zem bro de 1849) para or de nar a pri são de todo e
qual quer res pon sá vel pe los di nhe i ros e va lo res per ten cen tes à Fa zen da
Fe de ral ou que, por qual quer tí tu lo, se acha rem sob a guar da da mes ma –
nos ca sos de al can ce ou de re mis são ou omis são em fa zer as en tra das nos
de vi dos pra zos, não sen do ad mis sí vel a con ces são de ha be as-cor pus por au to -
ri da de ju di ciá ria, sal vo se a pe ti ção ou de pó si to do al can ce ve ri fi ca do.

São com pe ten tes para or de nar a pri são de que tra ta este ar ti go,
no Dis tri to Fe de ral – os ins pe to res das al fân de gas e os che fes ou di re to res
das de le ga ci as fis ca is, re la ti va men te aos in di ví du os que fun ci o na rem ou se
acha rem no re fe ri do Esta do.

Art. 15. Além da com pe tên cia para co nhe cer das re cla ma ções so bre 
in clu são na lis ta dos ju ra dos fe de ra is, ou ex clu são dela em con for mi da de
des ta lei, e para a for ma ção da cul pa e atos pre pa ra tó ri os do jul ga men to dos 
cri mes su je i tos à ju ris di ção do júri fe de ral, tem o juiz se ci o nal em re la ção a
este tri bu nal as atri bu i ção ex pres sas no de cre to nº 848 de 1890 e as se guin tes:

I. Con vo cai-o, ao me nos duas ve zes no ano, ha ven do pro ces sos
pre pa ra dos e pro ce den do pre vi a men te ao sor te io dos 48 ju ra dos que de vem 
ser vir em cada ses são ju di ciá ria, de acor do com a le gis la ção ge ral em vi gor;

II. Co nhe cer das es cu sas dos ju ra dos e das tes te mu nhas, e im -
por-lhes a mul ta ou pe nha em que in cor re rem, con for me as leis vi gen tes;

III. Pre si dir o júri e man ter a or dem e po lí cia das ses sões;
IV. Pro ce der ao sor te io dos 12 ju í zes de fato para cada jul ga men to, 

in ter ro gar os acu sa dos, re gu lar a mar cha do pro ces so, de ba te e a in qui ri ção
das tes te mu nhas;

V. De ci dir as ques tões in ci den tes que fo rem de di re i to e de que
de pen de rem as de li be ra ções fi na is do júri;

VI. Sub me ter aos ju í zes de fato to das as ques tões ocor ren tes que
fo rem de sua com pe tên cia;

VII. For mu lar os que si tos a que de vem res pon der os ju ra dos;
VIII. Pro fe rir a sen ten ça de con for mi da de com a lei e as de ci sões

dos ju í zes de fato; de ven do, se for ab so lu tó ria, por ime di a ta men te em li ber -
da de o réu pre so, e se for con de na tó ria, pro por ci o nar a pe nha ao cri me,
con for me as re gras es ta be le ci das no Có di go Pe nal;

IX. Man dar to mar por ter mo as ape la ções in ter pos tas para o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 16. Fica per ten cen do ao juiz se ci o nal do Dis tri to Fe de ral a
com pe tên cia con fe ri da pelo art. 5º, § 3º da lei nº 3129 de 14 de ou tu bro de
1882, ao Ju í zo Co mer ci al do mes mo dis tri to para o pro ces so e jul ga men to
das nu li da des de pa ten te de in ven ção, ou cer ti dão de me lho ra men to, pas sa -
das pelo Go ver no Fe de ral.
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Art. 17. Os ju í zes se ci o na is são com pe ten tes para a exe cu ção de
to das as sen ten ças e or dens do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que não ti ve rem
sido atri bu í das pri va ti va men te a ou tros ju í zes, mas nas das sen ten ças pro fe -
ri das em grão de re cur so ex tra or di ná rio das de ci sões dos ju í zes e tri bu na is
dos es ta dos ou do Dis tri to Fe de ral, nos ca sos ex pres sos nos arts. 59, § 1º e 61 
da Cons ti tu i ção so men te in ter vi rão, se o juiz ou tri bu nal re cor ri do re cu sar
cum prir a sen ten ça su pe ri or.

Art. 18. Aos subs ti tu tos dos ju í zes se ci o na is, além das atri bu i ções 
ex pres sar no de cre to nº 848 de 11 de ou tu bro de 1890, com pe te au xi liá-los
nos atos pre pa ra tó ri os dos pro ces sos cri mes, ci vis e fis ca is de sua ju ris di ção, 
não po den do, po rém, pro fe rir sen ten ça de fi ni ti va, ou in ter lo cu tó ria com a
for ça de de fi ni ti va, nem o des pa cho de pro nún cia, sal vo o caso de subs ti tu i ção 
ple na em um ou mais fe i tos.

Art. 19. Os su plen tes na sede do ju í zo se ci o nal só fun ci o na rão na
fal ta ou im pe di men to do juiz subs ti tu to.

Nas ou tras cir cuns cri ções, os su plen tes, além de pro ce de rem às
di li gên ci as que lhes fo rem co me ti das pelo juiz se ci o nal ou seu subs ti tu to,
de vem nos ca sos ur gen te, não es tan do pre sen te ne nhum des tes, to mar e
au to ri zar as me di das as se cu ra tó ri as de di re i tos ou pre ven ti vas de da nos ou
pe ri go imi nen te, como in ven tá rio e ar re ca da rão de sal va dos, ra ti fi ca ção de
pro tes tos de ar ri ba da, de pro ces sos tes te mu nhá ve is de si nis tros, ava ri as e
qua is quer per das, em bar gos ou ar res tos, jus ti fi ca ções e ou tras; bem as sim
pro ce der às di li gên ci as cri mi na is a bem da jus ti ça fe de ral, par ti ci pan do-o
ime di a ta men te ao juiz se ci o nal.

CAPÍTULO II
Do Júri Fe de ral

Art. 20. Com pe te ao Júri Fe de ral o jul ga men to:

I. Dos cri mes de fi ni dos pelo Có di go Pe nal, no Li vro 2º – Tít. I e
seus ca pí tu los, e Tít. II, Ca pí tu lo I:

II. De se di ção con tra fun ci o ná rio fe de ral ou con tra a exe cu ção de
atos e or dens ema na das de le gí ti ma au to ri da de fe de ral, con for me a de fi ni ção 
do art. 118 do Có di go Pe nal;

III. De re sis tên cia, de sa ca to e de so be diên cia à au to ri da de fe de ral
e ti ra da de pre sos do po der da jus ti ça fe de ral, se gun do as de fi ni ções dos
ca pí tu los 3º a 5º do Tít. II do ci ta do Li vro do Cód. Pe nal;

IV. Dos cri mes de res pon sa bi li da de dos fun ci o ná ri os fe de ra is
que não ti ve rem foro pri vi le gi a do (Tít. V do ci ta do Li vro);

V. Dos cri mes con tra a fa zen da e pro pri e da de na ci o nal, com pre -
en di dos no ca pí tu lo úni co do Tít. VII e no ca pí tu lo 1º do Tít. XII do mes mo
Li vro;
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VI. Dos cri mes de mo e da fal sa de fi ni dos no ca pí tu lo 1º do Tít. VI
do mes mo Li vro;

VII. De fal si fi ca ção de atos das au to ri da des fe de ra is, de tí tu los da 
dí vi da na ci o nal, de pa péis de cré di to e va lo res da na ção ou de ban co au to ri -
za do pelo Go ver no Fe de ral;

VIII. Inter cep ta ção ou sub tra ção de cor res pon dên cia pos tal ou
te le grá fi ca do Go ver no Fe de ral (Ca pí tu lo IV do Tít. IV do mes mo Li vro);

IX. Dos cri mes con tra o li vre exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos nas
ele i ções fe de ra is ou por oca sião de atos a elas re la ti vos (Ca pí tu lo 1º do Tít.
IV do mes mo Li vro);

X. De fal si da de de de po i men to ou de ou tro gê ne ro de pro va em
ju í zo fe de ral (Se ção IV do Cap. II do Tít. VI do mes mo Li vro);

XI. De con tra ban do de fi ni do no art. 265 do Có di go Pe nal;
XII. Os cri mes de fi ni dos no tí tu lo ter ce i ro pri me i ra par te da lei 

nº 35 de 26 de ja ne i ro de 1892.

Art. 21. O Júri Fe de ral, quan do con vo ca do, ce le bra rá em dias
su ces si vos, com ex ce ção dos do min gos, as ses sões ne ces sá ri as para jul gar os 
pro ces sos pre pa ra dos.

CAPÍTULO III
Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Art. 22. Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além das atri bu i ções ex -
pres sas na Cons ti tu i ção e no de cre to nº 848 de 1890, com pe te:

a) Pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pri va ti va men te:

I. Os mem bros do tri bu nal nos cri mes co muns;
II. Os ju í zes fe de ra is in fe ri o res nos cri mes de res pon sa bi li da de

in clu si ve os subs ti tu tos e su plen tes;
III. As re cla ma ções de an ti güi da de dos ju í zes fe de ra is.
b) Jul gar em úl ti ma ins tân cia:

I. Os re cur sos de qua li fi ca ção dos ju ra dos fe de ra is, in ter pos tos
dos des pa chos dos ju í zes se ci o na is so bre re cla ma ções de in clu são ou ex clu são;

II. Os re cur sos e ape la ções dos des pa chos e sen ten ças do juiz
se ci o nal nos pro ces sos de res pon sa bi li da de dos pro cu ra do res da Re pú bli ca, 
dos aju dan tes e so li ci ta do res.

c) Exer cer as se guin tes atri bu i ções:

I. Pro ce der à re vi são anu al da lis ta de an ti güi da de dos ju í i zes
fe de ra is;

II. Cen su rar ou ad ver tir nas sen ten ças os ju í zes in fe ri o res, e mul -
tá-los ou con de ná-los nas cus tas, se gun do as dis po si ções vi gen tes;
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III. Adver tir os ad vo ga dos e so li ci ta do res, mul tá-los nas ta xas
le ga is, e sus pen dê-los do exer cí cio de suas fun ções, por es pa ço nun ca ma i or 
de trin ta dias;

IV. Pro ce der na for ma do art. 157 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal,
quan do em au tos ou pa péis de que hou ver de co nhe cer des co brir cri me de
res pon sa bi li da de ou co mum, em que te nha lu gar a ação pú bli ca fe de ral, de -
ven do nos ca sos de sua com pe tên cia or de nar que se dê co mu ni ca ção ao
pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca para pro mo ver o res pec ti vo pro ces so;

V. Man dar pro ce der ex-of fi cio, ou a re que ri men to do pro cu ra dor
ge ral da Re pú bli ca, a exa me de sa ni da de dos ju í zes fe de ra is que por en fer -
mi da de se mos tra rem ina bi li ta dos para o ser vi ço da ju di ca tu ra e pro por ao
pre si den te da Re pú bli ca que se jam apo sen ta dos os que ex ce de rem da ida de 
de 75 anos, nos ter mos do de cre to nº 3309 de 9 de ou tu bro de 1886.

A in ca pa ci da de do juiz ou o li mi te da ida de se rão em todo o caso 
jul ga dos por sen ten ça do tri bu nal com ci ta ção do in te res sa do jul ga dos por
sen ten ça do tri bu nal com ci ta ção do in te res sa do e au diên cia do pro cu ra dor
ge ral da Re pú bli ca.

Art. 23. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no exer cí cio da atri bu i ção
que lhe é con fe ri da pelo art. 47 do de cre to nº 848, é com pe ten te para con ce der
ori gi na ri a men te a or dem de ha be as-cor pus quan do o cons tran gi men to ou a
ame a ça des te pro ce der de au to ri da de, cu jos atos es te jam su je i tos à ju ris di ção
do tri bu nal, ou for exer ci do con tra juiz ou fun ci o ná rio fe de ral, ou quan do
tra tar-se se cri mes su je i tos à ju ris di ção fe de ral, ou ain da no caso de imi nen te
pe ri go de con su mar-se a vi o lên cia, an tes de ou tro tri bu nal ou juiz po der to mar 
co nhe ci men to da es pé cie em pri me i ra ins tân cia.

Aos ju í zes se ci o na is, den tro da sua ju ris di ção, com pe te igual -
men te co nhe cer da pe ti ção de ha be as-cor pus ain da que a pri são ou ame a ça
des ta seja fe i ta por au to ri da de es ta du al, des de que se tra te de cri mes da
ju ris di ção fe de ral, ou o ato se dê con tra fun ci o ná ri os da União.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so per mi ti do pelo art. 49 do ci ta do de cre to
nº 848 pode ser in ter pos to di re ta men te para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
da de ci são do juiz de pri me i ra ins tân cia que hou ver de ne ga do a or dem
de ha be as-cor pus, in de pen den te de de ci sões de juiz ou tri bu na is de se gun da
ins tân cia.

a) O mes mo re cur so tam bém cabe, quan do o juiz ou tri bu nal se
de cla rar in com pe ten te, ou por qual quer mo ti vo se abs ti ver de co nhe cer da
pe ti ção.

b) O re cor ren te deve ins tru ir o re cur so no pra zo do art. 49 ci ta do, 
de ven do ser o mes mo res pon di do em 48 ho ras pelo juiz ou tri bu nal a quo,
que o fará ex pe dir sem de mo ra para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

558 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



c) Con ce di da a or dem de ha be as-cor pus ao re cor ren te, que se
achar sol to ou au sen te, só será dis pen sa do o com pa re ci men to pes so al do
mes mo, pro va do im pe di men to ou jus ta ca u sa da au sên cia.

d) No jul ga men to do re cur so fa cul ta do pelo art. 49, su pra di to, o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam bém po de rá, des de logo, re sol ver de fi ni ti va -
men te so bre a ma té ria do mes mo, se, em vis ta dos au tos, fo rem dis pen sá -
ve is no vos es cla re ci men tos e com pa re ci men to ul te ri or do re cor ren te.

e) Se a jus ti ça lo cal ne gar os re cur sos de sua de ci são so bre o
ha be as-cor pus ou de qual quer modo obs tar ao seu se gui men to, tem apli ca ção 
as dis po si ções dos §§ 1º e 4º do art. 58 des ta lei.

Art. 24. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral jul ga rá os re cur sos ex tra or -
di ná ri os das sen ten ças dos tri bu na is dos es ta dos ou do Dis tri to Fe de ral nos
ca sos ex pres sos nos arts. 59 § 1º e 61 da Cons ti tu i ção e no art. 9º pa rá gra fo
úni co, le tra (c) do de cre to nº 848 de 1890, pelo modo es ta be le ci do nos arts.
99 a 102 do seu re gi men to in ter no, mas em todo caso a sen ten ça do tri bu nal, 
quer con fir me, quer re for me a de ci são re cor ri da, será res tri ta à ques tão
fe de ral con tro ver ti da no re cur so sem es ten der-se a qual quer ou tra, por ven -
tu ra, com pre en di da no jul ga do.

A sim ples in ter pre ta ção ou apli ca ção do di re i to ci vil, co mer ci al
ou pe nal, em bo ra obri gue em toda a Re pú bli ca como leis ge ra is do Con -
gres so Na ci o nal, não bas ta para le gi ti mar a in ter po si ção do re cur so, que é
li mi ta do aos ca sos ta xa ti va men te de ter mi na dos no art. 9º pa rá gra fo úni co,
le tra (c) do ci ta do de cre to nº 848.

Art. 25. Na fal ta e nos im pe di men tos do pre si den te e vice-pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ser vi rá o mais ido so dos mi nis tros (ex -
ce tu an do o que exer cer na oca sião o lu gar de pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca).

Art. 26. O com pro mis so for mal no ato da pos se (Cons ti tu i ção,
art. 82) terá lu gar pe ran te o tri bu nal re u ni do com qual quer nú me ro de
mi nis tros, se se tra tar do pre si den te o ou vice-pre si den te dele, e pe ran te
quem na oca sião pre si dir o tri bu nal, se se tra tar de qua is quer ou tros de seus 
mem bros.

Art. 27. No exer cí cio da atri bu i ção que ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe te (Cons ti tu i ção art. 48, nº 11) de apre sen tar pro pos ta para a
no me a ção de ma gis tra dos fe de ra is, se rão ob ser va das as se guin tes dis po si ções:

§ 1º Co mu ni ca da ofi ci al men te a vaga de al gum dos lu ga res de
juiz de se ção, o pre si den te do tri bu nal fará co mu ni car pelo Diá rio Offi ci al e
pe los jor na is de ma i or cir cu la ção des ta ca pi tal, e, por des pa chos te le grá fi cos,
aos go ver na do res e pre si den tes dos es ta dos, que se acha mar ca do o pra zo
de 30 dias para se rem apre sen ta das na se cre ta ria as pe ti ções dos can di da -
tos, de vi da men te ins tru í das com do cu men tos que com pro vem os seus ser -
vi ços e ha bi li ta ções e no me a da men te as con di ções de ido ne i da de exi gi das
no art. 14 do de cre to nº 848 de 1890:
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§ 2º Ter mi na do esse pra zo, o pre si den te lerá em mesa as pe ti ções 
e os do cu men tos que as ins tru em, jun ta rá as in for ma ções que hou ver co lhi do 
e con sul ta rá o tri bu nal se deve pas sar a co lher os vo tos ou se a vo ta ção deve 
ser adi a da para a ses são se guin te.

§ 3º a pro pos ta ao Po der Exe cu ti vo não po de rá con ter mais de
três no mes para cada uma das va gas, sen do os pro pos tos clas si fi ca dos em
1º, 2º e 3º lu gar.

Se hou ver duas va gas a pro pos ta com pre en de rá qua tro no mes, e
a mes ma pro por ção se guar da rá ha ven do mais de dois

§ 4º Den tre os can di da tos em igual da de de con di ções, pela vo ta -
ção ob ti da, será pre fe ri do na clas si fi ca ção:

1º, o que for ou hou ver sido, ao tem po da pu bli ca ção do de cre to
nº 848 de 11 de ou tu bro de 1890, art. 14, ma gis tra do em efe ti vo exer cí cio por 
mais de dois anos;

2º, o mais an ti go no ser vi ço da ma gis tra tu ra;
3º, o ci da dão ha bi li ta do em di re i to que, com prá ti ca de ad vo ca cia 

em dois anos, pelo me nos, me lho res ser vi ços hou ver pres ta do ao Esta do e
me lho res ha bi li ta ções com pro var com do cu men tos jun tos à sua pe ti ção.

§ 5º Se no pri me i ro es cru tí nio para cada lu gar na lis ta ne nhum
can di da to ob ti ver ma i o ria de vo tos, pro ce der-se-á a se gun do e ain da a ter -
ce i ro es cru tí nio en tre os três mais vo ta dos.

§ 6º Não sen do apro va do ne nhum dos can di da tos que te nham
re que ri do, o pre si den te sub me te rá na se guin te ses são à con si de ra ção do
tri bu nal uma lis ta con ten do os no mes que in di car ou fo rem in di ca dos por
ini ci a ti va de qual quer dos mi nis tros, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo
an te ce den te.

§ 7º A pro pos ta ao Po der Exe cu ti vo será acom pa nha da das có pi as
dos do cu men tos que abo nem a ido ne i da de dos pre ten den tes con tem pla dos
na mes ma pro pos ta.

CAPÍTULO IV
Do Mi nis té rio Pú bli co

Do pro cu ra dor da Re pú bli ca, seus ad jun tos, aju dan tes e so li ci ta do res

Art. 28. O pro cu ra dor da Re pú bli ca au xi li a do pe los ad jun tos,
aju dan tes e so li ci ta do res, em sua res pec ti va se ção, re pre sen ta os in te res ses e 
di re i tos da União, que no ju í zo se ci o nal e no Júri Fe de ral, em to das as ca u sas
da sua in te res sar à Fa zen da Na ci o nal e à guar da e con ser va ção da que les
di re i tos e in te res ses.

Art. 29. Nas atri bu i ções enu me ra das no art. 24 do de cre to nº 848.
de 1890 in clu em-se as se guin tes pe ran te o ju í zo se ci o nal:
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1º Ale gar e de fen der os di re i tos da Fa zen da Na ci o nal em to das
as ca u sas cí ve is, or di ná ri as ou su má ri as, em que for ela A. ou R. ou por
qual quer ma ne i ra in te res sa da.

2º Pro mo ver:
a) os pro ces sos exe cu ti vos para co bran ça da dí vi da ati va, pro ve -

ni en te de im pos tos, ta xas, mul tas e ou tras fon tes de re ce i ta fe de ral;
b) os de de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de na ci o nal;
c) os de in cor po ra ção de bens nos pró pri os na ci o na is;
d) os de ar re ma ta ção dos ob je tos de po si ta dos nos co fres na ci o na -

is, quan do não se jam le van ta dos den tro do pra zo de cin co anos, e a isso não 
se opo nham as par tes in te res sa das.

3º Re que rer as pro vi den ci as le ga is as se cu ra to ri as dos di re i tos da
União e as avo ca to ri as ga ran ti do ras da ju ris di ção do ju í zo.

4º Ofi ci ar nas ha bi li ta ções e jus ti fi ca ções que pe ran te o mes mo
ju í zo de vem ser pro ces sa das, de ven do sem pre ser ou vi dos de po is de pro -
du zi da a pro va tes te mu nhal.

5º Inter por os re cur sos le ga is das de ci sões e sen ten ças pro fe ri das
nos pro ces sos cri mes, cí ve is ou ad mi nis tra ti vos, em que lhe com pe te fun ci o nar.

6º Pro mo ver a exe cu ção das sen ten ças em fa vor dos di re i tos e
in te res ses da União.

Art. 30. O pro cu ra dor da Re pú bli ca, seus ad jun tos e aju dan tes,
sem pre que in ter pu se rem um re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, sal vo
o de agra vo, te rão vis ta dos au tos para fun da men tá-lo no pra zo de 10 dias.

Art. 31. A or dem da subs ti tu i ção e a dis tri bu i ção das fun ções en tre
o pro cu ra dor da Re pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e seus ad jun tos será a es ta tu -
í da no de cre to nº 173 B de 1893, de ven do, po rém, o pro cu ra dor fun ci o nar
pe ran te o Tri bu nal Ci vil e Cri mi nal e Cor te de Ape la ção, sal vo o di re i to de
pas sar ao 2º ad jun to o ser vi ço, por afluên cia de tra ba lho.

Art. 32. Pe ran te as jus ti ças lo ca is com pe te-lhes:

I. Ofi ci ar e as sis tir nas ar re ca da ções de bens va gos, de de fun tos e 
au sen tes, as sim como em to das as ações, jus ti fi ca ções e re cla ma ções que a
res pe i to des ses bens se le van ta rem em ju í zo, re que rer que se jam ime di a ta -
men te re co lhi dos aos co fres na ci o na is o ouro, pra ta, pe dras pre ci o sas, tí tu los
da dí vi da na ci o nal e qual quer di nhe i ro que se ar re ca dar ou for apu ra do; e
pro mo ver o pro ces so de va cân cia e de vo lu ção, des de que hou ver de cor ri do
um ano con ta do do auto de ar re ca da rão, se den tro dele não apu ra rem in te -
res sa dos a ha bi li tar-se como le gí ti mos do nos ou su ces so res.

II. Ofi ci ar nas re du ções de tes ta men to, nas con tas de tes ta men tá ri as 
e de ca pe las, em que for in te res sa da a Fa zen da Na ci o nal, pro mo ver a ar re -
ca da ção dos im pos tos que lhe fo rem de vi dos, e o que for a bem de seus
di re i tos aos re sí du os e aos vín cu los que va ga rem.
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III. Ofi ci ar no ju í zo das fa lên ci as, quan do a Fa zen da Na ci o nal for 
ne las in te res sa da como cre do ra de dí vi das de im pos tos ou de le tras e tí tu los 
mer can tis.

IV. Pro mo ver a exe cu ção das sen ten ças pro fe ri das pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, em grão de re cur so das de ci sões das jus ti ças lo ca is; e re quer
cer ti dão de to das as pe ças ne ces sá ri as do pro ces so para pro mo vê-la pe ran te 
o ju í zo se ci o nal, no caso de se re cu sa rem as jus ti ças lo ca is à dí vi das exe cu ção.

Art. 33. Em ma té ria cri mi nal, além das atri bu i ções ex pres sas no
de cre to nº 848, in cum be aos pro cu ra do res da Re pú bli ca re que rer no ju í zo
cri mi nal com pe ten te e co mu ta ção da mul ta ou da in de ni za ção do dano ca u -
sa do à Fa zen da Na ci o nal em pri são.

Art. 34. Ao pro cu ra dor da Re pu bli ca na se ção do Dis tri to Fe de ral 
com pe te pro mo ver, nos ca sos le ga is, a ação de nu li da de das pa ten tes de
in ven ção e cer ti dão de me lho ra men to, pas sa das pelo Go ver no Fe de ral, e
as sis tir ao pro ces so por par te da Fa zen da Na ci o nal, quan do pro mo vi do
pe los in te res sa dos.

Art. 35. Tam bém per ten cem aos pro cu ra do res se ci o na is as se guin tes 
atri bu i ções:

1º Inter por, nos ca sos em que lhes com pe te fun ci o nar nos ju í zos
lo ca is de 1ª ins tân cia, os re cur sos le ga is para as jus ti ças de 2ª ins tân cia dos
Esta dos ou do Dis tri to Fe de ral, e pe ran te elas de fen der os di re i tos e in te res -
ses da União.

2º Inter por, nos caos do art. 59 § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 9º, 
pa rá gra fo úni co do de cre to nº 848, os re cur sos le ga is para o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

3º Re pre sen tar às com pe ten tes au to ri da des su pe ri o res do Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral con tra os atos das in fe ri o res, que im por ta rem vi o la ção
da Cons ti tu i ção, lei ou tra ta do fe de ral, opo si ção às sen ten ças fe de ra is, ou
de ne ga ção de sua de vi da exe cu ção.

4º Par ti ci par ao pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca to dos os atos des sa
na tu re za, de que ti ver co nhe ci men to, e as pro vi dên ci as to ma das; re pre sen -
tar-lhe os con fli tos de ju ris di ção que se de rem en tre os ju í zes fe de ra is de 1ª
ins tân cia, ou en tre es tes e os lo ca is, e os de atri bu i ções en tre aque las e ou tras
au to ri da des fe de ra is ou lo ca is da se ção, es pe ci fi can do os atos que os cons ti -
tu em e re me ten do os do cu men tos com pro ba tó ri os.

5º Dis tri bu ir os ser vi ços en tre os aju dan tes, so li ci ta do res e es cre -
ven tes, de ven do fun ci o nar ex clu si va men te como pro cu ra dor em to das as
ca u sas não exe cu ti vas que se hou ve rem de pro ces sar no ju í zo se ci o nal, sem
pre ju í zo do di re i to de exer cer pes so al men te qual quer das ou tras atri bu i ções.

6º Dar ins tru ções aos seus aju dan tes, e trans mi tir-lhes as que
re ce ber do pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca.
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Art. 36. Os aju dan tes do pro cu ra dor exer ce rão to das as fun ções
des te pe ran te os res pec ti vos ju í zes su plen tes e re ce be rão ins tru ções do pro -
cu ra dor se ci o nal ou di re ta men te do pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca.

Art. 37. Aos so li ci ta do res com pe te:

I. Acu sar as ci ta ções, no ti fi ca ções e di li gên ci as nas ca u sa is or di -
ná ri as e su má ri as, e nos pro ces sos em que for in te res sa da a União.

II. Fis ca li zar a exe cu ção dos man da dos en tre gues aos ofi ci a is de
jus ti ça, exi gin do de les se ma nal men te uma re la ção es cri ta do ser vi ço de sem -
pe nha do.

III. Orga ni zar um mapa ge ral do mo vi men to dos di tos man da -
dos para no prin cí pio de cada mês apre sen tá-lo ao pro cu ra dor ou ao seu
aju dan te.

IV. Par ti ci par ao pro cu ra dor ou ao seu aju dan te as fal tas em que
in cor re rem os ofi ci a is de jus ti ça.

V. Ru bri car as gui as ex pe di das pelo juiz se ci o nal para so lu ção
dos im pos tos, to man do apon ta men to em um li vro pró prio pra zo le gal, não
hou ver sido re a li za do o pa ga men to.

SEÇÃO SEGUNDA
Do pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca

Art. 38. Ao pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, além das mais atri bu i -
ções que lhe con fe re o de cre to nº 848, com pe te:

1º Sus ci tar pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral os con fli tos en tre 
o go ver no do es ta do e da União, nos caos que per ten ça, ao co nhe ci men to do 
re fe ri do tri bu nal.

2º Pro ver às ca u sas que a União hou ver de pro por con tra o Go ver no 
ou Fa zen da Pú bli ca de qual quer dos Esta dos ou do Dis tri to Fe de ral e de fen der 
os di re i tos da União nas que lhe mo ver qual quer de seus mem bros ou na ção
es tran ge i ra.

3º Re pre sen tar aos po de res pú bli cos o que en ten der a bem da fiel 
ob ser vân cia da Cons ti tu i ção, leis e tra ta dos fe de ra is.

4º Con sul tar as se cre ta ri as de Esta do, es pe ci al men te so bre os
se guin tes as sun tos.

a) ex tra di ção;
b) ex pul são de es tran ge i ros;
c) exe cu ção de sen ten ça de tri bu na is es tran ge i ros;
d) au to ri za ção às com pa nhi as es tran ge i ras para fun ci o na rem na

Re pú bli ca;
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e) con ces são e ca du ci da de de pri vi lé gi os, pa ten tes de in ven ção,
con tra tos de ser vi ços pú bli cos e qua is quer ou tros em que for in te res sa da a
Fa zen da Na ci o nal;

f) ali e na ção, afo ra men to, lo ca ção ou ar ren da men to de bens na ci o -
na is;

g) apo sen ta do ri as, re for mas, ju bi la ções, pen sões, mon te pio dos
fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is.

5º Apre sen tar ao pre si den te da Re pú bli ca, anu al men te, o re la tó rio
dos tra ba lhos do mi nis té rio pú bli co em ge ral com as in for ma ções re ce bi das
so bre os ser vi ços exe cu ta dos, dú vi das e di fi cul da des ocor ri das na exe cu ção
das leis e in di ca ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as para o re gu lar exer cí cio de 
suas fun ções e ad mi nis tra ção da jus ti ça.

6º To das as ou tras atri bu i ções ex pres sas no art.20 da Re gi men to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 39. As se cre ta ri as de es ta do fa cul ta rão ao pro cu ra dor ge ral
da Re pú bli ca o exa me de to dos os pa péis e do cu men tos que pos sam es cla -
re cer o as sun to sobe o qual seja ou vi do, e de sig na rão um dos seus em pre ga dos 
para au xi liá-lo no ser vi ço de sig na rão um dos seus em pre ga dos para au xi -
liá-lo no ser vi ço de es cri tu ra ção de que ca re cer, e re gis trar os seus pa re ce -
res.

Art. 40. O go ver no de cada es ta do pro vi den ci a rá para que seja
re me ti do ao pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca e ao res pec ti vo pro cu ra dor se ci o -
nal um exem plar da Cons ti tu i ções, leis e de cre tos do mes mo es ta do, ime di a ta -
men te de po is de pu bli ca dos.

Art. 41. No im pe di men to do pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, bem 
como em sua fal ta, en quan to não ti ver sido no me a do e em pos sa do quem, a
tí tu lo de efe ti vo, lhe su ce da no exer cí cio do car go, ser vi rá o mi nis tro que for 
para isso de sig na do pelo pre si den te do tri bu nal.

TÍTULO III
Do pro ces so 

CAPÍTULO I
Das ações

Art. 42. No pro ces so do jul ga men to dos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral se ob ser va rão as se guin te dis po si ções:

I. Sal vo os cri mes de res pon sa bi li da de dos pro cu ra do res, ad jun tos,
aju dan tes, so li ci ta do res e es cri vães, to dos os cri mes su je i tos ao júri fe de ral
se rão pro ces sa dos e jul ga dos na for ma de ter mi na da no ca pí tu lo XI do de cre to
nº 848 de 1890, guar da do na for ma ção da cul pa dos de res pon sa bi li da de o
dis pos to no art. 96;
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II. Nos de res pon sa bi li da de dos ju í zes fe de ra is, subs ti tu tos ou
su plen tes, to das as di li gên ci as or de na das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
ou pelo mi nis tro re la tor, as sim para au diên cia do de nun ci a do ou que re la do, 
como para in qui ri ção de tes te mu nhas, po de rão ser fe i tas pelo juiz se ci o nal
res pec ti vo e, quan do este for im pe di do, pelo seu subs ti tuo le gal;

III. Nos de res pon sa bi li da de dos pro cu ra do res, ad jun tos, aju dan tes,
so li ci ta do res e es cri vães, o juiz ob ser va rá, na for ma ção da cul pa, o dis pos to nos
arts. 53 a 62 do de cre to nº 848 de 1890. De po is de ou vir o fun ci o ná rio na for ma
do art. 96 do mes mo de cre to e no jul ga men to guar da rá as dis po si ções dos arts.
401 a 404 do reg. nº 120 de 1842, ofi ci an do como pro mo tor da acu sa ção em caso
de im pe di men to do pro cu ra dor, ci da dão ad hoc no me a do pelo juiz se ci o nal;

IV. O juiz se ci o nal é com pe ten te para con ce der fi an ça pro vi só ria
ou de fi ni ti va aos réus su je i tos à sua ju ris di ção ou à do júri fe de ral, as sim
como para pro ce der por si, seu subs ti tu to ou su plen tes em exer cí cio, ao cor po
de de li to em to dos os ca sos da com pe tên cia da jus ti ça fe de ral, ob ser van do
em ra la ção a es ses atos, as sim como à pri são, bus cas, apre en são e ou tros
não pre vis tos no de cre to nº 848, as dis po si ções da le gis la ção ge ral;

V. No jul ga men to dos re cur sos e ape la ções cri mi na is e bem as -
sim no pro ces so e jul ga men to dos cri mes su je i tos à pri va ti va com pe tên cia
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, se guar da rá o dis pos to no seu Re gi men to.

Art. 43. As dis po si ções so bre o ha be as-cor pus con ti das no Cap. I,
Tít. III do Re gi men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se rão ob ser va das nos
ju í zes in fe ri o res em tudo que lhes for apli cá vel.

Art. 44. O pro ces so es ta be le ci do no de cre to nº 848 de 1890, para
as ca u sas ori un das de obri ga ções pes so a is de na tu re za cí vel ou co mer ci al,
não ex clui os pro ces sos es pe ci a is da le gis la ção an te ri or ins ti tu í da pelo pa rá -
gra fo úni co do art. 1º do de cre to nº 763 de 19 de se tem bro de 1890.

Pa rá gra fo úni co. É apli cá vel na jus ti ça fe de ral a dis po si ção do
Reg. nº 737 de 25 de no vem bro de 1850 re la ti va à de ten ção pes so al.

Art. 45. Con ti nu am a sub sis tir no ju í zo se ci o nal os pro ces sos ad mi -
nis tra ti vos que pela le gis la ção vi gen te cor ri am no ex tin to Ju í zo dos Fe i tos da
Fa zen da Na ci o nal, na par te que ain da in te res sem es ta be le ci da for a mes ma.

Assim tam bém, pode o réu ser de man da do por di fe ren tes au to res
e o au tor de man dar di fe ren tes réus con ju ta men te e no mes mo pro ces so,
sem pre que os di re i tos e obri ga ções ti ve rem a mes ma ori gem.

Art. 47. Com ex ce ção das nu li da des subs tan ci a is, to das as mais
re pu tar-se-ão su pri mi das, se as par tes não as ar güi rem no mo men to em que 
ocor rem, ou quan to lhes com pe tir con tes tar, ale gar afi nal ou em bar gar a
sen ten ça.

§ 1º A lei só con si de ra in su prí ve is se guin tes:
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1º, fal ta de pri me i ra ci ta ção; mas de po is da sen ten ça fi nal, esta
fal ta só cons ti tu i rá nu li da de sen do in vo ca da pela pes soa con tra quem foi
pro fe ri da a sen ten ça no todo ou em par te, sem ter sido ci ta da, ou pe los seus 
re pre sen tan tes;

2º, fal ta de in ter ven ção do mi nis té rio pú bli co nos pro ces sos em que
for exi gi da por lei ou em que não in ter vi er como par te me ra men te aces só ria;

3º, fal ta de com pe tên cia do juiz, que hou ver jul ga do a ação, se a
sua ju ris di ção não for sus cep tí vel de pror ro ga ção;

4º, em pre go de pro ces so es pe ci al para o caso em que a lei não o
ad mi ta.

§ 2º A subs ti tu i ção do pro ces so or di ná rio ao su má rio, não sen do
im pug na da na con tes ta ção, em caso al gum se con si de ra rá nu li da de, que
pos sa ser in vo ca do pela par te.

Art. 48. A pe nho ra e a ava li a ção de vem ser no ti ci a das por edi ta is 
no jor nal ofi ci al e no de ma i or cir cu la ção na sede do ju í zo.

Art. 49. No pro ces so das ape la ções e re cur sos cí ve is in ter pos tos
para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, as sim como no pro ces so e jul ga men to
das ca u sar de pri va ti va com pe tên cia do mes mo tri bu nal, se ob ser va rá o
seu R e gi men to.

Pa rá gra fo úni co. É apli cá vel aos con fli tos en tre a União e os es ta dos,
ou des tes en tre si, o pro ces so es ta be le ci do para os con fli tos de ju ris di ção
en tre os tri bu na is.

Art. 50. As de sa pro pri a ções por uti li da de pú bli ca ge ral se rão
pro ces sa das na for ma do re gu la men to que ba i xou com o de cre to nº 1664, de 
27 de ou tu bro de 1855, com a se guin te mo di fi ca ção: 

O quin to ár bi tro, a que se re fe re o art. 4º do mes mo re gu la men to, 
será no me a do pelo juiz do pro ces so e não pelo Go ver no.

Art. 51. Nas ca u sas que se mo ve rem con tra a Fa zen da Na ci o nal
ou con tra a União os pra zos e di la ções con ce di das ao pro cu ra dor da Re pú -
bli ca para res pon der, ar ra zo ar ou dar pro vas se rão o tri plo dos de ter mi na -
dos na lei.

Art. 52. Toda a ma té ria ou cor res pon dên cia re la ti va aos exe cu ti vo
fis ca is será re me ti da di re ta men te pela Di re to ria Ge ral do Con ten ci o so ao
pro cu ra dor da Re pú bli ca.

CAPÍTULO II
Dos re cur sos

Art. 53. Além dos em bar gos, que nas ca u sas su má ri as ser vem de
con tes ta ção e dos es pe ci fi ca dos no de cre to n.848 e no Re gi men to Inter no do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ne nhum mais se rão ad mi ti dos na jus ti ça fe de ral.
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Os de nu li da de da sen ten ça ou in frin gen tes do jul ga do opos tos
na exe cu ção se rão jul ga dos pelo juiz ou tri bu nal, que pro fe riu a de ci são
em bar ga da.

Art. 54. Além dos em bar gos, só têm lu gar na jus ti ça fe de ral os
se guin tes re cur sos:

I. O das de ci sões dos ju í zes se ci o na is e jus ti ças dos es ta dos ou do
Dis tri to Fe de ral que ne ga rem a or dem de ha be as-cor pus ou a sol tu ra do pa ci en te.

II. Os re cur sos cri mi na is in ter pos tos das de ci sões dos ju í zes se ci o -
na is:

a) de cla ra rem im pro ce den te o cor po de de li to;
b) não ace i ta rem a que i xa ou de nún cia;
c) pro nun ci a rem ou não pro nun ci a rem;
d) con ce de rem ou de ne ga rem fi an ça, ou a ar bi tra rem;
e) jul ga rem per di da a quan tia afi an ça da;
f) fo rem pro fe ri das con tra a pres cri ção ale ga da;
g) ou co mu ta rem a mul ta.

I. As ape la ções cri mi na is das sen ten ças pro fe ri das pe los ju i zes
se ci o na is ou pelo júri fe de ral.

II. As ape la ções in ter pos tas das sen ten ças das jus ti ças dos es ta dos
ou do Dis tri to Fe de ral, em úl ti ma ins tân cia, nos ca sos de fi ni dos nos arts. 59 §
1º, 61 § 2º da Cons ti tu i ção, e art. 9º pa rá gra fo úni co do de cre to nº 848 de 1890.

III. As ape la ções cí ve is das sen ten ças de fi ni ti vas e in ter lo cu tó ri as 
com for ça de de fi ni ti vas, pro fe ri das pe los ju í zes se ci o na is, e da que jul ga a
sus pe i ção a eles opos ta;

IV. Os agra vos dos se guin tes des pa chos e sen ten ças do juiz se ci o nal, 
além dos de ma is ca sos da le gis la ção pro ces su al vi gen te:

a) do que re je i ta ou jul ga a ex ce ção de in com pe tên cia;
b) de ab sol vi ção da ins tân cia;
c) de não ad mis são do ter ce i ro que vem opor-se á ca u sa ou á exe -

cu ção ou que ape la da sen ten ça que o pre ju di ca;
d) das sen ten ças nas ca u sas de as si na ção de 10 dias, ou de se gu ro, 

quan do por elas o juiz não con de na o réu por que pro vou os seus em bar gos, 
ou lhe re ce be os em bar gos e o con de na, por lhe pa re cer que os não pro vou;

e) do des pa cho que con ce de ou de ne ga car ta de in qui ri ção, ou
que con ce de gran de ou pe que na di la ção para den tro ou fora do ter ri tó rio
da Re pú bli ca;

f) do que or de na a pri são do exe cu ta do no caso do art. 299 do
de cre to nº 848 de 1890;

g) do que con ce de ou de ne ga ape la ção ou a re ce be em am bos os
efe i tos ou no de vo lu ti vo so men te;
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h) da sen ten ça que re le va, ou não, da de ser ção, o ape lan te, ou
jul ga de ser ta e não se gui da a ape la ção;

i) das de ci sões so bre er ros de con tas ou cus tas;
j) da ab sol vi ção ou con de na ção dos ad vo ga dos nos ca sos em que 

as leis do pro ces so lhes co mi nam mul ta, sus pen são ou pri são;
l) dos des pa chos pe los qua is: 1º, se con ce de ou de ne ga ao exe cu ta do

vis ta para em bar gos nos au tos ou em se pa ra do; 2º, se man da que os em bar -
gos cor ram nos au tos ou em se pa ra do; 3º, se são re ce bi dos ou re je i ta dos in
li mi ne os em bar gos opos tos pelo exe cu ta do ou pelo ter ce i ro em bar gan te;

m) das sen ten ças que jul gam ou não re for ma dos os au tos per di dos
ou que i ma dos em que ain da não ha via sen ten ça de fi ni ti va;

n) das sen ten ças: I, de li qui da ção; 2, de exi bi ção; 3, de ha bi li ta ção;
o) dos des pa chos in ter lo cu tó ri os que con têm dano ir re pa rá vel,

se gun do a de fi ni ção da or de na ção liv. 3, tít. 69, § 1º;
p) do des pa cho pelo qual não se man da pro ce der a se qües tro nos 

ca sos de ter mi na dos em lei;
q) da sen ten ça que jul ga pro ce den te ou im pro ce den te o em bar go;
r) da sen ten ça que jul ga pro ce den te ou im pro ce den te o em bar go;
s) dos pro fe ri dos pelo subs ti tu to do juiz se ci o nal e seus su plen tes,

como au xi li a res do juiz, nos au tos pre pa ra tó ri os ou pre ven ti vos e nas di li -
gên ci as que lhes com pe tem ou fo rem co me ti das;

t) do des pa cho que in de fe re a pe ti ção ini ci al.

VII. Os agra vos dos des pa chos dos ju í zes re la to res ou ins tru to -
res do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de que tra tam os arts. 39 e 60 do seu re -
gi men to.

VIII. A re vi são dos pro ces sos cri mi na is, nos ter mos do art. 81 da
Cons ti tu i ção e do art. 9º, III do de cre to nº 848 de 1890.

Art. 55. Na in ter po si ção e se gui men to dos re cur sos das de ci sões
so bre o ha be as-cor pus, se guar da rá o dis pos to nos arts. 49 do de cre to nº 848 e 
67 do Re gi men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 56. Os re cur sos cri mi na is se rão in ter pos tos, pro ces sa dos e
apre sen ta dos nos ter mos dos arts. 73 a 77 da lei nº 261 de 3 de de zem bro de
1841, sal vo o dis pos to no art. 65 do de cre to nº 848 e nos art. 77 do Re gi men to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a quem com pe te co nhe cer de to dos os que
fo rem in ter pos tos das de ci sões dos ju í zes se ci o na is, ca ben do a es tes jul gar
os dos des pa chos do subs ti tu to e seus su plen tes.

Art. 57. Na in ter po si ção das ape la ções cri mi na is e seus efe i tos, na 
ex pe di ção e apre sen ta ção se ob ser va rá o dis pos to nos arts. 43, 93 e 340 do
de cre to nº 848 e art. 453 do re gu la men to nº 12º de 31 de ja ne i ro de 1842.
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É pri va ti va do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a com pe tên cia para de las 
co nhe cer.

Art. 58. As ape la ções das sen ten ças das jus ti ças dos es ta dos e do Dis -
tri to Fe de ral, a que se re fe re o nº 4 do art. 54, se rão in ter pos tas e apre sen ta das
den tro dos mes mos pra zos fi xa dos no de cre to nº 848, arts. 332 e 338, para as 
das sen ten ças dos ju i zes fe de ra is, a con tar da data do ter mo de in ter po si ção
do re cur sos.

Só tem efe i to de vo lu ti vo, e a for ma do seu jul ga men to é a de ter -
mi na da no Re gi men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 1º Se as jus ti ças dos es ta dos ou do Dis tri to Fe de ral não re ce be rem 
a ape la ção, a par te pre ju di ca da ou o mi nis té rio pú bli co po de rá so li ci tar do
es cri vão do fe i to ou de qual quer ta be lião do lu gar a ex pe di ção de car ta
tes te mu nhá vel, e, ra ti fi can do-a me di an te pro tes to no ju í zo se ci o nal do es ta do 
ou dis tri to, apre sen ta rá os dois res pec ti vos ins tru men tos ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, que, à vis ta de les, man da rá ou não a que seja to ma da por ter mo 
a ape la ção e su bam os au tos, con for me for de di re i to.

§ 2º Qu an do não for pos sí vel a apre sen ta ção dos au tos ori gi na is,
o tri bu nal co nhe ce rá da ape la ção à vis ta do tras la do, es tan do este de vi da -
men te con fe ri do e con cer ta do.

§ 3º Se, por qual quer modo, for obs ta da ou ime di a ta a exe cu ção
das sen ten ças do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o mi nis té rio pú bli co apre sen ta rá 
de nún cia con tra o opo si tor ou opo si to res, pelo cri me de fi ni do no art. 111 do 
Có di go Pe nal, e tan to ele como as par tes in te res sa das po de rão pro mo ver a
exe cu ção das mes ma sen ten ças pe ran te o ju í zo fe de ral, re cu san do-se o lo cal.

§ 4º No caso de ser jul ga da de ser ta a ape la ção, de que tra ta ente
ar ti go, se o ape lan te pro var que o se gui men to foi obs ta do por au to ri da de lo cal, 
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral po de rá re le vá-lo da de ser ção e as si nar-lhe novo
pra zo, con for me o dis pos to no art. 347 do de cre to nº 848 de 1890.

Art. 59. São uni ca men te sus pen si vas no ju í zo fe de ral as ape la ções
in ter pos tas nas ca u sas or di ná ri as e nos em bar gos opos tos na exe cu ção pelo
exe cu ta do ou por ter ce i ro, quan do jul ga dos pro va dos.

Art. 60. O agra vo será to ma do por ter mo nos au tos, as si na dos
pela par te ou seu pro cu ra dor den tro do pra zo de cin co dias e pro ce den do
des pa cho do juiz.

Não se to ma rá o agra vo, sem que se de cla re a lei ofen di da.
Art. 61. Do agra vo in ter pos to dos des pa chos do subs ti tu to ou de

seus su plen tes co nhe ce o juiz se ci o nal do res pec ti vo Esta do nos ter mos do
art. 1 º pa rá gra fo úni co do de cre to nº 1420 A, de 21 de fe ve re i ro de 1891.

Do in ter pos to dos des pa chos do juiz se ci o nal co nhe ce o Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral pelo modo e nos ter mos pres cri tos no seu Re gi men to.
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Art. 62. O agra vo su bi rá nos pró pri os au tos com sus pen são do
pro ces so, so men te nos ca sos se guin tes:

1º, quan do em ra zão da dis tân cia ou do ser vi ço, hou ver pos si bi li -
da de de che ga rem os au tos à ins tân cia su pe ri or no pra zo de 48 ho ras, con ta do
da data do des pa cho que fun da men tar o agra vo;

2º, quan do in ter pos to de de ci são so bre ma té ria de com pe tên cia,
quer o juiz se jul gue com pe ten te, quer não;

3º, quan do in ter pos to de des pa cho que or de ne a pri são.
Fora des tes ca sos, o agra vo su bi rá em se pa ra do, sem pre ju í zo do

an da men to do pro ces so.
Art. 63. Nos ca sos de con ces são de em bar go ou de de ten ção pes -

so al, o agra vo po de rá ser sus pen si vo, se o agra van te ga ran tir em ju í zo, com
de pó si to ou ca u ção, o va lor to tal da con de na ção.

Art. 64. Sem pre que de ver o agra vo de pe ti ção su bir em se pa ra do, 
o agra van te apon ta rá no ter mo as pe ças do pro ces so com que pre ten de ins -
tru ir o re cur so, e só des tas se lhe pas sa rá cer ti dão.

§ 1º A cer ti dões con te rá sem pre o ter mo do agra vo e a pe ti ção em
que se hou ver re que ri do o des pa cho, o ter mo da pu bli ca ção ou da in ti ma ção.

§ 2º Nas cer ti dões guar dar-se-á a or dem do pro ces so.

Art. 65. To ma do o ter mo do agra vo de pe ti ção, será in ti ma do, no 
pra zo de 24 ho ras, à ou tra par te e ao mi nis té rio pú bli co, quan do in ter vi er.

§ 1º Qu an do o agra vo su bir em se pa ra do, de ve rá o agra van te, no 
pra zo de oito dias, a con tar da in ter po si ção do re cur so, apre sen tar no car tó rio 
a sua pe ti ção de agra vo ins tru í da com cer ti dão do pro ces so e com ou tros
qua is quer do cu men tos.

O agra va do po de rá, em igual pra zo, a con tar da in ti ma ção, apre -
sen tar no car tó rio qual quer ale ga ção e as cer ti dões do pro ces so ou do cu -
men tos que pre ten der ajun tar.

Art. 66. Du ran te os pra zos de sig na dos no ar ti go an te ce den te, o
es cri vão fa ci li ta rá o pro ces so no seu car tó rio às par tes ou aos seus pro cu ra -
do res, para ti ra rem os apon ta men tos ne ces sá ri os, e pas sa rá a cer ti dão apon -
ta da pelo agra van te e qual quer ou tra que a par te con trá ria pe dir, pre fe rin -
do este a ou tro ser vi ço.

Art. 67. Fin dos os pra zos re fe ri dos, o es cri vão ajun ta rá ao pro ces -
so a pe ti ção do agra vo, a ale ga ção da ou tra par te e qua is quer do cu men tos
apre sen ta dos, quan do o agra vo su bir nos pró pri os au tos; ou au tu a rá a pe ti ção
de agra vo, a ale ga ção da ou tra par te e as res pec ti vas cer ti dões e do cu men tos, 
quan do o agra vo su bir em se pa ra do; e fará tudo con clu so ao juiz para, em
48 ho ras, sus ten tar o des pa cho ou re pa rar o agra vo.
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§ 1º Sen do o agra va do re vel, po de rá o juiz, quan do res pon der ao
agra vo, que deve su bir em se pa ra do, man dar ajun tar as cer ti dões do pro -
ces so que en ten der ne ces sá ri as para sus ten ta ção do des pa cho.

§ 2º Se o juiz re pa rar o agra vo, cabe novo agra vo des te des pa cho, 
mas o juiz não po de rá al te rá-lo, e para de ci são do úl ti mo agra vo su bi rá o
pro ces so em que se ti ver pro fe ri do o des pa cho de que se in ter pôs.

§ 3º Qu an do, na hi pó te se do pa rá gra fo an te ce den te, o novo
des pa cho ti ver sido lan ça do no pro ces so em se pa ra do do pri me i ro agra vo,
ajun tar-se-á ao pro ces so prin ci pal uma cer ti dão des se des pa cho para ser
exe cu ta do.

Art. 68. Fin das as 48 ho ras, o es cri vão co bra rá o pro ces so com
res pos ta ou sem ela.

§ 1º Nas 24 ho ras se guin tes, o agra van te pa ga rá as cus tas do
agra vo, e fará o pre pa ro ne ces sá rio para as cer ti dões que o juiz ti ver man da do
pas sar e para ex pe di ção do re cur so.

§ 2º O es cri vão apre sen ta rá o pro ces so no cor re io ou no tri bu -
nal, no pra zo de 24 ho ras de po is de fe i to o pre pa ro, po den do con tu do o
juiz pror ro gar este pra zo até cin co dias, quan do a pror ro ga ção for ab so -
lu ta men te in dis pen sá vel para se pas sa rem as cer ti dões no caso do art.
67 § 1º.

§ 3º Agra van do am bas as par tes, cada uma pa ga rá me ta de do
pre pa ro e, se o de i xar de fa zer, será o re cur so jul ga do de ser to, quan do a ela, 
e a ou tra par te de ve rá sa tis fa zer o pre pa ro todo nas 24 ho ras se guin te, sob
igual pena.

§ 4º O es cri vão é obri ga do a apre sen tar o pro ces so den tro do pra zo
re fe ri do e ar qui va rá o cer ti fi ca do da en tre ga, que lhe pas sa rá o cor re io, ou o 
re ci bo do se cre tá rio a quem deve en tre gá-lo na sede do tri bu nal.

§ 5º A apre sen ta ção do agra vo, para se co nhe cer que foi fe i ta em
tem po, será cer ti fi ca da pelo ter mo da mes ma apre sen ta ção e re ce bi men to,
que la vrar o se cre tá rio do tri bu nal. 

§ 6º A apre sen ta ção do agra vo, para se co nhe cer que foi fe i ta em
tem po, será cer ti fi ca da pelo ter mo da mes ma apre sen ta ção e re ce bi men to,
que la vrar o se cre tá rio do tri bu nal.

§ 7º O es cri vão con ven ci do de ne gli gên cia, ma lí cia ou dolo, seja
não fa ci li tan do os au tos no seu car tó rio, seja não ex tra in do com pron ti dão
as cer ti dões, ou não co bran do e apre sen tan do o pro ces so do agra vo nos pra -
zos de sig na dos, será sus pen so até seis me ses, de po is de ou vi do no pra zo de 
48 ho ras.

Art. 69. Se o juiz in de fe rir o re que ri men to de agra vo ou obs tar
que o agra vo seja es cri to, a par te po de rá, no pra zo de 48 ho ras, re que rer ao
es cri vão que lhe pas se car ta tes te mu nhá vel, co pi an do-se nela as pe ças que
in di car.
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§ 1º O es cri vão será obri ga do a dar o ins tru men to à par te, sob
sua res pon sa bi li da de, no pra zo má xi mo de 10 dias, ha ven do do cu men tos a
co pi ar e den tro de 48 ho ras, não os ha ven do.

§ 2º O es cri vão dará à par te re ci bo do pe di do de car ta tes te mu -
nhá vel e per de rá o ofí cio, se não der o ins tru men to, sob qual quer pre tex to,
nos pra zos do pa rá gra fo an te ri or. Ne gan do-se o es cri vão a dar o re ci bo, a
par te po de rá tes te mu nhar a en tre ga do re que ri men to.

§ 3º A per da do ofí cio do es cri vão no caso do pa rá gra fo an te ri or
será de ter mi na da pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em vis ta de 
re cla ma ção da par te, de vi da men te do cu men ta da e ou vi do o ser ven tuá rio,
que terá para res pon der o pra zo de cin co dias.

Art. 70. O tri bu nal, em vis ta da car ta tes te mu nhá vel, man da rá
es cre ver o agra vo ou to ma rá logo co nhe ci men to da ma té ria, se o ins tru men to 
for ins tru í do de modo que a tan to o ha bi li te, in de pen den te men te de mais
es cla re ci men to.

Art. 71. As pe ti ções ou mi nu tos de agra vo não se rão ace i tas, sem
que se jam as si na das com o nome in te i ro do ad vo ga do cons ti tu í do nos au tos,
o que igual men te se ob ser va rá a res pe i to das res pos tas ou con tes ta ções dos
agra va dos.

Art. 72. Qu an do os agra vos fo rem in ter pos tos de sen ten ças e
des pa chos não com pre en di dos nos que esta lei es pe ci fi ca, o juiz a quo de cla -
ra rá por seu des pa cho que os não ad mi te, por ile ga is, con de na rá as par tes
nas cus tas do re tar da men to e im po rá aos ad vo ga dos que ti ve rem as si na do
as pe ti ções e mi nu tas a mul ta de 20$ a 50$000.

Art. 73. Qu an do o agra vo su bir nos pró pri os au tos com sus pen são 
do pro ces so, não fi cam pre ju di ca das as me di das pre ven ti vas e de se gu rança,
sal vo es tan do o juiz se gu ro com pe nho ra, de pó si to ou ca u ção.

Art. 74. A re vi são dos pro ces sos cri mi na is, fin dos, de que tra ta o
art. 9º nº 111 do de cre to nº 848 de 1890, es ten de-se aso pro ces sos mi li ta res, e 
será re gu la da do modo se guin te:

§ 1º Tem lu gar a re vi são:

1º, quan do a sen ten ça con de na tó ria for con trá ria ao tex to ex pres so 
da lei pe nal;

2º, quan do no pro ces so em que foi pro fe ri da a sen ten ça con de na -
tó ria não se guar da rem as for ma li da des subs tan ci a is, de que tra ta o art. 301
do Có di go do Pro ces so Cri mi nal;

3º, quan do a sen ten ça con de na tó ria ti ver sido pro fe ri da por juiz
in com pe ten te, sus pe i to, pe i ta do ou su bor na do, ou quan do se fun dar em
de po i men to, ins tru men to ou exa me jul ga dos fal sos;
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4º, quan do a sen ten ça con de na tó ria es ti ver em for mal con tra di ção
com ou tra na qual fo ram con de na dos como au to res do mes mo cri me ou tro
ou ou tros réus;

5º, quan do a sen ten ça con de na tó ria ti ver sido pro fe ri da na su po -
si ção de ho mi cí dio, que pos te ri or men te ve ri fi cou-se não ser real, por es tar
viva a pes soa que se di zia as sas si na da;

6º, quan do a sen ten ça con de na tó ria for con trá ria à evi dên cia dos
au tos;

7º, quan do, de po is da sen ten ça con de na tó ria, se des co bri rem no vas 
e ir re cu sá ve is pro vas da ino cên cia do con de na do.

§ 2º A re vi são po de rá ser re qui si ta da pelo con de na do, pela fa mí lia,
por qual quer do povo, pelo pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca.

§ 3º Em todo caso, a pro va dos fa tos ale ga dos na re vi são deve
re sul tar ne ces sa ri a men te de sen ten ça pre ju di ci al, em que tais fa tos es te jam
re co nhe ci dos.

A pro va no va men te exi bi da será sem pre con fron ta da com as que 
ser vi rem de base à con de na ção, para que o tri bu nal pos sa apre ci ar o va lor
re la ti vo de cada uma.

§ 4º Qu an do já for fa le ci da a pes soa, cuja con de na ção ti ver de ser 
re vis ta, o tri bu nal no me a rá um cu ra dor que exer ça to dos os di re i tos do
con de na do. Se pelo exa me do pro ces so re co nhe cer o erro ou a in jus ti ça da
con de na ção, o tri bu nal, re for ma do a sen ten ça re vis ta, re a bi li ta rá a me mó ria
do con de na do.

§ 5º Se o tri bu nal ve ri fi car que a pena im pos ta ao con de na do não 
cor res pon de ao grau em que se acha in cur so, re for ma rá a sen ten ça con de -
na tó ria nes sa par te, sal vo a dis po si ção do § 7º

§ 6º Se ve ri fi car que no pro ces so re vis to não fo ram guar da -
das as fór mu las subs tan ci a is, li mi tar-se-á a jul gar nulo o mes mo pro -
ces so.

O pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca, nes te caso, pro mo ve rá a
reno va ção do pro ces so no ju í zo com pe ten te, se o cri me per ten cer ao
conhe ci men to da jus ti ça fe de ral, ou re me te rá a sen ten ça do tri bu nal ao
mi nis té rio pú bli co do res pec ti vo Esta do, se o cri me per ten cer á ju ris di -
ção lo cal.

§ 7º Em hi pó te se al gu ma po der-se-á na sen ten ça da re vi são agra var 
a pena im pos ta ao con de na do.

§ 8º Na re vi são se rão ob ser va das qua is quer ou tras dis po si -
ções do de cre to nº 848 de 1890 e o pro ces so es ta be le ci do no Re gi men to
in ter no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na par te não al te ra da pela pre -
sen te lei.
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CAPÍTULO III
Das Cus tas

Art. 75. Enquan to não se or ga ni zar o Re gi men to das cus tas, emo -
lu men tos e por cen ta gens que de vem ser per ce bi das ou ar re ca da das pe los
atos ju di ciá ri os e fun ções exer ci das pe ran te a Jus ti ça Fe de ral, se rão apli cá ve is
o Re gi men to pu bli ca do pelo de cre to nº 5737 de 2 de se tem bro de 1874, e mais 
dis po si ções em vi gor re la ti vas à jus ti ça, em ge ral, e ao ju í zo das Fe i tos da
Fa zen da, em par ti cu lar, de acor do com o es ta be le ci do no de cre to nº 848 de 1890.

§ 1º A dis po si ção do art. 358 do de cre to nº 848 é apli cá vel ao
se cre tá rio, ofi ci a is, ama nu en ses, con tí nu os e por te i ros do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral pe los atos que pra ti ca rem como es cri vães e ofi ci a is do ju í zo.

§ 2º Será ob ser va do o que está dis pos to no Re gi men to do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral so bre cus tas.

Art. 76. Deve ser con de na do nas cus tas dos atos do pro ces so que
fo rem anu la dos, o fun ci o ná rio ju di ci al que hou ver dada ca u sa é nu li da de.

Art. 77. A par te con de na da em cus tas de re tar da men to ou de
nu li da de, deve pagá-las a seu pró prio re que ri men to no pra zo de cin co dias
da in ti ma ção, sob pena de não po der ser mais ou vi da en quan to as não hou ver
pago ou ca u ci o na do a im por tân cia equi va len te, a ju í zo da ou tra par te e do
juiz da ca u sa.

TÍTULO IV
Dis po si ções Ge ra is

Art. 78. O § 2º do art. 60 da Cons ti tu i ção não pro í be aos ofi ci a is
ju di ciá ri os lo ca is a exe cu ção das or dens e sen ten ças do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, pro fe ri das em grão de re cur so das sen ten ças das jus ti ças dos es ta dos
ou do Dis tri to Fe de ral,. E em grau de re vi são dos pro ces so cri mes, as qua is
se rão man da das cum prir ou exe cu tar pe los mes mos ju í zes, lo ca is ou fe de ra is, 
com pe ten tes para o jul ga men to ou exe cu ção das sen ten ças re cor ri das, sal vo 
a in ter ven ção dos fe de ra is, nos ter mos do art. 6º nº 4 da Cons ti tu i ção e do
art. 17 des ta lei.

Art. 79. A in ter ven ção pro i bi da pelo art. 62 da Cons ti tu i ção não
com pre en de a ex pe di ção de evo ca tó ri as para res ta be le ci men to da ju ris di ção 
dos ju í zes fe de ral e lo cal nem o au xí lio re cí pro co que se de vem pres tar a
jus ti ça fe de ral e a dos es ta dos nas di li gên ci as, ain da de na tu re za exe cu tó ria,
ro ga das ou de pre ca dos por uma ou ou tra, que não ex ce de rem das atri bu i ções
de qual quer de las ou não im por ta rem de le ga ção de ju ris di ção fe de ral, pro i -
bi da pelo art. 60 § 1º da Cons ti tu i ção.

Art. 80. Os ju í zes se ci o na is que ace i ta rem car gos es tra nhos à
ju di ca tu ra ou de po is des ta lei con ti nu a rem a exer cê-los, fi ca rão avul sos,
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sem per ce ber ven ci men tos ou con tar an ti güi da de como juiz, de ven do con si -
de rar-se vago e ser pre en chi do o seu lu gar.

Art. 81. Re nun cia o car go de pro cu ra dor da Re pú bli ca o que ace i tar 
ou tro car go.

Art. 82. Para pro ce de ram os su plen tes às di li gên ci as e atos que
lhes fo rem co me ti dos pelo juiz se ci o nal ou os que lhes com pe tem, nos ca sos 
ur gen tes (art. 19), como os de qua is quer me di das pre ven ti vas ou as se cu ra -
tó ri as, pode a co mis são ser dada, na pri me i ra hi pó te se, e a par ti ci pa ção ser
fe i ta ao juiz se ci o nal, na se gun da, por ofí cio ou te le gra ma, sen do este con fir -
ma do por des pa cho nos au tos ou ofí cio da mes ma data.

Art. 83. A ju ris di ção pri va ti va da jus ti ça fe de ral em re la ção aos
cri mes po lí ti cos não com pre en de os pra ti ca dos con tra as au to ri da des dos
es ta dos, ou con tra a or dem e se gu ran ça in ter na de al guns de les por na ci o na is 
ou es tran ge i ros nele do mi ci li a dos, sal vo nos ca sos dos cri mes que fo rem a
ca u sa ou con se qüên cia de per tur ba ções que, nos ter mos do art. 6º da Cons -
ti tu i ção, oca si o nem uma in ter ven ção ar ma da fe de ral.

Art. 84. A in de ni za ção ga ran ti da pelo art. 86 do Có di go Pe nal
não será de vi da pela União ou pelo es ta do:

1º Se o erro ou in jus ti ça da con de na ção do réu re a bi li ta do pro ce der
de ato ou fal ta im pu tá vel ao mes mo réu, como a con fis são ou a ocul ta ção da 
pro va em seu po der;

2º Se o réu não hou ver es go ta do to dos os re cur sos le ga is;
3º Se a acu sa ção hou ver sido me ra men te par ti cu lar.
Pa rá gra fo úni co. A União ou o es ta do terá em todo o caso ação

re gres si va con tra as au to ri da des e as par tes in te res sa das na con de na ção,
que fo rem con ven ci das de cul pa ou dolo.

Art. 85. O Re gi men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se cum pri rá
com as al te ra ções des ta lei.

Art. 86. A dis po si ção do art. 339 do de cre to nº 848 de 1890 se
apli ca à clas si fi ca ção dos cré di tos das fa lên ci as, re vo ga do as sim o dis pos to
no art. 69 le tra a do de cre to nº 917 de 24 de ou tu bro de 1890.

Art. 87. É au to ri za do o Po der Exe cu ti vo:

1º, a or ga ni zar: (a) o Re gi men to das cus tas, emo lu men tos e por -
cen ta gens; (b) o dos ad vo ga dos, pro cu ra do res, so li ci ta do res e se cre tá ri os da
jus ti ça fe de ral; (c) a ta be la das fi an ças em con for mi da de do art. 406 do Có di go
Pe nal;

2º, a pro ce der à con so li da ção sis te má ti ca de to das as dis po si ções
vi gen te so bre or ga ni za ção da jus ti ça e pro ces so fe de ral;

3º, a abrir os cré di tos os lu ga res de ava li a do res pri va ti vos cri a -
dos pelo de cre to nº 91 de 10 de maio de 1890, e se rão no me a dos pelo pre si -
den te da Re pú bli ca.
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Pa rá gra fo úni co. Para es ses lu ga res se rão apro ve i ta dos os atu a is
ava li a do res, ca ben do-lhes as van ta gens es ta be le ci das pelo Re gi men to de
cus tas em vi gor.

Art. 89. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 

Se na do fe de ral, 20 de no vem bro de 1894.

Dr. Ma nu el Vi to ri no Pe re i ra,
Pre si den te do Se na do

Extra í do de Atos do Po der Le gis la ti vo. Ano de 1894. Págs. 16-41.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325.7 – EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(3 SETEMBRO 1926)

Nós, pre si den tes e se cre tá ri os do Se na do e da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, de acor do com o § 3º do art. 9º da Cons ti tu i ção Fe de ral e
para o fim nele pres cri to, man da mos pu bli car as se guin tes

emen das à mes ma Cons ti tu i ção, apro va das nas duas câ ma ras do Con gres so 
Na ci o nal:

Subs ti tua-se o art. 6º da Cons ti tu i ção pelo se guin te:

“Art. 6º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os
pe cu li a res aos Esta dos, sal vo:

I. para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um Esta do em ou tro;
II. para as se gu rar a in te gri da de na ci o nal e o res pe i to aos se guin tes 

prin cí pi os cons ti tu ci o na is:
a) a for ma re pu bli ca na;
b) o re gi me re pre sen ta ti vo;
c) o go ver no pre si den ci al;
d) a in de pen dên cia e har mo nia dos po de res;
e) a tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas e a res pon sa bi li da de

dos fun ci o ná ri os;
f) a au to no mia dos mu ni cí pi os;
g) a ca pa ci da de para ser ele i tor ou ele gí vel nos ter mos da Cons ti -

tu i ção;
h) um re gi me ele i to ral que per mi ta a re pre sen ta ção das mi no ri as;
i) a ina mo vi bi li da de e vi ta li ci e da de dos ma gis tra dos e a ir re du ti -

bi li da de dos seus ven ci men tos;
j) os di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is as se gu ra dos pela Cons ti tu i ção;
k) a não-re e le i ção dos pre si den tes e go ver na do res;
l) a pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e a com pe tên cia do

Po der Le gis la ti vo para de cre tá-la;



III – para ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res
pú bli cos es ta du a is, por so li ci ta ção de seus le gí ti mos re pre sen tan tes, e para,
in de pen den te de so li ci ta ção, res pe i ta da a exis tên cia dos mes mos, pôr ter mo 
à guer ra ci vil;

IV – para as se gu rar a exe cu ção das leis e sen ten ças fe de ra is e
re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do, cuja in ca pa ci da de para a vida au tô no ma
se de mons trar pela ces sa ção de pa ga men tos de sua dí vi da fun da da, por
mais de dois anos.

§ 1º Cabe, pri va ti va men te, ao Con gres so Na ci o nal de cre tar a in ter -
ven ção nos Esta dos para as se gu rar o res pe i to aos prin cí pi os cons ti tu ci o na is
da União (nº II); para de ci dir da le gi ti mi da de de po de res em caso de du pli ca ta
(nº III); e para re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do in sol ven te (nº IV).

§ 2º Com pe te, pri va ti va men te, ao pre si den te da Re pú bli ca in ter -
vir nos Esta dos quan do o Con gres so de cre tar a in ter ven ção (§ 1º); quan do o 
Su pre mo Tri bu nal a re qui si tar (§ 3º); quan do qual quer dos po de res pú bli cos
es ta du a is a so li ci tar (nº III); e, in de pen den te men te de pro vo ca ção, nos
de ma is ca sos com pre en di dos nes te ar ti go.

§ 3º Com pe te, pri va ti va men te, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
re qui si tar do Po der Exe cu ti vo a in ter ven ção nos Esta dos, a fim de as se gu rar 
a exe cu ção das sen ten ças fe de ra is (nº IV).”

 *
Subs ti tua-se o art. 34 da Cons ti tu i ção pelo se guin te:
“Art. … Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal:

1) or çar, anu al men te, a re ce i ta e fi xar, anu al men te, a des pe sa e
to mar as con tas de am bas, re la ti va a cada exer cí cio fi nan ce i ro, pror ro ga do o 
or ça men to an te ri or, quan do até 15 de ja ne i ro não es ti ver o novo em vi gor;

2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos e a fa zer
ou tras ope ra ções de cré di to;

3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca e es ta be le cer os me i os para o
seu pa ga men to;

4) re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das ren das fe de ra is;
5) le gis lar so bre o co mér cio ex te ri or e in te ri or, po den do au to ri zar 

as li mi ta ções exi gi das pelo bem pú bli co, e so bre o al fan de ga men to de por tos
e a cri a ção ou su pres são de en tre pos tos;

6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios que ba nhem mais de um
Esta do, ou se es ten dam a ter ri tó ri os es tran ge i ros;

7) de ter mi nar o peso, o va lor, a ins cri ção, o tipo e a de no mi na ção 
das mo e das;

8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela, e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
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10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos Esta dos en tre si, 
os do Dis tri to Fe de ral, e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;

11) au to ri zar o go ver no a de cla rar guer ra, se não ti ver lu gar ou
ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e a fa zer a paz;

12) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com
as na ções es tran ge i ras;

13) mu dar a ca pi tal da União;
14) con ce der sub sí di os aos Esta dos na hi pó te se do art. 5º;
15) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos fe de ra is;
16) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
17) fi xar, anu al men te, as for ças de ter ra e mar, pror ro ga da a fi xa ção 

an te ri or quan do até 15 de ja ne i ro não es ti ver a nova em vi gor;
18) le gis lar so bre a or ga ni za ção do Exér ci to e da Arma da;
19) con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do país, para ope ra ções mi li ta res;
20) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o sí tio que hou ver sido de cla ra do pelo
Po der Exe cu ti vo, ou seus agen tes res pon sá ve is, na au sên cia do Con gres so;

21) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o país;

22) le gis lar so bre o di re i to ci vil, co mer ci al e cri mi nal da Re pú bli ca e 
o pro ces su al da jus ti ça fe de ral;

23) es ta be le cer leis so bre na tu ra li za ção;
24) cri ar e su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, in clu si ve as das

se cre ta ri as das câ ma ras e dos tri bu na is, fi xar-lhes as atri bu i ções e es ti pu -
lar-lhes os ven ci men tos;

25) or ga ni zar a jus ti ça fe de ral, nos ter mos do art. 55 e se guin tes
da Se ção III;

26) con ce der anis tia;
27) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas, por cri mes de res pon -

sa bi li da de, aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
28) le gis lar so bre o tra ba lho;
29) le gis lar so bre li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não as

po den do con ce der, nem al te rar, por leis es pe ci a is;
30) le gis lar so bre a or ga ni za ção mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral,

bem como so bre a po lí cia, o en si no su pe ri or e os de ma is ser vi ços que na
ca pi tal fo rem re ser va dos para o go ver no da União;
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31) sub me ter à le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da
Re pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is, ou ou tros es ta be le ci -
men tos e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral;

32) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os Esta dos;
33) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos

po de res que per ten cem à União;
34) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons ti tu i -

ção;
35) pror ro gar e adi ar suas ses sões.

§ 1º As leis de or ça men to não po dem con ter dis po si ções es tra -
nhas à pre vi são da re ce i ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te 
cri a dos. Não se in clu em nes sa pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e para
ope ra ções de cré di to como an te ci pa ção da re ce i ta;

b) a de ter mi na ção do des ti no a dar ao sal do do exer cí cio ou do
modo de co brir o de fi cit.

§ 2º É ve da do ao Con gres so con ce der cré di tos ili mi ta dos.”

*
Subs ti tua-se o § 1º do art. 37 pelo se guin te:

“§ 1º Qu an do o pre si den te da Re pú bli ca jul gar um pro je to de lei, 
no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is,
o ve ta rá, to tal ou par ci al men te, den tro de dez dias úte is, a con tar da que le
em que o re ce beu, de vol ven do, nes se pra zo e com os mo ti vos do veto, o
pro je to, ou a par te ve ta da, à Câ ma ra onde ele se hou ver ini ci a do.”

*
Subs ti tu am-se os arts. 59 e 60 da Cons ti tu i ção pelo se guin te:

“Art. … À Jus ti ça Fe de ral com pe te:
– Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

I – pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pre vi a men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns, e os mi nis tros

de Esta do, nos ca sos do art. 52;
b) os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e nos de res -

pon sa bi li da de;
c) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os Esta dos, ou en tre es tes,

uns com os ou tros;
d) os li tí gi os e as re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União 

ou os Esta dos;
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e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si, ou en tre
es tes e os dos Esta dos, as sim como os dos ju í zes e tri bu na is de um Esta do
com os ju í zes e os tri bu na is de ou tro Esta do;

II – jul gar em grau de re cur so as ques tões ex ce den tes da al ça da
le gal re sol vi das pe los ju í zes e tri bu na is fe de ra is;

III – re ver os pro ces sos fin dos em ma té ria-cri me.

– Aos ju í zes e tri bu na is fe de ra is: pro ces sar e jul gar:

a) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa,
em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;

b) as ca u sas pro pos tas con tra o go ver no da União ou Fa zen da
Na ci o nal, fun da das em dis po si ções da Cons ti tu i ção, leis e re gu la men tos do
Po der Exe cu ti vo, ou em con tra tos ce le bra dos com o mes mo go ver no;

c) as ca u sas pro ve ni en tes de com pen sa ções, re i vin di ca ções, in de -
ni za ção de pre ju í zos, ou qua is quer ou tras pro pos tas pelo go ver no da União 
con tra par ti cu la res ou vice-ver sa;

d) os li tí gi os en tre um Esta do e ha bi tan tes de ou tro;
e) os ple i tos en tre Esta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
f) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das quer em con tra tos

com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União com
ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do país;

h) os cri mes po lí ti cos.

§ 1º Das sen ten ças das jus ti ças dos Esta dos em úl ti ma ins tân cia
ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

a) quan do se ques ti o nar so bre a vi gên cia, ou a va li da de das leis
fe de ra is em face da Cons ti tu i ção e a de ci são do tri bu nal do Esta do lhes ne gar 
apli ca ção;

b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou de atos dos go ver nos
dos Esta dos em face da Cons ti tu i ção, ou das leis fe de ra is, e a de ci são do
tri bu nal do Esta do con si de rar vá li dos es ses atos, ou es sas leis im pug na das;

c) quan do dois ou mais tri bu na is lo ca is in ter pre ta rem de modo
di fe ren te a mes ma lei fe de ral, po den do o re cur so ser tam bém in ter pos to por 
qual quer dos tri bu na is re fe ri dos ou pelo pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca;

d) quan do se tra tar de ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter -
na ci o nal.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos Esta dos, a jus ti ça 
fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is e, vice-ver sa, as jus ti ças 
dos Esta dos con sul ta rão a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is, quan do
hou ve rem de in ter pre tar leis da União.
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§ 3º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral
às jus ti ças dos Esta dos.

§ 4º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta das
por ofi ci a is ju di ciá ri os da União, aos qua is a po lí cia lo cal é obri ga da a pres tar 
au xí lio, quan do in vo ca do por eles.

§ 5º Ne nhum re cur so ju di ciá rio é per mi ti do, para a jus ti ça fe de ral
ou lo cal, con tra a in ter ven ção nos Esta dos, a de cla ra ção do es ta do de sí tio, e 
a ve ri fi ca ção de po de res, o re co nhe ci men to, a pos se, a le gi ti mi da de e a per da
de man da to dos mem bros do Po der Le gis la ti vo ou Exe cu ti vo, fe de ral ou
es ta du al; as sim como, na vi gên cia do es ta do de sí tio, não po de rão os tri bu na is
co nhe cer dos atos pra ti ca dos em vir tu de dele pelo Po der Le gis la ti vo ou
Exe cu ti vo.”

*
Subs ti tua-se o art. 72 da Cons ti tu i ção pelo se guin te:
“Art. … A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros

re si den tes no país a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gi os de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, e ex tin gue as or dens ho no rí fi cas exis ten tes e to das as
suas prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los no bi liár qui cos e de con se lho.

§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer
pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim e ad qui rin do
bens, ob ser va das as dis po si ções do di re i to co mum.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, cuja ce le bra ção
será gra tu i ta.

§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca
dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes, des de que não ofen dam a
mo ral pú bli ca e as leis.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al, nem

terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União, ou o dos
Esta dos. A re pre sen ta ção di plo má ti ca do Bra sil jun to à San ta Sé não im pli ca 
vi o la ção des te prin cí pio.

§ 8º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se li vre men te e sem
ar mas, não po den do in ter vir a po lí cia se não para man ter a or dem pú bli ca.
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§ 9º É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar me di an te pe ti ção,
aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver a
res pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 10. Em tem po de paz, qual quer pes soa pode en trar no ter ri tó rio 
na ci o nal ou dele sair, com sua for tu na e seus bens.

§ 11. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode aí pe ne -
trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a ví ti mas de
cri mes, ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos na lei.

§ 12. Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to
pela im pren sa, ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos que co me ter nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.
Não é per mi ti do o ano ni ma to.

§ 13. À ex ce ção do fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu -
tar-se se não de po is de pro nún cia do in di ci a do, sal vo os ca sos de ter mi na dos 
em lei, e me di an te or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 14. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vo as ex ce ções es pe ci fi ca das em lei, nem le va do à pri são, ou
nela de ti do, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos em que a lei a ad mi tir.

§ 15. Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 16. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com
to dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue
em 24 ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de com pe ten te, com os no mes 
do acu sa dor e das tes te mu nhas. 

§ 17. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a sua ple ni tu de, 
sal vo a de sa pro pri a ção por ne ces si da de, ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via:

a) as mi nas per ten cem ao pro pri e tá rio do solo, sal vo as li mi ta ções
es ta be le ci das por lei, a bem da ex plo ra ção das mes mas;

b) as mi nas e ja zi das mi ne ra is ne ces sá ri as à se gu ran ça e de fe sa
na ci o na is e as ter ras onde exis ti rem, não po dem ser trans fe ri das a es tran ge i ros.

§ 18. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 19. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 20. Fica abo li da a pena de ga lés e a de ba ni men to ju di ci al.
§ 21. Fica igual men te abo li da a pena de mor te, re ser va das as

dis po si ções da le gis la ção mi li tar em tem po de guer ra.
§ 22. Dar-se-á o ha be as cor pus sem pre que al guém so frer ou se

achar em imi nen te pe ri go de so frer vi o lên cia por meio de pri são ou cons -
tran gi men to ile gal em sua li ber da de de lo co mo ção.

§ 23. À ex ce ção das ca u sas, que por sua na tu re za, per ten çam a
ju í zos es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do.
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§ 24. É ga ran ti do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são mo ral,
in te lec tu al e in dus tri al.

§ 25. Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, aos
qua is fi ca rá ga ran ti do por lei um pri vi lé gio tem po rá rio ou será con ce di do
pelo Con gres so um prê mio ra zoá vel, quan do haja con ve niên cia de vul ga ri -
zar o in ven to.

§ 26. Aos au to res de obras li te rá ri as e ar tís ti cas é ga ran ti do o
di re i to ex clu si vo de re pro du zi-las pela im pren sa ou por qual quer ou tro
pro ces so me câ ni co. Os her de i ros dos au to res go za rão des se di re i to pelo
tem po que a lei de ter mi nar.

§ 27. A lei as se gu ra rá a pro pri e da de das mar cas de fá bri ca.
§ 28. Por mo ti vo de cren ça ou de fun ção re li gi o sa ne nhum ci da dão

bra si le i ro po de rá ser pri va do de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos, nem exi -
mir-se do cum pri men to do qual quer de ver cí vi co.

§ 29. Os que ale ga rem mo ti vo de cren ça re li gi o sa com o fim de se 
isen ta rem de qual quer ônus que as leis da Re pú bli ca im po nham aos ci da dãos
e os que ace i ta rem con de co ra ção ou tí tu los no bi liár qui cos es tran ge i ros
per de rão to dos os di re i tos po lí ti cos.

§ 30. Ne nhum im pos to de qual quer na tu re za po de rá ser co bra do 
se não em vir tu de de uma lei que o au to ri ze.

§ 31. É man ti da a ins ti tu i ção do júri.
§ 32. As dis po si ções cons ti tu ci o na is as se cu ra tó ri as da ir re du ti bi -

li da de de ven ci men tos ci vis ou mi li ta res não exi mem da obri ga ção de pa gar 
os im pos tos ge ra is cri a dos em lei.

§ 33. É per mi ti do ao Po der Exe cu ti vo ex pul sar do ter ri tó rio na ci o -
nal os sú di tos es tran ge i ros pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos in te -
res ses da Re pú bli ca.

§ 34. Ne nhum em pre go pode ser cri a do, nem ven ci men to al gum, 
ci vil ou mi li tar, pode ser es ti pu la do ou al te ra do se não por lei or di ná ria
espe ci al.”

Rio de Ja ne i ro, 3 de se tem bro de 1926. – Está cio de Albu quer que
Co im bra, pre si den te do Se na do – Ma nu el Jo a quim de Men don ça Mar tins, 1º se -
cre tá rio do Se na do – Sil vé rio José Néri, 2º se cre tá rio do Se na do – José Jo a quim
Pe re i ra Lobo, 3º se cre tá rio do Se na do – Afon so Alves de Ca mar go, 4º se cre tá rio
do Se na do – Arnol fo Ro dri gues de Aze ve do, pre si den te da Câ ma ra – Raul de
No ro nha Sá, 1º se cre tá rio da Câ ma ra – Ra nul fo Bo ca i ú va Cu nha, 2º se cre tá rio
da Câ ma ra – Do min gos Qu a dros Bar bo sa Álva res, 3º se cre tá rio da Câ ma ra –
Antô nio Ba tis ta Bit ten court , 4º se cre tá rio da Câ ma ra.

Extra í do de Diá rio Ofi ci al da União, 7 de se tem bro de 1926, págs. 16975-16977.
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325.8 – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL, COM INCORPORAÇÃO DAS

 EMENDAS DE 1926 (7 SETEMBRO 1926)

Nós, os pre si den tes e se cre tá ri os do Se na do e da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, em obe diên cia ao dis pos to no § 3º do art. 90 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, fa ze mos sa ber à na ção e às au to ri da des a quem

com pe te sua fiel ob ser vân cia que, de po is de in cor po ra da ao seu tex to,
como par te in te gran te dele, a pro pos ta de emen das apro va das pe las
duas câ ma ras do Con gres so Na ci o nal nas ses sões or di ná ri as de 1925 e
1926, e já pu bli ca da, a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do
Bra sil, con ser va dos os preâm bu los e as as si na tu ras dos cons ti tu in tes de
1891, é a se guin te:

Nós, os re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni dos em Con gres so 
Cons ti tu in te, para or ga ni zar um re gi me li vre e de mo crá ti co, es ta be le ce mos,
de cre ta mos e pro mul ga mos a se guin te:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A na ção bra si le i ra ado ta como for ma de go ver no, sob o
re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va pro cla ma da a 15 de no vem bro 
de 1889, e cons ti tui-se, por união per pé tua e in dis so lú vel das suas an ti gas
pro vín ci as, em Esta dos Uni dos do Bra sil.

Art. 2º Cada uma das an ti gas pro vín ci as for ma rá um Esta do, e
o an ti go mu ni cí pio ne u tro cons ti tu i rá o Dis tri to Fe de ral, con ti nu an do a
ser a ca pi tal da União en quan to não se der exe cu ção ao dis pos to no ar ti go
se guin te.



Art. 3º Fica per ten cen do à União, no pla nal to cen tral da Re pú bli ca,
uma zona de 14.400 qui lô me tros qua dra dos, que será opor tu na men te de mar -
ca da, para nela es ta be le cer-se a fu tu ra ca pi tal fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a da a mu dan ça da ca pi tal, o atu al Dis tri to
Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um Esta do.

Art. 4º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se, 
ou des mem brar-se, para se ane xar a ou tros, ou for mar no vos Esta dos,
me di an te aqui es cên cia das res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas, em duas
ses sões anu a is su ces si vas, e apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

Art. 5º Incum be a cada Esta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, as
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção; a União, po rém, pres ta rá
so cor ros ao Esta do que, em caso de ca la mi da de pú bli ca, os so li ci tar.

Art. 6º O Go ver no Fe de ral não po de rá in ter vir em ne gó ci os pe cu -
li a res aos Esta dos, sal vo:

I. para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um Esta do em ou tro;
II. para as se gu rar a in te gri da de na ci o nal e o res pe i to aos se guin tes 

prin cí pi os cons ti tu ci o na is:
a) a for ma re pu bli ca na;
b) o re gi me re pre sen ta ti vo;
c) o go ver no pre si den ci al;
d) a in de pen dên cia e har mo nia dos po de res;
e) a tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas e a res pon sa bi li da de

dos fun ci o ná ri os;
f) a au to no mia dos mu ni cí pi os;
g) a ca pa ci da de para ser ele i tor ou ele gí vel nos ter mos da Cons ti -

tu i ção;
h) um re gi me ele i to ral que per mi ta a re pre sen ta ção das mi no ri as;
i) a ina mo vi bi li da de e vi ta li ci e da de dos ma gis tra dos e a ir re du ti -

bi li da de dos seus ven ci men tos;
j) os di re i tos po lí ti cos e in di vi du a is as se gu ra dos pela Cons ti tu i ção;
k) a não-re e le i ção dos pre si den tes e go ver na do res;
l) a pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e a com pe tên cia do

Po der Le gis la ti vo para de cre tá-la;
III – para ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res

pú bli cos es ta du a is, por so li ci ta ção de seus le gí ti mos re pre sen tan tes, e
para, in de pen den te de so li ci ta ção, res pe i ta da a exis tên cia dos mes mos, pôr
ter mo à guer ra ci vil;

IV – para as se gu rar a exe cu ção das leis e sen ten ças fe de ra is e
re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do, cuja in ca pa ci da de para a vida au tô no ma

586 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



se de mons trar pela ces sa ção de pa ga men tos de sua dí vi da fun da da, por
mais de dois anos.

§ 1º Cabe, pri va ti va men te, ao Con gres so Na ci o nal de cre tar a
in ter ven ção nos Esta dos para as se gu rar o res pe i to aos prin cí pi os cons ti -
tu ci o na is da União (nº II); para de ci dir da le gi ti mi da de de po de res em
caso de du pli ca ta (nº III); e para re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do in sol -
ven te (nº IV).

§ 2º Com pe te, pri va ti va men te, ao pre si den te da Re pú bli ca in tervir 
nos Esta dos quan do o Con gres so de cre tar a in ter ven ção (§ 1º); quan do o
Supremo Tri bu nal a re qui si tar (§ 3º); quan do qual quer dos po de res pú blicos
esta du a is a so li ci tar (nº III); e, in de pen den te men te de pro vo ca ção, nos
demais ca sos com pre en di dos nes te ar ti go.

§ 3º Com pe te, pri va ti va men te, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
re qui si tar do Po der Exe cu ti vo a in ter ven ção nos Esta dos, a fim de as se gu rar 
a exe cu ção das sen ten ças fe de ra is (nº IV).

Art. 7º É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:
1) im pos tos so bre a im por ta ção de pro ce dên cia es tran ge i ra;
2) di re i tos de en tra da, sa í da e es ta da de na vi os, sen do li vre o

co mér cio de ca bo ta gem as mer ca do ri as na ci o na is, bem como as es tran ge i ras 
que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3) ta xas de selo, sal vo a res tri ção do art. 9º, § 1º, nº 1;
4) ta xas de cor re i os e te lé gra fos fe de ra is.

§ 1º Tam bém com pe te pri va ti va men te à União:

1) a ins ti tu i ção de ban cos emis so res;
2) a cri a ção e ma nu ten ção de al fân de gas.

§ 2º Os im pos tos de cre ta dos pela União de vem ser uni for mes
para to dos os Esta dos.

§ 3º As leis da União, os atos e as sen ten ças de suas au to ri da des
se rão exe cu ta dos em todo o país por fun ci o ná ri os fe de ra is, po den do, to da via,
a exe cu ção das pri me i ras ser con fi a da aos go ver nos dos Esta dos, me di an te
anuên cia des tes.

Art. 8º É ve da do ao Go ver no Fe de ral cri ar, de qual quer modo,
dis tin ções e pre fe rên ci as em fa vor dos por tos de uns con tra os de ou tros
Esta dos.

Art. 9º É da com pe tên cia ex clu si va dos Esta dos de cre tar im postos:

1) so bre a ex por ta ção de mer ca do ri as de sua pró pria pro du ção;
2) so bre imó ve is ru ra is e ur ba nos;
3) so bre trans mis são de pro pri e da de;
4) so bre in dús tri as e pro fis sões.
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§ 1º Tam bém com pe te ex clu si va men te aos Esta dos de cre tar:
1) taxa de selo quan to aos atos ema na dos de seus res pec ti vos

go ver nos e ne gó ci os de sua eco no mia;
2) con tri bu i ções con cer nen tes aos seus te lé gra fos e cor re i os.
§ 2º É isen ta de im pos tos, no Esta do por onde se ex por tar, a

pro du ção dos ou tros Esta dos.
§ 3º Só é lí ci to a um Esta do tri bu tar a im por ta ção de mer ca do ri as 

es tran ge i ras quan do des ti na das ao con su mo no seu ter ri tó rio, re ver ten do,
po rém, o pro du to do im pos to para o Te sou ro Fe de ral.

§ 4º Fica sal vo aos Esta dos o di re i to de es ta be le ce rem li nhas
telegráfi cas en tre os di ver sos pon tos de seus ter ri tó ri os, e en tre es tes e os
de ou tros Esta dos que se não acha rem ser vi dos por li nhas fe de ra is, po den -
do a União de sa pro priá-las, quan do for de in te res se ge ral.

Art. 10. É pro i bi do aos Esta dos tri bu tar bens e ren das fe de ra is ou 
ser vi ços a car go da União, e re ci pro ca men te.

Art. 11. É ve da do aos Esta dos, como à União:

1) cri ar im pos tos de trân si to pelo ter ri tó rio de um Esta do, ou na
passagem de um para ou tro, so bre pro du tos de ou tros Esta dos da Re pú blica, 
ou es tran ge i ros, e bem as sim so bre os ve í cu los, de ter ra e água, que os
trans por ta rem;

2) es ta be le cer, sub ven ci o nar, ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

3) pres cre ver leis re tro a ti vas.

Art. 12. Além das fon tes de re ce i ta dis cri mi na das nos arts. 7º e 9º, 
é lí ci to à União, como aos Esta dos, cu mu la ti va men te ou não, cri ar ou tras
qua is quer, não con tra vin do o dis pos to nos arts. 7º, 9º e 11, nº 1.

Art. 13. O di re i to da União e dos Esta dos de le gis la rem so bre via -
ção fér rea e na ve ga ção in te ri or será re gu la do por lei fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A na ve ga ção de ca bo ta gem será fe i ta por na vi os 
na ci o na is.

Art. 14. As for ças de ter ra e mar são ins ti tu i ções na ci o na is per -
ma nen tes, des ti na das à de fe sa da pá tria no ex te ri or e à ma nu ten ção das leis
no in te ri or.

A for ça ar ma da é es sen ci al men te obe di en te, den tro dos li mi tes
da lei, aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos, e obri ga da a sus ten tar as ins ti tu i -
ções cons ti tu ci o na is.

Art. 15. São ór gãos da so be ra nia na ci o nal o Po der Le gis la ti vo, o
Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.
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SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, 
com a san ção do pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal com põe-se de dois ra mos: a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do.

§ 2º A ele i ção para se na do res e de pu ta dos far-se-á si mul ta ne a -
men te em todo o País.

§ 3º Nin guém pode ser, ao mes mo tem po, de pu ta do e se na dor.
Art. 17. O Con gres so re u nir-se-á na ca pi tal fe de ral, in de pen den -

te men te de con vo ca ção, a 3 de maio de cada ano, se a lei não de sig nar ou tro 
dia, e fun ci o na rá qua tro me ses da data de aber tu ra; po den do ser pror ro ga do, 
adi a do ou con vo ca do ex tra or di na ri a men te.

§ 1º Só ao Con gres so com pe te de li be rar so bre a pror ro ga ção e
adi a men to de suas ses sões.

§ 2º Cada le gis la tu ra du ra rá três anos.
§ 3º O go ver no do Esta do em cuja re pre sen ta ção se der vaga, por 

qual quer ca u sa, in clu si ve re nún cia, man da rá ime di a ta men te pro ce der à
nova ele i ção.

Art. 18. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do tra ba lha rão se pa ra -
da men te e, quan do não se re sol ver o con trá rio por ma i o ria de vo tos, em
ses sões pú bli cas. As de li be ra ções se rão to ma das por ma i o ria de vo tos,
achan do-se pre sen te em cada uma das câ ma ras a ma i o ria ab so lu ta dos seus
mem bros.

Pa rá gra fo úni co. A cada uma das câ ma ras com pe te:

– ve ri fi car e re co nhe cer os po de res de seus mem bros;
– ele ger a sua mesa;
– or ga ni zar o seu re gi men to in ter no;
– re gu lar o ser vi ço de sua po lí cia in ter na;
– no me ar os em pre ga dos de sua se cre ta ria.
Art. 19. Os de pu ta dos e se na do res são in vi o lá ve is por suas opi niões, 

pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to.
Art. 20. Os de pu ta dos e os se na do res, des de que ti ve rem re ce bi do

di plo ma até a nova ele i ção, não po de rão ser pre sos nem pro ces sa dos cri mi -
nal men te, sem pré via li cen ça de sua Câ ma ra, sal vo caso de fla grân cia em
cri me ina fi an çá vel. Nes te caso, le va do o pro ces so até pro nún cia ex clu si ve, a 
au to ri da de pro ces san te re me te rá os au tos à Câ ma ra res pec ti va, para re sol ver
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so bre a pro ce dên cia da acu sa ção, se o acu sa do não op tar pelo jul ga men to
ime di a to.

Art. 21. Os mem bros das duas câ ma ras, ao to mar as sen to, con -
tra i rão com pro mis so for mal, em ses são pú bli ca, de bem cum prir os seus
de ve res.

Art. 22. Du ran te as ses sões ven ce rão os se na do res e os de pu ta dos
um sub sí dio pe cu niá rio igual, e aju da de cus to, que se rão fi xa dos pelo
Con gres so, no fim de cada le gis la tu ra, para a se guin te.

Art. 23. Ne nhum mem bro do Con gres so, des de que te nha sido
ele i to, po de rá ce le brar con tra tos com o Po der Exe cu ti vo, nem dele re ce ber
co mis sões ou em pre gos re mu ne ra dos.

§ 1º Exce tu am-se des ta pro i bi ção:
1) as mis sões di plo má ti cas;
2) as co mis sões ou co man dos mi li ta res;
3) os car gos de aces so e as pro mo ções le ga is.
§ 2º Ne nhum de pu ta do ou se na dor, po rém, po de rá ace i tar

nome a ção para mis são, co mis sões, ou co man dos, de que tra tam os nos 1 e 2
do pa rá gra fo an te ce den te, sem li cen ça da res pec ti va Câ ma ra, quan do da
ace i ta ção re sul tar pri va ção do exer cí cio das fun ções le gis la ti vas, sal vo nos
ca sos de guer ra ou na que les em que a hon ra e a in te gri da de da União se
acha rem em pe nha das.

Art. 24. O De pu ta do ou Se na dor não pode tam bém ser pre si dente
ou fa zer par te de di re to ri as de ban cos, com pa nhi as ou em pre sas que go zem 
dos fa vo res do Go ver no Fe de ral de fi ni dos em lei.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia dos pre ce i tos con ti dos nes te
arti go e no an te ce den te im por ta per da do man da to.

Art. 25. O man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel com o exer cí cio de
qual quer ou tra fun ção du ran te as ses sões.

Art. 26. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na -
ci o nal:

1) es tar na pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá vel
como ele i tor;

2) para a Câ ma ra, ter mais de qua tro anos de ci da dão bra si le i ro,
e para o Se na do mais de seis.

Esta dis po si ção não com pre en de os ci da dãos a que re fe re-se o
nº 4 do art. 69.

Art. 27. O Con gres so de cla ra rá, em lei es pe ci al, os ca sos de in com -
pa ti bi li da de ele i to ral.
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CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 28. A Câ ma ra dos De pu ta dos com põe-se de re pre sen tan tes
do povo ele i tos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral, me di an te o su frá gio
di re to, ga ran ti da a re pre sen ta ção da mi no ria.

§ 1º O nú me ro dos de pu ta dos será fi xa do por lei em pro por ção
que não ex ce de rá de um por se ten ta mil ha bi tan tes, não de ven do esse
nú me ro ser in fe ri or a qua tro por Esta do.

§ 2º Para este fim man da rá o Go ver no Fe de ral pro ce der, des de já, ao
re cen se a men to da po pu la ção da Re pú bli ca, o qual será re vis to de ce nal men te.

Art. 29. Com pe te à Câ ma ra a ini ci a ti va do adi a men to da ses são
le gis la ti va e de to das as leis de im pos tos, das leis de fi xa ção das for ças de
ter ra e de mar, da dis cus são dos pro je tos ofe re ci dos pelo Po der Exe cu ti vo e
a de cla ra ção de pro ce dên cia ou im pro ce dên cia da acu sa ção con tra o pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 53, e con tra os mi nis tros de Esta do
nos cri mes co ne xos com os do pre si den te da Re pú bli ca.

CAPÍTULO III
Do Se na do

Art. 30. O Se na do com põe-se de ci da dãos ele gí ve is nos ter mos do
art. 26 e ma i o res de 35 anos, em nú me ro de três se na do res por Esta do e três
pelo Dis tri to Fe de ral, ele i to pelo mes mo modo por que fo rem os de pu ta dos.

Art. 31. O man da to de se na dor du ra rá nove anos, re no van do-se
o Se na do pelo ter ço tri e nal men te.

Pa rá gra fo úni co. O Se na dor ele i to em subs ti tu i ção de ou tro exer -
ce rá o man da to pelo tem po que res ta va ao subs ti tu í do.

Art. 32. O vice-pre si den te da Re pú bli ca será pre si den te do Se na do,
onde só terá voto de qua li da de, e será subs ti tu í do, nas au sên ci as e im pe di -
men tos, pelo vice-pre si den te da mes ma Câ ma ra.

Art. 33. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do jul gar o pre si den te
da Re pú bli ca e os de ma is fun ci o ná ri os fe de ra is de sig na dos pela Cons ti tu i ção,
nos ter mos e pela for ma que ela pres cre ve.

§ 1º O Se na do, quan do de li be rar como tri bu nal de jus ti ça, será
pre si di do pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Não pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria se não por dois ter ços
dos mem bros pre sen tes.

§ 3º Não po de rá im por ou tras pe nas mais que a per da do car go e 
a ca pa ci da de de exer cer qual quer ou tro, sem pre ju í zo da ação da jus ti ça
or di ná ria con tra o con de na do.
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CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Con gres so

Art. 34. Com pe te pri va ti va men te ao Con gres so Na ci o nal:

1) or çar, anu al men te, a re ce i ta e fi xar, anu al men te, a des pe sa e
to mar as con tas de am bas, re la ti va a cada exer cí cio fi nan ce i ro, pror ro ga do o 
or ça men to an te ri or, quan do até 15 de ja ne i ro não es ti ver o novo em vi gor;

2) au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a con tra ir em prés ti mos e a fa zer
ou tras ope ra ções de cré di to;

3) le gis lar so bre a dí vi da pú bli ca e es ta be le cer os me i os para o
seu pa ga men to;

4) re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das ren das fe de ra is;
5) le gis lar so bre o co mér cio ex te ri or e in te ri or, po den do au to ri zar 

as li mi ta ções exi gi das pelo bem pú bli co, e so bre o al fan de ga men to de por tos
e a cri a ção ou su pres são de en tre pos tos;

6) le gis lar so bre a na ve ga ção dos rios que ba nhem mais de um
Esta do, ou se es ten dam a ter ri tó ri os es tran ge i ros;

7) de ter mi nar o peso, o va lor, a ins cri ção, o tipo e a de no mi na ção 
das mo e das;

8) cri ar ban cos de emis são, le gis lar so bre ela, e tri bu tá-la;
9) fi xar o pa drão dos pe sos e me di das;
10) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes dos Esta dos en tre si, 

os do Dis tri to Fe de ral, e os do ter ri tó rio na ci o nal com as na ções li mí tro fes;
11) au to ri zar o go ver no a de cla rar guer ra, se não ti ver lu gar ou

ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e fa zer a paz;
12) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras;
13) mu dar a ca pi tal da União;
14) con ce der sub sí di os aos Esta dos na hi pó te se do art. 5º;
15) le gis lar so bre o ser vi ço dos cor re i os e te lé gra fos fe de ra is;
16) ado tar o re gi me con ve ni en te à se gu ran ça das fron te i ras;
17) fi xar, anu al men te, as for ças de ter ra e mar, pror ro ga da a fi xa ção 

an te ri or quan do até 15 de ja ne i ro não es ti ver a nova em vi gor;
18) le gis lar so bre a or ga ni za ção do Exér ci to e da Arma da;
19) con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -

tó rio do país para ope ra ções mi li ta res;
20) de cla rar em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal na emer gên cia de agres são por for ças es tran ge i ras ou de co mo ção
in ter na, e apro var ou sus pen der o sí tio que hou ver sido de cla ra do pelo Po der
Exe cu ti vo, ou seus agen tes res pon sá ve is, na au sên cia do Con gres so;
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21) re gu lar as con di ções e o pro ces so da ele i ção para os car gos
fe de ra is em todo o país;

22) le gis lar so bre o di re i to ci vil, co mer ci al e cri mi nal da Re pú bli ca
e o pro ces su al da jus ti ça fe de ral;

23) es ta be le cer leis so bre na tu ra li za ção;
24) cri ar e su pri mir em pre gos pú bli cos fe de ra is, in clu si ve as das

se cre ta ri as das câ ma ras e dos tri bu na is, fi xar-lhes as atri bu i ções e es ti pu -
lar-lhes os ven ci men tos;

25) or ga ni zar a jus ti ça fe de ral, nos ter mos do art. 55 e se guin tes
da Se ção III;

26) con ce der anis tia;
27) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas, por cri mes de res pon -

sa bi li da de, aos fun ci o ná ri os fe de ra is;
28) le gis lar so bre o tra ba lho;
29) le gis lar so bre li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não as

po den do con ce der, nem al te rar, por leis es pe ci a is;
30) le gis lar so bre a or ga ni za ção mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral,

bem como so bre a po lí cia, o en si no su pe ri or e os de ma is ser vi ços que na
ca pi tal fo rem re ser va dos para o go ver no da União;

31) sub me ter à le gis la ção es pe ci al os pon tos do ter ri tó rio da
Re pú bli ca ne ces sá ri os para a fun da ção de ar se na is, ou ou tros es ta be le ci -
men tos e ins ti tu i ções de con ve niên cia fe de ral;

32) re gu lar os ca sos de ex tra di ção en tre os Esta dos;
33) de cre tar as leis e re so lu ções ne ces sá ri as ao exer cí cio dos

po de res que per ten cem à União;
34) de cre tar as leis or gâ ni cas para a exe cu ção com ple ta da Cons -

ti tu i ção;
35) pror ro gar e adi ar suas ses sões.

§ 1º As leis de or ça men to não po dem con ter dis po si ções es tra nhas 
à pre vi são da re ce i ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te cri a dos. 
Não se in clu em nes sa pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e para
ope ra ções de cré di to como an te ci pa ção da re ce i ta;

b) a de ter mi na ção do des ti no a dar ao sal do do exer cí cio ou do
modo de co brir o de fi cit.

§ 2º É ve da do ao Con gres so con ce der cré di tos ili mi ta dos.

Art. 35. Incum be, ou tros sim, ao Con gres so, mas não pri va ti va -
men te:

1) ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis, e pro vi den ci ar so bre
as ne ces si da des de ca rá ter fe de ral;
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2) ani mar, no país, o de sen vol vi men to das le tras, ar tes, e ciên ci as,
bem como a imi gra ção, a agri cul tu ra, a in dús tria e o co mér cio, sem pri vi lé gi os
que to lham a ação dos go ver nos lo ca is;

3) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e se cun dá rio nos Esta dos;
4) pro ver a ins tru ção se cun dá ria no Dis tri to Fe de ral.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 36. Sal vas as ex ce ções do art. 29, to dos os pro je tos de lei
po dem ter ori gem in dis tin ta men te na Câ ma ra, ou no Se na do, sob a ini ci a ti va
de qual quer de seus mem bros.

Art. 37. O pro je to de lei ado ta do numa das câ ma ras será sub me -
ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Po der Exe cu ti vo, que, aqui -
es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá.

§ 1º Qu an do o pre si den te da Re pú bli ca jul gar um pro je to de lei,
no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is,
o ve ta rá, to tal ou par ci al men te, den tro de dez dias úte is, a con tar da que le
em que o re ce beu, de vol ven do, nes se pra zo e com os mo ti vos do veto, o
pro je to, ou a par te ve ta da, à Câ ma ra onde ele se hou ver ini ci a do.

§ 2º O si lên cio do pre si den te da Re pú bli ca no de cên dio im por ta a 
san ção; e, no caso de ser esta ne ga da, quan to já es ti ver en cer ra do o Con -
gres so, o pre si den te dará pu bli ci da de às suas ra zões.

§ 3º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, aí se su je i ta rá a
uma dis cus são e a vo ta ção no mi nal, con si de ran do-se apro va do, se ob ti ver
dois ter ços dos su frá gi os pre sen tes. Nes te caso, o pro je to será re me ti do a
ou tra Câ ma ra, que, se o apro var pe los mes mos trâ mi tes, e pela mes ma ma i o ria,
o en vi a rá, como lei, ao Po der Exe cu ti vo, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin te lei
(ou re so lu ção):”.

2) “O Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu pro mul go a se guin te lei
(ou re so lu ção):”.

Art. 38. Não sen do a lei pro mul ga da den tro de 48 ho ras pelo
pre si den te da Re pú bli ca nos ca sos dos §§ 2º e 3º do art. 37, o pre si den te do
Se na do ou o vice-pre si den te, se o pri me i ro não o fi zer em igual pra zo, a
pro mul ga rá, usan do da se guin te fór mu la: “F., pre si den te (ou vice-pre si den -
te) do Se na do, faço sa ber aos que a pre sen te vi rem que o Con gres so Na ci o -
nal de cre ta e pro mul ga a se guin te lei (ou re so lu ção):”.

Art. 39. O pro je to de uma Câ ma ra, emen da do na ou tra, vol ve rá à 
pri me i ra, que, se ace i tar as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do em con for mi -
da de de las, ao Po der Exe cu ti vo.
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§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá à Câ ma ra re vi so ra, e se as al te ra ções 
ob ti ve rem dois ter ços dos vo tos dos mem bros pre sen tes, con si de rar-se-ão
apro va das, sen do en tão re me ti das com o pro je to à Câ ma ra ini ci a do ra, que
só po de rá re pro vá-las pela mes ma ma i o ria.

§ 2º Re je i ta das des te modo as al te ra ções, o pro je to será sub me ti do, 
sem elas, à san ção.

Art. 40. Os pro je tos re je i ta dos, ou não san ci o na dos, não po de rão
ser re no ma dos na mes ma ses são le gis la ti va.

SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e do Vice-Pre si den te

Art. 41. Exer ce o Po der Exe cu ti vo o pre si den te da Re pú bli ca dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, como che fe ele ti vo da na ção.

§ 1º Subs ti tui o pre si den te, no caso de im pe di men to, e su ce de-lhe,
no de fato, o vice-pre si den te, ele i to si mul ta ne a men te com ele.

§ 2º No im pe di men to, ou fal ta, do vice-pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos à pre si dên cia o vice-pre si den te do Se na do, o pre si den te
da Câ ma ra e o do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te ou
vice-pre si den te da Re pú bli ca:

1) ser bra si le i ro nato;
2) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3) ser ma i or de trin ta e cin co anos.
Art. 42. Se, no caso de vaga, por qual quer ca u sa, da pre si dên cia

ou vice-pre si dên cia, não hou ve rem ain da de cor ri do dois anos do pe río do
pre si den ci al, pro ce der-se-á a nova ele i ção.

Art. 43. O pre si den te exer ce rá o car go por qua tro anos, não po den do 
ser re e le i to para o pe río do pre si den ci al ime di a to.

§ 1º O vice-pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano
do pe río do pre si den ci al não po de rá ser ele i to pre si den te para o pe río do
se guin te.

§ 2º O pre si den te de i xa rá o exer cí cio de suas fun ções, im pror ro -
ga vel men te, no mes mo dia em que ter mi nar o seu pe río do pre si den ci al,
su ce den do-lhe logo o re cém-ele i to.

§ 3º Se este se achar im pe di do, ou fal tar, a subs ti tu i ção far-se-á
nos ter mos do art. 41, §§ 1º e 2º.

§ 4º O pri me i ro pe río do pre si den ci al ter mi na rá a 15 de no vem -
bro de 1894.
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Art. 44. Ao em pos sar-se do car go, o pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são do Con gres so, ou se este não es ti ver re u ni do, ante o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten tar-lhe 
a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”

Art. 45. O pre si den te e o vice-pre si den te não po dem sair do ter ri -
tó rio na ci o nal sem per mis são do Con gres so, sob pena de per de rem o car go.

Art. 46. O pre si den te e o vice-pre si den te per ce be rão sub sí dio,
fi xa do pelo Con gres so no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 47. O pre si den te e o vice-pre si den te da Re pú bli ca se rão ele i tos
por su frá gio di re to da na ção, e ma i o ria ab so lu ta de vo tos.

§ 1º A ele i ção terá lu gar no dia 1º de mar ço do úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al, pro ce den do-se na ca pi tal fe de ral e nas ca pi ta is dos
Esta dos à apu ra ção dos vo tos re ce bi dos nas res pec ti vas cir cuns cri ções. O
Con gres so fará a apu ra ção na sua pri me i ra ses são do mes mo ano, com
qual quer nú me ro de mem bros pre sen tes.

§ 2º Se ne nhum dos vo ta dos hou ver al can ça do ma i o ria ab so lu ta,
o Con gres so ele ge rá, por ma i o ria dos vo tos pre sen tes, um, den tre os que
ti ve rem al can ça do as duas vo ta ções mais ele va das, na ele i ção di re ta.

Em caso de em pa te, con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho.
§ 3º O pro ces so da ele i ção e da apu ra ção será re gu la do por lei

or di ná ria.
§ 4º São ine le gí ve is para os car gos de pre si den te e vice-pre si den te

os pa ren tes con san güí ne os e afins, nos 1º e 2º gra us, do pre si den te ou
vice-pre si den te que se achar em exer cí cio no mo men to da ele i ção, ou que o
te nha de i xa do até seis me ses an tes.

CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo

Art. 48. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:
1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis e re so lu ções do

Con gres so; ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para sua fiel exe cu ção;
2) no me ar ou de mi tir li vre men te os mi nis tros de Esta do;
3) exer cer ou de sig nar quem deva exer cer o co man do su pre mo

das for ças de ter ra e mar dos Esta dos Uni dos do Bra sil, quan do fo rem
cha ma das às ar mas em de fe sa in ter na ou ex ter na da União;
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4) ad mi nis trar o Exér ci to e a Arma da e dis tri bu ir as res pec ti vas
for ças, con for me as leis fe de ra is e as ne ces si da des do Go ver no Na ci o nal;

5) pro ver os car gos ci vis e mi li ta res de ca rá ter fe de ral, sal vo as
res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção;

6) in dul tar e co mu tar as pe nas nos cri mes su je i tos à ju ris di ção
fe de ral, sal vo nos ca sos a que se re fe rem os arts. 34, nº 28, e 52 § 2º;

7) de cla rar a guer ra e fa zer a paz nos ter mos do art. 34 nº 11;
8) de cla rar ime di a ta men te a guer ra nos ca sos de in va são ou

agres são es tran ge i ra;
9) dar con ta anu al men te da si tu a ção do país ao Con gres so Na ci o -

nal, in di can do-lhe as pro vi dên ci as e re for mas ur gen tes em men sa gem, que
re me te rá ao se cre tá rio do Se na do no dia da aber tu ra da ses são le gis la ti va;

10) con vo car o Con gres so ex tra or di na ri a men te;
11) no me ar os ma gis tra dos fe de ra is, me di an te pro pos ta do Su pre mo 

Tri bu nal;
12) no me ar os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os mi nis -

tros di plo má ti cos, su je i tan do a no me a ção à apro va ção do Se na do.
Na au sên cia do Con gres so, de sig ná-los-á em co mis são, até que o

Se na do se pro nun cie;
13) no me ar os de ma is mem bros do cor po di plo má ti co e os agen tes

con su la res;
14) man ter as re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
15) de cla rar, por si, ou seus agen tes res pon sá ve is, o es ta do de sí tio 

em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, nos ca sos de agres são es tran ge i ra, 
ou gra ve co mo ção in tes ti na (art. 6º, nº 3; art. 34, nº 21, e art. 80);

16) en ta bu lar ne go ci a ções in ter na ci o na is, ce le brar ajus tes, con -
ven ções e tra ta dos, sem pre ad re fe ren dum do Con gres so, e apro var os que os
Esta dos ce le bra rem na con for mi da de do art. 65, sub me ten do-os, quan do
cum prir, à au to ri da de do Con gres so.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 49. O pre si den te da Re pú bli ca é au xi li a do pe los mi nis tros
de Esta do, agen tes de sua con fi an ça que lhe subs cre vem os atos e cada
um de les pre si di rá a um dos mi nis té ri os em que se di vi dir a ad mi nistração
fe de ral.

Art. 50. Os mi nis tros de Esta do não po de rão acu mu lar o exer cí cio
de ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca nem ser ele i tos pre si den te ou vice-pre -
si den te da União, de pu ta do ou se na dor.
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Pa rá gra fo úni co. O de pu ta do ou se na dor que ace i tar o car go de
mi nis tro de Esta do per de rá o man da to e pro ce der-se-á ime di a ta men te a
nova ele i ção, na qual não po de rá ser vo ta do.

Art. 51. Os mi nis tros de Esta do não po de rão com pa re cer às ses sões 
do Con gres so, e só se co mu ni ca rão com ele por es cri to, ou pes so al men te em 
con fe rên cia com as co mis sões das câ ma ras.

Os re la tó ri os anu a is dos mi nis tros se rão di ri gi dos ao pre si den te
da Re pú bli ca e dis tri bu í dos por to dos os mem bros do Con gres so.

Art. 52. Os mi nis tros de Esta do não são res pon sá ve is pe ran te o
Con gres so, ou pe ran te os tri bu na is, pe los con se lhos da dos ao pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 1º Res pon dem, po rém, quan to aos seus atos, pe los cri mes
qua li fi ca dos em lei.

§ 2º Nos cri mes co muns e de res pon sa bi li da de se rão pro ces sa -
dos e jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e nos co ne xos com os do
pre si den te da Re pú bli ca, pela au to ri da de com pe ten te para o jul ga men to
des te.

CAPÍTULO V
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 53. O pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil será sub me ti do
a pro ces so e a jul ga men to, de po is que a Câ ma ra de cla rar pro ce den te a acu -
sa ção, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos cri mes co muns e, nos de
res pon sa bi li da de, pe ran te o Se na do.

Pa rá gra fo úni co. De cre ta da a pro ce dên cia da acu sa ção, fi ca rá o
pre si den te sus pen so de suas fun ções.

Art. 54. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do pre si den te da
Re pú bli ca que aten ta rem con tra:

1) a exis tên cia po lí ti ca da União;
2) a Cons ti tu i ção e a for ma de go ver no fe de ral;
3) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
4) o gozo e exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos ou in di vi du a is;
5) a se gu ran ça in ter na do país;
6) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
7) a guar da e em pre go cons ti tu ci o nal dos di nhe i ros pú bli cos;
8) as leis or ça men tá ri as vo ta das pelo Con gres so.
§ 1º Esses de li tos se rão de fi ni dos em lei es pe ci al.
§ 2º Ou tra lei re gu la rá a acu sa ção, o pro ces so e o jul ga men to.
§ 3º Ambas es sas leis se rão fe i tas na pri me i ra ses são do pri me i ro

Con gres so.
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SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 55. O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gão um Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, com sede na ca pi tal da Re pú bli ca, e tan tos ju í zes e tri bu na -
is fe de ra is, dis tri bu í dos pelo país, quan tos o Con gres so cri ar.

Art. 56. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com por-se-á de quin ze ju í zes, 
no me a dos na for ma do art. 48, nº 12, den tre os ci da dãos de no tá vel sa ber e
re pu ta ção, ele gí ve is para o Se na do.

Art. 57. Os ju í zes fe de ra is são vi ta lí ci os e per de rão o car go uni ca -
men te por sen ten ça ju di ci al.

§ 1º Os seus ven ci men tos se rão de ter mi na dos por lei e não po de rão 
ser di mi nu í dos.

§ 2º O Se na do jul ga rá os mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
nos cri mes de res pon sa bi li da de, e este os ju í zes fe de ra is in fe ri o res.

Art. 58. Os tri bu na is fe de ra is ele ge rão de seu seio os seus pre si -
den tes e or ga ni za rão as res pec ti vas se cre ta ri as.

§ 1º A no me a ção e a de mis são dos em pre ga dos de se cre ta ria,
bem como o pro vi men to dos ofí ci os de jus ti ça nas cir cuns cri ções ju di ciá ri as, 
com pe te res pec ti va men te aos pre si den tes dos tri bu na is.

§ 2º O pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, den tre os mem bros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, cu jas atri bu i -
ções se de fi ni rão em lei.

Art. 59. À Jus ti ça Fe de ral com pe te:

– Ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:
I – pro ces sar e jul gar ori gi ná ria e pre vi a men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, nos cri mes co muns e os mi nis tros

de Esta do nos ca sos do art. 52;
b) os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e nos de res -

pon sa bi li da de;
c) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os Esta dos, ou en tre es tes

uns com os ou tros;
d) os li tí gi os e as re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a União 

ou os Esta dos;
e) os con fli tos dos ju í zes ou tri bu na is fe de ra is en tre si, ou en tre

es tes e os dos Esta dos, as sim como os dos ju í zes e tri bu na is de um Esta do
com os ju í zes e os tri bu na is de ou tro Esta do;

II – jul gar em grau de re cur so as ques tões ex ce den tes da al ça da
le gal re sol vi das pe los ju í zes e tri bu na is fe de ra is;

III – re ver os pro ces sos fin dos em ma té ria-cri me.
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Art. 60. Aos ju í zes e tri bu na is fe de ra is, pro ces sar e jul gar:
a) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa,

em dis po si ção da Cons ti tu i ção Fe de ral;
b) as ca u sas pro pos tas con tra o go ver no da União ou fa zen da

na ci o nal, fun da das em dis po si ções da Cons ti tu i ção, leis e re gu la men tos do
Po der Exe cu ti vo, ou em con tra tos ce le bra dos com o mes mo go ver no;

c) as ca u sas pro ve ni en tes de com pen sa ções, re i vin di ca ções, in de -
ni za ções de pre ju í zos ou qua is quer ou tras pro pos tas pelo go ver no da União 
con tra par ti cu la res ou vice-ver sa;

d) os li tí gi os en tre um Esta do e ha bi tan tes de ou tro;
e) os ple i tos en tre Esta dos es tran ge i ros e ci da dãos bra si le i ros;
f) as ações mo vi das por es tran ge i ros e fun da das quer em con tra tos

com o go ver no da União, quer em con ven ções ou tra ta dos da União com
ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção, as sim no oce a no
como nos rios e la gos do país;

h) os cri mes po lí ti cos.

§ 1º Das sen ten ças das jus ti ças dos Esta dos em úl ti ma ins tân cia
ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

a) quan do se ques ti o nar so bre a vi gên cia, ou a va li da de das leis
fe de ra is em face da Cons ti tu i ção e a de ci são do tri bu nal do Esta do lhes ne gar 
apli ca ção;

b) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou de atos dos go -
ver nos dos Esta dos em face da Cons ti tu i ção, ou das leis fe de ra is, e a de -
ci são do tri bu nal do Esta do con si de rar vá li dos es ses atos, ou es sas leis
im pug na das;

c) quan do dois ou mais tri bu na is lo ca is in ter pre ta rem de modo
di fe ren te a mes ma lei fe de ral, po den do o re cur so ser tam bém in ter pos to por 
qual quer dos tri bu na is re fe ri dos ou pelo pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca;

d) quan do se tra tar de ques tões de di re i to cri mi nal ou ci vil in ter -
na ci o nal.

§ 2º Nos ca sos em que hou ver de apli car leis dos Esta dos, a jus ti ça 
fe de ral con sul ta rá a ju ris pru dên cia dos tri bu na is lo ca is e, vice-ver sa, as jus -
ti ças dos Esta dos con sul ta rão a ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is, quan do 
hou ve rem de in ter pre tar leis da União.

§ 3º É ve da do ao Con gres so co me ter qual quer ju ris di ção fe de ral
às jus ti ças dos Esta dos.

§ 4º As sen ten ças e or dens da ma gis tra tu ra fe de ral são exe cu ta das
por ofi ci a is ju di ciá ri os da União, aos qua is a po lí cia lo cal é obri ga da a pres tar 
au xí lio, quan do in vo ca do por eles.

600 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 5º Ne nhum re cur so ju di ciá rio é per mi ti do, para a jus ti ça fe de ral
ou lo cal, con tra a in ter ven ção nos Esta dos, a de cla ra ção do es ta do de sí tio, e 
a ve ri fi ca ção de po de res, o re co nhe ci men to, a pos se, a le gi ti mi da de e a per da
de man da to dos mem bros do Po der Le gis la ti vo ou Exe cu ti vo, fe de ral ou
es ta du al; as sim como, na vi gên cia do es ta do de sí tio, não po de rão os tri bu na is
co nhe cer dos atos pra ti ca dos em vir tu de dele pelo Po der Le gis la ti vo ou
Exe cu ti vo.

Art. 61. As de ci sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta dos, nas
ma té ri as de sua com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e às ques tões, sal vo
quan to a:

1) ha be as cor pus ;
2) es pó lio de es tran ge i ro, quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta

em con ven ção, ou tra ta do.
Em tais ca sos, ha ve rá re cur so vo lun tá rio para o Su pre mo Tri bu nal 

Fe de ral.
Art. 62. As jus ti ças dos Esta dos não po dem in ter vir em ques tões

sub me ti das aos tri bu na is fe de ra is, nem anu lar, al te rar, ou sus pen der as
suas sen ten ças, ou or dens. E, re ci pro ca men te, a jus ti ça fe de ral não pode
in ter vir em ques tões sub me ti das aos tri bu na is dos Esta dos, nem anu lar,
al te rar ou sus pen der as de ci sões ou or dens des tes, ex ce tu a dos os ca sos ex -
pres sa men te de cla ra dos nes ta Cons ti tu i ção.

TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 63. Cada Esta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis que 
ado tar, res pe i ta dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União.

Art. 64. Per ten cem aos es ta dos as mi nas e ter ras de vo lu tas si tu a das
nos seus res pec ti vos ter ri tó ri os, ca ben do à União so men te a por ção de ter ri -
tó rio que for in dis pen sá vel para a de fe sa das fron te i ras, for ti fi ca ções, cons -
tru ções mi li ta res e es tra das de fer ro fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os pró pri os na ci o na is, que não fo rem ne ces sá ri -
os para ser vi ços da União, pas sa rão ao do mí nio dos es ta dos, em cujo ter ri -
tó rio es ti ve rem si tu a dos.

Art. 65. É fa cul ta do aos es ta dos:

1) ce le brar en tre si ajus tes e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co
(art. 48, nº 16);

2) em ge ral todo e qual quer po der, ou di re i to que lhes não for
ne ga do por cláu su la ex pres sa ou im pli ci ta men te con ti da nas cláu su las
ex pres sas da Cons ti tu i ção.

Art. 66. É de fe so aos es ta dos:
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1) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va, ou ju di ciá ria da União, ou de qual quer dos es ta dos;

2) re je i tar a mo e da ou a emis são ban cá ria em cir cu la ção por ato
do Go ver no Fe de ral;

3) fa zer ou de cla rar guer ra en tre si e usar de re pre sá li as;
4) de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma dos pe las jus ti ças

de ou tros es ta dos, ou do Dis tri to Fe de ral, se gun do as leis da União, por que 
esta ma té ria se re ger (art. 34, nº 32).

Art. 67. Sal vas as res tri ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção e nas
leis fe de ra is, o Dis tri to Fe de ral é ad mi nis tra do pe las au to ri da des mu ni ci pa is.

Pa rá gra fo úni co. As des pe sas de ca rá ter lo cal, na ca pi tal da
Re pú bli ca, in cum bem ex clu si va men te à au to ri da de mu ni ci pal.

TÍTULO III
Do Mu ni cí pio

Art. 68. Os es ta dos or ga ni zar-se-ão de for ma que fi que as se gu ra da 
a au to no mia dos mu ni cí pi os, em tudo quan to res pe i te ao seu pe cu li ar in te -
res se.

TÍTULO IV
Dos Ci da dãos Bra si le i ros

SEÇÃO I
Das Qu a li da des do Ci da dão Bra si le i ro

Art. 69. São ci da dãos bra si le i ros:
1) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -

din do este a ser vi ço de sua na ção;
2) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,

nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca;
3) os fi lhos de pai bra si le i ro, que es ti ver nou tro país a ser vi ço da

Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se;
4) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil aos 15 de no vem bro

de 1889, não de cla ra rem, den tro em seis me ses de po is de en trar em vi gor a
Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;

5) os es tran ge i ros, que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil, e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ros ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros con tan to que re si dam
no Bra sil, sal vo se ma ni fes ta rem a in ten ção de não mu dar de na ci o na li da de;

6) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.

Art. 70. São ele i tos os ci da dãos ma i o res de 21 anos, que se alis ta -
rem na for ma da lei.

602 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 1º Não po dem alis tar-se ele i to res para as ele i ções fe de ra is, ou
para as dos es ta dos:

1) os men di gos;
2) os anal fa be tos;
3) as pra ças de pré, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res de 

en si no su pe ri or;

4) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções,
ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên cia,
re gra, ou es ta tu to, que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al.

§ 2º São ine le gí ve is os ci da dãos não alis tá ve is.
Art. 71. Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem, ou

per dem nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos.
§ 1º Sus pen dem-se:
a) por in ca pa ci da de fí si ca, ou mo ral;
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

§ 2º Per dem-se:
a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro;

b) por ace i ta ção do em pre go ou pen são de go ver no es tran ge i ro,
sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

§ 3º Uma lei fe de ral de ter mi na rá as con di ções de re a qui si ção dos 
di re i tos de ci da dão bra si le i ro.

SEÇÃO II
De cla ra ção de Di re i tos

Art. 72. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros
re si den tes no país a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de nos ter mos se guin tes:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º To dos são igua is pe ran te a lei.
A Re pú bli ca não ad mi te pri vi lé gio de nas ci men to, des co nhe ce

fo ros de no bre za, e ex tin gue as or dens ho no rí fi cas exis ten tes e to das as suas 
prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los no bi liá ri os e de con se lho.

§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer
pú bli ca e li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim e ad qui rin do
bens, ob ser va das as dis po si ções do di re i to co mum.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, cuja ce le bra ção
será gra tu i ta.
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§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca
dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes, des de que não ofen dam a
mo ral pú bli ca e as leis.

§ 6º Será le i go o en si no mi nis tra do nos es ta be le ci men tos pú bli cos.
§ 7º Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al, nem

terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no da União, ou o dos
es ta dos.

A re pre sen ta ção di plo má ti ca do Bra sil jun to à San ta Sé não im -
pli ca vi o la ção des te prin cí pio.

§ 8º A to dos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se li vre men te e
sem ar mas; não po den do in ter vir a po lí cia, se não para man ter a or dem
pú bli ca.

§ 9º É per mi ti do a quem quer se seja re pre sen tar, me di an te pe ti ção, 
aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver a res -
pon sa bi li da de dos cul pa dos.

§ 10. Em tem po de paz, qual quer pes soa pode en trar no ter ri tó rio 
na ci o nal ou dele sair, com a sua for tu na e bens, quan do e como lhe con vi er,
in de pen den te men te de pas sa por te.

§ 11. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo; nin guém pode aí
pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a
ví ti mas de cri mes, ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma
pres cri tos na lei.

§ 12. Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to
pela im pren sa, ou pela tri bu na, sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do
cada um pe los abu sos que co me ter nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar.
Não é per mi ti do o ano ni ma to.

§ 13. À ex ce ção do fla gran te de li to, a pri são não po de rá exe cu -
tar-se, se não de po is de pro nún cia do in di ci a do, sal vos os ca sos de ter mi na dos
em lei, e me di an te or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te.

§ 14. Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são sem cul pa
for ma da, sal vas as ex ce ções es pe ci fi ca das em lei, nem le va do à pri são, ou
nela de ti do, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos em que a lei a ad mi tir.

§ 15. Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe -
ten te, em vir tu de de lei an te ri or e na for ma por ela re gu la da.

§ 16. Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei a mais ple na de fe sa, com
to dos os re cur sos e me i os es sen ci a is a ela, des de a nota de cul pa, en tre gue
em vin te e qua tro ho ras ao pre so e as si na da pela au to ri da de com pe ten te,
com os no mes do acu sa dor e das tes te mu nhas.

§ 17. O di re i to de pro pri e da de man tém-se em toda a ple ni tu de,
sal va a de sa pro pri a ção por ne ces si da de, ou uti li da de pú bli ca, me di an te
in de ni za ção pré via.
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a) as mi nas per ten cem aos pro pri e tá ri os do solo, salvo as li mi ta ções 
que fo rem es ta be le ci das por lei a bem da ex plo ra ção das mes mas;

b) as mi nas e ja zi das mi ne ra is ne ces sá ri as à se gu ran ça e de fe sa
na ci o na is e as ter ras onde exis ti rem não po dem ser trans fe ri das a es tran ge i ros.

§ 18. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
§ 19. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 20. Fica abo li da a pena de ga lés e a de ba ni men to ju di ci al.
§ 21. Fica igual men te abo li da a pena de mor te, re ser va das as dis -

po si ções da le gis la ção mi li tar em tem po de guer ra.
§ 22. Dar-se-á ha be as cor pus sem pre que o in di ví duo so frer ou se

achar em imi nen te pe ri go de so frer vi o lên cia, por meio de pri são ou cons tran -
gi men to ile gal em sua li ber da de de lo co mo ção, ou co a ção, por ile ga li da de, ou
abu so de po der.

§ 23. À ex ce ção das ca u sas que, por sua na tu re za, per ten cem a
ju í zos es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do.

§ 24. É ga ran ti do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são mo ral,
in te lec tu al e in dus tri al.

§ 25. Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, aos
qua is fi ca rá ga ran ti do por lei um pri vi lé gio tem po rá rio, ou será con ce di do
pelo Con gres so um pra zo ra zoá vel, quan do haja con ve niên cia de vul ga ri zar 
o in ven to.

§ 26. Aos au to res de obras li te rá ri as e ar tís ti cas é ga ran ti do o di re i -
to ex clu si vo de re pro du zi-las pela im pren sa ou por qual quer ou tro pro ces so 
me câ ni co. Os her de i ros dos au to res go za rão des se di re i to pelo tem po que a
lei de ter mi nar.

§ 27. A lei as se gu ra rá tam bém a pro pri e da de das mar cas de
fá bri ca.

§ 28. Por mo ti vo de cren ça ou fun ção re li gi o sa, ne nhum ci da dão
bra si le i ro po de rá ser pri va do de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos, nem exi -
mir-se do cum pri men to de qual quer de ver cí vi co.

§ 29. Os que ale ga rem mo ti vo de cren ça re li gi o sa com o fim de se 
isen ta rem de qual quer ônus que as leis da Re pú bli ca im po nham aos ci da dãos, 
e os que ace i ta rem con de co ra ções ou tí tu los no bi liár qui cos es tran ge i ros per -
de rão to dos os di re i tos po lí ti cos.

§ 30. Ne nhum im pos to de qual quer na tu re za po de rá ser co bra do 
se não em vir tu de de uma lei que o au to ri ze.

§ 31. É man ti da a ins ti tu i ção do júri.

§ 32. As dis po si ções cons ti tu ci o na is as se cu ra tó ri as da ire du ti bi li -
da de de ven ci men tos ci vis ou mi li ta res não exi mem da obri ga ção de pa gar
os im pos tos ge ra is cri a dos em lei.
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§ 33. É per mi ti do ao Po der Exe cu ti vo ex pul sar do ter ri tó rio
na ci o nal os sú di tos es tran ge i ros pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos
in te res ses da Re pú bli ca.

§ 34. Ne nhum em pre go pode ser cri a do, nem ven ci men to al gum,
ci vil ou mi li tar, pode ser es ti pu la do ou al te ra do se não por lei or di ná ria es pe ci al.

Art. 73. Os car gos pú bli cos ci vis ou mi li ta res são aces sí ve is a
to dos os bra si le i ros, ob ser va das as con di ções de ca pa ci da de es pe ci al, que a 
lei es ta tu ir, sen do, po rém, ve da das as acu mu la ções re mu ne ra das.

Art. 74. As pa ten tes, os pos tos e os car gos ina mo ví ve is são
ga ran ti dos em toda a sua ple ni tu de.

Art. 75. A apo sen ta do ria só po de rá ser dada aos fun ci o ná ri os
pú bli cos em caso de in va li dez no ser vi ço da na ção.

Art. 76. Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da só per de rão suas
pa ten tes por con de na ção em mais de dois anos de pri são, pas sa da em jul ga -
men to nos tri bu na is com pe ten tes.

Art. 77. Os mi li ta res de ter ra e mar te rão foro es pe ci al nos de li tos 
mi li ta res.

§ 1º Este foro com por-se-á de um Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, cu jos
mem bros se rão vi ta lí ci os, e dos con se lhos ne ces sá ri os para a for ma ção da
cul pa e jul ga men to dos cri mes.

§ 2º A or ga ni za ção e atri bu i ções do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar se rão 
re gu la dos por lei.

Art. 78. A es pe ci fi ca ção das ga ran ti as e di re i tos ex pres sos na Cons -
ti tu i ção não ex clui ou tras ga ran ti as e di re i tos não enu me ra dos, mas re sul tan tes 
da for ma de go ver no que ela es ta be le ce e dos prin cí pi os que con sig na.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 79. O ci da dão bra si le i ro in ves ti do em fun ções de qual quer
dos três po de res fe de ra is não pode exer cer as de ou tro.

Art. 80. Po der-se-á de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do
ter ri tó rio da União, sus pen den do-se aí as ga ran ti as cons ti tu ci o na is por tem po
de ter mi na do, quan do a se gu ran ça da Re pú bli ca o exi gir, em caso de agres -
são es tran ge i ra, ou co mo ção in tes ti na (art. 34, nº 21 [20]).

§ 1º Não se achan do re u ni do o Con gres so, e cor ren do a pá tria imi -
nen te pe ri go, exer ce rá essa atri bu i ção o Po der Exe cu ti vo Fe de ral (art. 48, nº 15).

§ 2º Este, po rém, du ran te o es ta do de sí tio, res trin gir-se-á nas
me di das de re pres são con tra as pes so as, a im por:

1) a de ten ção em lu gar não des ti na do aos réus de cri mes co muns;
2) o des ter ro para ou tros sí ti os do ter ri tó rio na ci o nal.
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§ 3º Logo que se re u nir o Con gres so, o pre si den te da Re pú bli ca lhe
re la ta rá, mo ti van do-as, as me di das de ex ce ção que hou ve rem sido to ma das.

§ 4º As au to ri da des que te nham or de na do tais me di das são res pon -
sá ve is pe los abu sos co me ti dos.

Art. 81. Os pro ces sos fin dos, em ma té ria-cri me, po de rão ser
re vis tos, a qual quer tem po, em be ne fí cio dos con de na dos, pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, para re for mar ou con fir mar a sen ten ça.

§ 1º A lei mar ca rá os ca sos e a for ma da re vi são, que po de rá ser
re que ri da pelo sen ten ci a do, por qual quer do povo, ou ex of fi cio pelo pro cu -
ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

§ 2º Na re vi são não po dem ser agra va das as pe nas da sen ten ça
re vis ta.

§ 3º As dis po si ções do pre sen te ar ti go são ex ten si vas aos pro ces sos
mi li ta res.

Art. 82. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são es tri ta men te res pon sá ve is
pe los abu sos e omis sões em que in cor re rem no exer cí cio de seus car gos,
as sim como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia em não res pon sa bi li za rem efe -
ti va men te os seus su bal ter nos.

Pa rá gra fo úni co. O fun ci o ná rio pú bli co obri gar-se-á por com pro -
mis so for mal, no ato da pos se, ao de sem pe nho dos seus de ve res le ga is.

Art. 83. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis do 
an ti go re gi me, no que ex plí ci ta ou im pli ci ta men te não for con trá rio ao sis te ma
de go ver no fir ma do pela Cons ti tu i ção e aos prin cí pi os nela con sa gra dos.

Art. 84. O go ver no da União afi an ça o pa ga men to da dí vi da
pú bli ca in ter na e ex ter na.

Art. 85. Os ofi ci a is do qua dro e das clas ses ane xas da Arma da te rão 
as mes mas pa ten tes e van ta gens que os do Exér ci to nos car gos de ca te go ria
cor res pon den te.

Art. 86. Todo bra si le i ro é obri ga do ao ser vi ço mi li tar, em de fe sa
da pá tria e da Cons ti tu i ção, na for ma das leis fe de ra is.

Art. 87. O Exér ci to Fe de ral com por-se-á de con tin gen te que os
es ta dos e o Dis tri to Fe de ral são obri ga dos a for ne cer, cons ti tu í dos de
con for mi da de com a lei ânua de fi xa ção de for ças.

§ 1º Uma lei fe de ral de ter mi na rá a or ga ni za ção ge ral do Exér ci to, 
de acor do com o nº 18 do art. 34.

§ 2º A União se en car re ga rá da ins tru ção mi li tar dos cor pos e
ar mas e da ins tru ção mi li tar su pe ri or.

§ 3º Fica abo li do o re cru ta men to mi li tar for ça do.
§ 4º O Exér ci to e a Arma da com por-se-ão pelo vo lun ta ri a do, sem 

prê mio, e em fal ta des te pelo sor te io, pre vi a men te or ga ni za do.
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Con cor rem para o pes so al da Arma da a Esco la Na val, as de
apren di zes de ma ri nhe i ros e a ma ri nha mer can te, me di an te sor te io.

Art. 88. Os Esta dos Uni dos do Bra sil, em caso al gum se em pe -
nha rão em guer ra de con quis ta, di re ta ou in di re ta men te, por si ou em ali an ça 
com ou tra na ção.

Art. 89. É ins ti tu í do um Tri bu nal de Con tas para li qui dar as con tas
das re ce i tas e des pe sa e ve ri fi car a sua le ga li da de, an tes de se rem pres ta das
ao Con gres so.

Os mem bros des te tri bu nal se rão no me a dos pelo pre si den te da
Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do, e so men te per de rão os seus lu ga res
por sen ten ça.

Art. 90. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, por ini ci a ti va do
Con gres so Na ci o nal, ou das Assem bléi as dos es ta dos.

§ 1º Con si de rar-se-á pro pos ta a re for ma quan do, sen do apre sen -
ta da por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer das
câ ma ras do Con gres so Na ci o nal, for ace i ta, em três dis cus sões, por dois ter ços
dos vo tos numa e nou tra câ ma ra, ou quan do for so li ci ta da por dois ter ços
dos es ta dos, no de cur so de um ano, re pre sen ta do cada Esta do pela ma i o ria
de vo tos de sua Assem bléia.

§ 2º Essa pro pos ta dar-se-á por apro va da com as as si na tu ras dos
pre si den tes e se cre tá ri os das duas câ ma ras, e in cor po rar-se-á à Cons ti tu i ção 
como par te in te gran te dela.

§ 3º Não po de rão ser ad mi ti dos como ob je to de de li be ra ção, no
Con gres so, pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va; ou a
igual da de da re pre sen ta ção dos es ta dos no Se na do.

Art. 91. Apro va da esta Cons ti tu i ção, será ela pro mul ga da pela
Mesa do Con gres so e as si na da pe los mem bros des te.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, o Con gres so, re u ni do em
Assem bléia Ge ral, ele ge rá em se gui da por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, na
pri me i ra vo ta ção, e, se ne nhum can di da to a ob ti ver, por ma i o ria re la ti va na
se gun da, o pre si den te e o vice-pre si den te dos Esta dos Uni dos do Bra sil.

§ 1º Essa ele i ção será fe i ta em dois es cru tí ni os dis tin tos para o
pre si den te e vice-pre si den te, res pec ti va men te, re ce ben do-se e apu ran do-se
em pri me i ro lu gar as cé du las para pre si den te e pro ce den do-se em se gui da
do mes mo modo para o vice-pre si den te.

§ 2º O pre si den te e o vice-pre si den te, ele i tos na for ma des te ar ti go,
ocu pa rão a pre si dên cia e a vice-pre si dên cia da Re pú bli ca du ran te o pri me i ro
pe río do pre si den ci al.

§ 3º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
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§ 4º Con clu í da ela, o Con gres so dará por ter mi na da a sua mis são 
cons ti tu in te, e, se pa ran do-se em Câ ma ra e Se na do, en ce ta rá o exer cí cio de
suas fun ções nor ma is a 15 de ju nho do cor ren te ano, não po den do em hi pó -
te se al gu ma ser dis sol vi do.

§ 5º No pri me i ro ano da pri me i ra le gis la tu ra, logo nos tra ba lhos
pre pa ra tó ri os, dis cri mi na rá o Se na do o ter ço de seus mem bros, cujo man da to 
há de ces sar no ter mo do pri me i ro e do se gun do triê ni os.

§ 6º Essa dis cri mi na ção efe tu ar-se-á em três lis tas, cor res pon den -
tes aos três ter ços, gra du an do-se os se na do res de cada es ta do e os do Dis tri to 
Fe de ral pela or dem de sua vo ta ção res pec ti va, de modo que se dis tri bua ao
ter ço do úl ti mo triê nio o pri me i ro vo ta do no Dis tri to Fe de ral e em cada um
dos es ta dos, e aos dois ter ços se guin tes os ou tros dois no mes na es ca la dos
su frá gi os ob ti dos.

§ 7º Em caso de em pa te, con si de rar-se-ão fa vo re ci dos os mais
ve lhos, de ci din do-se por sor te io, quan do a ida de for igual.

Art. 2º O es ta do que até o fim do ano de 1892 não hou ver de cre -
ta do a sua Cons ti tu i ção, será sub me ti do, por ato do Con gres so, à de um dos 
ou tros, que mais con ve ni en te a essa adap ta ção pa re cer, até que o Esta do
su je i to a esse re gi me a re for me, pelo pro ces so nela de ter mi na do.

Art. 3º À pro por ção que os es ta dos se fo rem or ga ni zan do, o
Go ver no Fe de ral en tre gar-lhes-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços, que pela
Cons ti tu i ção lhe com pe ti rem, e li qui da rá a res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção
fe de ral no to can te a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do pes so al res pec ti vo.

Art. 4º Enquan to os es ta dos se ocu pa rem em re gu la ri zar as
des pe sas, du ran te o pe río do de or ga ni za ção dos seus ser vi ços, o Go ver no
Fe de ral abrir-lhes-á para esse fim cré di tos es pe ci a is, se gun do as con di ções
es ta be le ci das por lei.

Art. 5º Nos es ta dos que se fo rem or ga ni zan do, en tra rá em vi gor
a clas si fi ca ção das ren das es ta be le ci das na Cons ti tu i ção.

Art. 6º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra fe de ral e
para a dos es ta dos se rão pre fe ri dos os ju í zes de di re i to e os de sem bar ga do res 
de mais nota.

Os que não fo rem ad mi ti dos na nova or ga ni za ção ju di ciá ria, e
ti ve rem mais de 30 anos de exer cí cio, se rão apo sen ta dos com to dos os seus
ven ci men tos.

Os que ti ve rem me nos de 30 anos de exer cí cio con ti nu a rão a
per ce ber seus or de na dos, até que se jam apro ve i ta dos ou apo sen ta dos com
or de na do cor res pon den te ao tem po de ser vi ço.

As des pe sas com os ma gis tra dos apo sen ta dos ou pos tos em
dis po ni bi li da de se rão pa gas pelo Go ver no Fe de ral.

Art. 7º É con ce di da a D. Pe dro de Alcân ta ra, ex-im pe ra dor do
Bra sil, uma pen são que, a con tar de 15 de no vem bro de 1889, ga ran ta-lhe,
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por todo o tem po de sua vida, sub sis tên cia de cen te. O Con gres so or di ná rio, 
em sua pri me i ra re u nião, fi xa rá o quan tum des ta pen são.

Art. 8º O Go ver no Fe de ral ad qui ri rá para a na ção a casa em que
fa le ceu o dr. Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães e nela man da rá co lo car 
uma lá pi de em ho me na gem à me mó ria do gran de pa tri o ta – o fun da dor da
Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. A vi ú va do mes mo dr. Ben ja min Cons tant terá,
en quan to vi ver, o usu fru to da casa men ci o na da.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des ta Cons ti tu i ção per ten ce rem, que a exe cu tem e fa çam
exe cu tar e ob ser var fiel e in te i ra men te como nela se con tém.

Pu bli que-se e cum pra-se em todo o ter ri tó rio da na ção.

Sala das Ses sões do Con gres so Na ci o nal Cons ti tu in te, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, em vin te e qua tro de fe ve re i ro de mil oi to cen tos e no ven ta
e um, ter ce i ro da Re pú bli ca. – Pru den te José de Mo ra is Bar ros, pre si den te do
Con gres so, Se na dor pelo Esta do de São Pa u lo – Antô nio Eu sé bio Gon çal ves de 
Alme i da, vice-pre si den te do Con gres so, de pu ta do pelo Esta do da Ba hia –
dr. João da Mata Ma cha do, 1º se cre tá rio, de pu ta do pelo Esta do de Mi nas
Ge ra is —dr. José Pais de Car va lho, 2º se cre tá rio, se na dor pelo Esta do do Pará
– te nen te-co ro nel João So a res Ne i va, 3º se cre tá rio, se na dor pelo Esta do da
Pa ra í ba – Edu ar do Men des Gon çal ves, 4º se cre tá rio, de pu ta do pelo Esta do do
Pa ra ná.

(Se guem-se as as si na tu ras dos de ma is mem bros do Con gres so
Na ci o nal Cons ti tu in te pre sen tes.)

Extra í do de OSÓRIO, Jo a quim Luís. Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Esta do do Rio Gran de do Sul :
Co men tá rio.Vo lu me 12. Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia/Câ ma ra dos De pu ta dos, 1981.
Págs. 285-304.
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325.9 – CONSTITUIÇÃO RIO-GRANDENSE,
 APROVADA COM BASE NO PROJETO DE
JÚLIO DE CASTILHOS (14 JULHO 1891)

ATO Nº 354, DE 25 DE ABRIL DE 1891

Pu bli ca o pla no de or ga ni za ção cons ti tu ci o nal do
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Ovi ce-go ver na dor do es ta do em exer cí cio,
Con si de ran do ur gen te a pu bli ca ção de um pla no de or ga ni za ção

      cons ti tu ci o nal, que cor res pon da às ne ces si da des po lí ti cas do Rio
Gran de do Sul;

Con si de ran do que o pro je to de Cons ti tu i ção apre sen ta do pe los
ci da dãos Drs. Jú lio de Cas ti lhos, Assis Bra sil e Ra mi ro Bar ce los, como mem -
bros da co mis são no me a da para o ela bo rar, sa tis faz às exi gên ci as do re gi me
re pu bli ca no,

Re sol ve man dar pu bli cá-lo, com li ge i ras mo di fi ca ções, para ser
ofe re ci do ao exa me e de li be ra ção da Assem bléia do Esta do, con vo ca da para 
o dia 25 do pró xi mo mês de ju nho, e de cla rá-lo em vi gor des de já na par te
re fe ren te à com po si ção da mes ma Assem bléia e às fun ções que lhe in cum bem
na sua pri me i ra re u nião.

Pa lá cio do Go ver no, 25 de abril de 1891. – dr. Fer nan do Abbott.

***

Cons ti tu i ção apro va da pela Assem bléia Cons ti tu in te
em 14 de ju lho de 1891.

Nós, re pre sen tan tes da so ci e da de rio-grandense, re u ni dos em
Assem bléia Cons ti tu in te para or ga ni zar o Esta do do Rio Gran de do Sul,
de cre ta mos e pro mul ga mos, em nome da fa mí lia, da pá tria e da hu ma ni -
dade, a se guin te



CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO ESTADO DO
 RIO GRANDE DO SUL

TÍTULO I
Do Esta do e seu Ter ri tó rio

Art. 1º O Esta do do Rio Gran de do Sul, como um dos mem bros
com po nen tes da União fe de ral bra si le i ra, cons ti tui-se sob o re gi me re pu bli -
ca no, no li vre exer cí cio da sua au to no mia, sem ou tras res tri ções além das
que es tão ex pres sa men te es ta tu í das na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil.

Art. 2º O seu ter ri tó rio é o mes mo da an ti ga Pro vín cia do Rio
Grande do Sul, de acor do com os do cu men tos e tra di ções his tó ri cas, não
poden do os res pec ti vos li mi tes ser mo di fi ca dos, em caso al gum, se não em
vir tu de do seu ex pres so con sen ti men to, ma ni fes ta do pelo ór gão com pe ten te.

Art. 3º São da sua ex clu si va com pe tên cia to dos os atos e me di das 
con cer nen tes aos seus in te res ses pe cu li a res, de qual quer es pé cie, não sen do
ad mi ti da a in ter ven ção do go ver no da União, sal vo nos ca sos es pe ci fi ca dos
no art. 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 4º Tam bém é de sua com pe tên cia tudo o que não está pri va ti -
va men te re ser va do aos po de res da União, nos ter mos da que la Cons ti tu i ção.

Art. 5º As des pe sas do seu go ver no e ad mi nis tra ção se rão fe i tas a 
ex pen sas pró pri as, com o pro du to de ren das, ta xas e con tri bu i ções de cre ta das
pelo po der com pe ten te, sal vo o caso de ca la mi da de pú bli ca, no qual po de rá 
ser re cla ma do o au xí lio do go ver no da União, con for me o dis pos to no art.
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

TÍTULO II
Do Go ver no do Esta do

Art. 6º O apa re lho go ver na ti vo tem por ór gãos a pre si dên cia do
es ta do, a Assem bléia dos Re pre sen tan tes e a Ma gis tra tu ra, que fun ci o na rão
har mo ni ca men te, sem pre ju í zo da in de pen dên cia que en tre si de vem guar -
dar, na ór bi ta da sua res pec ti va com pe tên cia, de fi ni da nes ta Cons ti tu i ção.

SEÇÃO PRIMEIRA
Da Pre si dên cia do Esta do

CAPÍTULO I
Do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 7º A su pre ma di re ção go ver na men tal e ad mi nis tra ti va do
Esta do com pe te ao pre si den te, que a exer ce rá li vre men te, con for me o bem
pú bli co, in ter pre ta do de acor do com as leis.

612 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 8º Assu mi rá o pre si den te a in te i ra res pon sa bi li da de de to -
dos os atos que pra ti car no exer cí cio das suas fun ções, aos qua is dará toda
a pu bli ci da de para com ple ta apre ci a ção pú bli ca.

Art. 9º O pre si den te exer ce rá a pre si dên cia du ran te cin co anos,
não po den do ser re e le i to para o pe río do se guin te, sal vo se me re cer o su frá -
gio de três quar tas par tes do ele i to ra do.

Art. 10. Den tro dos seis pri me i ros me ses do pe río do pre si den ci al,
o pre si den te es co lhe rá li vre men te um vice-pre si den te, que será o seu ime di a to
subs ti tu to no caso de im pe di men to tem po rá rio, no de re nún cia ou mor te,
per da do car go e in ca pa ci da de fí si ca.

§ 1º Não po de rá ser es co lhi da, sob ne nhum pre tex to, pes soa da
fa mí lia do pre si den te, qua is quer que se jam a na tu re za e o grau de pa ren -
tes co.

§ 2º Tor nan do-a pú bli ca sem de mo ra, o pre si den te não man te rá a 
es co lha se con tra ela ma ni fes tar-se a ma i o ria dos Con se lhos Mu ni ci pa is.

Art. 11. No im pe di men to ou fal ta do vice-pre si den te, se rão su ces si -
va men te cha ma dos a exer cer a pre si dên cia os se cre tá ri os de Esta do, na
se guin te or dem: o dos Ne gó ci os do Inte ri or e Exte ri or, o dos Ne gó ci os da
Fa zen da e o das Obras Pú bli cas.

§ 1º O vice-pre si den te, su ce den do ao pre si den te em vir tu de de
re nún cia ou mor te des te, per da do car go ou in ca pa ci da de fí si ca, exer ce rá a
pre si dên cia até a ter mi na ção do pe río do pre si den ci al.

§ 2º Os ou tros subs ti tu tos ser vi rão até ser ele i to e em pos sa do o
novo pre si den te, cuja ele i ção se fará den tro de ses sen ta dias.

Art. 12. Ne nhum ci da dão po de rá ser es co lhi do para Pre si den te
se, além de re u nir as con di ções ge ra is de ele gi bi li da de es ta tu í das na Cons ti -
tu i ção Fe de ral, não for rio-gran den se nato, não re si dir no Esta do e não ti ver 
mais de trin ta anos de ida de.

Pa rá gra fo úni co. Exi gem-se os mes mos re qui si tos quan to ao
vice-pre si-den te.

Art. 13. Ao ter mi nar o pe río do pre si den ci al, o pre si den te ou
quem o subs ti tu ir de i xa rá o exer cí cio do car go, su ce den do-lhe ime di a ta -
men te o ci da dão que hou ver sido ele i to.

Art. 14. O pre si den te não po de rá exer cer ne nhum ou tro em pre go 
ou fun ção pú bli ca, nem to mar par te em qual quer em pre sa in dus tri al ou
co mer ci al, como mem bros da res pec ti va ad mi nis tra ção ou sim ples men te
como as so ci a do.

Pa rá gra fo úni co. Ao vice-pre si den te, quan do es ti ver no exer cí cio
do car go, será im pos ta a mes ma pro i bi ção.

Art. 15. O pre si den te per ce be rá um sub sí dio cor res pon den te às
ne ces si da des de sua sub sis tên cia ma te ri al e às des pe sas de re pre sen ta ção
de cor ren tes do car go.
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§ 1º O sub sí dio será fi xa do pela Assem bléia dos Re pre sen tan tes
na úl ti ma ses são an te ri or a cada pe río do pre si den ci al, du ran te o qual não
po de rá ser au men ta do nem di mi nu í do.

§ 2º Ao subs ti tu to do pre si den te, quan do em exer cí cio, com pe ti rá 
per ce ber o sub sí dio.

Art. 16. Ao to mar pos se do seu car go, o pre si den te fará pe ran te a 
Assem bléia dos Re pre sen tan tes, que para esse fim e para o de que tra ta o
art. 18 se re u ni rá ex tra or di na ri a men te, se não es ti ver fun ci o nan do em ses são
or di ná ria, a se guin te de cla ra ção:

“De cla ro que se rei fiel cum pri dor dos de ve res do meu car go, em
cujo exer cí cio não fal ta rei ja ma is às ins pi ra ções do pa tri o tis mo, da le al da de
e da hon ra.”

Pa rá gra fo úni co. O subs ti tu to do pre si den te, quan do te nha de
as su mir a ad mi nis tra ção do Esta do, fará a mes ma de cla ra ção pe ran te o
Con se lho Mu ni ci pal da ca pi tal, se não es ti ver re u ni da a Assem bléia dos
Re pre sen tan tes.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção do Pre si den te

Art. 17. O pre si den te do Esta do será es co lhi do por su frá gio di re to
dos ele i to res.

Art. 18. A ele i ção efe tu ar-se-á ses sen ta dias an tes de ter mi nar o
pe río do pre si den ci al.

§ 1º A apu ra ção dos vo tos será fe i ta pela Assem bléia dos Re pre -
sen tan tes na mes ma re u nião ex tra or di ná ria a que se re fe re o art. 16.

§ 2º Se ne nhum ci da dão hou ver al can ça do a ma i o ria ab so lu ta, a
Assem bléia ele ge rá, por ma i o ria dos vo tos dos seus mem bros pre sen tes,
um dos dois mais vo ta dos na ele i ção di re ta. Em caso de em pa te, ha ve rá
se gun da vo ta ção; con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho, se ocor rer se gun do
em pa te.

§ 3º Na ele i ção em que for vo ta do o pre si den te do Esta do, se
ne nhum ci da dão hou ver al can ça do a ma i o ria ab so lu ta e aque le não ti ver
ob ti do as três quar tas par tes dos su frá gi os, pro ce der-se-á a nova ele i ção, na
qual não po de rá o mes mo ser vo ta do.

§ 4º Será de ter mi na do em lei es pe ci al o pro ces so da ele i ção e da
apu ra ção.

Art. 19. É ine le gí vel para o car go de pre si den te qual quer pa ren te, 
con san güí neo ou afim, nos dois pri me i ros gra us, do pre si den te ou do subs -
ti tu to que es ti ver em exer cí cio ao tem po da ele i ção ou que haja exer ci do o
car go até seis me ses an tes.
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CAPÍTULO III
Das Atri bu i ções do Pre si den te

Art. 20. Como che fe su pre mo do go ver no e da ad mi nis tra ção,
com pe te ao pre si den te, com ple na res pon sa bi li da de:

1) Pro mul gar as leis, que, con for me as re gras adi an te es ta be le ci das,
fo rem da sua com pe tên cia.

2) Di ri gir, fis ca li zar e de fen der to dos os in te res ses do Esta do.
3) Orga ni zar, re for mar ou su pri mir os ser vi ços den tro das ver bas 

or ça men tá ri as.
4) Expe dir de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções para a fiel e con -

ve ni en te exe cu ção das leis.
5) Con vo car ex tra or di na ri a men te a Assem bléia dos Re pre sen tan tes

e pror ro gar as suas ses sões, quan do o exi gir o bem pú bli co ex pon do sem pre 
os mo ti vos da con vo ca ção e pror ro ga ção.

6) Expor anu al men te a si tu a ção dos ne gó ci os do Esta do à
Assem bléia dos Re pre sen tan tes, in di can do-lhe as pro vi dên ci as dela de pen -
den tes, em men sa gem mi nu ci o sa, que re me te rá à res pec ti va se cre ta ria no
dia da aber tu ra da ses são.

7) Pre pa rar o pro je to de or ça men to da re ce i ta e des pe sa do Esta -
do, para ser ofe re ci do à Assem bléia no co me ço da sua ses são.

8) Con tra ir em prés ti mos e re a li zar ou tras ope ra ções de cré di to,
de acor do com as ex pres sas au to ri za ções do or ça men to, dis cri mi nan do na
apli ca ção as des pe sas que nes te es ti ve rem con tem pla das en glo ba da men te.

9) Au to ri zar, na for ma da lei, as de sa pro pri a ções por ne ces si da -
de e uti li da de pú bli ca.

10) Orga ni zar a for ça pú bli ca do Esta do, den tro da ver ba or ça -
men tá ria des ti na da a este ser vi ço, dis por dela, dis tri buí-la e mo bi li zá-la,
con for me as exi gên ci as da ma nu ten ção da or dem, se gu ran ça e in te gri da de
do ter ri tó rio. Se o alis ta men to vo lun tá rio não bas tar ao pre en chi men to dos
qua dros, cada mu ni cí pio, na pro por ção do nú me ro dos seus ha bi tan tes,
será obri ga do a su prir, me di an te sor te io, o con tin gen te que os deve com ple -
tar.

11) Mo bi li zar e uti li zar a guar da po li ci al dos mu ni cí pi os em
ca sos ex cep ci o na is.

12) Cri ar e pro ver os car gos ci vis e mi li ta res, den tro das for ças
do or ça men to, no me an do, sus pen den do e de mi tin do os ser ven tuá ri os, na
for ma da lei.

13) Pres tar por es cri to to das as in for ma ções, da dos e es cla re ci -
men tos que re qui si tar à Assem bléia.

14) Re qui si tar do go ver no da União o au xí lio di re to da for ça
fe de ral, quan do for ne ces sá rio, e re cla mar con tra os fun ci o ná ri os fe de ra is,
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ci vis e mi li ta res, que em ba ra ça rem ou per tur ba rem a ação le gal das au to ri -
da des do Esta do.

15) Esta be le cer a di vi são ju di ciá ria e ci vil.
16) Re sol ver so bre os li mi tes dos mu ni cí pi os, não po den do,

po rém, al te rá-los sem o acor do com os res pec ti vos con se lhos.
17) Man ter re la ções com os Esta dos da União, po den do com eles

ce le brar ajus tes, con ven ções e tra ta dos sem ca rá ter po lí ti co.
18) De cla rar sem efe i to as re so lu ções ou atos das au to ri da des

mu ni ci pa is, quan do in frin gi rem leis fe de ra is ou do Esta do.
19) De ci dir os con fli tos de ju ris di ção que se sus ci ta ram en tre os

che fes dos ser vi ços ad mi nis tra ti vos.
20) Pro vi den ci ar so bre a ad mi nis tra ção dos bens do Esta do e

de cre tar a sua ali e na ção na for ma da lei.
21) Orga ni zar e di ri gir o ser vi ço re la ti vo às ter ras do Esta do,

fi can do res pe i ta das as pos ses de boa fé ne las exis ten tes, des de que os in te -
res sa dos pro vem pe los me i os re gu la res a cul tu ra efe ti va e mo ra da ha bi tu al
an te ri o res ao dia 15 de no vem bro de 1889.

22) De sen vol ver o sis te ma de vi a ção e a na ve ga ção in ter na do
Esta do.

23) Con ce der apo sen ta do ri as, ju bi la ções e re for mas, so men te nos 
ca sos de in va li dez em ser vi ços do Esta do.

24) Con ce der prê mi os ho no rí fi cos ou pe cu niá ri os por no tá ve is
ser vi ços pres ta dos ao Esta do, se gun do a lei es pe ci al so bre o as sun to e de
con for mi da de com o § 4º do art. 71.

25) Pro vi den ci ar so bre o en si no pú bli co pri má rio, gra tu i to e li vre,
mi nis tra do pelo Esta do.

Pa rá gra fo úni co. No exer cí cio das suas fun ções ad mi nis tra ti vas,
o pre si den te será as sis ti do por três se cre tá ri os de Esta do, da sua li vre es co lha;
um in cum bi do dos Ne gó ci os do Inte ri or e Exte ri or, ou tro dos Ne gó ci os da
Fa zen da e ou tro dos Ne gó ci os das Obras Pú bli cas.

CAPÍTULO IV
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 21. O pre si den te, nos cri mes de res pon sa bi li da de, será
pro ces sa do pela Assem bléia dos Re pre sen tan tes e, des de que esta de cla re
pro ce den te a acu sa ção, será jul ga do por um tri bu nal es pe ci al com pos to de
dez mem bros da Assem bléia, por ela es co lhi dos, e dos mem bros do Su pe ri or
Tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Se rão es co lhi dos pelo Tri bu nal es pe ci al den tre
os seus mem bros, o res pec ti vo pre si den te e o re la tor do pro ces so, fun ci o -
nan do por par te da jus ti ça pú bli ca o pro cu ra dor-ge ral do Esta do.
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Art. 22. O pro ces so de jul ga men to e im po si ção da pena, nos
cri mes de res pon sa bi li da de, se rão re gu la dos em lei es pe ci al.

§ 1º As pe nas con sis ti rão em per da do car go, de cla ra ção de in ca -
pa ci da de para o exer cí cio de qual quer em pre go ou fun ção pú bli ca no Esta do, 
além de uma mul ta pe cu niá ria.

§ 2º O cul pa do não fi ca rá isen to da pu ni ção em que in cor rer nos
ter mos das leis pe na is.

Art. 23. Nos cri mes co muns, o pre si den te será sub me ti do a
pro ces so e jul ga men to pe ran te a jus ti ça or di ná ria do Esta do; em tais ca sos,
po rém, a pro nún cia não pro du zi rá efe i to le gal, sem que seja pre ce di da do
as sen ti men to da Assem bléia dos Re pre sen tan tes.

Art. 24. No caso do ar ti go pre ce den te, bem como no de que tra ta
o art. 21, a re so lu ção da Assem bléia será to ma da por dois ter ços dos su frá -
gi os dos mem bros pre sen tes.

Art. 25. O pre si den te será cri mi nal men te res pon sa bi li za do pe los
atos que aten ta rem con tra:

1) A Cons ti tu i ção e as leis de vi da men te pro mul ga das.
2) O fun ci o na men to le gal da Assem bléia dos Re pre sen tan tes e

da ma gis tra tu ra.
3) O exer cí cio re gu lar das li ber da des po lí ti cas do ci da dão.
4) A tran qüi li da de e se gu ran ça do Esta do.
5) A pro bi da de e de co ro da ad mi nis tra ção.
6) As leis or ça men tá ri as vo ta das pela Assem bléia e a apli ca ção

es cru pu lo sa dos fun dos nela con sig na dos.
Art. 26. Sal vo em caso de fla gran te de li to, o pre si den te não po de rá 

ser pre so se não em vir tu de de pro nún cia de cre ta da de acor do com o dis pos -
to no art. 23.

CAPÍTULO V
Dos Se cre tá ri os de Esta do

Art. 27. Exer cen do as suas atri bu i ções re la ti vas à ma nu ten ção da
or dem ma te ri al, à di re ção dos ser vi ços pú bli cos que lhe es tão con fi a dos e à
fis ca li za ção das re la ções in dus tri a is no que in te res sam à co mu nhão
rio-gran den se, o pre si den te é au xi li a do pe los se cre tá ri os de Esta do, que
pre si di rão as res pec ti vas se cre ta ri as, as sim de no mi na das: 1ª, do Inte ri or e
Exte ri or; 2ª, da Fa zen da; 3ª, das Obras Pú bli cas.

Pa rá gra fo úni co. O pre si den te do Esta do dis tri bu i rá por es sas
se cre ta ri as os ser vi ços ad mi nis tra ti vos.

Art. 28. Os se cre tá ri os de Esta do não po de rão acu mu lar o exer cí cio
de ou tro em pre go ou fun ção pú bli ca, sal vo o exer cí cio in te ri no de ou tra
se cre ta ria do Esta do, nem são ele gí ve is para qual quer car go.
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Pa rá gra fo úni co. A ace i ta ção do car go de se cre tá rio de Esta do
im por ta per da da fun ção pú bli ca que por ven tu ra exer ça o ace i tan te, ele ti va
ou não.

Art. 29. Os se cre tá ri os de Esta do são obri ga dos a apre sen tar ao
Pre si den te re la tó ri os anu a is, que se rão dis tri bu í dos por to dos os mem bros
da Assem bléia, na oca sião em que a esta for pre sen te a men sa gem pre si den ci al.

Art. 30. Nos cri mes co muns, se rão pro ces sa dos e jul ga dos de
acor do com as leis pe na is, pe ran te as jus ti ças or di ná ri as, sem imu ni da de
al gu ma; nos de res pon sa bi li da de, se rão pro ces sa dos e jul ga dos pelo Su pe ri or
Tri bu nal; nos co ne xos com os do pre si den te do Esta do, pelo tri bu nal
com pe ten te para o jul ga men to des te.

CAPÍTULO VI
Da De cre ta ção das Leis

Art. 31. Ao pre si den te do Esta do com pe te a pro mul ga ção das
leis, con for me dis põe o nº 1 do art. 20.

Art. 32. Antes de pro mul gar uma lei qual quer, sal vo o caso a que 
se re fe re o art. 33, o pre si den te fará pu bli car com ma i or am pli tu de o res pec -
ti vo pro je to acom pa nha do de uma de ta lha da ex po si ção de mo ti vos.

§ 1º O pro je to e a ex po si ção se rão en vi a dos di re ta men te aos in ten -
den tes mu ni ci pa is, que lhes da rão a pos sí vel pu bli ci da de nos res pec ti vos
mu ni cí pi os.

§ 2º Após o de cur so de três me ses, con ta dos do dia em que o
pro je to for pu bli ca do na sede do go ver no, se rão trans mi ti das ao pre si den te, 
pe las au to ri da des lo ca is, to das as emen das e ob ser va ções que fo rem for mu -
la das por qual quer ci da dão ha bi tan te do Esta do.

§ 3º Exa mi nan do cu i da do sa men te es sas emen das e ob ser va ções
o pre si den te man te rá inal te rá vel o pro je to, ou mo di fi cá-lo-á de acor do com
as que jul gar pro ce den tes.

§ 4º Em am bos os ca sos do pa rá gra fo an te ce den te, será o pro je to,
me di an te pro mul ga ção, con ver ti do em lei do Esta do, a qual será re vo ga da
se a ma i o ria dos con se lhos mu ni ci pa is re pre sen tar con tra ela ao pre si den te.

Art. 33. Os pre ce i tos do ar ti go pre ce den te não abran gem as re so -
lu ções to ma das pela Assem bléia no uso da com pe tên cia que lhe é con fe ri da
nos arts. 46, 47 e 48.

Essas re so lu ções, qual quer que seja a sua for ma, se rão pro mul ga das
pelo pre si den te como leis do Esta do, nos ter mos do art. 31.

Art. 34. Não po de rão ser ob je to de lei as me di das de na tu re za
es sen ci al men te ad mi nis tra ti va, que se rão de cre ta das pelo pre si den te sem
ob ser vân cia do pro ces so aci ma es ta tu í do.
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SEÇÃO SEGUNDA
Da Assem bléia dos Re pre sen tan tes

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 35. A Assem bléia dos Re pre sen tan tes será ele i ta por su frá -
gio di re to dos ele i to res.

Art. 36. A pri me i ra Assem bléia será com pos ta de qua ren ta e oito
mem bros, não po den do este nú me ro ser au men ta do; po de rá, po rém, ser
di mi nu í do, em vir tu de de re so lu ção da Assem bléia.

Art. 37. A Assem bléia re u nir-se-á anu al men te na ca pi tal do Esta do, 
sem de pen der de con vo ca ção, no dia 20 de se tem bro, e fun ci o na rá por dois
me ses con ta dos do dia da aber tu ra, po den do ser pror ro ga da ou con vo ca da
ex tra or di na ri a men te a sua re u nião.

§ 1º O pri me i ro mês será con sa gra do, tan to quan to for pos sí vel, à 
vo ta ção da re ce i ta e des pe sa para o ano se guin te, e o se gun do ao exa me das 
des pe sas do ano an te ri or e à ado ção de qual quer me di da da com pe tên cia
da Assem bléia.

§ 2º O man da to dos re pre sen tan tes du ra rá qua tro anos; den tro
de no ven ta dias de po is de ter mi na do este pra zo, efe tu ar-se-á nova ele i ção,
em dia que o pre si den te de sig nar.

§ 3º As ses sões da Assem bléia se rão pú bli cas, sal vo quan do, em
caso ex cep ci o nal, o con trá rio for de li be ra do por dois ter ços dos vo tos dos
mem bros pre sen tes.

§ 4º As suas de li be ra ções se rão to ma das por ma i o ria re la ti va de
vo tos, sal vas as ex ce ções con sig na das nes ta Cons ti tu i ção.

§ 5º Não po de rá fun ci o nar sem que es te jam pre sen tes me ta de e
mais um da to ta li da de dos seus mem bros.

§ 6º As vo ta ções po de rão ser sim bó li cas ou no mi na is, não sen do
nun ca per mi ti do o es cru tí nio se cre to. Sem pre que os vo tos hou ve rem de ser 
da dos por es cri to, se rão de vi da men te as si na dos.

Art. 38. São ine le gí ve is para a Assem bléia:
I – os que são alis tá ve is como ele i to res, nos ter mos do art. 70 da

Cons ti tu i ção Fe de ral;
II – os que não re si di rem no Esta do qua tro anos, pelo me nos, an tes

da ele i ção.
Pa rá gra fo úni co. Se rão re gu la dos em lei os ca sos de in com pa ti bi -

li da de ele i to ral.
Art. 39. O man da to de re pre sen tan te não será obri ga tó rio; po de rá

ser re nun ci a do em qual quer tem po, e tam bém cas sa do pela ma i o ria dos
ele i to res.
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Art. 40. Qu an do ocor rer al gu ma vaga de Re pre sen tan te, por
qual quer ca u sa, in clu si ve re nún cia, a Mesa da Assem bléia, ou, no in ter va lo
das ses sões, a res pec ti va se cre ta ria, dará co nhe ci men to ao pre si den te do
Esta do, que pro vi den ci a rá ime di a ta men te para que seja pre en chi da.

Art. 41. Sal vo o caso de fla gran te de li to, os re pre sen tan tes não
po de rão ser pre sos nem pro ces sa dos cri mi nal men te sem pre ce der li cen ça
da Assem bléia.

Art. 42. O man da to do re pre sen tan te é in com pa tí vel com o exer -
cí cio de qual quer ou tra fun ção pú bli ca du ran te as ses sões.

Art. 43. Os re pre sen tan tes per ce be rão, du ran te as ses sões um
sub sí dio que a Assem bléia fi xa rá no fim do qua triê nio an te ri or, bem como
aos que re si di rem fora da ca pi tal será ar bi tra da uma aju da de cus to pro por -
ci o nal às dis tân ci as.

Art. 44. Ao to ma rem as sen to, os re pre sen tan tes as su mi rão com -
pro mis so for mal de bem cum prir os seus de ve res.

Art. 45. A Assem bléia ve ri fi ca rá e re co nhe ce rá os po de res dos
seus mem bros, com po rá a sua mesa e co mis sões, e or ga ni za rá o seu re gi -
men to in ter no, que dis po rá so bre a for ma de co mu ni ca ção da Assem bléia
com o pre si den te do Esta do, bem como so bre a so le ni da de da aber tu ra e en -
cer ra men to das ses sões.

§ 1º Ao pre si den te da Assem bléia in cum be pro vi den ci ar so bre a
po lí cia e se gu ran ça do in te ri or e ex te ri or do edi fí cio em que ela fun ci o nar.

§ 2º Para esse fim po de rá re qui si tar a for ça ar ma da que for in dis -
pen sá vel e dis por dela para man ter a or dem e ga ran tir a li ber da de da dis -
cus são e das de li be ra ções.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções da Assem bléia

Art. 46. Com pe te pri va ti va men te à Assem bléia:
1) Fi xar anu al men te a des pe sa e or çar a re ce i ta do Esta do, re cla -

man do para esse fim do pre si den te to dos os da dos e es cla re ci men tos de que 
ca re cer.

2) Cri ar, au men tar ou su pri mir con tri bu i ções, ta xas ou im pos tos, 
com as li mi ta ções es pe ci fi ca das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nes ta.

3) Au to ri zar o pre si den te a con tri bu ir em prés ti mos e re a li zar ou -
tras ope ra ções de cré di to.

4) Vo tar to dos os me i os in dis pen sá ve is à ma nu ten ção dos ser vi ços 
de uti li da de pú bli ca cri a dos por lei, sem in ter vir por qual quer for ma na
res pec ti va or ga ni za ção e exe cu ção.

5) De ter mi nar a mu dan ça tem po rá ria ou de fi ni ti va da ca pi tal do
Esta do.
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6) Re sol ver so bre os li mi tes ter ri to ri a is do Esta do, na for ma do
ar ti go 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral, não po den do dis pen sar a in for ma ção do
Pre si den te.

7) Pro ces sar o Pre si den te e con cor rer para o seu jul ga men to, con -
for me dis põe o art. 21, nos cri mes de res pon sa bi li da de, e in ter vir no pro ces so
quan to aos cri mes co muns, na for ma do art. 23.

8) Fa zer a apu ra ção da ele i ção do pre si den te e re ce ber dele a de cla -
ra ção a que se re fe re o art. 16.

9) Fi xar o sub sí dio do pre si den te e o dos re pre sen tan tes.

Art. 47. Só à Assem bléia com pe te lan çar im pos tos:
I – so bre ex por ta ção;
II – so bre imó ve is ru ra is;
III – so bre trans mis são de pro pri e da de;
IV – so bre he ran ças e le ga dos;
V – so bre tí tu los de no me a ção e so bre ven ci men tos dos fun ci o ná -

ri os do Esta do.

§ 1º A ex por ta ção de pro du tos do Esta do e a trans mis são de pro -
pri e da de de i xa rão de ser tri bu ta dos, logo que a ar re ca da ção do im pos to
cha ma do ter ri to ri al es ti ver con ve ni en te men te re gu la ri za da.

§ 2º Tam bém com pe te ex clu si va men te à Assem bléia cri ar:
I – Ta xas de selo quan to aos do cu men tos sem ca rá ter fe de ral e

quan to aos ne gó ci os da eco no mia do Esta do;
II – Con tri bu i ções pos ta is e te le grá fi cas quan to aos cor re i os e

te lé gra fos que por con ta do Esta do fo rem es ta be le ci dos.
§ 3º Com pe te ex clu si va men te ao mu ni cí pio o im pos to da dé ci ma

ur ba na.
Art. 48. Po de rá a Assem bléia tri bu tar a im por ta ção de mer ca do -

ri as es tran ge i ras des ti na das a con su mo no ter ri tó rio do Esta do, re ver ten do
a ren da do im pos to para o Te sou ro Fe de ral, quan do a tri bu ta ção ti ver por
efe i to co lo car em con di ções de igual da de, quan to aos ônus fis ca is, os
pro du tos da in dús tria rio-gran den se e os si mi la res es tran ge i ros.

Art. 49. Dos de cre tos e re so lu ções que a Assem bléia ado tar no
es tri to uso das atri bu i ções de fi ni das nes te ca pí tu lo, a sua Mesa dará co nhe -
ci men to au tên ti co ao Pre si den te, a quem cum pri rá dar-lhes exe cu ção, como
leis do Esta do.

SEÇÃO TERCEIRA
Da Ma gis tra tu ra

Art. 50. As fun ções ju di ci a is se rão exer ci das:

I – por um Su pe ri or Tri bu nal, cuja sede será a ca pi tal do Esta do;
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II – por ju í zes de co mar ca;
III – pelo júri;
IV – por ju í zes dis tri ta is.
Art. 51. O Su pe ri or Tri bu nal com por-se-á de sete ju í zes que do

seu seio es co lhe rão o res pec ti vo pre si den te.
Pa rá gra fo úni co. Os seus mem bros, de no mi na dos de sem bar ga -

do res se rão no me a dos pelo pre si den te do Esta do den tre os ju í zes de co mar ca,
pela or dem da an ti güi da de.

Art. 52. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal:
§ 1º De ci dir os con fli tos de ju ris di ção que se sus ci ta rem en tre as

au to ri da des ju di ciá ri as ou en tre es tas e as ad mi nis tra ti vas.
§ 2º Jul gar o pre si den te e os se cre tá ri os de Esta do, quan to aos

cri mes de res pon sa bi li da de, na for ma dos ar ti gos 21 e 31, bem como pro ces -
sar e jul gar os seus mem bros e os ju í zes de co mar ca quan to àque les cri mes.

§ 3º Jul gar em úl ti ma ins tân cia as ca u sas cujo co nhe ci men to lhe
com pe tir, me di an te ape la ção.

§ 4º Orga ni zar anu al men te a re la ção dos ju í zes de co mar ca mais
an ti gos e en viá-la ao pre si den te do Esta do para ser por ele re gu la da a no me a -
ção dos que de vem pre en cher as va gas aber tas no Tri bu nal.

§ 5º Jul gar to das as ca u sas pro pos tas con tra o go ver no do Esta do, 
fun da das em dis po si ções da Cons ti tu i ção, leis e re gu la men tos do Esta do,
ou em con tra tos ce le bra dos com o mes mo go ver no, bem como as ca u sas
pro ve ni en tes de com pen sa ções, re i vin di ca ções, in de ni za ções de pre ju í zos
ou qua is quer ou tras, pro pos tas pelo go ver no do Esta do con tra par ti cu la res
ou vice-ver sa.

Art. 53. Ao pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal com pe te or ga ni zar a 
res pec ti va se cre ta ria e o re gi men to in ter no, man dan do pu bli cá-lo; no me ar
os fun ci o ná ri os da se cre ta ria e fa zer pu bli car anu al men te a co le ção dos jul -
ga dos e de ci sões do Tri bu nal.

Art. 54. Os ju í zes de co mar ca se rão no me a dos pelo pre si den te do 
Esta do, me di an te con cur so re a li za do pe ran te o Su pe ri or Tri bu nal, den tre os 
con cor ren tes que fo rem jul ga dos ha bi li ta dos sem de pen dên cia de di plo ma.

Os ci da dãos que hou ve rem sido clas si fi ca dos duas ve zes por
una ni mi da de de vo tos po de rão ser no me a dos sem exi gên ci as de nova pro va.

Art. 55. Os ju í zes, nas suas res pec ti vas co mar cas, jul ga rão no
cí vel as ca u sas pre pa ra das pe los ju í zes dis tri ta is, as sus pe i ções pos tas a
es tes, e as ape la ções in ter pos tas das sen ten ças que os mes mos hou ve rem
pro fe ri do, bem como jul ga rão as ca u sas de mais de qui nhen tos mil réis.

§ 1º Exer ce rão no cri me as fun ções dos ju í zes de di re i to da an ti ga 
or ga ni za ção.

622 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 2º Jul ga rão, fora da sede do Su pe ri or Tri bu nal, as sus pe i ções
pos tas ao juiz da co mar ca vi zi nha.

Art. 56. São con si de ra dos ma gis tra dos, para to dos os efe i tos
le ga is, so men te os mem bros do Su pe ri or Tri bu nal e os ju í zes de co mar ca.

Pa rá gra fo úni co. Os ma gis tra dos só per de rão os seus car gos em
vir tu de de sen ten ça ju di ci al; e a sua re mo ção só po de rá ser de ter mi na da a
pe di do, ou me di an te pro ces so em que fi que pro va da a in con ve niên cia da
sua con ti nu a ção na res pec ti va co mar ca.

O pro ces so po de rá co me çar por ini ci a ti va do pro cu ra dor-ge ral
do Esta do, re pre sen ta ção mo ti va da do Con se lho Mu ni ci pal ou de qual quer
ci da dão.

Se jul gar con ve ni en te a re mo ção, o Su pe ri or Tri bu nal dará co nhe -
ci men to ao Pre si den te do Esta do, fi can do avul so o juiz até ocor rer vaga que 
ele pos sa pre en cher.

Art. 57. Os ma gis tra dos não per ce be rão emo lu men tos.
Art. 58. Fun ci o na rá na sede de cada mu ni cí pio o júri, man ti da a

sua atu al com pe tên cia, com ape la ção para o Su pe ri or Tri bu nal.
Art. 59. O Pre si den te do Tri bu nal no me a rá qua tri e nal men te,

para cada um dos dis tri tos mu ni ci pa is, o juiz dis tri tal, ao qual com pe te pre -
pa rar e jul gar to das as ca u sas cí ve is até o va lor de qui nhen tos mil réis, com
ape la ção para o juiz de co mar ca.

§ 1º Ao juiz dis tri tal da sede de cada mu ni cí pio com pe te mais:

1) Pre pa rar as ca u sas cí ve is no mu ni cí pio, de va lor ex ce den te a
qui nhen tos mil réis.

2) Pre pa rar os pro ces sos cri mi na is da com pe tên cia do júri até a
pro nún cia ex clu si ve.

3) Pre pa rar e jul gar os pro ces sos dos cri mes em que os réus se
li vram sol tos, com ape la ção para o juiz de co mar ca.

§ 2º Os ju í zes dis tri ta is, na sua fal ta ou im pe di men to, se rão subs -
ti tu í dos por su plen tes igual men te no me a dos pelo pre si den te do Esta do.

Art. 60. Para o fim de re pre sen tar e de fen der os in te res ses do
Esta do, os da jus ti ça pú bli ca e os dos in ter di tos e au sen tes pe ran te os ju í zes
e tri bu na is, será ins ti tu í do o Mi nis té rio Pú bli co, com pos to de um pro cu ra -
dor-ge ral do Esta do, no me a do pelo pre si den te des te den tre os mem bros do
Su pe ri or Tri bu nal, e de pro mo to res pú bli cos, cu jas atri bu i ções se rão de fi ni das
em lei.

Ha ve rá um pro mo tor em cada co mar ca, no me a do pelo pre si den te
do Esta do, sob pro pos ta do pro cu ra dor-ge ral, a quem será ime di a ta men te
su bor di na do. 
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Art. 61. A de ci são das ca u sas em que não fo rem en vol vi dos
me no res, ór fãos ou qua is quer in ter di tos, po de rá ser pro fe ri da em ju í zo ar bi tral, 
se as sim acor da rem os in te res sa dos.

TÍTULO III
Da Orga ni za ção Mu ni ci pal 

Art. 62. O ter ri tó rio do Esta do, sob o pon to de vis ta ad mi nis tra ti vo,
será di vi di do em mu ni cí pi os.

§ 1º Cada um de les será in de pen den te na ges tão dos seus in te res ses 
pe cu li a res, com am pla fa cul da de de cons ti tu ir e re gu lar os seus ser vi ços,
res pe i ta das as dis po si ções da Cons ti tu i ção.

§ 2º O que não es ti ver nas con di ções de pro ver às des pe sas exi gi -
das pelo ser vi ços que lhe in cum bem po de rá re cla mar ao pre si den te do Esta -
do a sua ane xa ção a um dos mu ni cí pi os li mí tro fes, de ven do o pre si den te
su pri mi-lo, mes mo sem re cla ma ção, se ve ri fi car aque la de fi ciên cia de me i os.

Art. 63. O po der mu ni ci pal será exer ci do, na sede de cada mu ni -
cí pio, por um in ten den te, que di ri gi rá to dos os ser vi ços, e por um con se lho,
que vo ta rá os me i os de se rem eles cri a dos e man ti dos.

Pa rá gra fo úni co. O in ten den te e o con se lho se rão si mul ta ne a -
men te ele i tos pelo mu ni cí pio me di an te su frá gio di re to dos ci da dãos, de
qua tro em qua tro anos.

Art. 64. Na sua pri me i ra ses são, o con se lho ela bo ra rá a lei or gâ -
ni ca mu ni ci pal, que pro mul ga da pelo in ten den te, re ge rá o mu ni cí pio, e só
po de rá ser re for ma da sob pro pos ta fun da men ta da do in ten den te ou em
vir tu de de re pre sen ta ção de dois ter ços dos ele i to res mu ni ci pa is.

Nes sa lei será de ter mi na do o nú me ro dos mem bros do con se lho,
es ta be le cen do o pro ces so para as ele i ções de ca rá ter mu ni ci pal e pres cri to
tudo o que for da com pe tên cia do mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. A lei or gâ ni ca do mu ni cí pio de ter mi na rá o pro -
ces so para a de cre ta ção das leis mu ni ci pa is pelo in ten den te, es ta tu in do um
pra zo ra zoá vel para a pu bli ca ção pré via do pro je to e a obri ga ção de re vo -
gá-las, quan do as sim re cla mar a ma i o ria dos ele i to res do mu ni cí pio.

Art. 65. Os con se lhos re u nir-se-ão or di na ri a men te uma vez por
ano, du ran te a ses são dois me ses no má xi mo, que se rão con sa gra dos à vo ta ção 
da des pe sa e re ce i ta mu ni ci pa is do ano se guin te, ao exa me das con tas do
ano an te ri or, à ado ção de me di das co ne xas com o or ça men to, a cuja con fec ção
ser vi rão de base às in for ma ções e da dos mi nis tra dos pelo in ten den te.

Art. 66. Ao in ten den te, como che fe da ad mi nis tra ção mu ni ci pal,
com pe te di ri gir, fis ca li zar e de fen der os in te res ses do mu ni cí pio, or ga ni zar,
re for mar ou su pri mir os ser vi ços sem ex ce der as ver bas or ça men tá ri as, ado tar, 
em suma, to das as me di das ad mi nis tra ti vas de uti li da de mu ni ci pal, de
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acor do com o or ça men to res pec ti vo, ex ce tu a dos os ser vi ços que in cum bem
aos ju í zes dis tri ta is.

Com pe te-lhe tam bém con vo car ex tra or di na ri a men te o con se lho
e pror ro gar as suas ses sões, ex pon do sem pre a ne ces si da de que hou ver mo -
ti va do a con vo ca ção ou pror ro ga ção.

Art. 67. O in ten den te per ce be rá uma re mu ne ra ção pe cu niá ria
cor res pon den te ao car go, a qual será fi xa da pelo con se lho na úl ti ma ses são
an te ri or a cada pe río do ad mi nis tra ti vo. A re mu ne ra ção do pri me i ro in ten -
den te será fi xa da na pri me i ra ses são or di ná ria do con se lho.

Art. 68. Será di vi di do em dis tri tos o ter ri tó rio do mu ni cí pio, e
para cada um de les o in ten den te no me a rá um su bin ten den te, que exer ce rá
as fun ções de au to ri da de po li ci al, bem como as que lhe fo rem de le ga das
pelo pri me i ro. Na lei or gâ ni ca se rão es ta be le ci das em de ta lhe as atri bu i ções
de um e de ou tro.

Pa rá gra fo úni co. Os su bin ten den tes per ce be rão tam bém uma
re mu ne ra ção pe cu niá ria fi xa da na for ma do art. 67.

Art. 69. O in ten den te, os su bin ten den tes e os mem bros do con se -
lho, pe las fal tas ou cri mes em que hou ve rem in cor ri do, se rão pro ces sa dos e
jul ga dos pelo juiz de co mar ca, com ape la ção para o Su pe ri or Tri bu nal em
vir tu de de que i xa de quem se jul gar ofen di do ou me di an te de nún cia de
qual quer mu ní ci pe.

Na lei or gâ ni ca será re gu la do este as sun to.
Art. 70. Ha ve rá em cada mu ni cí pio uma guar da mu ni ci pal, in cum -

bi da do po li ci a men to. Ao in ten den te com pe te or ga ni zá-la, dis tri buí-la e dis por 
dela, con for me as exi gên ci as do ser vi ço, não ex ce den do a des pe sa con sig na -
da no or ça men to.

TÍTULO IV
Ga ran ti as Ge ra is de Ordem e Pro gres so no Esta do

Art. 71. A Cons ti tu i ção ofe re ce aos ha bi tan tes do Esta do as se guin tes 
ga ran ti as:

§ 1º Nin guém pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma
co i sa se não em vir tu de de lei.

§ 2º Ne nhu ma lei, sal vo no caso do art. 33, será pro mul ga da sem
a ex po si ção dos mo ti vos que a jus ti fi cam e sem ha ver sido pre vi a men te
pu bli ca do o res pec ti vo pro je to com um pra zo não in fe ri or a três me ses.

§ 3º Ne nhu ma lei terá efe i to re tro a ti vo, sen do, por tan to, res guar -
da das as con di ções ma te ri a is dos fun ci o ná ri os que as re for mas ad mi nis tra -
ti vas ou po lí ti cas afe ta rem.

§ 4º To dos são igua is pe ran te a lei.
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O Esta do não ad mi te pri vi lé gio de nas ci men to, des co nhe ce fo ros
de no bre za, con si de ra ex tin tas as or dens ho no rí fi cas exis ten tes e to das as
suas prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los no bi liár qui cos e de con -
se lho, de acor do com o § 2º, art. 72, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Não se pri -
va, po rém, de ins ti tu ir prê mi os ho no rí fi cos, como me da lhas hu ma ni tá ri as,
de cam pa nha, in dus tri a is, sem que de cor ra de tais prê mi os um só pri vi lé -
gio, de qual quer es pé cie.

§ 5º Não são ad mi ti dos tam bém no ser vi ço do Esta do os pri vi lé gi os 
de di plo mas es co lás ti cos ou aca dê mi cos, qua is quer que se jam, sen do li vre
no seu ter ri tó rio o exer cí cio de to das as pro fis sões de or dem mo ral, in te lec -
tu al e in dus tri al.

§ 6º Os car gos pú bli cos ci vis se rão pro vi dos, no grau in fe ri or,
me di an te con cur so, ao qual se rão in dis tin ta men te ad mi ti dos to dos os ci da -
dãos, sem que aos con cor ren tes seja exi gí vel qual quer di plo ma. O pro vi -
men to dos car gos mé di os será fe i to em vir tu de de aces so por an ti güi da de e, 
ex cep ci o nal men te, por mé ri to. Os car gos su pe ri o res se rão de li vre no me a -
ção do go ver no, com ex clu são tam bém de exi gên cia de di plo ma.

§ 7º To dos os in di ví du os e con fis sões re li gi o sas po dem exer cer
li vre men te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim e ad qui rin do bens, ob ser -
va das as dis po si ções do di re i to co mum.

§ 8º A mo no ga mia é con di ção es sen ci al à or ga ni za ção da fa mí lia, 
me di an te o ca sa men to ci vil, cuja ce le bra ção será gra tu i ta, não de pen den do
da ob ser vân cia de ce ri mô ni as re li gi o sas que se efe tu a rão an tes ou de po is,
con for me o de se jo dos côn ju ges.

§ 9º É ga ran ti do aos ha bi tan tes do Esta do o cul to dos mor tos,
me di an te a ins ti tu i ção dos ce mi té ri os ci vis, ad mi nis tra dos pela au to ri da de
mu ni ci pal sem pre ju í zo dos ce mi té ri os par ti cu la res ins ti tu í dos pe las cor po -
ra ções re li gi o sas, fi can do abo li dos to dos os pri vi lé gi os fu ne rá ri os.

§ 10. Será le i go, li vre e gra tu i to o en si no pri má rio mi nis tra do nos 
es ta be le ci men tos do Esta do.

§ 11. Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al, nem
terá re la ções de de pen dên cia ou ali an ça com o go ver no do Esta do.

§ 12. A to dos os ci da dãos é lí ci to as so ci a rem-se e re u ni rem-se
li vre men te e sem ar mas no ter ri tó rio do Esta do, não po den do in ter vir a
po lí cia se não para man ter a or dem pú bli ca, quan do esta for per tur ba da, ou
quan do os con vo ca do res da re u nião, ale gan do re ce i os de per tur ba ção,
re qui si ta rem a in ter ven ção po li ci al.

§ 13. É per mi ti do a qual quer pes soa re pre sen tar, me di an te pe ti -
ção, aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver a
res pon sa bi li da de dos cul pa dos.
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§ 14. Em tem pos nor ma is, qual quer in di ví duo pode en trar no
ter ri tó rio do Esta do ou dele sair, com sua for tu na e bens, quan do e como
lhe con vi er.

§ 15. A casa é o asi lo in vi o lá vel de qual quer pes soa; nin guém
pode aí pe ne trar, à no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu -
dir a ví ti mas de cri mes ou de sas tres, nem du ran te o dia, se não nos ca sos e
pela for ma que a lei pres cre ver.

§ 16. Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to
pela im pren sa, ou pela tri bu na, res pon den do cada um pe los cri mes co muns 
que co me ter no exer cí cio des sa li ber da de. Não é per mi ti do o ano ni ma to,
cum prin do que os es cri tos se jam as si na dos pe los seus res pec ti vos au to res.
Em lei es pe ci al se rão de ter mi na das as con di ções e pe na li da des re fe ren tes à
obri ga ção im pe ri o sa da as si na tu ra.

§ 17. Ne nhu ma es pé cie de tra ba lho, in dús tria ou co mér cio po de rá
ser pro i bi da pe las au to ri da des do Esta do, não sen do per mi ti do es ta be le cer
leis que re gu la men tem qual quer pro fis são ou que obri guem a qual quer
tra ba lho ou in dús tria.

§ 18. Fi cam abo li das as lo te ri as, não sen do lí ci to ao Esta do trans -
for mar o ví cio em fon te de re ce i ta.

§ 19. Todo o ci da dão pode ser ad mi ti do aos car gos pú bli cos, ci -
vis ou mi li ta res, qua is quer que se jam as suas opi niões, sem ou tra dis tin ção
que não a dos ser vi ços que haja pres ta do ou pos sa pres tar, a das vir tu des e
a da ap ti dão.

§ 20. Fa zem par te in te gran te des tas ga ran ti as as que es tão es pe ci -
fi ca das nos §§ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30 do art. 72 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 21. Nos ser vi ços e obras do Esta do será ado ta da a con cor rên cia
pú bli ca, sem pre que for pos sí vel.

Art. 72. Os ofi ci a is da for ça pú bli ca do Esta do só per de rão os
seus pos tos em vir tu de de sen ten ça, que os con de ne a um ano de pri são e
que pas se em jul ga do no ju í zo com pe ten te.

Art. 73. Os fun ci o ná ri os do Esta do são es tri ta men te res pon sá ve is 
pe los abu sos e omis sões que co me te rem no exer cí cio dos seus car gos, dos
qua is se rão des ti tu í dos em vir tu de de sen ten ça con de na tó ria pro fe ri da no
pro ces so a que fo rem sub me ti dos, de acor do com as pres cri ções le ga is.

Art. 74. Fi cam su pri mi das qua is quer dis tin ções en tre os fun ci o -
ná ri os pú bli cos de qua dros e os sim ples jor na le i ros, es ten den do-se a es tes
as van ta gens de que go za rem aque les.

Art. 75. Ne nhum fun ci o ná rio po de rá re ce ber, sob qual quer pre -
tex to, re mu ne ra ção das par tes pe los ser vi ços que lhes pres tar em vir tu de
das suas fun ções.
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TÍTULO V
Da Re for ma da Cons ti tu i ção

Art. 76. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da, ou por ini ci a ti va
do pre si den te do Esta do, ou em vir tu de de pe ti ção da ma i o ria dos con se -
lhos mu ni ci pa is.

§ 1º Qu an do a re for ma for pro mo vi da por ini ci a ti va do pre si den te,
cum pri rá a este pu bli car o res pec ti vo pla no, o qual pre va le ce rá se, den tro
de três me ses, for apro va do pela ma i o ria dos con se lhos mu ni ci pa is.

§ 2º Se a re for ma for pe di da pela ma i o ria dos con se lhos, o pre si -
den te dará pu bli ci da de à pe ti ção, ex pon do-a à apre ci a ção pú bli ca du ran te
três me ses; fin do este pra zo, se aque la ma i o ria man ti ver o seu pe di do, o
pre si den te pro mul ga rá a re for ma.

TÍTULO VI

Arti go úni co. São in síg ni as ofi ci a is do Esta do as do pa vi lhão
tri co lor da ma lo gra da Re pú bli ca Rio-Gran den se.

Dis po si ções Tran si tó ri as

[Art. 1º Na sua pri me i ra re u nião, que terá co me ço no dia 25 do
pró xi mo mês de ju nho, a Assem bléia dos Re pre sen tan tes fun ci o na rá com
po de res es pe ci a is do ele i to ra do para dis cu tir e vo tar a Cons ti tu i ção, ten do
por base o pro je to pu bli ca do pelo go ver no do Esta do, bem como para ele -
ger o pri me i ro pre si den te do Rio Gran de do Sul.]

Art. 2º Vo ta da a Cons ti tu i ção e pro mul ga da pela Assem bléia no
exer cí cio de po de res cons ti tu in tes, ele ge rá esta em se gui da o pre si den te do
Esta do, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, na pri me i ra vo ta ção, e, se ne nhum
can di da to a ob ti ver, por ma i o ria re la ti va na se gun da.

§ 1º O pre si den te, ele i to na for ma des te ar ti go, exer ce rá a pre si -
dên cia do Esta do du ran te o pri me i ro pe río do pre si den ci al.

§ 2º Con clu í da essa ele i ção, a Assem bléia dará por ter mi na da a
sua mis são cons ti tu in te, e pas sa rá a fun ci o nar or di na ri a men te du ran te o
tem po que for in dis pen sá vel à con fec ção de um or ça men to pro vi só rio da
des pe sa e re ce i ta do Esta do, que de ve rá vi go rar até o dia 31 de de zem bro.

Art. 3º As atu a is in ten dên ci as dos mu ni cí pi os da rão as ne ces sá ri as 
pro vi dên ci as para, den tro de cin co me ses após a pro mul ga ção da Cons ti -
tu i ção, efe tu a rem-se as ele i ções mu ni ci pa is.

§ 1º O pro ces so da ele i ção é o que está de ter mi na do nos De cre tos 
nos 200-A, de 8 de fe ve re i ro, 511, de 23 de ju nho, e 663, de 14 de agos to, tudo 
de 1890, com as mo di fi ca ções que fo rem ne ces sá ri as, sem pre ju í zo da ver da de
do su frá gio, me di an te fis ca li za ção am pla.
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§ 2º O mu ni cí pio que até o fim do ano de 1892 não hou ver de cre -
ta do a sua lei or gâ ni ca será sub me ti do, por ato do pre si den te do Esta do, a
de um dos ou tros mu ni cí pi os, até que o mu ni cí pio su je i to a essa lei a re for me 
pelo pro ces so nela de ter mi na do.

§ 3º Na pri me i ra ele i ção, os con se lhos mu ni ci pa is se com po rão
de sete mem bros, com ex ce ção do mu ni cí pio da ca pi tal, cujo con se lho se
com po rá de nove.

§ 4º À pro por ção que se fo rem or ga ni zan do os mu ni cí pi os, o
go ver no do Esta do en tre gar-lhes-á a ad mi nis tra ção dos ser vi ços que pela
Cons ti tu i ção lhes com pe ti rem, li qüi dan do a res pon sa bi li da de da ad mi nis -
tra ção cen tral no que se re fe re a es ses ser vi ços e ao pa ga men to do res pec ti vo
pes so al.

Art. 4º Na or ga ni za ção do pes so al das re par ti ções do ser vi ço do
Esta do, o pre si den te po de rá con ser var os atu a is fun ci o ná ri os ou no me ar
li vre men te ou tros ci da dãos.

Pa rá gra fo úni co. Antes des sa or ga ni za ção, que será ter mi na da
den tro de cin co me ses, de po is de pro mul ga da a Cons ti tu i ção, não apro ve i -
ta rá es ses fun ci o ná ri os o dis pos to no art. 73.

Art. 5º Nas pri me i ras no me a ções para a ma gis tra tu ra do Esta do,
o pre si den te con tem pla rá, quan do lhe per mi tir a me lhor com po si ção dela,
os atu a is de sem bar ga do res e ju í zes de di re i to de me lhor nota.

Art. 6º Os ser ven tuá ri os de jus ti ça que, por efe i to da nova or ga -
ni za ção, fi ca rem em dis po ni bi li da de se rão pre fe ri dos, tan to quan to pos sí vel,
no pre en chi men to das va gas que se abri rem.

Art. 7º Os in ten den tes se rão no me a dos pelo pre si den te do Esta do
no pri me i ro pe río do mu ni ci pal.

Art. 8º Será ele va do, em uma das pra ças pú bli cas do Esta do, um
mo nu men to à me mó ria de Ben to Gon çal ves e de seus glo ri o sos com pa nhe i ros
da cru za da de 1835, logo que os co fres pú bli cos o per mi ti rem, se an tes a ini -
ci a ti va par ti cu lar não hou ver sa tis fe i to esse pa trió ti co tri bu to.

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção des ta Cons ti tu i ção per ten ce rem, que a exe cu tem e fa çam
exe cu tar e ob ser var tão fiel e in te i ra men te como nela se con tém.

Pu bli que-se e cum pra-se em todo o ter ri tó rio des te Esta do.
Sala das Ses sões da Assem bléia Cons ti tu in te do Rio Gran de do

Sul, em Por to Ale gre, 14 de ju lho de 1891; 3ª da Re pú bli ca. – dr. Car los
Bar bo sa Gon çal ves, Pre si den te – Fre de ri co Bas tos, 1º se cre tá rio – José Car los
Pin to, 2º se cre tá rio – Antô nio So a res de Bar ce los – Antô nio Antu nes Ri bas –
Álva ro Ba tis ta – Au re li a no Pin to Bar bo sa – dr. Artur Ho mem de Car va lho –
Apa rí cia Ma ri en se da Sil va – Alfre do Cle men te Pin to – dr. Ca e ta no Iná cio da Sil va 
– Car los Thomp son Flo res – Cân di do Ma cha do – Epa mi non das Pi ra ti ni no de
Alme i da – Eva ris to Te i xe i ra do Ama ral Jú ni or – Fer nan do Se tem bri no de Car va lho
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– Fran cis co de Pa u la Alen cas tro – Fran cis co de Pa u lo La cer da d’Almeida – Fran -
cis co G. Mi ran da – dr. Ger vá sio Alves Pe re i ra – Ger vá sio Lu cas Anes – He rá cli to
Ame ri ca no de Oli ve i ra – Isma el Si mões Lo pes – Jú lio Men don ça de Mo re i ra – João
Pin to da Fon se ca Gu i ma rães – João José Pe re i ra Pa ro bé – João Abbott – João Ste e -
nha gen – José Ga bri el da Sil va Lima – José Nu nes de Cas tro – Luís Car los Mas sot
– dr. Lí bio Vi nhas – Luís Englert – Ma nu el V. do Ama ral – Mar çal Pe re i ra de
Esco bar – Ma nu el Teó fi lo Bar re to Vi a na – Pos si dô nio M. da Cu nha Júni or – Sa lus -
ti a no Orlan do de Ara ú jo Cos ta – Tris tão de Oli ve i ra Tor res – Vas co Pin to Ban de i ra
– Pro tá sio Antô nio Alves – Te nen te Alen cas tro Car ne i ro da Fon tou ra – Fer nan do
Luís Osó rio.

Extra í do de Rio Gran de do Sul. Cons ti tu i ções. Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Esta do do Rio Gran de do Sul.
In Cons ti tu i ções Sul Ri o gran den ses: 1843-1947 . Por to Ale gre. Se cre ta ria do Inte ri or e Jus ti ça.
Ga bi ne te de Asses so ra men to Téc ni co, 1963. Págs. 54-71.
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326
GOVERNO PROVISÓRIO DE 1930

326.1 – INSTITUIÇÃO DO GOVERNO PROVISÓRIO E
DETERMINAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DO CONGRESSO

NACIONAL, DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS
 E DAS CÂMARAS MUNICIPAIS -

DECRETO Nº 19.398 (11 NOVEMBRO 1930)

O che fe do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca
dos Esta dos Uni dos do Bra sil de cre ta

Art. 1º O Go ver no Pro vi só rio exer ce rá dis cri ci o na ri a men te em toda 
a sua ple ni tu de as fun ções e atri bu i ções não só do Po der Exe cu ti vo, 
como tam bém do Po der Le gis la ti vo, até que, ele i ta a Assem bléia

Cons ti tu in te, es ta be le ça esta a re or ga ni za ção cons ti tu ci o nal do país.
Pa rá gra fo úni co. To das as no me a ções e de mis sões de fun ci o ná ri os 

ou de qua is quer car gos pú bli cos, quer se jam efe ti vos, in te ri nos ou em
co mis são, com pe tem ex clu si va men te ao che fe do Go ver no Pro vi só rio.

Art. 2º É con fir ma da, para to dos os efe i tos, a dis so lu ção do Con -
gres so Na ci o nal, das atu a is Assem bléi as Le gis la ti vas dos es ta dos (qua is quer
que se jam as suas de no mi na ções), Câ ma ras ou Assem bléi as Mu ni ci pa is e
qua is quer ou tros ór gãos le gis la ti vos ou de li be ra ti vos exis ten tes nos es ta dos, 
mu ni cí pi os, no Dis tri to Fe de ral ou Ter ri tó rio do Acre, e dis sol vi dos os que
ain da o não te nham sido de fato.

Art. 3º O Po der Ju di ciá rio, fe de ral, dos es ta dos, do Ter ri tó rio do
Acre e do Dis tri to Fe de ral, con ti nu a rá a ser exer ci do na con for mi da de das
leis em vi gor, com as mo di fi ca ções que vi e rem a ser ado ta das de acor do
com a pre sen te lei e as res tri ções que des ta mes ma lei de cor re rem des de já.



Art. 4º Con ti nu am em vi gor as Cons ti tu i ções fe de ral e es ta du a is,
as de ma is leis e de cre tos fe de ra is, as sim como as pos tu ras e de li be ra ções e
ou tros atos mu ni ci pa is, to dos, po rém, in clu si ve as pró pri as Cons ti tu i ções,
su je i tos às mo di fi ca ções e res tri ções es ta be le ci das por esta lei ou por de cre -
tos ou atos ul te ri o res do Go ver no Pro vi só rio ou de seus de le ga dos na es fe ra 
de atri bu i ções de cada um.

Art. 5º Fi cam sus pen sas as ga ran ti as cons ti tu ci o na is e ex clu í da a
apre ci a ção ju di ci al dos de cre tos e atos do Go ver no Pro vi só rio ou dos in ter -
ven to res fe de ra is, pra ti ca dos na con for mi da de da pre sen te lei ou de suas
mo di fi ca ções ul te ri o res.

Pa rá gra fo úni co. É man ti do o ha be as cor pus em fa vor dos réus ou
acu sa dos em pro ces sos de cri mes co muns, sal vo os fun ci o na is e os da com -
pe tên cia de tri bu na is es pe ci a is.

Art. 6º Con ti nu am em in te i ro vi gor e ple na men te obri ga tó ri as
to das as re u niões ju rí di cas en tre pes so as de di re i to pri va do, cons ti tu í das
na for ma da le gis la ção res pec ti va, e ga ran ti dos os res pec ti vos di re i tos
ad qui ri dos.

Art. 7º Con ti nu am em in te i ro vi gor, na for ma das leis apli cá ve is,
as obri ga ções e os di re i tos re sul tan tes de con tra tos, de con ces sões ou ou tras
ou tor gas, com a União, os es ta dos, os mu ni cí pi os, o Dis tri to Fe de ral e o
Ter ri tó rio do Acre, sal vo os que, sub me ti dos à re vi são, con tra ve nham ao
in te res se pú bli co e à mo ra li da de ad mi nis tra ti va.

Art. 8º Não se com pre en dem nos arts. 6º e 7º, e po de rão ser anu -
la dos, ou res trin gi dos, co le ti va ou in di vi du al men te, por atos ul te ri o res, os
di re i tos até aqui re sul tan tes de no me a ções, apo sen ta do ri as, ju bi la ções,
dis po ni bi li da des, re for mas, pen sões ou sub ven ções e, em ge ral, de to dos os
atos re la ti vos a em pre go, car gos ou ofí ci os pú bli cos, as sim como do exer cí cio
ou o de sem pe nho dos mes mos, in clu si ve, e, para to dos os efe i tos, os da
ma gis tra tu ra, do Mi nis té rio Pú bli co, ofí ci os de jus ti ça e qua is quer ou tros,
da União Fe de ral, dos es ta dos, dos mu ni cí pi os, do Ter ri tó rio do Acre e do
Dis tri to Fe de ral.

Art. 9º É man ti da a au to no mia fi nan ce i ra dos es ta dos e do Dis tri to 
Fe de ral.

Art. 10. São man ti das em ple no vi gor to das as obri ga ções as su -
mi das pela União Fe de ral, pe los es ta dos e pe los mu ni cí pi os, em vir tu de de
em prés ti mos ou de qua is quer ope ra ções de cré di to pú bli co.

Art. 11. O Go ver no Pro vi só rio no me a rá um in ter ven tor fe de ral
para cada es ta do, sal vo para aque les já or ga ni za dos, em os qua is fi ca rão os
res pec ti vos pre si den tes in ves ti dos dos po de res aqui men ci o na dos.

§ 1º O in ter ven tor terá em cada es ta do os pro ven tos, van ta gens e
prer ro ga ti vas que a le gis la ção an te ri or do mes mo es ta do con fi ra ao seu
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pre si den te ou go ver na dor, ca ben do-lhe exer cer, em toda a ple ni tu de, não só 
o Po der Exe cu ti vo como tam bém o Po der Le gis la ti vo.

§ 2º O in ter ven tor terá, em re la ção à Cons ti tu i ção e leis es ta du a is, 
de li be ra ções, pos tu ras e atos mu ni ci pa is, os mes mos po de res que por esta
lei ca bem ao Go ver no Pro vi só rio, re la ti va men te à Cons ti tu i ção e de ma is leis 
fe de ra is, cum prin do-lhe exe cu tar os de cre tos e de li be ra ções da que le no
ter ri tó rio do es ta do res pec ti vo.

§ 3º O in ter ven tor fe de ral será exo ne ra do a cri té rio do Go ver no
Pro vi só rio.

§ 4º O in ter ven tor no me a rá um pre fe i to para cada mu ni cí pio,
que exer ce rá aí to das as fun ções exe cu ti vas e le gis la ti vas, po den do o in ter -
ven tor exo ne rá-lo quan do en ten da con ve ni en te, re vo gar ou mo di fi car
qual quer dos seus atos ou re so lu ções e dar-lhe ins tru ções para o bom
de sem pe nho dos car gos res pec ti vos, re gu la ri za ção e efi ciên cia dos ser -
vi ços mu ni ci pa is.

§ 5º Ne nhum in ter ven tor ou pre fe i to no me a rá pa ren te seu con san -
güí neo ou afim, até o sex to grau, para car go pú bli co no es ta do ou mu ni cí pio,
a não ser um para car go de con fi an ça pes so al.

§ 6º O in ter ven tor e o pre fe i to, de po is de re gu lar men te em pos sa -
dos, ra ti fi ca rão ex pres sa men te ou re vo ga rão os atos ou de li be ra ções que
eles mes mos, an tes de sua in ves ti du ra, de acor do com a pre sen te lei, ou
qua is quer ou tras au to ri da des que an te ri or men te te nham ad mi nis tra do de
fato o es ta do ou o mu ni cí pio, ha jam pra ti ca do.

§ 7º Os in ter ven to res e pre fe i tos man te rão, com a am pli tu de que
as con di ções lo ca is per mi ti rem, re gi me de pu bli ci da de dos seus atos e dos
mo ti vos que os de ter mi na rem, es pe ci al men te no que se re fi ra à ar re ca da ção 
e apli ca ção dos di nhe i ros pú bli cos, sen do obri ga tó ria a pu bli ca ção men sal
da re ce i ta e des pe sa.

§ 8º Dos atos dos in ter ven to res ha ve rá re cur so para o che fe do
Go ver no Pro vi só rio.

Art. 12. A nova Cons ti tu i ção Fe de ral man te rá a for ma re pu bli ca na
fe de ra ti va e não po de rá res trin gir os di re i tos dos mu ni cí pi os e dos ci da dãos 
bra si le i ros e as ga ran ti as in di vi du a is cons tan tes da Cons ti tu i ção de 24 de
fe ve re i ro de 1891.

Art. 13. O Go ver no Pro vi só rio, por seus au xi li a res do Go ver no
Fe de ral e pe los in ter ven to res nos es ta dos, ga ran ti rá a or dem e se gu ran ça
pú bli ca, pro mo ven do a re or ga ni za ção ge ral da Re pú bli ca.

Art. 14. Fi cam ex pres sa men te ra ti fi ca dos to dos os atos da Jun ta
Go ver na ti va Pro vi só ria, cons ti tu í da nes ta ca pi tal em 24 de ou tu bro úl ti mo,
e os do go ver no atu al.

Art. 15. Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal Con sul ti vo, com po de res
e atri bu i ções que se rão re gu la dos em lei es pe ci al.
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Art. 16. Fica cri a do o Tri bu nal Espe ci al, para pro ces so e jul ga -
men to de cri mes po lí ti cos, fun ci o na is e ou tros que se rão dis cri mi na dos na
lei da sua or ga ni za ção.

Art. 17. Os atos do Go ver no Pro vi só rio cons ta rão de de cre tos ex -
pe di dos pelo che fe do mes mo go ver no e subs cri tos pelo mi nis tro res pec ti vo.

Art. 18. Re vo gam-se to das as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 11 de no vem bro de 1930; 109º da Inde pen dên cia e 

42º da Re pú bli ca. – Ge tú lio Var gas – Osval do Ara nha – José Ma ria Whi ta ker –
Pa u lo de Mo ra is Bar ros – Afrâ nio de Melo Fran co – José Fer nan des Le i te de Cas tro 
– José Isa ías de No ro nha.

Extra í do de Leis do Bra sil de 1930. Vol II. Págs. 11 a 13.

634 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.2 – PROVIDÊNCIAS SOBRE A CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE E SUA

COMPOSIÇÃO - DECRETO Nº 22.621
 (5 ABRIL 1933)

Dis põe so bre a con vo ca ção da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te; apro va o seu Re gi men to Inter no; pre fi xa o 
nú me ro de de pu ta dos à mes ma e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pros se guin do na ação pre pa ra tó ria da vol ta do país ao re gi me cons ti -
tu ci o nal, o go ver no sen te-se no de ver de de ter mi nar vá ri as pro vi -
dên ci as re fe ren tes: à con vo ca ção da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te;

ao nú me ro de de pu ta dos que de vem com pô-la; às ga ran ti as e às imu ni da des
dos de pu ta dos des de o mo men to em que re ce bam di plo ma; à fi xa ção do
sub sí dio; às re gras in dis pen sá ve is ao fun ci o na men to das ses sões, den tro do
mé to do e da or dem.

De te ve-se o go ver no, mais de mo ra da men te, no es tu do do nú me ro 
dos re pre sen tan tes – as sun to que vem sen do ob je to de aten ção des de o pri -
me i ro ano do re gi me re pu bli ca no, e, não obs tan te, con ti nua com o mes mo
as pec to que lhe de ram os cons ti tu in tes de 1890.

Fo ram es ses cons ti tu in tes que in se ri ram na lei bá si ca bra si le i ra
os se guin tes pre ce i tos, como pa rá gra fos do ar ti go 29:

“O nú me ro de de pu ta dos será fi xa do por lei na pro por ção
que não ex ce de rá de um por se ten ta mil ha bi tan tes, não de ven do 
esse nú me ro ser in fe ri or a qua tro por es ta do.

Para esse fim, man da rá o Go ver no Fe de ral pro ce der, des de 
já, ao re cen se a men to da po pu la ção da Re pú bli ca, o qual será
re vis to de ce nal men te.”

Ape sar do im pe ra ti vo de tais dis po si ções e de um cu i da do re cen -
se a men to, pra ti ca do no país, há pou co mais de uma dé ca da, o nú me ro de



de pu ta dos não foi mo di fi ca do, fra cas san do to das as ten ta ti vas que sur gi ram
nes tes trin ta anos.

Em 1931, a pri me i ra co mis são le gis la ti va, no me a da pelo Go ver no 
para ela bo rar a re for ma ele i to ral, fez ape nas uma pe que na al te ra ção para
mais no nú me ro dos re pre sen tan tes à Assem bléia Na ci o nal, em re la ção ao
to tal do ar ti go. Tal al te ra ção, po rém, não sub sis tiu no tra ba lho da co mis são
re vi so ra do Có di go Ele i to ral, fi can do a so lu ção ao ar bí trio do go ver no.

Em no vem bro do ano pas sa do, co me çou os seus tra ba lhos a sub -
co mis são in cum bi da de ela bo rar o an te pro je to cons ti tu ci o nal. Os con ci da dãos
que com põem essa cor po ra ção, além de bri lhan tes cul to res de di re i to pú bli co,
fo ram, em sua ma i o ria, par la men ta res; ou tros co nhe cem fun da men te o
pro ble ma, por for ça de al tos car gos que exer ce ram na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Logo, nas pri me i ras ses sões, tra tou a sub co mis são do Po der Le gis la ti vo,
cujo ca pí tu lo foi re di gi do sem de mo ra, pela au sên cia de dis cor dân ci as
ma i o res, que, en tre tan to, sur gi ram e, de modo in ten so, quan do che gou o
mo men to de se fi xar o nú me ro dos de pu ta dos à Assem bléia Na ci o nal e de
es ta be le cer ou tros as pec tos da sua com po si ção.

Em face des sa dis pa ri da de de opi niões, o go ver no achou de me lhor 
al vi tre man ter o sta tus quo, isto é, o cri té rio da tra di ção, para a re pre sen ta -
ção po lí ti ca na Assem bléia Na ci o nal com a mes ma dis tri bu i ção pe los es ta -
dos, acres cen tan do dois de pu ta dos para o Ter ri tó rio do Acre, em obe diên -
cia ao Có di go Ele i to ral, que deu di re i tos po lí ti cos àque le ter ri tó rio, e qua -
ren ta para a re pre sen ta ção das as so ci a ções pro fis si o na is, a que alu de o Có -
di go Ele i to ral, no seu art. 142.

Não pa re ce pru den te ao go ver no es co lher, des de já, a data exa ta
da ins ta la ção da Assem bléia Na ci o nal, di an te das in cer te zas em tor no da
apu ra ção, so bre cuja de mo ra di ver gem as opi niões, en tre as qua is al gu mas
há so bre mo do pes si mis tas. Por isso, pre fe re aguar dar a co mu ni ca ção do
Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, de es tar ter mi na da aque la ope ra ção,
para fi xar a data re fe ri da, com a bre vi da de pos sí vel.

Sen do, en tre tan to, pro vá vel que, nos es ta dos de me lho res me i os
de co mu ni ca ções, haja, mais cedo, al guns di plo ma dos, é ne ces sá rio de cre tar,
des de logo, as imu ni da des dos ele i tos e de ter mi nar ou tras ga ran ti as e di re i tos
dos mem bros da Assem bléia Na ci o nal, a fim de que os can di da tos te nham,
co nhe ci men to pré vio des ses di re i tos e dos de ve res con se qüen tes.

Jul gou o go ver no de bom con se lho re u nir tudo isso em um Re gi -
men to Inter no, para a Assem bléia Na ci o nal, im pres cin dí vel no mo men to
em que as ses sões pre pa ra tó ri as vão ser pro ces sa das sob um mé to do in te i -
ra men te novo para o Bra sil.

Assim con si de ran do,
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O che fe do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos 
do Bra sil, usan do das atri bu i ções que lhe con fe re o art. 1º do De cre to nº 19.308, 
de 11 de no vem bro de 1930, de cre ta:

Art. 1º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te será con vo ca da por
de cre to es pe ci al, que de ve rá ser ba i xa do den tro de trin ta dias após co mu ni -
ca ção do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de es ta rem ter mi na dos os
tra ba lhos de apu ra ção das ele i ções.

Art. 2º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te terá po de res para
es tu dar e vo tar a nova Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do
Bra sil, de ven do tra tar ex clu si va men te de as sun tos que di gam res pe i to à res -
pec ti va ela bo ra ção, à apro va ção do atos do Go ver no Pro vi só rio e à ele i ção
do pre si den te da Re pú bli ca – fe i to o que se dis sol ve rá.

Art. 3º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te com por-se-á de
du zen tos e cin qüen ta e qua tro de pu ta dos, sen do du zen tos e qua tor ze ele i tos
na for ma pres cri ta pelo Có di go Ele i to ral (De cre to nº 21.076, de 24 de fe ve re i ro
de 1932) e as sim dis tri bu í dos: Ama zo nas, qua tro; Pará, sete; Ma ra nhão,
sete; Pi a uí, qua tro; Ce a rá, dez; Rio Gran de do Nor te, qua tro; Pa ra í ba, cin co;
Per nam bu co, de zes se te; Ala go as, seis; Ser gi pe, qua tro; Ba hia, vin te e dois;
Espí ri to San to, qua tro; Dis tri to Fe de ral, dez; Rio de Ja ne i ro, de zes se te;
Mi nas Ge ra is, trin ta e sete; São Pa u lo, vin te e dois; Go iás, qua tro; Mato
Gros so, qua tro; Pa ra ná, qua tro; San ta Ca ta ri na, qua tro; Rio Gran de do Sul,
de zes se is; Ter ri tó rio do Acre, dois; e qua ren ta ele i tos – na for ma e em da tas
que se rão re gu la das em de cre to pos te ri or – pe los sin di ca tos le gal men te re -
co nhe ci dos e pe las as so ci a ções de pro fis sões li be ra is e as de fun ci o ná ri os
pú bli cos exis ten tes nos ter mos da lei ci vil.

Art. 4º Os mem bros da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te te rão
as ga ran ti as con sig na das no re gi men to aba i xo, que fica apro va do e en tra rá
em vi gor, des de logo, na par te apli cá vel aos di re i tos, ga ran ti as e de ve res
dos de pu ta dos di plo ma dos.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 5 de abril de 1933; 112º da Inde pen dên cia e 45º da 

Re pú bli ca. – Ge tú lio Var gas – Fran cis co Antu nes Ma ci el – Jo a quim Pe dro Sal ga do
Fi lho – Au gus to Iná cio Espí ri to San to Car do so – A. de Melo Fran co – Osval do
Ara nha – Ju a rez do Nas ci men to Fer nan des Tá vo ra – Was hing ton Fer re i ra Pi res –
Pro tó ge nes P. Gu i ma rães – Au gus to Fer nan des de Alme i da Bran dão, en car re ga do 
do ex pe di en te do Mi nis té rio da Vi a ção e Obras Pú bli cas.

Extra í do de Leis do Bra sil de 1933. Atos do Go ver no Pro vi só rio. Vol II. Págs. 14 a 16.
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326.3 – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE (FIXAÇÃO DA DATA DE SUA

 INSTALAÇÃO) - DECRETO Nº 23.102 
(19 AGOSTO 1933)

O che fe do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil:

Con si de ran do que o De cre to nº 22.621, de 5 de abril de 1933, no
art. 1º, de ter mi nou a con vo ca ção da Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te, por de cre to es pe ci al, a ser ba i xa do den tro de trin ta dias

após a co mu ni ca ção do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de es ta rem
ter mi na dos os tra ba lhos de apu ra ção das ele i ções;

Con si de ran do que o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral par ti -
ci pou ao go ver no, em ofí cio de 9 do cor ren te, a ter mi na ção da que les tra ba lhos;

Con si de ran do que os re cur sos pen den tes de de ci são, no mes mo
tri bu nal, não têm efe i to sus pen si vo, ex vi do art. 95, § 2º, do Có di go Ele i to ral 
(De cre to nº 21.076, de 24 de fe ve re i ro de 1932); e

Usan do das atri bu i ções que lhe con fe re no art. 1º do De cre to
nº 19.398, de 11 no vem bro de 1930, de cre ta:

Art. 1º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te ins ta lar-se-á nes ta ca pi -
tal no dia 15 de no vem bro do ano cor ren te, às qua tor ze ho ras, no Pa lá cio Ti ra -
den tes, ob ser va das as pres cri ções do De cre to nº 22.621, de 5 de abril de 1933.

Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 19 de agos to de 1933; 112º da Inde pen dên cia e 45º

da Re pú bli ca. – Ge tú lio Var gas – Fran cis co Antu nes Ma ci el – Au gus to Iná cio do
Espí ri to San to Car do so – Osval do Ara nha – Ju a rez do Nas ci men to Fer nan des
Tá vo ra – Pro tó ge nes Gu i ma rães – José Amé ri co de Alme i da – Jo a quim Pe dro Sal -
ga do Fi lho – Was hing ton Fer re i ra Pi res – Afrâ nio de Melo Fran co.

Extra í do de Leis do Bra sil de 1933. Atos do Go ver no Pro vi só rio. Vol III. Págs. 393.
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327
SEGUNDA REPÚBLICA

327.1 – INSTALAÇÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE (15 NOVEMBRO 1933)

Pre si dên cia do sr. Antô nio Car los, pre si den te, e
To más Lobo, 1º se cre tá rio.

– 1 – 

Às 14 ho ras, o sr. Antô nio Car los, pre si den te, as su me a pre si -
dên cia.
O SR. PRESIDENTE – (De pé, no que é acom pa nha do por to dos os

pre sen tes.) Está aber ta a ses são.
O SR. PRESIDENTE – Meus se nho res, le van to-me para o ato

so le ne de de cla rar ins ta la da a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Ao
fazê-lo, devo re a fir mar, em vos so nome e no meu, o nos so com pro mis so de
nos con sa grar mos de vo ta da, ob se ca da men te, ao bem da Pá tria. E devo, ain da,
em vos so nome e no meu pró prio, do mi na do o co ra ção pe los mais fer vo ro sos
sen ti men tos de pa tri o tis mo e na ple na cons ciên cia das nos sas res pon sa bi li -
da des, di ri gir as mais ca lo ro sas con gra tu la ções à Na ção bra si le i ra por esse
aus pí ci o so acon te ci men to.

Se nho res, de cla ro ins ta la da a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.
(Mu i to bem! Mu i to bem! Pal mas pro lon ga das.)

O SR. PRESIDENTE – Anun cia-se a che ga da do sr. che fe do
Go ver no Pro vi só rio.

Con vi do a co mis são no me a da para re ce ber S. Exa. a de sem pe -
nhar-se sua mis são.

– 2 –

O SR. PRESIDENTE – Achado-se na ante-sala o sr. César Tinoco,
reconhecido e proclamado deputado pelo estado do Rio de Janeiro, convido 



os srs. 3º e 4º secretários para, em comissão, introduzirem no recinto S. Exa., 
a fim de prestar o compromisso regimental.

Comparece S. Exa., acompanhado da respectiva comissão e, junto 
à mesa, presta o compromisso regimental, tomando assento em seguida.

O SR. PRESIDENTE – Achando-se na ante-sala o sr. Asdrúbal
Gwyer de Azevedo, reconhecido e proclamado deputado pelo Estado do
Rio de Janeiro, convido os srs. 3º e 4º secretários para, em comissão,
introduzirem no recinto S. Exa., a fim de prestar o compromisso regimental.

Comparece S. Exa. acompanhado da respectiva comissão e, junto
à mesa, presta o compromisso regimental, tomando assento em
seguida.

– 3 –

Chega ao edifício da Assembléia S. Exa. o sr. chefe do Governo
Provisório, que é recebido, no primeiro lance da escada principal, pelo sr.
diretor-geral, secretário da presidência, vice-doretor da secretária da
Assembléia, até ao recinto, onde é recebido pelo mesmo sr. presidente,
tomando assento à mesa, ao lado de S. Exa. (Prolongada salva de palmas.)

O SR. PRESIDENTE – Se nho res! A Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te sen te-se des va ne ci da com a pre sen ça, em seu seio, do emi nen te sr. dr. 
Ge tú lio Var gas, dig no che fe do Go ver no Pro vi só rio.

A fim de que lhe se jam pres ta das as de vi das ho me na gens, vou
dar a pa la vra ao sr. de pu ta do Raul Fer nan des, ilus tre bra si le i ro, que des ta
Assem bléia faz par te, para que, em nome de seus co le gas, sa ú de o hon ra do
che fe de Esta do.

O SR. RAUL FERNANDES – (Mo men to de aten ção.) Sr. pre si den te, 
após trin ta e cin co anos de as si du i da de nos tri bu na is e quin ze de vida
par la men tar ati va, não sei se es tou su fi ci en te men te en cou ra ça do con tra a
emo ção em pol gan te que se apo de ra de meu es pí ri to, ao su bir a esta tri bu na, 
por de le ga ção da Assem bléia Cons ti tu in te, com o en car go hon ro sís si mo de
sa u dar o che fe do Go ver no Pro vi só rio.

Falo, sr. pre si den te, por de le ga ção da Assem bléia. Devo, por tan to, 
es for çar-me para ex pri mir tão-so men te os sen ti men tos que ani mam a una ni -
mi da de dos com po nen tes des ta au gus ta cor po ra ção.

Se o no bre che fe de go ver no ti ves se vin do a esta Assem bléia,
nes ta hora so le nís si ma, tão-so men te cum prir um de ver de cor te sia pro to co lar,
nos sos agra de ci men tos lhe de ve ri am ser ren di dos. Suas pre sen ça, po rém,
tem sig ni fi ca ção mu i to mais alta: vale por uma ho me na gem aos re pre sen -
tan tes da so be ra nia po pu lar, aos man da tá ri os da na ção bra si le i ra. Tem sen -
ti do ain da mais trans cen den te por que, com pa re cen do a esta ses são me mo -
rá vel, o che fe do Go ver no ofe re ce ao país o sím bo lo tan gí vel da sua so li da ri e -
da de à obra cons ti tu ci o nal que ora em pre en de mos, e dá a to dos os bra si le i ros 
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o pe nhor mais só li do de que os tra ba lhos in gen tes, que têm de ser le va dos a 
cabo pela Assem bléia, se rão exe cu ta dos numa at mos fe ra de cla ma, de tran -
qüi li da de e de se gu ran ça ab so lu tas.

Sr. chefe do Governo Provisório, a melhor recompensa que V. Exa.
poderia colher, vindo a esta Assembléia praticar um ato de tanta magnitude 
e transcendência, estaria muito menos em quaisquer palavras que eu acaso
pudesse proferir do que no próprio espetáculo que se oferece aos nossos
olhos.

Ele é criação de V. Exa., é criação da lealdade indefectível com
que o Governo Provisório se desempenhou do primeiro e do mias grave
dos compromissos que assumiu para com a nação.

Foi gra ças à ori en ta ção do Go ver no Pro vi só rio, fir me nes se
rumo, que se ela bo rou e pro mul gou o Có di go Ele i to ral, es ta be le cen do o
voto se cre to e pro por ci o nal, pro fe ri do me di an te qua li fi ca ção e pro ces so
en tre gues à guar da vi gi lan te do Po der Ju di ciá rio, e des fe cha do no es pe tá cu lo
em pol gan te de uma Assem bléia, le gí ti ma e pu ra men te ele i ta, de como não
há exem plo em nos sa his tó ria de 107 anos de re gi me re pre sen ta ti vo, se não
re mon tar mos aos re mo tos tem pos em que o ga bi ne te Sa ra i va fez, com o
mes mo êxi to e ex pe riên cia aná lo ga.

Mas o conselheiro Saraiva, ao tentar aquela prova, jogou a sorte
de um gabinete, V. Exa., sr. dr. Getúlio Vargas, jogou a sorte de um regime,
a sorte da revolução; jogou-a com abnegação, com denodo, com coragem e
com a lealdade a mais perfeita. O resultado aí está patente aos olhos de
V. Exa., e será o melhor de todos os galardões que lhe possam ser
tributados no fim do seu agitado e difícil período de governo. Antes de
mais nada, há de ser espetáculo confortador ao período de governo. Antes
de mais nada, há de ser espetáculo confortador ao chefe do Governo – o
curador nato da nação – sentir, nesta Assembléia, a vibração cívica, a mais
intensa que já se viu no Brasil, em que os representantes do povo,
irmanados num só pensamento, com a vontade tensa, a inteligência aguda e 
o patriotismo alto, como um só homem, só pensam em cumprir, com
devotamento e lealdade para com a nação, o graves deveres que pesam
sobre os seus ombros.

É para o che fe do es ta do um es pe tá cu lo con for tan te, digo eu,
por que a na ção pro vou a sua ma i o ri da de po lí ti ca, sa ben do es co lher uma
Assem bléia dig na de suas tra di ções e cul tu ra, tão de pres sa lhe de ram um
Có di go Ele i to ral, exe cu ta do fi el men te e com le al da de. Ela de mons trou que
está ma du ra para o exer cí cio dos gra ves de ve res da ci da da nia.

Pou co im por ta ria, con tu do, a téc ni ca do Có di go Ele i to ral se não
o ani mas se na sua exe cu ção o alto es pí ri to de im par ci a li da de, de ho nes ti da de 
po lí ti ca, a mais in de fec tí vel com que lhe in fun diu vida e vi gor o no bre che fe 
de Go ver no Pro vi só rio.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 641



Fe i ta a ex pe riên cia das ele i ções pu ras e li vres, como de igua is
não há me mó ria no Bra sil, sur ge uma ma i o ria, uma for te ma i o ria, uma
es ma ga do ra ma i o ria, que a des pe i to de di ver gên cia so bre aci den tes ou pon tos
de vis ta se cun dá ri os da obra do Go ver no Pro vi só rio, com ele e com a re vo -
lu ção está, ín ti ma e in de fec ti vel men te, so li dá ria.

É o ba tis mo da le ga li da de vin do co brir com o man to da sua
ma jes ta de a obra de for ça re a li za da em ou tu bro de 1930, para re i vin di car as
li ber da des pú bli cas, es ma ga das pela cor rup ção do re gi me.

Os go ver nos di ta to ri a is, meus se nho res, além das vi cis si tu des
pró pri as à sua na tu re za, têm, no to ri a men te, uma gran de di fi cul da de na
pas sa gem para o re gi me le gal.

Os di ta do res he si tam, al guns re cu am de fi ni ti va men te e or ga ni -
zam a au to cra cia, de po is da qual é um enig ma in so lú vel apu rar se a na ção
ade riu ou não a essa or ga ni za ção do es ta do. Ou tros ter gi ver sam, adi am e,
por fim fra u dam a ma ni fes ta ção da opi nião pú bli ca, e co brem-se com o
voto fal si fi ca do para ob ter a ra ti fi ca ção do mo vi men to de for ça de que nas -
ce ram. Mas to dos, por um ou por ou tro modo, pro cu ram a san ção mo ral da
le ga li da de, por que, a des pe i to das te o ri as, se gun do as qua is a for ça ain da é,
em di re i to po lí ti co, a fon te mais abun dan te do Di re i to, nun ca, nem mes mo
a Ale ma nha, pá tria dos te o ris tas do di re i to pú bli co mo der no, ne nhum de les 
abriu mão da san ção po pu lar para os re gi mes cri a dos re vo lu ci o na ri a men te.

Essa ex pe riên cia, en tre nós, está fe i ta, a pro va foi ti ra da, e, como
a na ção, por es ma ga do ra ma i o ria, e li vre men te, ele vou a esta Assem bléia
de pu ta dos par ti dá ri os do gol pe de ou tu bro de 1930, é lí ci to di zer, de hoje
por di an te, que o po der, co me çan do de fato, apo i a do na for ça, pas sou a ser
um po der san ci o na do pela jus ti ça – pois a jus ti ça, em po lí ti ca, é a ade são do 
povo so be ra no.

Além disso, sr. chefe do Governo Provisório, a sábia lei que V. Exa., 
com exemplar lealdade, pôs em vigor, executada, com precisão, pelo Poder
Judiciário, sem interferência do governo nem de facções políticas, produziu, 
como estamos vendo a representação de todas as matizes da opinião política
organizada no país – não só os amigos da revolução, não só os partidários
do governo, mas os que lhe são indiferentes, e, até, os seus adversários, de
hoje e de ontem, aqui estão presentes pelos mandatários de sua escolha e
confiança.

É este um re sul ta do que gran je ou do país em peso o res pe i to e a
ad mi ra ção – di rei –, a gra ti dão, para com o che fe do Go ver no Pro vi só rio.

E es tou cer to de que, nes te con cer to, os pri me i ros que me hão de
apla u dir e acom pa nhar são jus ta men te aque les que não co mun gam nas
idéi as do go ver no, por que fo ram os mais di re ta men te be ne fi ci a dos pela
le al da de e cor re ção com que a re vo lu ção de ou tu bro se de sem pe nhou des se 
gra vís si mo de ver cí vi co.
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Eis aí, sr. chefe do Governo Provisório, o motivo de reconforto e
satisfação, haurido ao contato da Assembléia, e que vale mais do que palavras, 
para que V. Exa., ao sair deste recinto, leve a convicção de que tem hoje a
seu lado, para juntos levarmos a bom termo a obra da constitucionalização
do país, todas as forças vivas e ponderáveis que devem legitimamente
cooperar nela.

Não que ro de i xar a tri bu na sem uma pa la vra es pe ci al de lou vor
e agra de ci men to ao che fe do es ta do, no mo men to em que falo, di an te dele,
fren te a fren te, de po der a po der, com a au to ri da de de re pre sen tan te do
povo, pe las al tas qua li da des mo ra is com que ele tem dig ni fi ca do o seu alto
car go, man ten do-o na al tu ra em que sem pre pa i rou e deve pa i rar.

Lem bro-me, emo ci o na do ain da, de que, nos dias con vul si o na dos 
de ou tu bro, de po is que o pre si den te Was hing ton Luís des ceu as es ca das do
Pa lá cio Gu a na ba ra, pe sa da men te in vec ti va do por seus enor mes er ros po lí ti cos, 
mas res pe i ta do, una ni me men te, pela sua ina ta cá vel pro bi da de de ho mem
pú bli co, um di plo ma ta es tran ge i ro, dos que me lhor co nhe cem nos sas co i sas 
e nos sos ho mens, me di zia con fi den ci al men te:

“Vo cês são ho mens fe li zes. Um país que, atra vés de sua his tó ria,
de suas vi cis si tu des po lí ti cas, não pode no me ar um che fe de Esta do que te nha
man cha do as mãos com os di nhe i ros pú bli cos pos sui uma re ser va de for ça
que lhe per mi te en ca rar o fu tu ro com de sas som bro.”

Co mo vi do, em si lên cio, re cor dei-me de Cam pos Sa les, que saiu
da pre si dên cia com suas ter ras de Ba nha rão hi po te ca das; de Nilo Pe ça nha,
cujo tes ta men to pa té ti co con ta, vin tém por vin tém, a ori gem e a for ma ção
de suas eco no mi as; do Ma re chal Her mes, tão ca lu ni a do, mas tão dig no,
após de i xar o go ver no, na sua me di a nia – e de to dos os ou tros que, se en tra ram
ri cos, não au men ta ram o seu ca be dal; se en tra ram re me di a dos, sa í ram
em po bre ci dos; se en tra ram po bres, sa í ram ar ru i na dos.

V. Exa. soube manter intacto esse tesouro inapreciável e soube
ainda acrescê-lo, exercendo o poder com moderação e justiça – virtudes
sempre difíceis no poder e heróicas em tempo de poder discricionário,
quando o governo é o guarda de si mesmo e em torno dele ululam,
desencadeadas, as paixões, reclamando vinganças e pedindo desforras. A
força da alma, a moderação e a paciência de que V. Exa. deu exemplo,
conduzindo o país tranqüilamente, a estes dias de pacificação, constituem
um adorno a mias na coroa de virtudes cívicas a que me acabo de referir e
lhe assinalam um lugar à parte, inconfundível, na história dos nossos chefes 
de Estado.

Graças a essa moderação, Exmo. Senhor Getúlio Vargas, no
momento em que se instala a Constituinte brasileira, podemos ver
irmanados todos os brasileiros, inclusive nossos irmãos mais velhos de São
Paulo, que recuaram às fronteiras do país e lhe devassaram os sertões. E
não sei quem mais admirar: se a V. Exa., que soube entregar-lhe o governo
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de sua terra, num gesto de puro patriotismo e de sabedoria política; se a eles,
que souberam esquecer o passado recente, para trazer a colaboração dedicada
e sem reservas aos trabalhos da Constituinte. (Palmas prolongadas.)

Eis aí, meus se nho res, em bre ves e tos cas pa la vras, por que re -
pu ta mos, to dos, jus ta a ho me na gem pres ta da ao che fe de Go ver no Pro vi -
só rio, ao qual, em nome des ta Assem bléia, ren do o tri bu to da mais sin ce ra 
ve ne ra ção, do mais vivo re co nhe ci men to, como bra si le i ro, sem pre ena mo -
ra do de sua ter ra, com os olhos fi tos no seu por vir! (Pal mas pro lon ga das no
re cin to e nas ga le ri as.)

A MESA DA ASSEMBLÉIA, A COMISSÃO CONSTITUCIONAL,
 O LÍDER DA ASSEMBLÉIA E  OS LÍDERES DE

BANCADA E PARTIDOS POLÍTICOS.

Mesa da Assem bléia:

Pre si den te: Dr. Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da – 1º vice-pre si -
den te: dr. João Pa che co de Oli ve i ra – 2º vice-pre si den te: ge ne ral Cris tó vão de
Cas tro Bar ce los – 1º se cre tá rio: dr. To más de Oli ve i ra Lobo – 2º se cre tá rio: dr.
Ma no el do Nas ci men to Fer nan des Tá vo ra – 3º se cre tá rio: dr. Cle men ti no de
Alme i da Lis boa – 4º se cre tá rio: ca pi tão-te nen te Val de mar de Ara ú jo Mota –
su plen tes: 1º: dr. Má rio de Alen cas tro Ca i a do – 2º: dr. Álva ro Bo te lho Maia. 

Co mis são Cons ti tu ci o nal:

Pre si den te: dr. Car los Ma xi mi li a no Pe re i ra dos San tos - vice-pre si -
den te: dr. Levi Fer nan des Car ne i ro – re la tor-ge ral: dr. Raul Fe rnan des – Re pre -
sen tan tes dos es ta dos e dos gru pos pro fis si o na is: 1. Ama zo nas: dr. Le o pol do
Ta va res da Cu nha Melo – 2. Pará: dr. Abel de Abreu Cher mont – 3. Ma ra nhão:
dr. Adol fo Eu gê nio So a res Fi lho – 4. Pi a uí: dr. Fran cis co Pi res de Gai o so e Almen -
dra – 5.Ce a rá: dr: Val de mar Fal cão – 6. Rio Gran de do Nor te: dr. Alber to Ros -
sel li – 7. Pa ra í ba: dr. José Pe re i ra Lira – 8. Per nam bu co: dr. Fran cis co So la no
Car ne i ro da Cu nha – 9. Ala go as: dr. Ma nuel Cé sar Góis Mon te i ro – 10. Ser gi pe:
dr. De o da to da Sil va Maia Jú ni or – 11. Ba hia: dr. João Mar ques dos Reis – 12.
Espí ri to San to: dr. Fer nan do de Abreu – 13. Rio de Ja ne i ro: dr. Raul Fer nan des
– 14. Dis tri to Fe de ral: dr. José Ma to so de Sam pa io e Cor re ia – 15. Mi nas Ge ra is:
dr. Odi lon Du ar te Bra ga – 16. São Pa u lo: dr. Ci ne i na to Cé sar da Sil va Bra ga –
17. Go iás: dr. Do min gos Neto de Ve las co – 18. Mato Gros so: dr. Ge ne ro so Pon ce 
Fi lho – 19. Pa ra ná: dr. Antô nio Jor ge Ma cha do Lima – 20. San ta Ca ta ri na: dr.
Ne reu Ra mos – 21. Rio Gran de do Sul: dr. Car los Ma xi mi li a no Pe re i ra dos
San tos – 22. Ter ri tó rio do Acre: dr. José To más da Cu nha Vas con ce los – 23.
Empre ga dos: sr. Vas co Car va lho de To le do – 24. Empre ga do res: dr. Eu val do
Lodi – 25. Pro fis sões li be ra is: dr. Levi Fer nan des Car ne i ro – 26. Fun ci o ná ri os
pú bli cos: dr. Antô nio Máxi mo No gue i ra Pe ni do.
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Li der da Assem bléia:

Mi nis tro Osval do Ara nha – dr. Antô nio de Gar cia Me de i ros Neto.
Lí de res de ban ca das e par ti dos po lí ti cos:

Ama zo nas: dr. Le o pol do Ta va res da Cu nha Melo – Pará: dr. Abel de
Abreu  Cher mont – Ma ra nhão: dr. Lino Ro dri gues Ma cha do (Par ti do Li be ral) –
ca pi tão-de-mar-e-de-guer ra José Ma ria Ma ga lhães de Alme i da (União Re pu bli -
ca na Ma ra nhen se) – Pi a uí: pri me i ro-te nen te Age nor Mon te (Par ti do Na ci o nal 
So ci a lis ta) – Ce a rá: dr: Val de mar Fal cão (Liga Ele i to ral Ca tó li ca) – dr. Ma nuel
do Nas ci men to Fer nan des Tá vo ra (So ci al De mo crá ti co) – Rio Gran de do Nor te: 
dr. Alber to Ros sel li (Po pu lar do Rio Gran de do Nor te) – Pa ra í ba: dr. Iri neu
Jof fily – Per nam bu co: Pa dre Alfre do Arru da Câ ma ra Tá vo ra (So ci al De mo crá ti co)
– Ala go as: dr. Ma nuel Cé sar Góis Mon te i ro – Ser gi pe: dr. Le an dro May nard
Ma ci el (Li ber da de e Ci vis mo) – Ba hia: dr. Antô nio de Gar cia Me de i ros Neto
Tá vo ra (Par ti do So ci al De mo crá ti co) – Espí ri to San to: dr. Fer nan do de Abreu
(Par ti do So ci al De mo crá ti co) – Dis tri to Fe de ral: dr. João Jo nes Gon çal ves da
Ro cha  (Par ti do Au to no mis ta) – Rio de Ja ne i ro: ge ne ral Cris tó vão de Cas tro
Bar ce los (União Pro gres sis ta Flu mi nen se) dr. João Antô nio de Oli ve i ra Gu i ma rães
(Par ti do Po pu lar Ra di cal) – Mi nas Ge ra is: dr. Vir gí lio Alvim de Melo Fran co
(Par ti do Pro gres sis ta) – dr. Val do mi ro de Bar ros Ma ga lhães (Par ti do Pro gres -
sis ta) (2) – dr. José Car ne i ro de Re sen de (Par ti do Re pu bli ca no Mi ne i ro) – São
Pa u lo: dr. José de Alcân ta ra Ma cha do de Oli ve i ra (Cha pa Úni ca) – Go iás: dr.
Má rio de Alen cas tro Ca i a do – Mato Gros so: dr. Ge ne ro so Pon ce Fi lho (Li be ral
Ma to gros sen se) – Pa ra ná: dr. Antô nio Jor ge Ma cha do Lima (So ci al De mo crá ti co)
– San ta Ca ta ri na: dr. Ne reu Ra mos (Li be ral Ca ta ri nen se) – Rio Gran de do
Sul: dr. Au gus tos Si mões Lo pes (Par ti do Re pu bli ca no Li be ral) – Jo a quim Ma u -
rí cio Car do so (Fren te Úni ca Rio Gran de do Sul) – Acre: de sem bar ga dor
Alber to Au gus tos Di nis.

Extra í do de Diá rio da Assem bléia Na ci o nal. Ano I. Rio de Ja ne i ro, 16 de No vem bro de 1933.
Págs. 19-20.
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327.2 – ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO,
 ELABORADO PELA “COMISSÃO DO ITAMARATI”

 E ENVIADO PELO GOVERNO PROVISÓRIO À
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

(16 NOVEMBRO 1933)

Nós, os re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni dos
em Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, para o fim de
es ta be le cer um re gi me de mo crá ti co, des ti na do a
ga ran tir a li ber da de, as se gu rar a jus ti ça, en gran de cer
a Na ção e pre ser var a paz, de cre ta mos e pro mul ga mos a 
se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos 
do Bra sil.

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A na ção bra si le i ra man tém como for ma de go ver no, sob o
re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va pro cla ma da a 15
de no vem bro de 1889, e é cons ti tu í da pela união per pé tua e in dis -

so lú vel dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os.
Art. 2º O ter ri tó rio na ci o nal, ir re du tí vel em seus li mi tes, é o que

atu al men te lhe per ten ce e re sul ta de pos se his tó ri ca, leis, tra ta dos, con ven ções
in ter na ci o na is e la u dos de ar bi tra men to, sal vo os di re i tos que te nha ou pos sa
vir a ter so bre qual quer ou tro. 

Art. 3º As uni da des fe de ra ti vas atu a is são os es ta dos, que con ti -
nu a rão a exis tir com os mes mos no mes.

Art. 4º São de cla ra dos le ga is para to dos os efe i tos os li mi tes de
di re i to, ou de fato, ora vi gen tes en tre os es ta dos, ex tin tas, des de logo, to das
as ques tões a tal res pe i to.



Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo de cre ta rá as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para o re co nhe ci men to, a des cri ção e a de mar ca ção des ses li mi tes.

Art. 5º Os es ta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se ou 
des mem brar-se para se ane xa rem a ou tros ou for ma rem no vos es ta dos,
me di an te aqui es cên cia das res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas, em duas
ses sões or di ná ri as su ces si vas e apro va ção da Assem bléia Na ci o nal.

Art. 6º A ban de i ra, o hino, o es cu do e as ar mas na ci o na is são de
uso obri ga tó rio nos es ta dos, sen do-lhes ve da do ter sím bo los ou hi nos pró pri os.

Art. 7º So men te a União po de rá ter cor re i os, te lé gra fos, al fân de gas,
mo e da e ban cos de emis são.

Art. 8º A União po de rá es ta be le cer, por lei, tí tu los ofi ci a is uni -
for mes para os ór gãos e fun ci o ná ri os fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.

Art. 9º As leis da União, os atos e as de ci sões das suas au to ri da des
se rão exe cu ta dos em todo o país, por fun ci o ná ri os fe de ra is, po den do aos
dos es ta dos ser, to da via, em ca sos es pe ci a is, con fi a da a exe cu ção.

Art. 10. Con si de ram-se in te gra das na le gis la ção bra si le i ra as
nor mas de di re i to in ter na ci o nal uni ver sal men te ace i tas.

Art. 11. Os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio são li mi ta dos,
e en tre si, har mô ni cos e in de pen den tes.

Art. 12. Incum be a cada es ta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, às
ne ces si da des de seu go ver no e ad mi nis tra ção.

Pa rá gra fo úni co. O es ta do que, por in su fi ciên cia de ren da, não
pro ver, de ma ne i ra efe ti va, a tais ne ces si da des, po de rá, para este fim, re ce ber 
da União su pri men to fi nan ce i ro. Em tal caso po de rá ela in ter vir na ad mi -
nis tra ção es ta du al, fis ca li zan do ou avo can do o ser vi ço a que o au xí lio se
des ti nar, ou sus pen den do a au to no mia do es ta do.

Art. 13. A União só in ter vi rá em ne gó ci os pe cu li a res aos es ta dos,
nos se guin tes ca sos: a) para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um es ta do
em ou tro; b) para man ter a in te gri da de na ci o nal; c) para fa zer res pe i tar os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is enu me ra dos no art. 81; d) para ga ran tir o li vre
exer cí cio de qual quer dos po de res pú bli cos es ta du a is por so li ci ta ção dos
seus le gí ti mos re pre sen tan tes, e para, in de pen den te dis so, pôr ter mo à
guer ra ci vil, res pe i ta da a exis tên cia das au to ri da des do es ta do; e) para tor -
nar efe ti va a apli ca ção mí ni ma de dez por cen to dos im pos tos es ta du a is e
mu ni ci pa is no ser vi ço da ins tru ção pri má ria e dez por cen to no da sa ú de
pú bli ca; f) para re or ga ni zar as fi nan ças do es ta do, cuja in ca pa ci da de para a
vida au tô no ma se de mons tre pela ces sa ção de pa ga men tos de sua dí vi da
fun da da, por mais de dois anos; g) para im pe dir a vi o la ção dos pre ce i tos
es ta tu í dos no art. 17; h) para dar cum pri men to às leis fe de ra is; i) para as se gu rar
a exe cu ção das de ci sões e or dens da Jus ti ça e o pa ga men to dos ven ci men tos 
de qual quer juiz, em atra so por mais de três me ses de um exer cí cio fi nan ce i ro.
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§ 1º Com pe te pri va ti va men te à Assem bléia Na ci o nal, nos ca sos
das le tras c e f, de cre tar a in ter ven ção.

§ 2º Com pe te ao pre si den te da Re pú bli ca: a) exe cu tar a in ter ven ção 
de cre ta da pela Assem bléia ou re qui si ta da pelo Su pre mo Tri bu nal ou o
Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral; b) e in ter vir quan do qual quer dos po de res
pú bli cos es ta du a is o so li ci tar, e, in de pen den te men te de pro vo ca ção, nos
ou tros ca sos des te ar ti go.

§ 3º Com pe te pri va ti va men te ao Su pre mo Tri bu nal, nos ca sos da
le tra i, re qui si tar a in ter ven ção ao pre si den te da Re pú bli ca. A mes ma com -
pe tên cia cabe ao Tri bu nal Su pe ri or para fa zer cum prir as de ci sões da jus ti ça 
ele i to ral.

§ 4º É ve da do ao pre si den te da Re pú bli ca, quan do a ini ci a ti va da 
in ter ven ção lhe com pe tir, efe tuá-la sem pré via aqui es cên cia do Con se lho
Su pre mo.

Art. 14. É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:
1) im pos tos de con su mo, de im por ta ção, de ex por ta ção, bem

como o glo bal de ren da e o de en tra da, sa í da e es ta dia de na vi os e ae ro na ves,
sen do li vre o co mér cio de ca bo ta gem às mer ca do ri as na ci o na is e às es tran -
ge i ras qui tes com a al fân de ga;

2) ta xas de te lé gra fos, cor re io e selo, sal vo a res tri ção do art. 15, nº 2.

§ 1º Os im pos tos de im por ta ção e ex por ta ção ape nas po de rão
in ci dir so bre mer ca do ria vin da de país es tran ge i ro ou a ele des ti na da. O
im pos to de ex por ta ção não po de rá ex ce der de cin co por cen to ad va lo rem.

§ 2º Os im pos tos fe de ra is, se rão uni for mes, para to dos os es ta dos,
sal vo o caso pre vis to no art. 33, nº 20.

Art. 15. É da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos de cre tar:
1) im pos tos de trans mis são de pro pri e da de in ter vi vos e ca u sa

mor tis, de in dús tria e pro fis sões, bem como o ce du lar de ren da e o ter ri to ri al;
2) taxa de selo, quan to aos atos ema na dos dos seus go ver nos e

ne gó ci os da sua eco no mia.
Pa rá gra fo úni co. Me di an te acor do com os es ta dos, po de rá a ar re -

ca da ção de to dos ou de qual quer dos seus tri bu tos ser fe i ta pela União, nos
ter mos que a lei fe de ral de ter mi na.

Art. 16. É ve da do aos es ta dos tri bu tar bens e ren das fe de ra is, ou
ser vi ços a car go da União, e re ci pro ca men te.

Art. 17. São ve da dos os im pos tos in te res ta du a is e os in ter mu ni -
ci pa is. É pro i bi do cri ar im pos to de trân si to, bar re i ra tri bu tá ria ou qual quer
obs tá cu lo que, no ter ri tó rio dos es ta dos e no dos mu ni cí pi os, ou na pas sa gem
de um para ou tro, em ba ra ce a li vre cir cu la ção dos pro du tos na ci o na is ou
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es tran ge i ros qui tes com a al fân de ga, bem como dos ve í cu los que os trans -
por ta rem.

Art. 18. Além das fon tes de re ce i ta aqui dis cri mi na das, é lí ci to à
União, como aos es ta dos, cri ar ou tras qua is quer, não con tra vin do o dis pos to
nos ar ti gos an te ri o res.

§ 1º O Con se lho Su pre mo, de cin co em cin co anos, de po is de
ou vi dos o mi nis tro da Fa zen da e os pre si den tes dos Esta dos, ela bo ra rá,
para ser apre sen ta do à Assem bléia Na ci o nal, um pro je to de lei que har mo -
ni ze os in te res ses eco nô mi cos e tri bu tá ri os fe de ra is e es ta du a is, co or de nan do-os
e evi tan do de qual quer modo, mes mo sob de no mi na ções di ver sas, a du pla
tri bu ta ção.

§ 2º O im pos to de ren da po de rá in ci dir so bre os ju ros de qual -
quer tí tu lo de dí vi da pú bli ca, seja qual for a épo ca de sua emis são.

Art. 19. Per ten cem ao do mí nio ex clu si vo da União:
a) os bens de sua pro pri e da de pela le gis la ção atu al, ex ce to às

mar gens dos rios e la gos na ve gá ve is;
b) as ter ras de vo lu tas nos ter ri tó ri os;
c) as ilhas do oce a no e as flu vi a is das zo nas fron te i ri ças;
d) as ri que zas do sub so lo e as que das d’água, se es tas ou aque las 

ain da inex plo ra das;
e) as águas dos rios e la gos na ve gá ve is.

Per ten cem ao do mí nio ex clu si vo dos es ta dos:
a) os bens da sua pro pri e da de pela le gis la ção atu al, com as res tri ções 

des te ar ti go;
b) as mar gens dos rios e la gos na ve gá ve is, res sal va do à União o

di re i to de le gis lar so bre elas e as ter ras de vo lu tas, quan do con ve ni en te aos
in te res ses na ci o na is.

SEÇÃO I
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 20. O Po der Le gis la ti vo será exer ci do pela Assem bléia Na ci o -
nal, com a san ção do pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 21. Inde pen den te de con vo ca ção, a Assem bléia Na ci o nal
re u nir-se-á na ca pi tal da União, a 3 de maio de cada ano, sal vo se a lei de sig -
nar ou tro dia, e fun ci o na rá du ran te seis me ses, po den do ser ex tra or di na ri a -
men te con vo ca da pelo seu pre si den te, pela ma i o ria dos de pu ta dos, pela
Co mis são Per ma nen te, pelo Con se lho Su pe ri or, ou pelo pre si den te da
Re pú bli ca.
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Art. 22. A Assem bléia Na ci o nal com por-se-á de de pu ta dos do
povo bra si le i ro, ele i tos por qua tro anos, me di an te sis te ma pro por ci o nal e
su frá gio di re to, igual e se cre to, dos ma i o res de 18 anos, alis ta dos na for ma
da lei.

§ 1º O nú me ro dos de pu ta dos será pro por ci o nal à po pu la ção de
cada es ta do, não po den do to da via ne nhum ele ger mais de vin te e me nos de 
qua tro re pre sen tan tes. O quo ci en te será cal cu la do, di vi din do-se por vin te o
nú me ro de ha bi tan tes do Esta do mais po pu lo so.

§ 2º A Assem bléia po de rá de ce nal men te al te rar o nú me ro de re pre -
sen tan tes de cada es ta do, ten do em vis ta o au men to da po pu la ção, mas obe -
de cen do às pres cri ções do pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º O Ter ri tó rio do Acre ele ge rá dois re pre sen tan tes. A lei pro vi -
den ci a rá, quan do opor tu no, so bre os ou tros ter ri tó ri os.

§ 4º São con di ções para ele i ção de de pu ta dos: ser bra si le i ro nato;
es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos; ter mais de 25 anos.

Art. 23. É in com pa tí vel com o car go de de pu ta do:
1) ter con tra to com o Po der Exe cu ti vo, da União, dos es ta dos, do

Dis tri to Fe de ral, dos ter ri tó ri os ou dos mu ni cí pi os, ou dele re ce ber co mis são
ou em pre go re mu ne ra do, sal vo mis são di plo má ti ca de ca rá ter tran si tó rio e
me di an te pré via li cen ça da Assem bléia;

2) ser di re tor de so ci e da de ou em pre sa que goze dos se guin tes
fa vo res, da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos ter ri tó ri os ou dos
mu ni cí pi os:

a) ga ran tia de ju ros ou qua is quer sub ven ções;
b) pri vi lé gio de qual quer na tu re za;
c) isen ção ou re du ção de im pos tos ou ta xas;

d) con tra tos de ta ri fas ou con ces sões de ter ras;

3) exer cer qual quer fun ção pú bli ca du ran te a le gis la tu ra, sal vo as 
ex ce ções do nº 1 des te ar ti go e do § 4º do art. 27, ou não se exo ne rar de car go
de mis sí vel ad nu tum.

Pa rá gra fo úni co. A in fra ção de qual quer das pro i bi ções aci ma
enu me ra das im por ta rá na per da do car go, de cre ta da pela Assem bléia,
me di an te pa re cer do seu Pre si den te, que o de ve rá dar ex of fi cio, ou pro vo ca do
por qual quer de pu ta do ou ci da dão. Nes te caso, o pa re cer será dado den tro
de oito dias após a re cla ma ção. Se o pre si den te não se pro nun ci ar, den tro
do pra zo, per de rá a pre si dên cia, para a qual não po de rá ser re e le i to, e a
Assem bléia de li be ra rá in de pen den te de pa re cer.

Art. 24. Os de pu ta dos per ce be rão uma aju da de cus to anu al e
um sub sí dio men sal fi xa do na le gis la tu ra an te ri or, des con ta das as fal tas que 
ex ce de rem de cin co.
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Pa rá gra fo úni co. O fun ci o ná rio ci vil ou mi li tar, que to mar pos se
do lu gar de de pu ta do, não per ce be rá dos co fres pú bli cos, du ran te a le gis la -
tu ra, ou tro ven ci men to além do sub sí dio, nem con ta rá tem po, nem terá
aces so, pro mo ção, ou ou tro qual quer pro ve i to, do car go que ocu pa va; e,
pas sa dos seis anos fora do seu exer cí cio, será apo sen ta do ou re for ma do,
com as van ta gens que te ria por lei, quan do se in ves tiu na fun ção le gis la ti va.

Art. 25. Em caso de vaga, su ce de rá ao de pu ta do que lhe deu ori gem, 
o can di da to não ele i to e a ele ime di a to em vo tos na mes ma cha pa ele i to ral.
Se não hou ver su plen te, nem for o úl ti mo ano da le gis la tu ra, man dar-se-á
pro ce der a nova ele i ção.

Pa rá gra fo úni co. A au sên cia do de pu ta do às ses sões por mais de
seis me ses con se cu ti vos im por ta em re nún cia do car go, e o pre si den te da
Assem bléia de cla ra rá in con ti nen ti aber ta a vaga e pro vi den ci a rá so bre o seu
pre en chi men to.

Art. 26. No exer cí cio do car go os de pu ta dos se rão in vi o lá ve is por 
suas opi niões, pa la vras e vo tos.

§ 1º A in vi o la bi li da de não se es ten de rá às pa la vras que o de pu ta do
pro fe rir, ain da mes mo em ses são da Assem bléia, des de que se não re la ci o -
nem ao exer cí cio do car go.

§ 2º A in vi o la bi li da de es ten der-se-á, po rém a tudo quan to o de -
pu ta do dis ser ou pu bli car, fora da Assem bléia, ou do seu ór gão ofi ci al, mas
a ser vi ço da mes ma, ou no exer cí cio do car go.

Art. 27. Des de que ti ve rem re ce bi do di plo ma, os de pu ta dos não
po de rão ser pre sos nem, pro ces sa dos cri mi nal men te sem pré via li cen ça da
Assem bléia, sal vo fla grân cia em cri me ina fi an çá vel. Nes te caso, en cer ra da a 
for ma ção da cul pa, o pro ces so será, sem per da de tem po, re me ti do ao pre si -
den te da Assem bléia, ca ben do a este re sol ver de fi ni ti va men te so bre o me re -
ci men to das pro vas e a pro ce dên cia da acu sa ção, bem como se ao in te res se
na ci o nal con vém a li ber ta ção tem po rá ria do de pu ta do para o exer cí cio do
seu car go.

§ 1º O de pu ta do pre so em fla gran te po de rá op tar pelo jul ga men to,
in de pen den te de au diên cia da Assem bléia, sem pre ju í zo de ou tros acu sa -
dos de pri são mais an ti ga.

§ 2º No in ter va lo das ses sões, a Co mis são Per ma nen te exer ce rá
as fun ções con fe ri das, nes te ar ti go à Assem bléia.

§ 3º A imu ni da de, sal vo fla grân cia em cri me ina fi an çá vel, pro te -
ge rá o de pu ta do con tra qual quer pri são, ci vil ou mi li tar; es ten der-se-á a qua is -
quer in fra ções an te ri o res à ele i ção, e o exo ne ra rá de de por como tes te mu nha,
ou de ser in ter ro ga do, so bre as sun to de qual quer modo con cer nen te ao
exer cí cio do seu car go.
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§ 4º Em tem po de guer ra, os de pu ta dos per ten cen tes às For ças
Arma das, bem como os de pu ta dos ci vis que se lhes in cor po ra rem, fi ca rão
su je i tos às leis e obri ga ções mi li ta res.

Art. 28. O de pu ta do, cujo pro ce di men to se tor nar in com pa tí vel
com a or dem ou de co ro da Assem bléia, fi ca rá su je i to à sus pen são ou per da
do car go, pro pos ta pelo pre si den te e apro va da por três quar tos dos mem -
bros pre sen tes. Em caso ne nhum a opi nião dou tri ná ria do de pu ta do po de rá 
de ter mi nar a im po si ção de qual quer des sas pe nas.

Art. 29. A Assem bléia ele ge rá uma Co mis são Per ma nen te de 15
mem bros, que a re pre sen ta rá no in ter va lo das ses sões e terá atri bu i ções que 
a lei e o re gi men to lhe con fe ri rem. O pre si den te des ta Co mis são será o da
Assem bléia.

§ 1º A Assem bléia po de rá cri ar co mis sões de in qué ri tos; e fá-lo-á
sem pre que o re que rer um quar to dos seus mem bros.

§ 2º Apli car-se-ão a es ses in qué ri tos as re gras do pro ces so pe nal. As
au to ri da des ju di ciá ri as e ad mi nis tra ti vas pro ce de rão às di li gên ci as que es sas
co mis sões so li ci ta rem e lhes for ne ce rão os do cu men tos ofi ci a is que re cla ma rem.

§ 3º To das as Co mis sões da Assem bléia se rão ele i tas por voto
se cre to e sis te ma pro por ci o nal.

Art. 30. A Assem bléia po de rá fun ci o nar des de que es te jam pre -
sen tes 10 de pu ta dos; e não fun ci o na rá quan do a pre sen ça não atin gir a este
nú me ro. As de li be ra ções, po rém, sal vo os ca sos es pe ci fi ca dos nes ta Cons ti -
tu i ção, se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, pre sen te, pelo me nos, me ta de e 
mais um dos mem bros da Assem bléia.

Art. 31. A Assem bléia, des de que o re que i ra um quar to de seus
mem bros, ou uma de suas co mis sões, con vi da rá o Mi nis tro men ci o na do no
re que ri men to a com pa re cer pe ran te ela, a fim de lhe dar so bre as sun tos
mi nis te ri a is, em dia e hora de sig na do no con vi te, as ex pli ca ções nele pe di das.

§ 1º A fal ta de com pa rên cia do mi nis tro, sem a de vi da es cu sa,
im por ta em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 2º Qu al quer mi nis tro po de rá pe dir à Assem bléia, ou às suas co mis -
sões, de sig na ção de dia e hora, a fim de so li ci tar pro vi dên ci as le gis la ti vas ne ces -
sá ri as ao seu mi nis té rio, ou dar es cla re ci men to so bre as sun tos a ele re fe ren te.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções da Assem bléia Na ci o nal

Art. 32. É da com pe tên cia ex clu si va da Assem bléia Na ci o nal:
a) or ga ni zar seu re gi men to in ter no e ele ger sua Mesa e suas

Co mis sões;
b) adi ar e pror ro gar as ses sões;
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c) fi xar aju da de cus to e o sub sí dio de seus mem bros, bem como
o do pre si den te da Re pú bli ca;

d) re gu lar o ser vi ço de po lí cia in ter na;
e) no me ar, li cen ci ar e de mi tir os em pre ga dos de uma se cre ta ria,

res pe i ta dos os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção;
f) de cre tar a in ter ven ção nos es ta dos, nos ca sos das le tras c e f do

art. 13;
g) to mar as con tas de re ce i ta e des pe sa de cada exer cí cio fi nan ce i ro;
h) re sol ver de fi ni ti va men te so bre os tra ta dos e con ven ções com

as na ções es tran ge i ras;
i) au to ri zar o pre si den te da Re pú bli ca a de cre tar a mo bi li za ção e

a des mo bi li za ção; a per mi tir a pas sa gem de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio
na ci o nal; a de cla rar a guer ra, se não cou ber ou se ma lo grar o ar bi tra men to,
e a fa zer a paz, ad re fe ren dum da Assem bléia,

j) co mu tar e per do ar as pe nas im pos tas por cri me de res pon sa bi -
li da de;

k) apro var ou re je i tar as no me a ções que de pen dam do seu voto;
l) de cla rar, em es ta do de sí tio um ou mais pon tos do ter ri tó rio

na ci o nal e apro var ou sus pen der o sí tio de cre ta do, em sua au sên cia, pelo
pre si den te da Re pú bli ca;

m) dar ou ne gar as sen ti men to aos em prés ti mos ex ter nos dos
es ta dos ou mu ni cí pi os;

n) con ce der anis tia;

o) apro var ou re je i tar as de li be ra ções das Assem bléi as Le gis la ti vas,
con cer nen tes a in cor po ra ção, sub di vi são, ou des mem bra men to de Esta dos.

Art. 33. Obser va das as pre ci sões do art. 35; com pe te pri va ti va -
men te à Assem bléia le gis lar so bre:

1) a re ce i ta e a des pe sa, anu al men te, or çan do a pri me i ra e fi xan do
a se gun da, pror ro gan do o or ça men to vi gen te quan do, até 31 de de zem bro,
o vin dou ro não es ti ver san ci o na do;

2) ope ra ções de cré di to a se rem fe i tas pelo Po der Exe cu ti vo;
3) a dí vi da pú bli ca e os me i os de seu pa ga men to;
4) a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das ren das fe de ra is;
5) o co mér cio ex te ri or e in te ri or, po den do es ta be le cer ou au to ri zar

as li mi ta ções exi gi das pelo bem pú bli co; o al fan de ga men to de por tos; cri a ção
ou sus pen são de en tre pos tos;

6) na ve ga ção de ca bo ta gem e dos rios e la gos do país, po den do
per mi tir a li ber da de da pri me i ra se as sim o exi gir o in te res se pú bli co;
por tos, avi a ção fér rea, ro do viá ria, aé rea e res pec ti vas or ga ni za ções de ter ra, 
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co mu ni ca ções pos ta is, te le fô ni cas, te le grá fi cas, ra di o te le grá fi cas ou ra di o te -
le fô ni cas ou ou tras qua is quer; cir cu la ção de au to mó ve is;

7) o sis te ma mo ne tá rio e o re gi men to de ban cos, bol sas, e pe sos e 
me di das;

8) o sis te ma ele i to ral;
9) di re i to ci vil, co mer ci al, cri mi nal, pro ces su al, pe ni ten ciá rio, or -

ga ni za ção ju di ciá ria;
10) na tu ra li za ção, imi gra ção, pas sa por tes e ex pul são de es tran ge i ros;
11) o tra ba lho, o ca pi tal e a pro du ção, po den do es ta be le cer ou

au to ri zar as res tri ções que o bem pú bli co exi gir;
12) li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não as po den do con ce der

nem al te rar por leis es pe ci a is;
13) as me di das ne ces sá ri as a fa ci li tar en tre os es ta dos a re pres são 

do cri me;
14) as me di das ne ces sá ri as ao exer cí cio dos Po de res da União e à 

exe cu ção com ple ta des ta Cons ti tu i ção;
15) to dos os as sun tos con cer nen tes à de fe sa na ci o nal e à se gu ran ça

in ter na da na ção e de suas ins ti tu i ções, fi xan do, pe ri o di ca men te, em leis
es pe ci a is, as or ga ni za ções e os efe ti vos do tem po de paz e os con tin gen tes a
se rem for ne ci dos pe las uni da des da Fe de ra ção; in dús tria e co mér cio de
ma te ri al de guer ra de qual quer na tu re za e sua apli ca ção; re qui si ções mi li ta res;

16) o re gi me es pe ci al a que de vam ser sub me ti dos os tre chos do
ter ri tó rio bra si le i ro ne ces sá ri os à de fe sa na ci o nal, in clu si ve a ocu pa ção ou
uti li za ção tran si tó ria ou per ma nen te dos mes mos;

17) o pla no e as nor mas es sen ci a is ao re gi me sa ni tá rio e ao da
edu ca ção, bem como os me i os de ins pe ci o na men to de tais ser vi ços, ca ben do
aos es ta dos a le gis la ção com ple men tar; a cri a ção de ins ti tu tos fe de ra is de
edu ca ção, de qual quer na tu re za, em todo o país;

18) em pre gos pú bli cos fe de ra is, e cri a ção, su pres são e ven ci men tos
dos car gos das se cre ta ri as da Assem bléia Na ci o nal, do Con se lho Su pre mo
dos Tri bu na is Ju di ciá ri os e dos Ele i to ra is, bem como do Tri bu nal de Con tas
e do Tri bu nal Mi li tar;

19) pes ca nas águas da União, e flo res tas;
20) mo di fi ca ções à uni for mi da de dos im pos tos fe de ra is, me di an te

pro pos tas do Con se lho Su pre mo, e para aten der às con di ções pe cu li a res de
cer tos es ta dos, quan do o exi gi rem os in te res ses ge ra is de suas po pu la ções;
sub sí di os aos es ta dos, no caso do art. 12; ele va ção de ter ri tó rio a es ta do;

21) or ga ni za ção mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral e ser vi ços nele
re ser va dos à União.
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CAPÍTULO III
Das Leis

Art. 34. A ini ci a ti va das leis per ten ce:
a) à Assem bléia Na ci o nal, por qual quer de seus mem bros ou de

suas Co mis sões;
b) ao pre si den te da Re pú bli ca;
c) ao Con se lho Su pre mo;
d) às Assem bléi as Le gis la ti vas dos es ta dos;
e) às as so ci a ções cul tu ra is e às pro fis si o na is de vi da men te re co -

nhe ci das.

Pa rá gra fo úni co. À Assem bléia ou ao pre si den te da Re pú bli ca
cabe, pri va ti va men te, a ini ci a ti va das leis de or ça men to, em prés ti mos,
im pos tos, ou das re la ti vas ao co mér cio ex te ri or e à de fe sa na ci o nal.

Art. 35. O pro je to de lei apro va do pela Assem bléia Na ci o nal será 
en vi a do ao pre si den te da Re pú bli ca que, aqui es cen do, o san ci o na rá.

§ 1º Se, po rém, o jul gar, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal
ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is, vetá-lo-á, to tal ou par ci al men te,
den tro de 20 dias úte is, a con tar da que le em que o re ce beu, de vol ven -
do-o, nes se pra zo, à Assem bléia com os mo ti vos do veto. O si lên cio pre -
si den ci al, du ran te o vin tí dio, im por ta a san ção; e, no caso de ser esta ne ga da
na au sên cia da Assem bléia, o pre si den te dará pu bli ci da de às ra zões do
veto.

§ 2º De vol vi do o pro je to à Assem bléia, aí se su je i ta rá a uma só
dis cus são e à vo ta ção, no mi nal, con si de ran do-se apro va do se ob ti ver o voto 
da ma i o ria ab so lu ta dos de pu ta dos. Nes te caso, será re me ti do como lei ao
pre si den te da Re pú bli ca, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 3º Pre va le ce rá de fi ni ti va men te o veto não re je i ta do pela
Assem bléia no se mes tre se guin te da ses são or di ná ria.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:

1) “A Assem bléia Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei”;

2) “A Assem bléia Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei”:

§ 5º No caso do § 2º, se, den tro de 48 ho ras, o pre si den te da Re pú -
bli ca não pro mul gar a lei, o da Assem bléia, ou seu vice-pre si den te em exer -
cí cio, a pro mul ga rá, me di an te a fór mu la se guin te: “F..., pre si den te (ou
vice-pre si den te) da Assem bléia Na ci o nal, faço sa ber que a pre sen te vi rem
que esta Assem bléia de cre ta e pro mul ga a se guin te lei”.

§ 6º Os pro je tos ve ta dos não po de rão ser re no va dos na mes ma
ses são le gis la ti va.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 655



SEÇÃO II
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 36. O Po der Exe cu ti vo será exer ci do pelo pre si den te da
Re pú bli ca.

Art. 37. O pre si den te será ele i to por um qua driê nio e não po de rá
ser re e le i to se não seis anos de po is de ter mi na do o seu pe río do pre si den ci al.

§ 1º A ele i ção pre si den ci al far-se-á por es cru tí nio se cre to e ma i o -
ria de vo tos da Assem bléia Na ci o nal, pre sen te a ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros, 30 dias an tes de ter mi na do o qua driê nio, ou 30 dias de po is de
aber ta a vaga.

§ 2º São con di ções para ele i ção de Pre si den te da Re pú bli ca: ser
bra si le i ro nato, es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos e ter mais de 35
anos.

§ 3º Não po de rá ser ele i to pre si den te da Re pú bli ca o ci da dão que 
exer cer a sua ati vi da de po lí ti ca, ou qual quer ou tra, no mes mo Esta do em
que a exer cia o pre si den te que es ti ver no po der, ou des se es ta do seja fi lho,
ou ali re si da ou te nha do mi cí lio le gal.

§ 4º Em caso de em pa te, será con si de ra do ele i to o mais ve lho.
§ 5º De cor ri dos 60 dias, se o pre si den te não pu der, por qual quer

mo ti vo, as su mir o car go, pro ce der-se-á nova ele i ção, para a qual será ine le -
gí vel.

§ 6º Em caso de vaga, o su ces sor será ele i to para com ple tar o
qua driê nio, sal vo se ela ocor rer no úl ti mo ano da le gis la tu ra. Nes te caso, a
pre si dên cia será exer ci da, até o fim do qua driê nio, de acor do com o pa rá -
gra fo se guin te.

§ 7º No im pe di men to ou na fal ta do pre si den te, se rão cha ma dos
su ces si va men te a exer cer a pre si dên cia o pre si den te da Assem bléia Na ci o nal e 
o do Su pre mo Tri bu nal.

§ 8º Os subs ti tu tos even tu a is do pre si den te não po de rão ser ele i -
tos para o pre en chi men to da vaga, ain da quan do se exo ne rem dos car gos
que ocu pa vam.

Art. 38. Ao em pos sar-se no car go, o pre si den te pro nun ci a rá, em
ses são da Assem bléia Na ci o nal e, se ela não es ti ver re u ni da, ante o Su pre mo
Tri bu nal, esta afir ma ção:

“Pro me to man ter e cum prir com per fe i ta le al da de a Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten -
tar-lhe a união, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”
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Art. 39. O pre si den te per ce be rá o sub sí dio fi xa do pela Assem -
bléia, no pe río do pre si den ci al an te ce den te.

Art. 40. O pre si den te, sob pena de per der o car go, não po de rá
sair do ter ri tó rio na ci o nal sem per mis são da Assem bléia, ou da Co mis são
Per ma nen te, se aque la não es ti ver fun ci o nan do.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 41. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:
1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis da Assem bléia

Na ci o nal;
2) ex pe dir de cre tos, ins tru ções e re gu la men tos para a fiel exe cu ção

das leis, ou vi do pre vi a men te o Con se lho Su pre mo;
3) no me ar, de pen den te de apro va ção do Con se lho Su pre mo, os

mi nis tros de es ta do e o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral e de mi ti-los li vre men te;
4) per do ar e co mu tar as pe nas im pos tas por qua is quer cri mes,

sal vo os de res pon sa bi li da de;
5) dar con ta, anu al men te, da si tu a ção do país à Assem bléia Na ci o -

nal, in di can do-lhe, no dia da sua aber tu ra, as pro vi dên ci as e re for mas que
lhe pa re ce rem ne ces sá ri as;

6) man ter as re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
7) ce le brar con ven ções e tra ta dos in ter na ci o na is, sem pre ad re fe -

ren dum da Assem bléia Na ci o nal, e apro var os que os es ta dos ce le bra rem, na 
con for mi da de des ta Cons ti tu i ção;

8) de cre tar, de po is de au to ri za do pela Assem bléia Na ci o nal, a
mo bi li za ção e a des mo bi li za ção;

9) de cla rar a guer ra, de po is de au to ri za do pela Assem bléia Na ci o -
nal, ou, se esta não es ti ver fun ci o nan do, de cre tar ime di a ta men te o es ta do
de guer ra, em caso de in va são es tran ge i ra;

10) fa zer a paz, ad re fe ren dum  da Assem bléia Na ci o nal;
11) per mi tir, me di an te au to ri za ção da Assem bléia Na ci o nal, a

pas sa gem de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio bra si le i ro;
12) in ter vir nos es ta dos e ne les exe cu tar a in ter ven ção, nos ter -

mos do § 2º do art. 13;
13) de cre tar o es ta do de sí tio na au sên cia da Assem bléia, de acor do 

com o § 1º do art. 131;
14) pro ver os car gos fe de ra is, sal vo as res tri ções ex pres sas nes ta

Cons ti tu i ção, de pen den do, to da via, da apro va ção da Assem bléia Na ci o nal,
as no me a ções dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal e dos Tri bu na is de Re cla -
ma ções e de Con tas, bem como as dos che fes efe ti vos das Mis sões Di plo má -
ti cas.
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CAPÍTULO III
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 42. De po is que a Assem bléia Na ci o nal de cla rar pro ce den te a 
acu sa ção, o pre si den te da Re pú bli ca fi ca rá sus pen so das fun ções e será
pro ces sa do e jul ga do, nos cri mes co muns, pelo Su pre mo Tri bu nal e, nos de
res pon sa bi li da de, pelo Tri bu nal Espe ci al, com pos to de nove ju í zes, pre si di dos
pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal. De les, três se rão ele i tos pelo Su pre mo
Tri bu nal, den tre os seus mem bros, um mês an tes de se ini ci ar o qua driê nio
pre si den ci al; e, nas mes mas con di ções, três pelo Con se lho Su pre mo e três
pela Assem bléia Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal Espe ci al só po de rá apli car pe nas de
per da do car go e ina bi li ta ção, até o má xi mo de cin co anos, para exer cer
qual quer fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo da ação cri mi nal e ci vil con tra o con -
de na do.

Art. 43. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do pre si den te da
Re pú bli ca que aten ta rem con tra:

a) a exis tên cia da União;
b) a Cons ti tu i ção ou a for ma de Go ver no Fe de ral;
c) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
d) o gozo ou o exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos so ci a is ou

in di vi du a is;
e) a se gu ran ça in ter na do país;
f) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
g) a guar da ou em pre go dos di nhe i ros pú bli cos;
h) as leis or ça men tá ri as do país, quan to aos atos que ti ve rem a

sua as si na tu ra e aos pra ti ca dos por or dem sua dada, por es cri to, aos mi nis tros
de Esta do;

i) con tra a li ber da de de im pren sa de vi da men te re gu la da em lei.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 44. O pre si den te da Re pú bli ca será au xi li a do pe los mi nis tros 
de Esta do, pre si din do cada qual a um dos Mi nis té ri os em que se di vi dir a
ad mi nis tra ção fe de ral. 

Pa rá gra fo úni co. São con di ções para a no me a ção de mi nis tro: ser 
bra si le i ro nato; es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos; ter mais de 25 anos.

Art. 45. A lei fi xa rá as atri bu i ções dos mi nis tros. Ca ber-lhes-á,
sem pre, to da via, re fe ren dar os atos do pre si den te da Re pú bli ca; no me ar os
fun ci o ná ri os su bal ter nos e os con tra ta dos dos res pec ti vos mi nis té ri os; apre -
sen tar ao pre si den te da Re pú bli ca re la tó ri os anu a is, dis tri bu í dos por to dos
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os mem bros da Assem bléia; e a ela pres tar, anu al men te, con tas da exe cu ção 
or ça men tá ria. Ao mi nis tro da Fa zen da com pe ti rá a pro pos ta do Orça men to.

Art. 46. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos mi nis te ri a is aten -
ta tó ri os das dis po si ções or ça men tá ri as, res pon den do cada mi nis tro pe las
des pe sas de sua pas ta, e o da Fa zen da, além dis to, pela ar re ca da ção da re ce i ta.

Pa rá gra fo úni co. A lei de fi ni rá os cri mes de res pon sa bi li da de
quan to aos ou tros atos de com pe tên cia dos mi nis tros e lhes re gu la rá o pro -
ces so e jul ga men to pelo Tri bu nal Espe ci al.

SEÇÃO III
Do Po der Ju di ciá rio

Art. 47. O Po der Ju di ciá rio será exer ci do por tri bu na is e ju í zes
dis tri bu í dos pelo país; e o seu ór gão su pre mo terá por mis são prin ci pal
man ter, pela ju ris pru dên cia, a uni da de do di re i to, e in ter pre tar con clu si va -
men te a Cons ti tu i ção em todo o ter ri tó rio bra si le i ro.

Art. 48. São ór gãos do Po der Ju di ciá rio:
a) o Su pre mo Tri bu nal, na ca pi tal da União;
b) o Tri bu nal de Re cla ma ções, na ca pi tal da União;
c) os Tri bu na is da Re la ção, nas ca pi ta is dos es ta dos e nas dos

ter ri tó ri os, e no Dis tri to Fe de ral;
d) os ju í zes de di re i to, nas se des de co mar cas e no Dis tri to Fe de ral;
e) os ju í zes de ter mo, nas res pec ti vas se des;

f) os ju í zes e tri bu na is que a lei or di ná ria cri ar.

Art. 49. A jus ti ça re ger-se-á, por uma lei or gâ ni ca vo ta da pela
Assem bléia Na ci o nal.

§ 1º Ca be rá po rém, aos es ta dos fa zer sua di vi são ju di ciá ria e
no me ar os ju í zes que ne les ti ve rem ex clu si va men te ju ris di ção, ob ser va das
as se guin tes pres cri ções:

a) con cur so para a in ves ti du ra nos pri me i ros gra us, sen do a
no me a ção fe i ta pelo pre si den te do Esta do, me di an te pro pos ta do Tri bu nal
da Re la ção, en vi a da em lis ta trí pli ce, sal vo se os can di da tos apro va dos fo rem
me nos de três;

b) aces so, na pro por ção de dois ter ços por an ti güi da de e um ter ço
por me re ci men to, pre ce den do, nes te caso, lis ta trí pli ce, en vi a da pelo Tri bu nal
da Re la ção ao pre si den te do Esta do;

c) re mo ção ex clu si va men te a pe di do, ou por de ter mi na ção do
Tri bu nal da Re la ção, quan do, nes te caso, as sim exi gir ser vi ço pú bli co, ou
por aces so, se o juiz o ace i tar;
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d) inal te ra bi li da de da di vi são ju di ciá ria an tes de cin co anos con -
ta dos da úl ti ma lei, sal vo mo ti vo im pe ri o so, ve ri fi ca do me di an te pro pos ta
do Tri bu nal da Re la ção, apro va da por dois ter ços da Assem bléia Le gis la ti va;

e) com po si ção do Tri bu nal da Re la ção na pro por ção de dois ter ços
dos de sem bar ga do res es co lhi dos en tre os ju í zes de di re i to, sen do um ter ço
por an ti güi da de e ou tro por me re ci men to, me di an te lis ta trí pli ce, en vi a da
em cada caso pelo Tri bu nal ao pre si den te do Esta do, e o ter ço res tan te com -
pos to de ju ris tas de no tó rio sa ber e re pu ta ção ili ba da, me di an te lis ta trí pli ce,
en vi a da em cada caso pelo Tri bu nal ao pre si den te do Esta do, po den do ser
nela tam bém in clu í do um juiz;

f) fi xa ção, por lei fe de ral, do ven ci men to mí ni mo que, em cada
Esta do e de acor do com as suas con di ções pe cu li a res per ce be rão os de sem -
bar ga do res e ju í zes.

§ 2º Qu an do o Tri bu nal da Re la ção, por três quar tos pelo me nos
de seus mem bros, re sol ver que o juiz mais an ti go não deva ser pro mo vi do,
in di ca rá o ime di a to em an ti güi da de e aque le será apo sen ta do.

§ 3º A or ga ni za ção ju di ciá ria só po de rá ser mo di fi ca da por lei
es pe ci al da Assem bléia, apro va da por dois ter ços dos de pu ta dos pre sen tes.

Art. 50. Os ju í zes to ga dos de to dos os gra us go za rão das se guin tes
ga ran ti as:

a) vi ta li ci e da de, não per den do o car go se não em vir tu de de sen -
ten ça, exo ne ra ção a pe di do, apo sen ta do ria, vo lun tá ria ou com pul só ria, no
caso do § 2º do ar ti go an te ri or, ou aos 70 anos para os mi nis tros do Su pre -
mo Tri bu nal e do Tri bu nal de Re cla ma ções; aos 68 para os de sem bar ga do -
res e mem bros dos ou tros tri bu na is; aos 65 para os de ma is ju í zes;

b) ina mo vi bi li da de, sal vo o caso da le tra c do ar ti go an te ri or;
c) ir re du ti bi li da de de ven ci men tos, su je i tos, to da via, aos im pos tos 

ge ra is.
Art. 51. A fun ção ju di ciá ria é ab so lu ta men te in com pa tí vel com

ou tra qual quer de ca rá ter pú bli co. A vi o la ção des te pre ce i to im por ta para o
ma gis tra do na per da do car go ju di ci al.

Art. 52. É da com pe tên cia ex clu si va dos tri bu na is or ga ni zar seus
re gi men tos in ter nos e suas se cre ta ri as, pro pon do à Assem bléia Na ci o nal ou
às Le gis la ti vas, a cri a ção ou su pres são de em pre gos, res pe i ta dos, quan to à
no me a ção, li cen ça e exo ne ra ção, os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Com pe ti rá aos pre si den tes dos tri bu na is no me ar, li cen ci ar e
de mi tir os fun ci o ná ri os de suas se cre ta ri as.

§ 2º Os tri bu na is ele ge rão seus pre si den tes e vice-pre si den tes
pelo pra zo de dois anos, ve da da, po rém, a re e le i ção e po de rão ser di vi di dos 
em câ ma ras.
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Art. 53. O Su pre mo Tri bu nal com por-se-á de 11 mi nis tros, no me a -
dos pelo pre si den te da Re pú bli ca den tre os bra si le i ros na tos de no tá vel
sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, ma i o res de 35 anos e no exer cí cio dos
di re i tos po lí ti cos. Só de po is de apro va da pela Assem bléia Na ci o nal em ses são
e voto se cre tos, a no me a ção fi ca rá de fi ni ti va.

§ 1º O nú me ro de mi nis tros po de rá ser au men ta do até 15, por
pro pos ta do Su pre mo Tri bu nal, apro va da em lei or di ná ria; to da via não será 
mais re du zi do.

§ 2º Os mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal se rão subs ti tu í dos, em
seus im pe di men tos, pe los do Tri bu nal de Re cla ma ções, na or dem de an ti -
güi da de; e es tes, do mes mo modo, pe los de sem bar ga do res do Dis tri to Fe de ral. 
A lei de or ga ni za ção ju di ciá ria pro ve rá às ou tras subs ti tu i ções.

§ 3º Nos cri mes de res pon sa bi li da des, os mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal, de po is que a Assem bléia de cla rar pro ce den te a acu sa ção, se rão
pro ces sa dos e jul ga dos pelo Tri bu nal Espe ci al e pelo mes mo pro ces so es ta -
be le ci do para o pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 54. Com pe te, pri va ti va men te, ao Su pre mo Tri bu nal:
1) pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, os con se lhe i ros, os mi nis tros de

Esta do, os do Su pre mo Tri bu nal e o pro cu ra dor-ge ral, nos cri mes co muns;
b) os mem bros de to dos os ou tros tri bu na is su pe ri o res do país,

in clu si ve o Ele i to ral, o de Con tas e o Mi li tar, bem como os em ba i xa do res e
os mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li da de;

c) as ques tões en tre ou tras na ções e a União ou os Esta dos;
d) as ques tões en tre a União e os es ta dos, ou des tes en tre si;
e) os con fli tos en tre os tri bu na is, ou en tre ju í zes com ju ris di ção

em es ta dos di ver sos;
f) os ha be as cor pus ou man da dos de se gu ran ça quan do os co a to res

fo rem o pre si den te da Re pú bli ca, os mi nis tros de Esta do ou qual quer Tri bu -
nal;

g) as ações res ci só ri as de seus acór dãos;
h) a ex tra di ção de cri mi no sos e a ho mo lo ga ção de sen ten ças

es tran ge i ras.

2) jul gar em grau de re cur so:

a) as ques tões em que al gu ma das par tes fun dar a ação ou a
de fe sa em dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de ral; ou em tra ta dos ou con ven ções
in ter na ci o na is, ou prin cí pio de di re i to in ter na ci o nal;

b) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ções;
c) as ques tões re la ti vas a mi nas, for ça hi dráu li ca, ter ras de vo lu tas

ou po lí cia de es tran ge i ros;
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d) as ques tões mo vi das por es tran ge i ros e fun da das em con tra to
com a União ou qual quer en ti da de de di re i to pú bli co;

e) as ques tões en tre um es ta do e ha bi tan tes de ou tro; ou en tre
na ção es tran ge i ra e bra si le i ro; ou de es pó lio de es tran ge i ros, se a es pé cie
não es ti ver pre vis ta de modo di ver so em con ven ção ou tra ta do;

f) as ques tões que ver sa rem so bre a apli ca bi li da de de tra ta dos ou 
leis fe de ra is, quan do a de ci são ju di ci al de úl ti ma ins tân cia lhes for con trá ria;

g) as ques tões so bre vi gên cia ou va li da de de leis fe de ra is em face 
da Cons ti tu i ção, quan do a de ci são ju di ci al de úl ti ma ins tân cia lhes ne gar a
apli ca ção;

h) as ques tões so bre va li da de de leis ou atos dos go ver nos lo ca is
em face da Cons ti tu i ção e das leis fe de ra is, quan do a de ci são ju di ci al de
úl ti ma ins tân cia jul gar vá li das as leis ou os atos im pug na dos.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te, ain da, pri va ti va men te, ao Su pre mo
Tri bu nal:

a) re ver a fa vor dos con de na dos os pro ces sos fin dos em ma té ria
cri mi nal, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar. A re vi são, que se
es ten de aos pro ces sos de jus ti ça mi li tar, po de rá ser re que ri da pelo sen ten ci a do 
ou por qual quer pes soa, com pe tin do ao Mi nis té rio Pú bli co fazê-lo sem pre
que for o caso;

b) de ci dir, fir man do a uni da de do di re i to, quan do di ver gi rem na 
in ter pre ta ção da mes ma lei fe de ral dois ou mais tri bu na is, ou qual quer de les e
o Su pre mo Tri bu nal. Este re cur so po de rá ser in ter pos to por qual quer Tri bu -
nal, pe las par tes ou pelo Mi nis té rio Pú bli co;

c) jul gar os re cur sos in ter pos tos das de ci sões de úl ti ma ins tân cia
re fe ren te a ha be as cor pus ou man da dos de se gu ran ça.

Art. 55. O Tri bu nal de Re cla ma ções com por-se-á de nove mi nis -
tros, no me a dos com os mes mos re qui si tos e pelo mes mo pro ces so dos
mem bros do Su pre mo Tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Com pe ti rá, ao Tri bu nal de Re cla ma ções jul gar,
em grau de re cur sos:

a) as ques tões em que for par te a União, ou em pre sas, so ci e da de
ou ins ti tu i ção, em cuja ad mi nis tra ção in ter vi er, sal vo as do nº 2 do art. 54;

b) os cri mes con tra a ad mi nis tra ção fe de ral ou a Fa zen da da
União. O re cur so, no caso da le tra a, po de rá tam bém ser di re ta men te in ter -
pos to de de ci sões ad mi nis tra ti vas, nos ter mos que a lei de ter mi nar.

Art. 56. A com pe tên cia dos ou tros tri bu na is e dos ju í zes será fi xa da
na lei de or ga ni za ção ju di ciá ria, que po de rá es ta be le cer al ça das.

§ 1º Ca be rá, to da via, pri va ti va men te, aos Tri bu na is da Re la ção o
pro ces so e jul ga men to dos ju í zes in fe ri o res, nos cri mes co muns e nos de
res pon sa bi li da de.
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§ 2º Os es ta dos po de rão man ter ou cri ar a jus ti ça de paz ele ti va,
ca ben do à lei de or ga ni za ção, ju di ciá ria fi xar-lhe a com pe tên cia.

Art. 57. Não se po de rá ar güir de in cons ti tu ci o nal uma lei fe de ral
apli ca da sem re cla ma ção por mais de cin co anos.

§ 1º O Su pre mo Tri bu nal não po de rá de cla rar a in cons ti tu ci o na li -
da de de uma lei fe de ral, se não quan do nes se sen ti do vo ta rem pelo me nos
dois ter ços de seus mi nis tros.

§ 2º Só o Su pre mo Tri bu nal po de rá de cla rar de fi ni ti va men te a
in cons ti tu ci o na li da de de uma lei fe de ral ou de um ato do pre si den te da
Re pú bli ca. Sem pre que qual quer Tri bu nal ou juiz não apli car uma lei fe de ral, 
ou anu lar um ato do pre si den te da Re pú bli ca, por in cons ti tu ci o na is, re cor re 
ex of fi cio e com efe i to sus pen si vo para o Su pre mo Tri bu nal.

§ 3º Jul ga dos in cons ti tu ci o na is qual quer lei, ou ato do Po der Exe -
cu ti vo, ca be rá a to das as pes so as que se acha rem nas mes mas con di ções do
li ti gan te vi to ri o so, o re mé dio ju di ciá rio ins ti tu í do para ga ran tia de todo
di re i to cer to e in con tes tá vel.

Art. 58. A lei não po de rá ser in ter pre ta da ou apli ca da con tra o
in te res se co le ti vo.

Art. 59. Ne nhum re cur so ju di ciá rio é per mi ti do con tra a in ter -
ven ção nos es ta dos, de cla ra ção de es ta do de sí tio, ele i ção pre si den ci al, ve ri -
fi ca ção de po de res, re co nhe ci men to, pos se, e per da de car gos pú bli cos ele ti vos 
to ma da de con tas pela Assem bléia e ou tros atos es sen ci al e ex clu si va men te
po lí ti cos, re ser va dos por esta Cons ti tu i ção ao ar bí trio de ou tro po der.

Pa rá gra fo úni co. Os ju í zes e tri bu na is apre ci a rão os atos dos ou tros
po de res so men te quan to à le ga li da de, ex clu í dos os as pec tos de opor tu ni da de 
ou con ve niên cia das me di das.

Art. 60. Ne nhum juiz po de rá de i xar de ga ran tir o di re i to de al guém 
sob fun da men to de não ha ver re mé dio pro ces su al para o caso. Se as sim
ocor rer, apli ca rá as re gras de ana lo gia ou eqüi da de, re sol ven do como se le gis -
la dor fos se.

Art. 61. Sob res pon sa bi li da de cri mi nal e nu li da de ab so lu ta do
ato, ne nhum juiz, por mo ti vo al gum, po de rá fun ci o nar em pro ces so no qual 
seja di re ta men te in te res sa do ou que diga res pe i to à so ci e da de de que seja
aci o nis ta, ou se re fi ra a im pos to que re ca ia so bre tí tu lo ou bem de qual quer
na tu re za, idên ti co a ou tros de que seja pro pri e tá rio. Igual men te não po de rá
fun ci o nar quan do cre dor ou de ve dor de al gu mas par tes.

Pa rá gra fo úni co. Até o se gun do grau, o pa ren te na tu ral, ci vil ou
afim do juiz, não po de rá ad vo gar pe ran te ele ou Tri bu nal de que faça par te. 
O im pe di men to es ten de-se aos ad vo ga dos só ci os do im pe di do.

Art. 62. O Júri terá a or ga ni za ção e as atri bu i ções que a lei or di -
ná ria lhe der. Será, po rém, de sua com pe tên cia o jul ga men to dos cri mes de
im pren sa e dos po lí ti cos, ex ce to os ele i to ra is.
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Art. 63. O Mi nis té rio Pú bli co será or ga ni za do, na União, por
uma lei da Assem bléia Na ci o nal e, nos es ta dos, pe las res pec ti vas Assem -
bléi as Le gis la ti vas.

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co é o ór gão da lei e da de fe sa so ci al.
§ 2º O che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral é o pro cu ra dor-ge ral

da Re pú bli ca, po den do, po rém, o mi nis tro da Jus ti ça dar-lhe ins tru ções e
de fen der pes so al men te a União pe ran te o Su pre mo Tri bu nal quan do con ve -
ni en te, ou avo car o co nhe ci men to de qual quer caso.

§ 3º O pro cu ra dor-ge ral será no me a do pela mes ma for ma e com
os mes mos re qui si tos dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal e terá os mes mos
ven ci men tos; só per de rá o car go por sen ten ça, ou me di an te de cre to fun da -
men ta do do pre si den te da Re pú bli ca, apro va do por dois ter ços da Assem -
bléia Na ci o nal; e, nos cri mes de res pon sa bi li da de, será pro ces sa do e jul ga do 
pelo Tri bu nal Espe ci al.

§ 4º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral só per de rão os
car gos por sen ten ça ou de cre to fun da men ta do do pre si den te da Re pú bli ca
pre ce den do pro pos ta do pro cu ra dor-ge ral e pro ces so ad mi nis tra ti vo em
que se rão ou vi dos.

§ 5º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co es ta du al, des de que se jam
for ma dos em Di re i to, te rão as se gu ra das pelo Esta do ga ran ti as aná lo gas às
que cons tam dos pa rá gra fos an te ri o res.

Art. 64. É as se gu ra da aos po bres a gra tu i da de da jus ti ça.

SEÇÃO IV
Da Jus ti ça Ele i to ral

Art. 65. Fica ins ti tu í da a Jus ti ça Ele i to ral, ten do por ór gãos: o
Tri bu nal Su pe ri or, na ca pi tal da União; um Tri bu nal Re gi o nal na ca pi tal de
cada es ta do, nas dos ter ri tó ri os que a lei de sig nar e no Dis tri to Fe de ral;
ju í zes ele i to ra is nas co mar cas e nos ter mos ju di ciá ri os. A lei fi xa rá o nú me -
ro dos ju í zes des ses tri bu na is, sen do o Su pe ri or pre si di do pelo vice-pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal e os Re gi o na is pe los vice-pre si den tes dos Tri -
bu na is da Re la ção.

§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or, além do seu pre si den te, com por-se-á
de ju í zes efe ti vos e subs ti tu tos, es co lhi dos do modo se guin te:

a) um ter ço sor te a do den tre os mi li ta res do Su pre mo Tri bu nal;
b) ou tro ter ço sor te a do den tre os de sem bar ga do res do Dis tri to

Fe de ral;
c) o ter ço res tan te no me a do pelo pre si den te da Re pú bli ca den tre

os ci da dãos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, do mi ci li a dos no
Dis tri to Fe de ral, e que não fo rem fun ci o ná ri os pú bli cos de mis sí ve is ad nu tum
nem ad mi nis tra do res de so ci e da de ou em pre sa que te nha con tra to com os
po de res pú bli cos ou isen ções, fa vo res ou pri vi lé gi os.
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§ 2º Os Tri bu na is Re gi o na is com por-se-ão por pro ces so idên ti co,
sen do um ter ço den tre os de sem bar ga do res da res pec ti va sede, ou tro den -
tre os ju í zes de di re i to da mes ma e o res tan te no me a do pelo pre si den te
da Re pú bli ca.

Art. 66. Os ma gis tra dos vi ta lí ci os te rão as fun ções de ju í zes ele i -
to ra is, se gun do a lei de ter mi nar. Ca be rá, po rém, à Jus ti ça Ele i to ral:

a) fa zer o alis ta men to;
b) re sol ver so bre ine le gi bi li da de e pro ce der à apu ra ção dos su frá -

gi os e à pro cla ma ção dos ele i tos;
c) pro ces sar e jul gar os de li tos ele i to ra is;
d) con ce der ha be as cor pus em ma té ria ele i to ral;
e) to mar e pro por as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que as ele i -

ções se re a li zem no tem po e na for ma de ter mi na dos em lei.
§ 1º Aos ma gis tra dos ele i to ra is se rão as se gu ra das as ga ran ti as da 

ma gis tra tu ra to ga da.
§ 2º Ha ve rá re cur so para o Tri bu nal Su pe ri or de qual quer de ci são

fi nal em ma té ria de alis ta men to, ine le gi bi li da de, apu ra ção, ou pro cla ma ção
de ele i tos. A de ci são do Tri bu nal Su pe ri or é de fi ni ti va, sal vo quan do se
tra tar de in cons ti tu ci o na li da de, ha be as cor pus ou man da do de se gu ran ça,
ca sos em que ha ve rá re cur so para o Su pre mo Tri bu nal.

SEÇÃO V
Do Con se lho Su pre mo

Art. 67. Fica ins ti tu í do, na ca pi tal da União, o Con se lho Su pre mo,
com pos to de 35 Con se lhe i ros efe ti vos, e mais tan tos ex tra or di ná ri os quan tos
fo rem os ci da dãos so bre vi ven tes, de po is de ha ve rem exer ci do por mais de
três anos a pre si dên cia da Re pú bli ca.

§ 1º São con di ções para es co lha ou no me a ção de con se lhe i ro: ser
bra si le i ro nato e ma i or de 35 anos; es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
ter re co nhe ci da ido ne i da de mo ral e re pu ta ção de no tá vel sa ber ou ter exer -
ci do car gos su pe ri o res da ad mi nis tra ção ou da ma gis tra tu ra, ou se sa li en ta -
do no Po der Le gis la ti vo Na ci o nal, ou, de ou tro modo, por sua ca pa ci da de
téc ni ca ou ci en tí fi ca.

§ 2º Os con se lhe i ros te rão re si dên cia obri ga tó ria na ca pi tal da
União e um sub sí dio igual ao dos de pu ta dos.

§ 3º Os con se lhe i ros efe ti vos se rão es co lhi dos:
a) vin te e um, sen do um por es ta do e um pelo Dis tri to Fe de ral,

me di an te ele i ção pela Assem bléia Le gis la ti va lo cal;
b) três por ele i ção de se gun do grau, pe los de le ga dos das Uni ver -

si da des da Re pú bli ca ofi ci a is ou re co nhe ci das pela União;
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c) cin co re pre sen tan tes dos in te res ses so ci a is de or dem ad mi nis -
tra ti va, mo ral e eco nô mi ca, por ele i ção em se gun do grau, de sig nan do a lei
as en ti da des a quem in cum be tal re pre sen ta ção e o modo da es co lha;

d) seis no me a dos pelo pre si den te da Re pú bli ca em lis ta, de 20
no mes, or ga ni za da por uma co mis são com pos ta de sete de pu ta dos, ele i tos
pela Assem bléia Na ci o nal, por voto se cre to, e sete mi nis tros, do Su pre mo
Tri bu nal, ele i tos por este, pela mes ma for ma.

§ 4º Os con se lhe i ros ser vi rão por sete anos, po den do ser re e le i tos 
ou re no me a dos. Em caso de vaga, o su ces sor será no me a do para um novo
se tê nio.

§ 5º Os con se lhe i ros go za rão das imu ni da des as se gu ra das aos
de pu ta dos à Assem bléia Na ci o nal.

§ 6º Os cri mes de res pon sa bi li da de dos con se lhe i ros se rão de fi ni -
dos em lei, que lhes re gu la rá o pro ces so e o jul ga men to pelo Tri bu nal Espe ci al.

Art. 68. O Con se lho Su pre mo será ór gão téc ni co con sul ti vo e
de li be ra ti vo com fun ções po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas; man te rá a con ti nu i da de
ad mi nis tra ti va na ci o nal; au xi li a rá, com o seu sa ber e ex pe riên cia, os ór gãos
do go ver no e os po de res pú bli cos, por meio de pa re ce res, me di an te con sul -
ta; de li be ra rá e re sol ve rá so bre os as sun tos de sua com pe tên cia, fi xa da nes ta 
Cons ti tu i ção.

§ 1º O Con se lho Su pre mo fun ci o na rá per ma nen te men te, e di vi -
dir-se-á em se ções pelo modo que o re gi men to in ter no pres cre ver.

§ 2º Em gra ves emer gên ci as da vida na ci o nal, po de rá o Con se lho 
re u nir-se em ses são ple na, sob con vo ca ção do pre si den te da Re pú bli ca, e
sob sua pre si dên cia, to man do as sen to na re u nião, e vo tan do os mem bros do 
Con se lho Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal, o pre si den te da Assem bléia Na ci o nal,
o do Su pre mo Tri bu nal e o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

§ 3º Po de rá tam bém o pre si den te da Re pú bli ca con vo car o
Con se lho, sem pre que lhe pa re cer con ve ni en te ouvi-lo di re ta men te acer ca
de as sun tos re le van tes de na tu re za po lí ti ca ou ad mi nis tra ti va, ca ben do, nes sas 
re u niões, tam bém àque le a pre si dên cia.

§ 4º As con sul tas po de rão ser en vi a das ao Con se lho:
a) pelo pre si den te da Re pú bli ca;
b) pela Mesa da Assem bléia Na ci o nal ou pela Co mis são Per ma -

nen te;
c) pe los pre si den tes dos Esta dos;
d) pe las Me sas das Assem bléi as dos es ta dos ou dos Con se lhos

Mu ni ci pa is.
§ 5º As con sul tas se rão res pon di das pe las res pec ti vas se ções;

mas, as re so lu ções só po de rão ser to ma das em ses são do Con se lho e por
ma i o ria de vo tos pre sen te a ma i o ria ab so lu ta dos con se lhe i ros.
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Art. 69. Com pe te pri va ti va men te ao Con se lho Su pre mo:
1) or ga ni zar o seu re gi men to in ter no, e a sua se cre ta ria, pro pon do à 

Assem bléia Na ci o nal a cri a ção ou a su pres são de em pre gos, res pe i ta dos
quan to à no me a ção, li cen ça e exo ne ra ção os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção.

2) au to ri zar ou não a in ter ven ção nos es ta dos, quan do ela com -
pe tir ex clu si va men te ao pre si den te da Re pú bli ca;

3) opi nar, pre vi a men te, so bre os de cre tos, as ins tru ções e os re -
gu la men tos que o pre si den te ou seus mi nis tros hou ve rem de ex pe dir para a 
exe cu ção das leis;

4) apro var ou não a no me a ção dos mi nis tros de es ta dos e do pre -
fe i to do Dis tri to Fe de ral;

5) ele ger três mem bros do Tri bu nal Espe ci al;
6) ela bo rar, de cin co em cin co anos, quan do opor tu no, e de po is

de ou vi do o mi nis tro da Fa zen da e os pre si den tes dos es ta dos um pro je to
de lei, des ti na do a con ci li ar os res pec ti vos in te res ses eco nô mi cos e tri bu tá ri os,
im pe din do a du pla tri bu ta ção;

7) pro por à Assem bléia Na ci o nal mo di fi car a uni for mi da de dos
im pos tos fe de ra is, no caso do nº 20 do ar ti go 33;

8) re sol ver so bre a con ve niên cia de man ter-se ou não por mais
de 30 dias a de ten ção po lí ti ca, or de na da na vi gên cia do es ta do de sí tio; 

9) de ci dir so bre os re cur sos in ter pos tos nos ca sos de cen su ra
ime re ci da;

10) fa zer pu bli car, anu al men te, o re la tó rio dos seus tra ba lhos que 
será acom pa nha do dos pa re ce res, de li be ra ções e re so lu ções ado ta dos no pe -
río do anu al an te ri or;

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ain da ao Con se lho Su pre mo;
1) pro por à Assem bléia os pro je tos de lei que jul gar opor tu nos;
2) con vo car ex tra or di na ri a men te a Assem bléia Na ci o nal;
3) re pre sen tar à Assem bléia Na ci o nal con tra o pre si den te da

Re pú bli ca e os mi nis tros da Re pú bli ca e os mi nis tros de es ta dos, no sen ti do 
de lhes ser ins ta u ra dos o pro ces so de res pon sa bi li da de, re u nin do para esse
fim os ele men tos úte is à acu sa ção.

SEÇÃO VI
Do Orça men to e da Admi nis tra ção Fi nan ce i ra

Art. 70. No or ça men to é obri ga tó rio in clu ir, na re ce i ta, além dos
im pos tos e ta xas, o pro du to de ope ra ções de cré di to de qual quer na tu re za,
bem como os sal dos de de pó si tos e fun dos es pe ci a is; e na des pe sa, a apli ca ção
a se dar aos di nhe i ros pú bli cos de qual quer pro ce dên cia.
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§ 1º Só de po is de vo ta do, em lei es pe ci al, se in clu i rá no or ça men to 
qual quer tri bu to novo ou agra va ção do exis ten te.

 2º O or ça men to da des pe sa di vi dir-se-á em duas par tes: uma
fixa e ou tra va riá vel, não po den do aque la ser al te ra da se não em vir tu de de
lei an te ri or. A par te va riá vel obe de ce rá à ri go ro sa es pe ci a li za ção, pro i bi do o 
es tor no de ver ba.

§ 3º O pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá à Assem bléia, den tro do
pri me i ro mês da ses são anu al, a pro pos ta do or ça men to.

§ 4º A lei de or ça men to não con te rá dis po si ti vo es tra nho à re ce i ta 
pre vis ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te cri a dos. Não se
in clui nes ta pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para a aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e para 
ope ra ções de cré di to como an te ci pa ção da re ce i ta;

b) o modo de em pre gar o sal do do exer cí cio, ou de co brir o de fi cit.

Art. 71. É ve da do à Assem bléia con ce der cré di tos ili mi ta dos.
§ 1º Ne nhum cré di to es pe ci al, ou su ple men tar, se abri rá sem

ex pres sa au to ri za ção le gis la ti va. Os cré di tos ex tra or di ná ri os, po rém, po de -
rão ser aber tos em qual quer mês do exer cí cio, de acor do com a le gis la ção
or di ná ria, para des pe sas ur gen tes e im pre vis tas, em caso de ca la mi da de
pú bli ca, re be lião ou guer ra.

§ 2º Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, ne nhum cré di to
de cor ren te de au to ri za ção or ça men tá ria se abri rá se não no se gun do se mes tre
do exer cí cio e me di an te de mons tra ção de que o au men to, no pri me i ro se mes tre
da re ce i ta ar re ca da da so bre a or ça da, com por ta esse cré di to.

§ 3º Será su je i to ao re gis tro pré vio do Tri bu nal de Con tas qual -
quer ato da ad mi nis tra ção pú bli ca, que im por te pa ga men to a ser fe i to pelo
Te sou ro Na ci o nal, ou à sua con ta por es ta be le ci men to ban cá rio.

§ 4º Qu an do o Tri bu nal de Con tas for con trá rio ao ato do Exe cu -
ti vo e o pre si den te da Re pú bli ca in sis tir em pra ti cá-lo, o re gis tro far-se-á
sob pro tes to, co mu ni ca do o fato à Assem bléia Na ci o nal.

§ 5º Os con tra tos que, por qual quer for ma, di gam res pe i to à re ce -
i ta ou à des pe sa, não se rão de fi ni ti vos, sem o pré vio re gis tro do Tri bu nal de 
Con tas. A re cu sa do re gis tro sus pen de a exe cu ção do con tra to, até o pro -
nun ci a men to da Assem bléia.

§ 6º Não se cri a rá ne nhum en car go novo para o Te sou ro, sem
que a Assem bléia te nha au to ri za ção a aber tu ra do cré di to ou con sig na do
a res pec ti va ver ba no or ça men to.

Art. 72. Os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas se rão no me a dos
pelo pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção da Assem bléia Na ci o nal, e te -
rão as mes mas ga ran ti as dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal.
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Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas terá, quan to à or ga ni za ção
de seu re gi men to in ter no e de sua se cre ta ria, as mes mas atri bu i ções dos
tri bu na is ju di ciá ri os.

Art. 73. As con tas do pre si den te da Re pú bli ca, em ma té ria or ça -
men tá ria, com pre en de rão ex clu si va men te os atos por ele as si na dos e os
re sul tan tes de suas or dens es cri tas aos mi nis tros.

§ 1º A pres ta ção anu al de con tas do pre si den te e dos mi nis tros
de Esta do será apre sen ta da ao Tri bu nal, que a en vi a rá, com o seu pa re cer, à
Assem bléia Na ci o nal. Se até um mês de po is da aber tu ra da ses são le gis la ti va
anu al, a pres ta ção de con tas do exer cí cio an te ri or não hou ver sido re me ti da
ao Tri bu nal fará este a de vi da co mu ni ca ção à Assem bléia, para que tome as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

§ 2º O Tri bu nal de Con tas acom pa nha rá, dia a dia, di re ta men te
ou por in ter mé dio de suas de le ga ções, a exe cu ção or ça men tá ria, de modo
que ne nhu ma des pe sa se re a li ze sem o pré vio re gis tro do ato de em pe nho e
da or dem de pa ga men to.

§ 3º Ca be rá igual men te ao Tri bu nal, de po is de or ga ni za dos os
res pec ti vos pro ces sos, o jul ga men to das to ma das de con tas dos res pon sá ve is
por di nhe i ro e bens pú bli cos.

Art. 74. As dí vi das pro ve ni en tes de sen ten ça ju di ciá ria se rão
pa gas na or dem ri go ro sa da an ti güi da de dos pre ca tó ri os, den tro dos cré di tos
or ça men tá ri os aber tos para esse fim.

SEÇÃO VII
Da De fe sa Na ci o nal

Art. 75. O pre si den te da Re pú bli ca é o che fe su pre mo de to das as 
for ças mi li ta res da União e as ad mi nis tra rá por in ter mé dio dos ór gãos do
alto co man do.

§ 1º To das as ques tões re la ti vas à de fe sa na ci o nal se rão es tu da das e 
co or de na das pelo Con se lho Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal e pe los ór gãos
es pe ci a is cri a dos para aten der às ne ces si da des da mo bi li za ção na ci o nal.

§ 2º O Con se lho será pre si di do pelo pre si den te da Re pú bli ca e
dele fa rão par te os mi nis tros de Esta do, o che fe do Esta do-Ma i or do Exér ci to e
o che fe do Esta do-Ma i or da Arma da.

§ 3º A or ga ni za ção, o fun ci o na men to e a com pe tên cia do Con se lho
Su pe ri or se rão re gu la dos em lei.

Art. 76. O Bra sil não se em pe nha rá em guer ra de con quis ta, di re ta 
ou in di re ta men te, por si ou ali a da a ou tras po tên ci as.

§ 1º Incum bi rá ao pre si den te da Re pú bli ca e à Assem bléia Na ci o nal 
a di re ção po lí ti ca da guer ra, sen do as ope ra ções mi li ta res da com pe tên cia e
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res pon sa bi li da de do co man dan te-em-che fe dos exér ci tos em cam pa nha e
das for ças na va is.

§ 2º A de cla ra ção do es ta do de guer ra im pli ca rá a sus pen são das
ga ran ti as cons ti tu ci o na is que pos sam pre ju di car di re ta ou in di re ta men te a
se gu ran ça na ci o nal.

Art. 77. As For ças Arma das são ins ti tu i ções na ci o na is per ma nen tes, 
des ti na das a ga ran tir a se gu ran ça ex ter na da na ção e a de fe sa in ter na das
ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is e das leis.

§ 1º As For ças Arma das são es sen ci al men te obe di en tes, den tro
dos li mi tes da lei aos seus su pe ri o res hi e rár qui cos.

§ 2º Ne nhu ma for ça ar ma da será or ga ni za da, no ter ri tó rio bra si -
le i ro, sem con sen ti men to do pre si den te da Re pú bli ca, ou vi do o Con se lho
Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal. Com pe te pri va ti va men te à União es ta be le cer,
em lei es pe ci al, as con di ções ge ra is da or ga ni za ção das for ças não fe de ra is,
e sua uti li za ção, em caso de guer ra ou de mo bi li za ção, bem como os li mi tes
de seu efe ti vo, a na tu re za da ins tru ção a lhes ser dada, e a dis cri mi na ção do 
seu ma te ri al bé li co. Con si de ra-se for ça ar ma da qual quer agru pa men to de
in di ví du os su bor di na dos a uma or ga ni za ção e hi e rar quia, e dis pon do de
me i os de com ba te, mes mo si mu la dos.

Art. 78. Todo bra si le i ro é obri ga do, na for ma da lei, ao ser vi ço
mi li tar e a ou tros en car gos ne ces sá ri os à de fe sa da pá tria e das ins ti tu i ções
e, em caso de mo bi li za ção, pode-se-lhe dar o des ti no que me lhor con ve nha
às suas ap ti dões, quer nas For ças Arma das, quer nas or ga ni za ções do in te ri or.

§ 1º Ne nhum bra si le i ro po de rá exer cer di re i tos po lí ti cos, ou fun ção
pú bli ca, sem pro var que se não re cu sou às obri ga ções es ta tu í das em lei para 
com a de fe sa na ci o nal.

§ 2º O mi li tar, em ser vi ço ati vo das For ças Arma das, não po de rá
exer cer qual quer pro fis são a elas es tra nha, nem fa zer par te de agre mi a ções
po lí ti cas.

§ 3º O mi li tar, em ser vi ço ati vo das For ças Arma das, que ace i tar
car go pú bli co per ma nen te, a elas es tra nho será, com as van ta gens des te,
trans fe ri do para a re ser va.

§ 4º O mi li tar, em ser vi ço ati vo das For ças Arma das, que ace i tar
car go pú bli co tem po rá rio de no me a ção ou ele i ção, e não pri va ti vo da qua li -
da de de mi li tar, será con si de ra do agre ga do ao res pec ti vo qua dro, sem con tar
qua is quer van ta gens, in clu si ve tem po de ser vi ço ex ce to para re for ma.
Aque le que per ma ne cer em tal si tu a ção por mais de seis anos, con tí nu os ou
não, será trans fe ri do para a re ser va, com as van ta gens que lhe cou be rem
por lei.

Art. 79. As pa ten tes são ga ran ti das em toda a ple ni tu de aos ofi ci a is
da ati va, da re ser va ou re for ma dos, na for ma da lei.
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§ 1º Os ofi ci a is das For ças Arma das só per de rão suas pa ten tes e
seus pos tos por con de na ção su pe ri or a dois anos, pas sa da em jul ga do; ou
quan do, por tri bu na is mi li ta res com pe ten tes, e de ca rá ter per ma nen te,
fo rem, nos ca sos es pe ci fi ca dos em lei, de cla ra dos in dig nos do ofi ci a la to ou
com ele in com pa tí ve is. No pri me i ro caso, po de rá o Tri bu nal Mi li tar com pe -
ten te, aten den do à na tu re za, às cir cuns tân ci as do de li to e aos ser vi ços do
ofi ci al, de ci dir que seja re for ma do com as van ta gens de sua pa ten te.

§ 2º O aces so na hi e rar quia mi li tar obe de ce rá a con di ções es ta be -
le ci das em lei, fi xan do-se o va lor mí ni mo a re a li zar para o exer cí cio das
fun ções re la ti vas a cada grau ou pos to e as pre fe rên ci as de ca rá ter pro fis si o nal
para a pro mo ção. A sim ples con si de ra ção de ser vi ços pres ta dos e a an ti güi -
da de são re qui si tos para a pro mo ção, po rém, não a tor nam obri ga tó ria.

§ 3º Os tí tu los e pos tos mi li ta res são pri va ti vos do mi li tar em ati -
vi da de ou na re ser va.

§ 4º Os mi li ta res, de con for mi da de com as prer ro ga ti vas ine ren tes
ao pos to, são res pon sá ve is pe las ações, omis sões, abu sos e er ros que co me -
te rem ou to le ra rem no exer cí cio de suas fun ções. Os que lhes são su bor di na dos
fi ca rão isen tos de res pon sa bi li da de, pe los atos que pra ti ca rem por or dem
ex pres sa de seus su pe ri o res hi e rár qui cos.

Art. 80. Os mi li ta res e as se me lha dos te rão foro es pe ci al nos de li -
tos mi li ta res de fi ni dos em lei.

§ 1º Este foro com por-se-á de um Tri bu nal Mi li tar de Ape la ção, cu -
jos mem bros se rão na ma i o ria mi li ta res pro fis si o na is, e dos con se lhos e ju í zos
ne ces sá ri os para o pro ces so e jul ga men to dos cri mes. A lei de ter mi na rá a or ga -
ni za ção e a com pe tên cia des se Tri bu nal, ca ben do-lhe, po rém, quan to a re gi -
men to in ter no e se cre ta ria as mes mas atri bu i ções dos ou tros tri bu na is.

§ 2º A le gis la ção es pe ci al para o tem po de guer ra fi xa rá a com pe -
tên cia dos tri bu na is mi li ta res com am pli a ção de sua ju ris di ção aos ci vis e à
apli ca ção da pena de mor te nos cri mes con tra a se gu ran ça na ci o nal.

§ 3º Os mem bros do Tri bu nal Mi li tar de Ape la ção só per de rão os 
seus car gos por sen ten ça.

§ 4º Os au di to res só po de rão ser re mo vi dos a pe di do ou me di an te 
pro pos ta ou pré via au diên cia do Tri bu nal Mi li tar de Ape la ção, quan do as sim 
o exi gir o ser vi ço mi li tar.

§ 5º Nas trans gres sões dis ci pli na res não terá ca bi da o ha be as cor pus.

TÍTULO II
Dos Esta dos

Art. 81. Os Esta dos or ga ni zar-se-ão de acor do com a Cons ti tu i ção
e as leis que ado ta rem, res pe i ta dos os se guin tes prin cí pi os cons ti tu ci o na is.

a) for ma re pu bli ca na re pre sen ta ti va;
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b) in de pen dên cia e har mo nia dos po de res;
c) tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas, não po den do o seu pe río do 

ex ce der o dos car gos fe de ra is aná lo gos;
d) Po der Le gis la ti vo uni ca me ral;
e) au to no mia dos mu ni cí pi os;
f) ga ran ti as do Po der Ju di ciá rio;
g) di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is e so ci a is, as se gu ra dos nes ta

Cons ti tu i ção;
h) não re e le i ção dos pre si den tes dos es ta dos e dos pre fe i tos

mu ni ci pa is;
i) pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e com pe tên cia da

Assem bléia para de cre tá-la;
j) nor mas fi nan ce i ras e pres cri ções re la ti vas aos fun ci o ná ri os

pú bli cos, es ta be le ci das nes ta Cons ti tu i ção, e res tri ções nela im pos tas aos
po de res dos es ta dos.

§ 1º A es pe ci fi ca ção dos prin cí pi os aci ma enu me ra dos não ex clui 
a ob ser vân cia de qual quer pre ce i to ex plí ci to ou im plí ci to nes ta Cons ti tu i ção.

§ 2º É fa cul ta do aos es ta dos, me di an te apro va ção do pre si den te
da Re pú bli ca, ce le brar en tre si ajus te e con ven ções sem ca rá ter po lí ti co.

§ 3º Os es ta dos não po de rão re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos, 
de qual quer na tu re za, da União ou de ou tro es ta do.

§ 4º Os es ta dos e os mu ni cí pi os não po de rão con tra ir em prés ti mo
ex ter no sem a pré via aqui es cên cia da Assem bléia.

TÍTULO III
Do Dis tri to Fe de ral

Art. 82. A ca pi tal da União é a re si dên cia das au to ri da des na ci o na is 
e o ter ri tó rio de seu Dis tri to será sem pre fe de ra li za do, nele, exer cen do-se,
em toda a sua ple ni tu de, a ju ris di ção da que las, sem pre ju í zo da com pe tên cia
dos po de res lo ca is para os as sun tos de in te res se ex clu si va men te dis tri tal.

§ 1º As fun ções dos po de res lo ca is do Dis tri to Fe de ral se rão exe -
cu ti vas e de li be ras tes.

§ 2º As exe cu ti vas se rão exer ci das por um pre fe i to de li vre es co lha
do pre si den te da Re pú bli ca e cuja no me a ção será sub me ti da à apro va ção do 
Con se lho Su pre mo.

§ 3º As de li be ran tes se rão exer ci das por um Con se lho Mu ni ci pal, 
cujo nú me ro de mem bros se po de rá ele var até 30 dos qua is até seis se rão os
ma i o res con tri bu in tes bra si le i ros dos im pos tos de in dús tri as e pro fis sões e
pre di al; até 12, ele i tos pe los sin di ca tos e as so ci a ções de clas se e pe las cor po -
ra ções re pre sen ta ti vas dos in te res ses so ci a is em to dos os seus as pec tos de
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or dem ad mi nis tra ti va, mo ral, cul tu ral e eco nô mi ca; até 12, ele i tos me di an te
sis te ma pro por ci o nal, por su frá gio igual, di re to e se cre to.

§ 4º Ca be rá ao Con se lho Mu ni ci pal re sol ver so bre os ve tos do
pre fe i to que só po de rão ser re je i ta dos por dois ter ços dos con se lhe i ros.

§ 5º O Po der Ju di ciá rio será o da União.

Art. 83. A Lei Orgâ ni ca do Dis tri to Fe de ral, vo ta da pela Assem -
bléia Na ci o nal, e so men te re for má vel de três em três anos, dis cri mi na rá os
ser vi ços a car go do mes mo e os cus te a dos pela União.

Art. 84. As fon tes de re ce i ta do Dis tri to Fe de ral se rão os tri bu tos,
cuja de cre ta ção é da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos ou dos mu ni cí pi os.

TÍTULO IV
Dos Ter ri tó ri os

Art. 85. As re giões fron te i ri ças com pa í ses es tran ge i ros, in su fi ci en -
te men te cul ti va das e de po pu la ção in fe ri or a um ha bi tan te por qui lô me tro,
ou de sa bi ta das, cons ti tu i rão ter ri tó ri os, cu jos li mi tes se rão fi xa dos na lei
que os or ga ni zar.

§ 1º Os ter ri tó ri os, logo que ti ve rem po pu la ção su fi ci en te e me i os 
de vida pró pria bas tan tes, se rão, por lei es pe ci al, eri gi dos em Esta do ou,
me di an te ple bis ci to, in cor po ra dos a es ta dos li mí tro fes.

§ 2º A União dará aos es ta dos, que au fe ri rem ren das lí qui das dos 
ter ri tó ri os de les des mem bra dos a com pen sa ção que a lei fi xar, sob a for ma
de en cam pa ção de dí vi das pú bli cas, cu jos ju ros cor res pon dam ao va lor
da que las, ou de in de ni za ção equi va len te à re ce i ta por aque les ali ar re ca da da.

Art. 86. Até cem qui lô me tros para den tro da li nha fron te i ri ça,
ne nhu ma con ces são de ter ra, ou ex plo ra ção in dus tri al, co mer ci al, agrí co la,
ou de co mu ni ca ção, trans por tes, fon tes de ener gi as e usi nas, será fe i ta sem
au diên cia do Con se lho Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal e do Con se lho Su pre mo, 
as se gu ra do o pre do mí nio de ca pi ta is e tra ba lha do res na ci o na is.

§ 1º Ne nhu ma via de co mu ni ca ção, pe ne tran te ou de ori en ta ção
sen si vel men te nor mal à fron te i ra, se abri rá sem que fi quem as se gu ra das
li ga ções in te ri o res, ne ces sá ri as à se gu ran ça das zo nas por ela ser vi da.

§ 2º Até 100 qui lô me tros para den tro da li nha fron te i ri ça, as au -
to no mi as es ta du al e mu ni ci pal so fre rão, além das res tri ções des te ar ti go, as
que a lei con si de rar ne ces sá ri as à de fe sa na ci o nal.

TÍTULO V
Dos Mu ni cí pi os

Art. 87. Os es ta dos or ga ni za rão seus mu ni cí pi os, as se gu ran do-lhes
por lei, e de acor do com o de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al dos mes mos,
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um re gi me de au to no mia em tudo quan to lhes dis ser res pe i to ao pri va ti vo
in te res se.

§ 1º Os mu ni cí pi os de mais de dois mil con tos de ren da e cu jas
se des ti ve rem mais de cin qüen ta mil ha bi tan tes, e os que fo rem ca pi ta is de
es ta do, te rão car ta mu ni ci pal pró pria, de acor do com os prin cí pi os ge ra is
es ta be le ci dos pe las Assem bléi as Le gis la ti vas, e sub me ti da ao seu re fe ren dum.

§ 2º Os es ta dos po de rão cons ti tu ir em re gião, com a au to no mia,
as ren das e as fun ções que a lei lhe atri bu ir, um gru po de mu ni cí pi os con tí guos, 
uni dos pe los mes mos in te res ses eco nô mi cos. O pre fe i to da re gião será ele i to 
pe los con se lhe i ros dos mu ni cí pi os re gi o na is e o Con se lho Re gi o nal com -
por-se-á dos pre fe i tos des tes mu ni cí pi os.

§ 3º Ne nhum mu ni cí pio po de rá ser cons ti tu í do, ou man ti do, sem 
ren da su fi ci en te para o cus te io de um ser vi ço re gu lar de ins tru ção pri má ria, 
sa ú de pú bli ca e con ser va ção de es tra das e ruas.

§ 4º Os mu ni cí pi os só per de rão a au to no mia, po den do en tão ser
su pres sos, nos se guin tes ca sos:

a) in ca pa ci da de para pro ver às ne ces si da des nor ma is de sua
vida, de acor do, com as re gras es ta be le ci das pela Cons ti tu i ção de cada Esta do;

b) de fi cit or ça men tá rio de um ter ço ou mais de sua re ce i ta, du ran te 
três anos con se cu ti vos;

c) fal ta de pa ga men to de sua dí vi da fun da da por mais de dois
anos con se cu ti vos.

§ 5º A fu são, ou o des mem bra men to mu ni ci pal por lei do Esta do, 
de pen de rá do re fe ren dum po pu lar dos mu ni cí pi os in te res sa dos.

Art. 88. Os Con se lhos Mu ni ci pa is po de rão ser cons ti tu í dos me di -
an te re pre sen ta ção de clas ses. O Po der Exe cu ti vo, po rém, será exer ci do por
um pre fe i to, ele i to por su frá gio igual, di re to e se cre to.

Art. 89. É da ex clu si va com pe tên cia dos mu ni cí pi os de cre tar im -
pos tos pre di a is e de li cen ças, bem como ta xas de ser vi ços mu ni ci pa is, além
de ou tros que as leis es ta du a is lhes atri bu í rem.

TÍTULO VI
Dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos

Art. 90. Os car gos pú bli cos são aces sí ve is a to dos os bra si le i ros,
ob ser va das as con di ções que a lei es ta tu ir. Excep ci o nal men te, um es tran ge i ro 
po de rá ser con tra ta do para de sem pe nho de fun ção téc ni ca.

§ 1º Nin guém será no me a do para fun ção téc ni ca ad mi nis tra ti va,
sem pré via de mons tra ção de ca pa ci da de in te lec tu al, me di an te con cur so.

§ 2º A pri me i ra no me a ção será in te ri na, tor nan do-se efe ti va seis
me ses de po is de exer cí cio inin ter rup to e ve ri fi ca da pelo mi nis tro res pec ti -
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vo, pre ce den do in for ma ção dos che fes de ser vi ço, a ido ne i da de mo ral do no me -
a do e seu de vo ta men to ao de sem pe nho do car go.

§ 3º Inde pen dem de con cur so os car gos de con fi an ça, os de ca rá ter
tran si tó rio e os in fe ri o res que a lei ex ce tu ar.

Art. 91. A Assem bléia Na ci o nal vo ta rá o Esta tu to do Fun ci o ná rio 
Pú bli co, obe de cen do às se guin tes ba ses, des de já em vi gor:

a) o qua dro dos fun ci o ná ri os com pre en de rá to dos quan tos exer çam 
car go pú bli co per ma nen te, seja qual for a for ma do seu pa ga men to;

b) o fun ci o ná rio efe ti vo só per de rá o car go por con de na ção ju di ci al, 
ou pro ces so ad mi nis tra ti vo, re gu la do por lei, e no qual será ou vi do;

c) as pro mo ções se rão fe i tas me ta de por an ti güi da de e me ta de
por me re ci men to, apu ra do pelo ór gão que a lei cri ar;

d) a ida de má xi ma para a apo sen ta do ria ou a re for ma com pul só ria
será a de 68 anos, sal vo as ex ce ções des ta Cons ti tu i ção;

e) a in va li dez para o exer cí cio do car go de ter mi na rá a apo sen ta -
do ria ou a re for ma;

f) a ina ti vi da de nun ca po de rá ser mais re mu ne ra da do que a ati -
vi da de;

g) sal vo as ex ce ções da lei mi li tar, todo fun ci o ná rio terá di re i to a
um re cur so con tra a de ci são dis ci pli nar e a pos si bi li da de de re vi são pe ran te 
o ór gão que a lei cri ar e nos ter mos que ela pres cre ver;

h) o fun ci o ná rio é res pon sá vel pe los abu sos ou omis sões em que
in cor rer no exer cí cio do seu car go;

i) o fun ci o ná rio tem o de ver de ser vir à co le ti vi da de e não a
ne nhum par ti do, sen do-lhe, po rém, ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção e
opi nião po lí ti ca;

j) o fun ci o ná rio que usar de sua au to ri da de em fa vor de um par -
ti do, ou exer cer pres são par ti dá ria so bre os seus su bor di na dos, será pu ni do
com a per da do car go, se pro va do, em pro ces so ad mi nis tra ti vo ou ju di ciá rio,
que agiu por essa for ma.

Art. 92. Ne nhum em pre go po de rá ser cri a do, nem ven ci men to
al gum, ci vil ou mi li tar, es ti pu la do ou al te ra do se não por lei or di ná ria es pe ci al.

Art. 93. O ser vi ço de po lí cia ci vil é con si de ra do car re i ra ad mi nis -
tra ti va; e o fun ci o ná rio po li ci al for ma do em Di re i to go za rá de to das as
ga ran ti as as se gu ra das nes te tí tu lo.

Art. 94. Nas ca u sas pro pos tas con tra a União, os es ta dos, o Dis -
tri to Fe de ral, os ter ri tó ri os e os mu ni cí pi os, por le são pra ti ca da por fun ci o -
ná ri os, este será sem pre ci ta do e sua res pon sa bi li da de apu ra da no cur so da
ação.
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Pa rá gra fo úni co. A exe cu ção po de rá ser pro mo vi da con tra ele,
caso con de na do, ou con tra a en ti da de de que era fun ci o ná rio. Nes ta hi pó te se, 
será pro mo vi da exe cu ção re gres si va.

Art. 95. É ve da da a acu mu la ção de car gos re mu ne ra dos na
União, nos es ta dos e nos mu ni cí pi os, quer se tra te de car gos ex clu si va men te 
fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, quer de uns e ou tros si mul ta ne a men te.

§ 1º Exce tu am-se os de na tu re za téc ni ca e ci en tí fi ca, que não en -
vol vam fun ção ou au to ri da de ad mi nis tra ti va, ju di ci al ou po lí ti ca, e os de
en si no.

§ 2º As pen sões tam bém não po de rão ser acu mu la das , sal vo se,
re u ni das, não ex ce de rem o li mi te má xi mo fi xa do por lei, ou re sul ta rem de
car gos cuja acu mu la ção é per mi ti da.

§ 3º Não se con si de ra acu mu la tó rio o exer cí cio de co mis são tem -
po rá ria ou de con fi an ça, de cor ren tes do pró prio car go ou da mes ma na tu re za 
des te.

§ 4º A ace i ta ção de car go re mu ne ra do im por ta na per da dos ven -
ci men tos da ina ti vi da de. Qu an do se tra tar de car go ele ti vo, fi ca rá sus pen sa
in te gral men te a per cep ção dos ven ci men tos da ina ti vi da de, se o sub sí dio
da que le for anu al, ou du ran te as ses sões se es ti pen di a do ex clu si va men te
en quan to elas du ra rem.

TÍTULO VII
Da Na ci o na li da de e da Ci da da nia

SEÇÃO I
Dos Bra si le i ros

Art. 96. São bra si le i ros:
a) os nas ci dos no Bra sil;
b) os fi lhos de bra si le i ro, ou bra si le i ra, nas ci dos fora do Bra sil, se

nele es ta be le ce rem do mi cí lio;
c) os fi lhos de bra si le i ro, ou bra si le i ra, nou tro país ao ser vi ço do

Bra sil, em bo ra nes te não ve nham do mi ci li ar-se;
d) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil a 15 de no vem bro

de 1889, não de cla ra ram, seis me ses de po is de ter en tra do em vi gor a Cons ti -
tu i ção de 1891, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem;

e) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.

Art. 97. Per de-se a na ci o na li da de:

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro;
b) por ace i ta ção, sem li cen ça do pre si den te da Re pú bli ca, de pen são,

em pre go ou co mis são de país es tran ge i ro;
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c) por can ce la men to da na tu ra li za ção, pro van do-se que o na tu ra -
li za do dela se tor nou in dig no.

SEÇÃO II
Dos Ci da dãos

Art. 98. São ci da dãos os bra si le i ros alis tá ve is como ele i to res, ou
que de sem pe nhem ou te nham de sem pe nha do le gal men te fun ção pú bli ca.

§ 1º São ele i to res os bra si le i ros de qual quer sexo, ma i o res de 18
anos, alis ta dos na for ma da lei.

§ 2º Não po dem ser alis ta dos
a) os anal fa be tos;
b) as pra ças de pré, sal vo os alu nos das es co las mi li ta res de en si no 

su pe ri or; 
c) os que es ti ve rem com a ci da da nia sus pen sa, ou a ti ve rem per -

di do.

Art. 99. O alis ta men to ele i to ral e o voto são obri ga tó ri os para os
ho mens, sob as san ções que a lei de ter mi nar.

Pa rá gra fo úni co. A lei pro vi den ci a rá para que o ele i tor pos sa vo tar, 
quan do fora do país, ou em vi a gem no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 100. A ci da da nia sus pen de-se ou per de-se uni ca men te nos
ca sos aqui par ti cu la ri za dos.

§ 1º Sus pen de-se:

a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral;
b) por con de na ção cri mi nal, pas sa da em jul ga do, en quan to du ra -

rem seus efe i tos.

§ 2º Per de-se:

a) pela per da da na ci o na li da de;
b) por ale ga ção de qual quer mo ti vo, fe i ta com o fim de se isen tar 

de ônus que a lei im po nha aos bra si le i ros;
c) por ace i ta ção de tí tu lo no bi liá rio.

§ 3º A lei es ta be le ce rá as con di ções de re a qui si ção da ci da da nia.

SEÇÃO III
Dos Ine le gí ve is

Art. 101. São ine le gí ve is:
1) Em todo o ter ri tó rio da União:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, os pre si den tes e in ter ven to res dos

es ta dos, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, os go ver na do res dos ter ri tó ri os e os
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mi nis tros de Esta do, até seis me ses de po is de ces sa das de fi ni ti va men te as
res pec ti vas fun ções;

b) os mem bros do Po der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co, da
Jus ti ça Ele i to ral, dos Tri bu na is de Ape la ção Mi li tar e de Con tas e os che fes e 
sub che fes do Esta do-Ma i or do Exér ci to e da Arma da;

c) os pa ren tes na tu ra is, ci vis ou afins, em 1º e 2º gra us, do pre si -
den te da Re pú bli ca, até seis me ses de po is de ha ver este de i xa do de fi ni ti va -
men te as suas fun ções, sal vo para a Assem bléia Na ci o nal, se, em épo ca
an te ri or a ele i ção do mes mo, ti ve rem sido de pu ta dos, ou o fo rem quan do
ela se re a li zar;

d) os ina lis tá ve is como ele i tor.

2) Nos es ta dos, no Dis tri to Fe de ral e nos ter ri tó ri os:
a) os se cre tá ri os de Esta do e os che fes de Po lí cia, até seis me ses

de po is de ces sa das de fi ni ti va men te as res pec ti vas fun ções;
b) os co man dan tes de for ças do Exér ci to, da Arma da ou da Po lí cia

ali exis ten tes;
c) os pa ren tes na tu ra is, ci vis ou afins, em 1º e 2º gra us, dos pre si -

den tes e in ter ven to res dos es ta dos, do pre fe i to do Dis tri to Fe de ral e dos
go ver na do res dos ter ri tó ri os, até seis me ses de po is de ces sa das de fi ni ti va -
men te as res pec ti vas fun ções, sal vo, re la ti va men te às Assem bléi as Le gis la ti vas, 
ou à Na ci o nal, a ex ce ção da le tra c do nº 1.

3) Nos mu ni cí pi os:
a) os pre fe i tos;
b) as au to ri da des po li ci a is;
c) os fun ci o ná ri os do fis co;
d) os pa ren tes na tu ra is, ci vis ou afins, em 1º e 2º gra us, dos pre fe i -

tos, até seis me ses de po is de ces sa das de fi ni ti va men te as res pec ti vas fun ções,
sal vo, re la ti va men te aos Con se lhos Mu ni ci pa is e às Assem bléi as Le gis la ti vas,
ou à Na ci o nal, a ex ce ção da le tra c do nº 1.

TÍTULO VIII
Da De cla ra ção de Di re i tos e De ve res

Art. 102. A União as se gu ra a bra si le i ros, e es tran ge i ros re si den tes 
no Bra sil, a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à se gu ran ça
in di vi du al e à pro pri e da de, nos se guin tes ter mos:

§ 1º To dos são igua is pe ran te a lei, sem pri vi lé gio de nas ci men to, 
sexo, clas se so ci al, ri que za, cren ças re li gi o sas e idéi as po lí ti cas, des de que se 
não opo nham às de pá tria.

§ 2º A Re pú bli ca não re co nhe ce fo ros de no bre za nem cri a rá tí tu los
no bi liá ri os.
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§ 3º Nin guém po de rá ser obri ga do a fa zer, ou não fa zer al gu ma
co i sa, se não em vir tu de de lei.

§ 4º A ex ce ção de fla gran te de li to, nin guém po de rá ser pre so,
se não nos ca sos de ter mi na dos em lei, e me di an te or dem es cri ta da au to ri da de
com pe ten te.

§ 5º Toda pes soa de ti da ou pre sa será, den tro de 24 ho ras, apre -
sen ta da ao juiz com pe ten te que, em 72 ho ras, no má xi mo, porá o pa ci en te
em li ber da de, trans for ma rá a de ten ção em pri são ou man te rá esta, dan do
in con ti nen te, ao pre so uma nota ju di ci al com o mo ti vo da co a ção e o nome
das tes te mu nhas, se for o caso. Para a apre sen ta ção dos de li tos, ou pre sos
nos dis tri tos ru ra is, o juiz com pe ten te, ten do em con ta as dis tân ci as e as
di fi cul da des do trans por te, fi xa rá bi e nal men te, por ato ge ral, o pra zo re la ti vo 
a cada uma des sas cir cuns cri ções. Este pa rá gra fo não se apli ca às pri sões de 
ca rá ter mi li tar.

§ 6º Nin guém po de rá ser con ser va do em pri são se pres tar fi an ça
idô nea, nos ca sos que a lei de ter mi nar. A fi an ça não po de rá ser em di nhe i ro 
ou bens.

§ 7º Aos réus será as se gu ra do na lei a mais am pla de fe sa, com
to dos os me i os e re cur sos que lhes são es sen ci a is.

§ 8º Nin guém será sen ten ci a do se não pela au to ri da de com pe ten te, 
por lei an te ri or ao cri me e na for ma por ela de cla ra da.

§ 9º Nin guém po de rá ser pu ni do por fato não cri mi no so quan do
pra ti ca do, nem ter ma i or pena que a pres cri ta por lei na épo ca do cri me.

§ 10. A lei pe nal re tro a gi rá em be ne fí cio do de lin qüen te.
§ 11. Não ha ve rá pri são por dí vi das, mul tas ou cus tas.
§ 12. So men te a au to ri da de ju di ciá ria po de rá or de nar, e por pra zo

não ma i or de três dias, a in co mu ni ca bi li da de do pre so.
§ 13. Em to dos os as sun tos é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to 

pela im pren sa ou ou tra qual quer ma ne i ra sem de pen dên cia de cen su ra,
res pon den do cada um pe los abu sos que pra ti car, nos ca sos e pela for ma
que a lei pres cre ver. Não é per mi ti do o ano ni ma to. É as se gu ra do o di re i to
de res pos ta.

§ 14. O apa re ci men to de li vro ou pe rió di co in de pen de de li cen ça
de qual quer au to ri da de, li mi tan do-se a lei ex clu si va men te a to mar me di das 
quan to a pu bli ca ções, es pe tá cu los ou re pre sen ta ções imo ra is.

§ 15. Em caso ne nhum se rão apre en di dos li vros ou pe rió di cos,
se não por man da do ju di ci al, ou vi dos pre vi a men te os au to res, di re to res ou
edi to res dos mes mos.

§ 16. So men te os bra si le i ros po de rão exer cer a im pren sa po lí ti ca
ou no ti ci o sa, ou ne las ter in ge rên cia.
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§ 17. Ne nhum im pos to gra va rá di re ta men te o li vro, o pe rió di co,
nem a pro fis são de es cri tor ou jor na lis ta. Não se in clui nes ta pro i bi ção o
im pos to de ren da.

§ 18. Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
§ 19. É ve da da a apli ca ção de pena per pé tua, de ba ni men to, ou

de mor te, res sal va das, quan to a esta, as dis po si ções da le gis la ção mi li tar,
em tem po de guer ra.

§ 20. Dar-se-á o ha be as cor pus sem pre que al guém so frer, ou se
achar em imi nen te pe ri go de so frer, em sua li ber da de, vi o lên cia ou co a ção
por ile ga li da de ou abu so de po der.

§ 21. Quem ti ver um di re i to, cer to e in con tes tá vel, ame a ça do ou
vi o la do por ato ma ni fes ta men te ile gal do Po der Exe cu ti vo po de rá re que rer
ao juiz com pe ten te um man da do de se gu ran ça. A lei es ta be le ce rá pro ces so
su ma ri ís si mo que per mi ta ao juiz, den tro de cin co dias, ou vi da nes te pra zo, 
por 72 ho ras, a au to ri da de co a to ra, re sol ver o caso, ne gan do o man da do ou, 
se o ex pe dir, pro i bin do-a de pra ti car o ato, ou or de nan do-lhe res ta be le cer
in te gral men te a si tu a ção ame a ça do ou vi o la do por atos ma ni fes ta men te ile ga is 
do Po der Ju di ciá rio. Não será con ce di do o man da do, se o re que ren te ti ver,
há mais de 30 dias, co nhe ci men to do ato ile gal, ou se a ques tão for so bre
im pos tos, ta xas, ou mul tas fis ca is. Nes tes ca sos, ca be rá ao le sa do re cor rer
aos me i os nor ma is.

§ 22. Sal vo as ca u sas que, por sua na tu re za, per ten çam a ju í zos
es pe ci a is, não ha ve rá foro pri vi le gi a do, nem tri bu na is de ex ce ção.

§ 23. A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin guém po den do
ali pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a
ví ti mas de cri mes ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma
pres cri ta em lei.

§ 24. É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia, sal vo a cen su ra,
em caso de guer ra ou es ta do de sí tio.

§ 25. A to dos os bra si le i ros é lí ci to re u ni rem-se li vre men te e sem
ar mas, não po den do a Po lí cia in ter vir se não para man ter a or dem per tur ba da
ou ga ran tir o trân si to pú bli co. Com este fim, po de rá de sig nar o lo cal onde a 
re u nião deva re a li zar-se, con tan to que isto não im por te em im pos si bi li tá-la
ou frus trá-la.

§ 26. É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te
pe ti ção, aos po de res pú bli cos e de nun ci ar abu sos das au to ri da des.

§ 27. É ga ran ti do a quem quer que seja o li vre exer cí cio de qual -
quer pro fis são, com as li mi ta ções que a lei im pu ser, por mo ti vo de in te res se 
pú bli co.

§ 28. Ne nhum tri bu to se co bra rá se não em vir tu de de lei.
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§ 29. Em tem po de paz, sal vo a exi gên cia de pas sa por te, con ce di do
por au to ri da de fe de ral, qual quer um po de rá en trar no ter ri tó rio na ci o nal,
ou dele sair.

§ 30. Nem mes mo em es ta do de guer ra, o bra si le i ro po de rá ser
de por ta do ou ex pul so do ter ri tó rio na ci o nal.

§ 31. A União po de rá ex pul sar do ter ri tó rio na ci o nal os es tran ge i -
ros pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos in te res ses do país, sal vo se fo -
rem ca sa dos há mais de três anos com bra si le i ras ou ti ve rem fi lhos me no -
res bra si le i ros.

Art. 103. A União exi ge de bra si le i ros e es tran ge i ros re si den tes
no Bra sil o cum pri men to de de ve res, ex pres sos nos se guin tes ter mos:

§ 1º Todo in di ví duo, sal vo im pos si bi li da de fí si ca , tem o de ver
de tra ba lhar.

§ 2º Todo in di ví duo tem o de ver de pres tar os ser vi ços que, em
be ne fí cio da co le ti vi da de, a lei de ter mi nar, sob pena de per da dos di re i tos
po lí ti cos, além de ou tras que ela pres cre ver.

§ 3º Todo in di ví duo tem o de ver de de fen der esta Cons ti tu i ção e
de se opor às or dens evi den te men te ile ga is.

Art. 104. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos e de ve res ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clui ou tros, re sul tan tes da for ma de go ver no que ela
ado ta, do re gi me po lí ti co-so ci al que es ta be le ce e dos prin cí pi os que con sig na.

TÍTULO IX
Da Re li gião

Art. 105. Ne nhum cul to ou igre ja go za rá de sub ven ção ofi ci al
nem terá re la ção de de pen dên cia ou ali an ça com os Po de res Pú bli cos.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção di plo má ti ca do Bra sil jun to à
San ta Sé não im pli ca vi o la ção des te prin cí pio.

Art. 106. É in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça. Nos 
ter mos com pa tí ve is com a or dem pú bli ca e os bons cos tu mes, é ga ran ti do o
li vre exer cí cio dos cul tos.

§ 1º Inde pen de da cren ça e do cul to re li gi o so o exer cí cio dos di re i -
tos in di vi du a is, so ci a is e po lí ti cos.

§ 2º É ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção re li gi o sa.
§ 3º As as so ci a ções re li gi o sas ad qui rem a ca pa ci da de ju rí di ca nos 

ter mos da lei ci vil.
§ 4º Não se po de rá re cu sar, aos que per ten çam às clas ses ar ma das,

o tem po ne ces sá rio à sa tis fa ção de seus de ve res re li gi o sos, sem pre ju í zo dos 
ser vi ços mi li ta res.

§ 5º Sem pre que a ne ces si da de do ser vi ço re li gi o so se fi zer sen tir
nas ex pe di ções mi li ta res, nos hos pi ta is, nas pe ni ten ciá ri as ou ou tros es ta be -
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le ci men tos pú bli cos, será per mi ti da a ce le bra ção de atos cul tu ra is, afas ta do,
po rém, qual quer cons tran gi men to ou co a ção, e sem ônus para os co fres
pú bli cos.

§ 6º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca
dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes.

TÍTULO X
Da Fa mí lia

Art. 107. A fa mí lia está sob a pro te ção es pe ci al do Esta do e re pou sa 
so bre o ca sa men to e a igual da de ju rí di ca dos se xos; a lei ci vil, po rém, es ta -
be le ce rá as con di ções da che fia da so ci e da de con ju gal e do pá trio po der, e
re gu la rá os di re i tos e de ve res dos côn ju ges.

Art. 108. O ca sa men to le gal será o ci vil, cujo pro ces so e ce le bra ção 
se rão gra tu i tos.

§ 1º O ca sa men to é in dis so lú vel. A lei ci vil de ter mi na rá os ca sos
de des qui te e de anu la ção do ca sa men to.

§ 2º Ha ve rá sem pre ape la ção ex of fi cio, e com efe i to sus pen si vo
das sen ten ças anu la tó ri as de ca sa men to.

§ 3º A pos se do es ta do de ca sa do não po de rá ser con tes ta da, por
ter ce i ro, con tra as pes so as que nela se en con trem, ou seus fi lhos, se não
me di an te cer ti dão ex tra í da do re gis tro ci vil, pela qual se pro ve que al gu ma
de las é ou era le gal men te ca sa da com ou tra.

Art. 109. A pro te ção das leis quan to ao de sen vol vi men to fí si co e
es pi ri tu al dos fi lhos ile gí ti mos não po de rá ser di fe ren te da ins ti tu í da para
os le gí ti mos.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da aos fi lhos ile gí ti mos a in ves ti ga ção
da pa ter ni da de ou da ma ter ni da de.

Art. 110. Incum be à União, como aos es ta dos e aos mu ni cí pi os,
nos ter mos da lei fe de ral:

a) ve lar pela pu re za, sa ni da de e me lho ra men to da fa mí lia;
b) fa ci li tar aos pais o cum pri men to de seus de ve res de edu ca ção

e ins tru ção dos fi lhos;
c) fis ca li zar o modo por que os pais cum prem os seus de ve res

para com a pro le e cum pri-los sub si di a ri a men te;
d) am pa rar a ma ter ni da de e a in fân cia;
e) so cor rer as fa mí li as de pro le nu me ro sa;
f) pro te ger a ju ven tu de con tra toda ex plo ra ção, bem como con tra 

o aban do no fí si co, mo ral e in te lec tu al.
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TÍTULO XI
Da Cul tu ra e do Ensi no

Art. 111. São li vres a arte, a ciên cia, e o seu en si no.
§ 1º Incum be à União, aos es ta dos e aos mu ni cí pi os dar-lhes

pro te ção e fa vo re cer-lhes o de sen vol vi men to.
§ 2º Go zam do am pa ro e so li ci tu de dos po de res pú bli cos os mo -

nu men tos ar tís ti cos, bem como os his tó ri cos e os na tu ra is.
§ 3º Cabe à União im pe dir a emi gra ção do pa tri mô nio ar tís ti co

na ci o nal.
Art. 112. O en si no será pú bli co ou par ti cu lar, ca ben do àque le,

con cor ren te men te à União, aos es ta dos e aos mu ni cí pi os. O re gi me do en si no,
po rém, obe de ce rá a um pla no ge ral tra ça do pela União, que es ta be le ce rá os
prin cí pi os nor ma ti vos de or ga ni za ção es co lar e fis ca li za rá, por fun ci o ná ri os
téc ni cos pri va ti vos, a sua exe cu ção.

§ 1º Para o efe i to de con ce de rem di plo mas, po de rá a União
ofi ci a li zar ou equi pa rar às suas es co las par ti cu la res, cujo pro gra ma e
pro fes so ra do fo rem equi va len tes aos dos es ta be le ci men tos ofi ci a is con -
gê ne res.

§ 2º O en si no pri má rio é obri ga tó rio, po den do ser mi nis tra do no
lar do més ti co e em es co las ofi ci a is ou par ti cu la res.

§ 3º É gra tu i to o en si no nas es co las pri má ri as. Ne las será for ne ci do
gra tu i ta men te aos po bres o ma te ri al es co lar.

§ 4º Para lhes per mi tir o aces so às es co las se cun dá ri as e su pe ri o res,
a União, os es ta dos e os mu ni cí pi os es ta be le ce rão em seus or ça men tos ver bas
des ti na das aos alu nos ap tos para tais es tu dos e sem re cur so para ne les se
man te rem. O au xí lio será dado até o fim do cur so, sem pre que o edu can do
de mons trar apro ve i ta men to.

§ 5º Para a ad mis são de um can di da to em es co la pú bli ca, pro fis -
si o nal, se cun dá ria ou su pe ri or, le var-se-á em con ta so men te o me re ci men to, 
nada in flu in do a con di ção dos pais.

§ 6º Fica re co nhe ci da e ga ran ti da a li ber da de de cá te dra, não
po den do, po rém, o pro fes sor, ao mi nis trar o en si no, fe rir os sen ti men tos
dos que pen sam de modo di ver so.

§ 7º O en si no cí vi co, a edu ca ção fí si ca e o tra ba lho ma nu al são
ma té ri as obri ga tó ri as nas es co las pri má ri as, se cun dá ri as, pro fis si o na is ou
nor ma is.

§ 8º A re li gião é ma té ria fa cul ta ti va de en si no, nas es co las pú bli cas,
pri má ri as, se cun dá ri as, pro fis si o na is ou nor ma is, su bor di nan do à con fis são
re li gi o sa dos alu nos.
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TÍTULO XII
Da Ordem Eco nô mi ca e So ci al

Art. 113. A or dem eco nô mi ca deve ser or ga ni za da con for me os
prin cí pi os da jus ti ça e as ne ces si da des da vida na ci o nal, de modo que as se -
gu re a to dos uma exis tên cia dig na do ho mem. Den tro des ses li mi tes é
ga ran ti da a li ber da de eco nô mi ca.

Art. 114. É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, com o con te ú do e
os li mi tes que a lei de ter mi nar.

§ 1º A pro pri e da de tem, an tes de tudo, uma fun ção so ci al e não
po de rá ser exer ci da con tra o in te res se co le ti vo.

§ 2º A pro pri e da de po de rá ser ex pro pri a da, por uti li da de pú bli -
ca ou in te res se so ci al, me di an te pré via e jus ta in de ni za ção paga em di nhe i -
ro, ou por ou tra for ma es ta be le ci da em lei es pe ci al apro va da por ma i o ria
ab so lu ta dos mem bros da Assem bléia.

Art. 115. As ri que zas do sub so lo e as que das-d’água, se umas e
ou tras inex plo ra das, fi ca rão sob o re gi me da lei or di ná ria a ser vo ta da pela
Assem bléia Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A União po de rá fa zer con ces sões para ex plo ra ção
de mi nas e que das-d’água, mas so men te a bra si le i ros ou em pre sas or ga ni -
za das no Bra sil e com ca pi tal nele in te gra li za do. A lei re gu la rá o re gi me das 
con ces sões, fi xan do pra zos e es ti pu lan do cláu su las de re ver são.

Art. 116. Aque le que, por cin co anos inin ter rup tos, sem opo si ção
nem re co nhe ci men to de do mí nio alhe io, pos sui um tre cho de ter ra e a tor nou
pro du ti va pelo tra ba lho, ad qui re por isto mes mo a ple na pro pri e da de do
solo, po den do re que rer ao juiz que as sim o de cla re por sen ten ça.

§ 1º Fi ca rão pro pri e tá ri os gra tu i tos das ter ras de vo lu tas, onde
têm ben fe i to ri as, seus atu a is pos se i ros, se fo rem na ci o na is.

§ 2º So men te as pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no
po de rão dar afo ra men to. Nos con tra tos an te ri or men te ce le bra dos en tre par -
ti cu la res, o fo re i ro po de rá, a qual quer tem po, res ga tar o afo ra men to, pelo
pre ço de trin ta anu i da des, pa gas de uma vez.

§ 3º A plan ta ção, o edi fí cio e todo o pro du to do tra ba lho in cor po -
ra do ao solo, se va le rem pelo me nos me ta de des te, se rão le gal men te con si -
de ra dos o prin ci pal, ca ben do ao pro pri e tá rio do ter re no a jus ta in de ni za ção
do seu va lor.

Art. 117. É pro i bi da a usu ra. Con si de ra-se usu ra a co bran ça de
ju ros, in clu si ve co mis sões, que ul tra pas sem o do bro da taxa le gal. A lei es -
ta be le ce rá as pe nas des te cri me. Nos con tra tos vi gen tes, o de ve dor não será
obri ga do a pa gar juro além do do bro da taxa le gal, ain da quan do es ti pu lem 
o con trá rio.
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Art. 118. Na exe cu ção, ou na fa lên cia não fra u du len ta, não se
po de rá re du zir à mi sé ria o de ve dor. A lei, ou na sua fal ta o juiz, pro vi den ci a rá 
a tal res pe i to.

§ 1º Será im pe nho rá vel a casa de pe que na va lia que ser vir de
mo ra da ao de ve dor e sua fa mí lia, se ele não ti ver ou tros ha ve res.

§ 2º Nos mes mos te rmos, será tam bém im pe nho rá vel a pro pri e -
da de ru ral, des ti na da a pro ver à sub sis tên cia do de ve dor e sua fa mí lia.

Art. 119. To das as dí vi das, in clu si ve as fis ca is, pres cre ve rão em
cin co anos, quan do a lei não fi xar me nor pra zo.

Art. 120. É per mi ti da a so ci a li za ção de em pre sas eco nô mi cas,
quan do le va da a efe i to so bre o con jun to de uma in dús tria ou de um ramo
de co mér cio e re sol vi da por lei fe de ral. Para esse fim, po de rão ser trans fe ri das
ao do mí nio pú bli co, me di an te in de ni za ção e pa ga men to nos ter mos do § 2º
do art. 114.

§ 1º A União e os es ta dos po de rão, por lei fe de ral, in ter vir na
ad mi nis tra ção das em pre sas eco nô mi cas, in clu si ve para co or de ná-las, quan do
as sim exi ja o in te res se pú bli co.

§ 2º Ne nhu ma lei de so ci a li za ção será vo ta da sem au diên cia pré -
via do Con se lho Su pre mo e dos con se lhos téc ni cos na ci o na is ou es ta du a is,
le gal men te re co nhe ci dos, que te nham, pela sua es pe ci a li za ção e atri bu i ções, 
in te res se di re to na me di da.

Art. 121. A lei fe de ral de ter mi na rá o modo e os me i os pe los qua is 
o go ver no in ter vi rá em to das as em pre sas ou so ci e da des que de sem pe nhem 
ser vi ços pú bli cos, no sen ti do de li mi tar-lhes o lu cro à jus ta re tri bu i ção do
ca pi tal, per ten cen do o ex ces so, em dois ter ços, à União, aos es ta dos, ou aos
mu ni cí pi os.

Art. 122. Será re co nhe ci da a he ran ça ex clu si va men te na li nha
di re ta ou en tre côn ju ges. As he ran ças até dez con tos de réis se rão li vres de
qual quer im pos to, que daí por di an te será pro gres si vo. Os le ga dos pa ga rão
im pos to pro gres si vo.

Art. 123. É ga ran ti da a cada in di ví duo e a to das as pro fis sões a li -
ber da de de união para a de fe sa das con di ções do tra ba lho e da vida eco nô mi ca.

§ 1º As or ga ni za ções pa tro na is e ope rá ri as, bem como as con -
ven ções que ce le bra rem, se rão re co nhe ci das nos ter mos da lei.

§ 2º Ne nhu ma as so ci a ção po de rá ser dis sol vi da se não por sen ten ça
ju di ci al.

Art. 124. A lei es ta be le ce rá as con di ções do tra ba lho na ci da de e
nos cam pos, e in ter vi rá nas re la ções en tre o ca pi tal e o tra ba lho para os
co lo car no mes mo pé de igual da de, ten do em vis ta a pro te ção so ci al do
tra ba lha dor e os in te res ses eco nô mi cos do país.
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§ 1º Na le gis la ção so bre o tra ba lho, se rão ob ser va dos os se guin tes
pre ce i tos, des de já em vi gor, além de ou tras me di das úte is àque le du plo
ob je ti vo:

1) A tra ba lho igual cor res pon de rá igual sa lá rio, sem dis tin ção de
ida de ou de sexo.

2) A lei as se gu ra rá, nas ci da des e nos cam pos, um sa lá rio mí ni mo
ca paz de sa tis fa zer, con for me as con di ções de cada re gião, às ne ces si da des
nor ma is da vida de um tra ba lha dor, che fe de fa mí lia.

3) O dia de tra ba lho não ex ce de rá de oito ho ras e nas in dús tri as
in sa lu bres de seis. Em ca sos ex tra or di ná ri os, po de rá ser pror ro ga da até por
três ho ras, ven cen do o tra ba lha dor em cada hora o du plo do sa lá rio nor mal. 
A pror ro ga ção não po de rá ser fe i ta con se cu ti va men te por mais de três dias,
e não será per mi ti da nas in dús tri as in sa lu bres, nem aos que ti ve rem me nos
de 18 anos.

4) Será ga ran ti da ao tra ba lha dor a ne ces sá ria as sis tên cia em caso
de en fer mi da de, bem como à ges tan te ope rá ria, po den do a lei ins ti tu ir o
se gu ro obri ga tó rio con tra a ve lhi ce, a do en ça, o de sem pre go, os ris cos e aci -
den tes do tra ba lho e em fa vor da ma ter ni da de.

5) Toda em pre sa co mer ci al ou in dus tri al cons ti tu i rá, pa ra le la -
men te, com o fun do de re ser va do ca pi tal, e des de que este lo gre uma re mu -
ne ra ção jus ta, nos ter mos do art. 121, um fun do de re ser va do tra ba lho,
ca paz de as se gu rar, aos ope rá ri os ou em pre ga dos, o or de na do ou sa lá rio de 
um ano, se por qual quer mo ti vo a em pre sa de sa pa re cer.

6) Toda em pre sa, in dus tri al ou agrí co la, fora dos cen tros es co la res,
e onde tra ba lha rem mais de cin qüen ta pes so as, será obri ga da a man ter,
pelo me nos, uma es co la pri má ria para o en si no gra tu i to de seus em pre ga -
dos, tra ba lha do res e seus fi lhos. Pro vi den ci a rá igual men te so bre a as sis tên -
cia mé di ca.

7) A le gis la ção agrá ria fa vo re ce rá a pe que na pro pri e da de, fa cul -
tan do ao po der pú bli co ex pro pri ar os la ti fún di os, se hou ver con ve niên cia
de os par ce lar em be ne fí cio do cul ti va dor ou de os ex plo rar sob for ma co o -
pe ra ti va.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio Pú bli co da União e dos es ta dos ve lar
pela es tri ta apli ca ção das nor mas pro te to ras do tra ba lha dor ur ba no ou ru ral,
bem como pres tar-lhes as sis tên cia gra tu i ta sem pre ju í zo das atri bu i ções
per ten cen tes aos ór gãos es pe ci a is que a lei cri ar para tal fim.

Art. 125. A as sis tên cia aos po bres é as se gu ra da pela União e pe los
es ta dos na for ma que a lei de ter mi nar.

Art. 126. A em pre sa jor na lís ti ca, no ti ci o sa ou po lí ti ca, não po de rá 
re ves tir a for ma de so ci e da de anô ni ma de ações ao por ta dor, nem dela
po de rá ser pro pri e tá ria ou aci o nis ta ne nhu ma pes soa ju rí di ca. A Assem bléia
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Na ci o nal vo ta rá uma lei de or ga ni za ção da im pren sa, na qual, além de ou tras
me di das, ga ran ti rá a si tu a ção de seu ope ra ri a do e de seus re da to res.

Art. 127. A va lo ri za ção re sul tan te de ser vi ços pú bli cos ou do
pro gres so so ci al, sem que o pro pri e tá rio do imó vel para isso te nha con cor ri -
do, per ten ce rá, pelo me nos em me ta de, à Fa zen da Pú bli ca.

§ 1º O pro du to des ta va lo ri za ção, como o do im pos to de trans -
mis são ca u sa mor tis e dos bens que pas sa rem ao Esta do por fal ta de her de i ros,
se rão apli ca dos ex clu si va men te nos ser vi ços de ins tru ção pri má ria e as sis -
tên cia so ci al.

§ 2º Nos mu ni cí pi os em que as ne ces si da des dos ser vi ços sa ni tá -
ri os não es go ta rem a cota de dez por cen to do art. 13, o sal do será apli ca do
tam bém nes tes ser vi ços.

Art. 128. A lei ori en ta rá a po lí ti ca ru ral no sen ti do da fi xa ção do
ho mem nos cam pos a bem do de sen vol vi men to das for ças eco nô mi cas do
país. Para isto, a lei fe de ral es ta be le ce rá um pla no ge ral de co lo ni za ção e
apro ve i ta men to das ter ras pú bli cas, sem pre ju í zo das ini ci a ti vas lo ca is, co -
or de na das com as di re tri zes da União. Na co lo ni za ção des sas ter ras se rão
pre fe ri dos os tra ba lha do res na ci o na is.

§ 1º A de fe sa con tra a seca será per ma nen te e os res pec ti vos ser -
vi ços cus te a dos pela União.

§ 2º A lei fe de ral po de rá pro i bir, li mi tar ou fa vo re cer a imi gra ção 
e a emi gra ção ten do em vis ta os in te res ses na ci o na is.

§ 3º Os ser vi ços de vi gi lân cia sa ni tá ria ve ge tal e ani mal se rão
fe de ra is, po den do a União pro i bir, con di ci o nar ou li mi tar a en tra da das
es pé ci es pre ju di ci a is, re ser va da aos Esta dos a le gis la ção com ple men tar.

TÍTULO XIII
Dis po si ções Ge ra is

Art. 129. É ve da do a qual quer dos três po de res de le gar as suas
atri bu i ções.

Pa rá gra fo úni co. Nin guém po de rá ser in ves ti do em fun ção de
mais de um dos três po de res nem ter mais de um car go ele ti vo.

Art. 130. A lei bra si le i ra de ter mi na a ca pa ci da de, o re gi me dos
bens e as re la ções ju rí di cas de to das as pes so as do mi ci li a das ou re si den tes
no Bra sil.

Art. 131. Na emer gên cia de agres são es tran ge i ra ou ve ri fi ca da
in sur re i ção ar ma da do povo ou da tro pa, a Assem bléia Na ci o nal po de rá
de cla rar em es ta do de sí tio qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, me di an te
as se guin tes pres cri ções:

1) O sí tio não será pri mi ti va men te de cre ta do por mais de 60 dias, 
po den do ser pror ro ga do, uma ou mais ve zes, por igual pra zo.
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2) O sí tio, além da cen su ra à cor res pon dên cia de qual quer na tu -
re za, li mi tar-se-á a res trin gir a li ber da de de lo co mo ção, re u nião, tri bu na e
im pren sa. Mas a cir cu la ção dos li vros, jor na is ou de qua is quer pu bli ci da des 
não será de modo ne nhum em ba ra ça da, des de que seus au to res, di re to res
ou edi to res os sub me tam a cen su ra. A sus pen são de um pe rió di co, por
inob ser vân cia da cen su ra, efe tu ar-se-á, por man da do ju di ci al, a pe di do do
Mi nis té rio Pú bli co e ou vi do o di re tor da que le, tudo no pra zo má xi mo de 72 
ho ras.

3) Ne nhum de ti do do sí tio será, sob mo ti vo al gum, re co lhi do a
edi fí cio ou lo cal des ti na do a réu de cri me co mum, nem des ter ra do para
tre chos de ser tos ou in sa lu bres do ter ri tó rio na ci o nal, ou dis tan tes mais de
mil qui lô me tros do pon to onde a de ten ção se efe tu ar.

4) A pri são não será acu mu la da com o des ter ro nem este trans -
for ma do em de gre do.

5) Nin guém será, em vir tu de de sí tio, de ti do ou con ser va do, em
cus tó dia, se não por ne ces si da de da de fe sa na ci o nal, em caso de agres são
es tran ge i ra, ou por au to ria ou cum pli ci da de na in sur re i ção, ou fun da dos
mo ti vos de nela vir a par ti ci par. Den tro de 30 dias após a de ten ção, o mi nis tro
da Jus ti ça en vi a rá ao pre si den te do Con se lho Su pre mo, uma nota com pro -
ba tó ria das ra zões de or dem pú bli ca que de ter mi nam man ter em cus tó dia o 
de ti do. O pre si den te do Con se lho fará pu bli car no jor nal ofi ci al a nota re ce -
bi da, e o Con se lho de ci di rá, den tro de oito dias, so bre a con ve niên cia de
man ter a de ten ção ou re la xá-la.

6) O sí tio não se es ten de rá aos Mem bros da Assem bléia Na ci o nal,
do Su pre mo Tri bu nal, do Con se lho Su pre mo, do Tri bu nal Su pe ri or, do
Tri bu nal de Con tas, e do Tri bu nal Mi li tar de Ape la ção, bem como aos pre -
si den tes dos es ta dos e Mem bros das res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas,
den tro das res pec ti vas cir cuns cri ções.

7) Ces sa do o es ta do de sí tio, ces sam ipso fac to os seus efe i tos.

§ 1º Na au sên cia da Assem bléia e obe de ci das às pres cri ções des te 
ar ti go, po de rá o sí tio ser de cre ta do pelo pre si den te da Re pú bli ca, an te ce -
den do aqui es cên cia da Co mis são Per ma nen te. Nes te caso, o voto da Co mis são 
Per ma nen te im por ta na con vo ca ção au to má ti ca da Assem bléia, para se
re u nir ex tra or di na ri a men te 30 dias de po is.

§ 2º Re u ni da a Assem bléia, o pre si den te da Re pú bli ca, den tro de
três dias, em men sa gem es pe ci al, re la ta rá, mo ti van do-as, as me di das de
ex ce ção que hou ve rem sido to ma das, e re me te rá os in qué ri tos e to dos os
do cu men tos que a elas se re fi ram. A Assem bléia apro va rá, en tão, ou sus pen -
de rá o sí tio de cre ta do.

§ 3º As au to ri da des que te nham or de na do tais me di das, se rão ci vil
e cri mi nal men te res pon sá ve is pe los abu sos co me ti dos.
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§ 4º Du ran te o sí tio, o pre si den te da Re pú bli ca de ter mi na rá, por
de cre to, o ob je to e os li mi tes da cen su ra, que não se exer ce rá se não nos ter mos
es tri tos des se ato. Não será cen su ra da a pu bli ca ção de atos ofi ci a is de qual -
quer dos po de res da Re pú bli ca, sal vo as me di das de na tu re za mi li tar. Da
cen su ra ime re ci da ca be rá re cur so do pre ju di ca do para o Con se lho Su pre mo 
que, den tro de se ten ta e duas ho ras, ou vi da a au to ri da de co a to ra, de ci di rá
so bre a pu bli ca ção do edi to ri al cen su ra do.

§ 5º A inob ser vân cia das pres cri ções des te ar ti go tor na rá ile gal a
co a ção e per mi ti rá aos pa ci en tes re cor re rem ao Po der Ju di ciá rio. Não será,
to da via, su je i ta ao exa me ju di ci al a de cla ra ção do sí tio pela Assem bléia ou a 
de cre ta ção do mes mo pelo pre si den te da Re pú bli ca se, nes te caso, an te ce -
der a aqui es cên cia da Co mis são Per ma nen te.

§ 6º Uma lei es pe ci al, con si de ra da adi ci o nal a esta Cons ti tu i ção,
re gu la rá o es ta do de sí tio em caso de guer ra.

Art. 132. Sem pre que esta Cons ti tu i ção ou a lei pres cre ve rem o
voto se cre to, a vo ta ção se fará por pro ces so que o tor ne ab so lu ta men te in de -
vas sá vel.

Art. 133. A Assem bléia Na ci o nal, por lei es pe ci al, vo ta da por
dois ter ços dos de pu ta dos e so men te re for má vel por este nú me ro po de rá
es ta be le cer os ca sos de des ti tu i ção dos car gos ele ti vos.

Art. 134. A Assem bléia po de rá cri ar a ban de i ra co mer ci al di fe -
ren te da de guer ra e mo di fi car esta, man ti das, po rém, as co res atu a is.

Art. 135. A Cons ti tu i ção po de rá ser re for ma da me di an te pro pos ta
de uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros da Assem bléia Na ci o nal,
ou de dois ter ços dos es ta dos, no de cur so de um ano, re pre sen ta do cada um 
de les pela ma i o ria de sua Assem bléia. No pri me i ro caso, a re for ma con si de -
rar-se-á apro va da se ace i ta me di an te três dis cus sões, por dois ter ços de
vo tos dos mem bros pre sen tes da Assem bléia e do Con se lho Su pre mo, em
dois anos con se cu ti vos. No se gun do caso, se ace i ta me di an te três dis cus sões,
por dois ter ços de vo tos dos mem bros pre sen tes da Assem bléia no ano
se guin te à pro pos ta dos es ta dos.

Pa rá gra fo úni co. A re for ma apro va da in cor po rar-se-á no tex to da 
Cons ti tu i ção, que será, sob a nova for ma, pu bli ca da com a as si na tu ra dos
mem bros da mesa da Assem bléia.

Art. 136. Con ti nu am em vi gor as leis que ex plí ci ta ou im pli ci ta -
men te não con tra ri a rem as dis po si ções des ta Cons ti tu i ção.

Dis po si ções Tran si tó ri as

I – Fica trans fe ri da a ca pi tal da União para um pon to cen tral do
Bra sil. O pre si den te da Re pú bli ca, logo que esta Cons ti tu i ção en trar em
vi gor, no me a rá uma co mis são, que, sob as ins tru ções do go ver no, pro ce de rá
a es tu dos de vá ri as lo ca li da des ade qua das à ins ta la ção da ca pi tal. Con clu í dos 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 689



tais es tu dos, se rão pre sen tes à Assem bléia Na ci o nal, que es co lhe rá o lo cal e
to ma rá, sem per da de tem po, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à mu dan ça. Efe tu a -
da esta, o atu al Dis tri to Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir o Esta do da Gu a na ba ra.

II – A Assem bléia Na ci o nal vo ta rá, em sua pri me i ra ses são or di -
ná ria, as leis que re gu lem:

a) o pro ces so e jul ga men to pe ran te o Tri bu nal Espe ci al;
b) as atri bu i ções dos mi nis tros de Esta do;
c) as fun ções, os de ve res e a res pon sa bi li da de dos Inter ven to res;
d) o es ta tu to dos fun ci o ná ri os pú bli cos;
e) a or ga ni za ção ju di ciá ria;
f) a or ga ni za ção e a li ber da de da im pren sa.
III – Os re cur sos exis ten tes no Su pre mo Tri bu nal so bre ques tões

que não fo rem de sua com pe tên cia, a me nos que es te jam em grau de em bar gos, 
ba i xa rão aos tri bu na is a que esta Cons ti tu i ção deu atri bu i ção para jul gá-los.

IV – Os ju í zes, ser ven tuá ri os de jus ti ça e de ma is fun ci o ná ri os
cu jos car gos, em vir tu de des ta Cons ti tu i ção, fo rem su pres sos, fi ca rão em
dis po ni bi li da de, com os or de na dos atu a is, e con tan do tem po de ser vi ço, até 
que se jam apro ve i ta dos, em pos tos de igua is ven ci men tos e ca te go ria, ou
apo sen ta dos de acor do com a lei.

V – Os vin te e um mem bros do pri me i ro Con se lho Su pre mo da
Re pú bli ca, re pre sen tan tes dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, se rão ele i tos no 
mes mo dia e pela mes ma for ma por que o fo rem os de pu ta dos à pri me i ra
Assem bléia Na ci o nal or di ná ria.

VI – Se rão, para to dos os efe i tos, vá li dos os ca sa men tos re li gi o sos,
des de que seja efe tu a do o re gis tro ci vil pe ran te o ofi ci al com pe ten te no pra -
zo de três anos, a con tar da pro mul ga ção da pre sen te Cons ti tu i ção, sal vo o
caso do art. 108, § 3º.

VII – Pra ti ca dos os atos para que foi con vo ca da, a Assem bléia
Cons ti tu in te dis sol ver-se á, in con ti nen te; e a ele i ção da pri me i ra Assem bléia 
Na ci o nal or di ná ria re a li zar-se-á 90 dias de po is. 

VIII – Esta Cons ti tu i ção será pro mul ga da pela Mesa da Assem bléia 
e as si na da pe los de pu ta dos pre sen tes. 

Extra í do de Diá rio Ofi cal da União, 16 de ju lho de 1934. Págs. 1-28, re pu bli ca do no D.ºU. de 19
de de zem bro de 1935.
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327.3 – PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DA
“COMISSÃO DOS 26” (1934)

Os re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni dos em Assem bléia
Cons ti tu in te para or ga ni zar um re gi me de mo crá ti co, que as -
se gu re a uni da de na ci o nal, a li ber da de, a jus ti ça, e o bem-es tar
so ci al e eco nô mi co, de cre tam e pro mul gam a se guin te

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A na ção bra si le i ra man tém como for ma de go ver no, sob o
re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va, cons ti tu í da pela
união per pé tua, e in dis so lú vel, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e

do Ter ri tó rio do Acre.
Art. 2º O ter ri tó rio na ci o nal, in di vi sí vel e ina li e ná vel, é o com pre en -

di do nos li mi tes es ta be le ci dos por for ça de pos se ime mo ri al, leis, tra ta dos,
con ven ções, la u dos de ar bi tra men to e re gras de di re i to in ter na ci o nal.

Art. 3º Os es ta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se ou 
des mem brar-se, para se ane xa rem a ou tros, ou for ma rem ou tros es ta dos,
me di an te a aqui es cên cia das res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas, em duas
ses sões or di ná ri as su ces si vas, e apro va ção por lei fe de ral.

Art. 4º To dos os po de res ema nam do povo e em nome dele são
exer ci dos, de acor do com a lei.

Art. 5º São ór gãos da so be ra nia na ci o nal, den tro dos li mi tes
cons ti tu ci o na is, os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, har mô ni cos
e in de pen den tes en tre si.



§ 1º É ve da do a qual quer dos três po de res de le gar as suas atri bu i -
ções.

§ 2º O ci da dão in ves ti do em fun ção de qual quer des ses po de res
não po de rá exer cer as de ou tro nem ocu par mais de um car go ele ti vo, res -
sal va do o dis pos to no art. 78.

Art. 6º A ban de i ra, o hino, o es cu do e as ar mas na ci o na is de vem
ser usa dos em todo o ter ri tó rio na ci o nal nos ter mos que a lei de ter mi nar.

Pa rá gra fo úni co. A lei or di ná ria po de rá mo di fi car a ban de i ra
na ci o nal, man ti das as co res atu a is, e cri ar um pa vi lhão co mer ci al.

Art. 7º Com pe te pri va ti va men te à União:
1) or ga ni zar e man ter a de fe sa ex ter na, a po lí ti ca e se gu ran ça das 

fron te i ras, as For ças Arma das;
2) en ta bu lar e man ter re la ções com es ta dos es tran ge i ros, fir mar

tra ta dos e con ven ções in ter na ci o na is, con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças
es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;

3) pro ver aos ser vi ços da po lí cia ma rí ti ma e por tuá ria, sem pre ju í zo 
dos ser vi ços po li ci a is dos es ta dos; de de fe sa sa ni tá ria ge ral, de al fân de gas e
en tre pos tos de cor re i os, te lé gra fos, te le fo nes, ca bos sub ma ri nos, de na ve ga ção
aé rea, in clu si ve as res pec ti vas or ga ni za ções de ter ra;

4) fi xar o sis te ma mo ne tá rio, cu nhar e emi tir mo e da me tá li ca ou
fi du ciá ria, cri ar ban cos de emis são;

5) fis ca li zar as ope ra ções de ban cos e de se gu ros, a pro du ção e o
co mér cio de ar mas, de subs tân ci as tó xi cas ou bé li cas e de todo o ma te ri al de 
guer ra, e a apli ca ção das leis so ci a is;

Pa rá gra fo úni co. A nin guém é lí ci to im por tar ou pro du zir no
país, ma te ri al bé li co de qual quer na tu re za, sem aqui es cên cia dos po de res
da União.

6) con ce der e fis ca li zar as vias fér re as, que li guem por tos a fron -
te i ras na ci o na is ou sir vam a mais de um es ta do, di re ta men te ou em co ne xão 
com ou tras vias fér re as:

7) fi xar o pla no na ci o nal de edu ca ção, em to dos os gra us e ra mos, e 
as con di ções de equi pa ra ção dos ins ti tu tos de en si no se cun dá rio e su pe ri or, 
e exer cer so bre es tes a fis ca li za ção ne ces sá ria;

8) efe tu ar de ce nal men te o re cen se a men to ge ral da po pu la ção do
país;

9) or ga ni zar a de fe sa per ma nen te con tra os efe i tos da seca no
Nor des te;

10) le gis lar so bre: a) Di re i to ci vil, Di re i to co mer ci al, in clu si ve o
pro ces so de fa lên ci as, Di re i to pe nal, Di re i to aé reo; b) re gis tros pú bli cos;
de sa pro pri a ções, re qui si ções ci vis e mi li ta res, ra dio co mu ni ca ções; c) im pos tos
fe de ra is, bens do do mí nio fe de ral; d) or ga ni za ção dos ju í zos e tri bu na is que
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lhe com pe te man ter e pro ces so pe ran te eles; e) sis te ma ele i to ral da União,
dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, in clu si ve alis ta men to, pro ces so das ele i ções,
apu ra ção e re cur sos; f) en tra da e ex pul são de es tran ge i ros, pas sa por tes,
na tu ra li za ção, ex tra di ção; g) co lo ni za ção, emi gra ção e imi gra ção, po den do
ori en tar, re gu lar ou pro i bir esta úl ti ma; h) na ve ga ção de ca bo ta gem, pra ti ca -
gem de por tos, bar ras e rios, as se gu ra da a ex clu si vi da de da pri me i ra aos
na vi os na ci o na is, e, quan to à se gun da, pre fe rên cia a ci da dãos bra si le i ros; i)
re gi me dos por tos; sis te ma de pe sos e me di das, cir cu la ção in te res ta du al,
ter res tre, ma rí ti ma, flu vi al, la cus tre e aé rea, e res pec ti vas or ga ni za ções de
ter ra; j) ar bi tra gem co mer ci al, jun tas co mer ci a is, ca i xas eco nô mi cas; l) pla no 
na ci o nal de vi a ção fér rea, e de ro da gem; m) o tra ba lho, a pro du ção e o
con su mo, o co mér cio ex te ri or e in te res ta du al, o câm bio e a trans fe rên cia de
va lo res para os es tran ge i ros, po den do es ta be le cer as res tri ções ne ces sá ri as
para pre ve nir gra ves pre ju í zos à co le ti vi da de quan do a ação par ti cu lar ou a
li vre con cor rên cia se mos trem no ci vas ao bem pú bli co, ou in su fi ci en tes; n)
ri que zas do sub so lo, mi ne ra ção, si de rur gia, águas, ener gia elé tri ca, flo res -
tas, caça e pes ca, e sua ex plo ra ção; o) pro te ção de mo nu men tos na tu ra is,
ar tís ti cos e his tó ri cos; p) pro fis sões li be ra is e téc ni cas, in clu si ve im pren sa; q)
con di ções ge ra is de uti li za ção das for ças po li ci a is, es ta du a is, em caso de
mo bi li za ção ou de guer ra, bem como a na tu re za da ins tru ção mi li tar a lhes
ser mi nis tra da da or ga ni za ção mi li tar e dis cri mi na ção qua li ta ti va e quan ti -
ta ti va dos res pec ti vos ar ma men tos e mu ni ções; r) nor ma is fun da men ta is do
pro ces so ci vil e cri mi nal nas jus ti ças dos es ta dos; do re gi me pe ni ten ciá rio; dos
có di gos ru ra is; da as sis tên cia so ci al, pú bli ca e pri va da; da as sis tên cia ju di ciá ria; 
das es ta tís ti cas, de in te res se so ci al, e para a co mu ni ca ção de seus re sul ta dos;
s) em ge ral, so bre to das as ma té ri as de sua com pe tên cia, aci ma in di ca das.

§ 1º Os ser vi ços, atri bu i ções atos e de ci sões dos po de res fe de ra is
se rão de sem pe nha dos ou exe cu ta dos por fun ci o ná ri os da União, sal vo de
le ga ção des ta aos es ta dos, me di an te acor do com os go ver nos res pec ti vos.
Po de rá a União, por acor do in cum bir-se de exer cer e exe cu tar, por fun ci o -
ná ri os seus, atri bu i ções e ser vi ços es ta du a is.

§ 2º Os es ta dos te rão pre fe rên cia para a con ces são fe de ral dos ser vi -
ços por tuá ri os e ou tros, de uti li da de pú bli ca, em seus ter ri tó ri os res pec ti vos.

§ 3º A União po de rá con ce der aos es ta dos, em seus ter ri tó ri os, e
a par ti cu la res, em qual quer par te do país, a ex plo ra ção de li nhas te le grá fi cas
e te le fô ni cas, sem pre po rém, sob fis ca li za ção de seus fun ci o ná ri os e ob ser -
va das as leis ge ra is apli cá ve is, as sim como na fal ta ou in su fi ciên cia dos
ser vi ços de cor re i os e te lé gra fos, é fa cul ta do aos es ta dos pro vê-los, den tro
de seus ter ri tó ri os.

§ 4º As leis fe de ra is so bre as ma té ri as re fe ri das no nº 10 não ex clu em
a le gis la ção es ta du al, sub si diá ria ou com ple men tar, per ti nen te a pe cu li a ri da de
das con di ções lo ca is; e, em qual quer caso, não im pe dem ma i o res exi gên ci as,
aper fe i ço a men to, ou de ter mi na ções se cun dá ri as es ta be le ci das nas leis es ta du a is.
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§ 5º Com pe te aos es ta dos or ga ni zar e man ter ins ti tu tos de edu ca -
ção, ob ser va dos os prin cí pi os fun da men ta is es ta be le ci dos pela União na
for ma do nº 7 e es pe ci al men te os es ta be le ci men tos de en si no pri má rio e
pro fis si o nal gra tu i to para sa tis fa zer às ne ces si da des das suas po pu la ções.
Cabe à União ins ti tu ir e man ter es ta be le ci men tos de en si no su pe ri or e de
alta cul tu ra ge ral ou es pe ci a li za da e, quan do e onde cir cuns tân ci as es pe ci a is 
o jus ti fi quem, de qual quer gran de en si no; e exer cer onde se faça pre ci so,
por de fi ciên cia de re cur sos ou por ou tras cir cuns tân cia es pe ci a is, toda a
ação ne ces sá ria em fa vor da edu ca ção.

§ 6º Incum be a cada es ta do pro ver, a ex pen sas pró pri as, às ne -
ces si da des da sua ad mi nis tra ção; to da via, em ca sos de ca la mi da de pú bli ca,
a União pres ta rá so cor ro ao que os so li ci tar.

§ 7º Cabe aos es ta dos, em ge ral, todo e qual quer po der, ou Di re i -
to, que lhes não seja ne ga do por cláu su la ex pres sa, ou im plí ci ta con ti da nas
cláu su las ex pres sas des ta Cons ti tu i ção.

Art. 8º Cabe a União e aos es ta dos, con cor ren te men te, res sal va do 
o dis pos to no art. 7º:

a) pro mo ver a edu ca ção pú bli ca e o pro gres so das le tras, ar tes e
ciên ci as;

b) pro te ger a sa ú de pú bli ca e as se gu rar a as sis tên cia so ci al.
Art. 9º É fa cul ta do à União e aos es ta dos ce le brar acor dos sem

ca rá ter po lí ti co, para os fins do ar ti go 7º, § 1º, e es pe ci al men te, para uni for -
mi za ção de leis, re gras ou prá ti cas, ar re ca da ção de im pos tos, per mu ta de
in for ma ções, cri a ção, de sen vol vi men to ou ex plo ra ção de ser vi ços, no in te -
res se ge ral, in clu si ve re pres são da cri mi na li da de ser ta ne ja or ga ni za da.

Art. 10. É ve da do à União e aos es ta dos:
a) cri ar dis tin ções ou pre fe rên cia, en tre na tu ra is de es ta dos di fe -

ren tes ou en tre os vá ri os es ta dos, ou seus por tos;
b) es ta be le cer, sub ven ci o nar, ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos

re li gi o sos, ou ter re la ção de ali an ça ou de pen dên cia com qual quer cul to ou
igre ja, sem pre ju í zo, to da via, da re pre sen ta ção di plo má ti ca jun to à San ta Sé; 
e ad mi ti da a co la bo ra ção re cí pro ca em vis ta do in te res se co le ti vo;

c) ali e nar bens, ou con ce der pri vi lé gio, a não ser em vir tu de de
lei es pe ci al;

d) re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos de na tu re za le gis la ti va,
ad mi nis tra ti va ou ju di ciá ria;

e) re cu sar a co o pe ra ção de seus agen tes no in te res se dos ser vi ços 
pú bli cos cor re la tos;

f) fa zer guer ra en tre si, ou usar de re pre sá li as;
g) es ta be le cer ou ar re ca dar qua is quer tri bu tos com inob ser vân cia 

dos arts. 13 a 19 des ta Cons ti tu i ção.
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Art. 11. Será obri ga to ri a men te ob ser va da, pe los es ta dos e mu ni -
cí pi os, a no men cla tu ra dos car gos e fun ções ado ta da nes ta Cons ti tu i ção, ou
nas leis so bre ser vi ços su je i tos a nor mas fe de ra is.

Art. 12. A União não in ter vi rá em ne gó ci os pe cu li a res aos es ta -
dos, sal vo:

1º) para man ter a in te gri da de na ci o nal;
2º) para re pe lir in va são es tran ge i ra ou de um es ta do em ou tro;
3º) para pôr ter mo à guer ra ci vil;
4º) para ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res pú bli cos 

es ta du a is;
5º) para as se gu rar a ob ser vân cia dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is

men ci o na dos no art. 123 e a exe cu ção das leis fe de ra is;
6º) para re or ga ni zar as fi nan ças dos es ta dos quan do, sal vo for ça

ma i or, ces sa rem, por mais de dois anos con se cu ti vos, os pa ga men tos de sua 
dí vi da fun da da;

7º) para exe cu ção de or dens e de ci sões de ju í zes e tri bu na is fe de ra is.

§ 1º A in ter ven ção, para as se gu rar a ob ser vân cia dos pre ce i tos
cons ti tu ci o na is e na hi pó te se do nº 6, será de ter mi na da por lei fe de ral, que
lhe fi xa rá a am pli tu de e, quan do for o caso, a du ra ção, po den do ser esta
pror ro ga da por ou tra lei es pe ci al.

§ 2º No caso do nº 5, a in ter ven ção só terá lu gar de po is que a
Cor te Su pre ma, to man do co nhe ci men to da lei que a de ter mi nar e por pro vo -
ca ção do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, lhe de cla rar a cons ti tu ci o na li da de.

§ 3º Con si de ra-se im pe di do o exer cí cio dos Po de res Le gis la ti vo
ou Ju di ciá rio, lo ca is, quan do obs ta da a exe cu ção de seus de cre tos ou de ci sões,
ou ha ven do atra so, por mais de três me ses, no pa ga men to de ven ci men tos,
ou sub sí dio, de al gum de seus mem bros.

§ 4º A in ter ven ção não sus pen de as leis do Esta do, que con ti nu a rão 
a ser ob ser va das, sal vo as que a mo ti va rem, nem des ti tui as au to ri da des lo ca is
le gí ti mas, po den do, en tre tan to, afas tá-las, se vi sar co i bir seus ex ces sos.

§ 5º Com pe te pri va ti va men te à Cor te Su pre ma re qui si tar a in ter -
ven ção, para ga ran tir o li vre exer cí cio do Po der Ju di ciá rio lo cal, e é a mes ma
Cor te ou ao Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, con for me o caso, na hi pó te se
do nº 7. O Tri bu nal de sig na rá o in ter ven tor, ou o juiz que pro mo va ou fis ca -
li ze a exe cu ção da or dem ou de ci são.

§ 6º Com pe te ao pre si den te da Re pú bli ca:
a) exe cu tar a in ter ven ção de cre ta da pelo Po der Le gis la ti vo, ou

re qui si ta da pelo Ju di ciá rio;
b) in ter vir nos ca sos dos nos 1 e 2, e para as se gu rar a exe cu ção

das leis fe de ra is, as sim como por so li ci ta ção dos Po de res Le gis la ti vo ou
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Exe cu ti vo lo ca is, nos ter mos do nº 4, su je i tan do sem pre o seu ato à apro va ção 
ime di a ta da Assem bléia Na ci o nal.

§ 7º A le gi ti mi da de dos re pre sen tan tes dos po de res pú bli cos
es ta du a is ele ti vos, que so li ci ta rem a in ter ven ção no caso do nº 4, de pen de rá 
de pré via ave ri gua ção pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, que será con clu si va.

Art. 13. As ren das da União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os po dem
pro vir das se guin tes fon tes:

1º) tri bu tos, que com pre en dem:
a) im pos tos, ta xas, se los e con tri bu i ções es pe ci a is, ou de me lho -

ria, ine ren tes ao po der fis cal que lhes é pró prio;
b) mul tas.
2º) pre ços de bens e de ser vi ços, na ex plo ra ção de pro pri e da des e 

de in dús tri as.
§ 1º Os im pos tos, mul tas e se los co bra dos pela União se rão uni -

for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal; as sim, tam bém, os dos es ta dos e dos
mu ni cí pi os, nos ter ri tó ri os res pec ti vos.

§ 2º O pro du to das mul tas não po de rá ser atri bu í do, no todo ou
em par te, aos fun ci o ná ri os que as im pu se rem, ou con fir ma rem.

§ 3º É ve da do à União, aos es ta dos e aos mu ni cí pi os tri bu tar
bens e ren das e ser vi ços uns dos ou tros. A mes ma pro i bi ção se apli ca às
con ces sões de ser vi ços pú bli cos, quan to aos pró pri os ser vi ços con ce di dos e
aos bens uti li za dos ape nas para o ob je to de con ces são.

§ 4º São ve da dos os im pos tos in te res ta du a is e os in ter mu ni ci pa -
is, de qual quer na tu re za e sob qual quer de no mi na ção, res sal va do o dis pos -
to no art. 17, e as sim tam bém qua is quer tri bu tos de trân si to, de bar re i ra ou 
ou tros que, no ter ri tó rio dos es ta dos e no dos mu ni cí pi os, ou na pas sa gem
de um para ou tro, em ba ra cem ou per tur bem a li vre cir cu la ção de pes so as
ou co i sas, e dos ve í cu los que as trans por ta rem.

§ 5º É ve da do aos es ta dos e aos mu ni cí pi os es ta be le cer di fe ren ça
tri bu tá ria, em ra zão da pro ce dên cia de bens, pro du tos ou mer ca do ri as; e à
União de cre tar im pos tos que im por tem dis tin ções e pre fe rên ci as em fa vor
dos por tos de uns con tra os de ou tros es ta dos.

Art. 14. É da com pe tên cia ex clu si va da União de cre tar:
1º) im pos tos so bre:
a) im por ta ção de mer ca do ri as de pro ce dên cia es tran ge i ra;
b) o con su mo de qua is quer mer ca do ri as e uti li da des, sal vo de

ga so li na e de ou tros com bus tí ve is de mo tor de ex plo são;
c) a ren da ou pro ven tos de qual quer na tu re za;
d) a cir cu la ção, in clu si ve so bre a trans fe rên cia de fun dos para o

es tran ge i ro, sal vo o dis pos to no art. 15, 1, a.
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2º) ta xas de te lé gra fos e de cor re i os, bem como as de en tra da, sa í da
e es ta da de na vi os e ae ro na ves, sen do li vre o co mér cio de ca bo ta gem às mer ca -
do ri as na ci o na is e às es tran ge i ras que já te nham pago im pos to de im por ta ção;

3º) se los, quan to aos atos ema na dos do seu go ver no, aos ne gó ci os
da sua eco no mia, ou re gu la dos por lei fe de ral, ex ce to so bre as ven das a que
se re fe re o art. 15, 1, c.

§ 1º O im pos to ce du lar de ren da não po de rá in ci dir so bre a pro -
ve ni en te das pro pri e da des imo bi liá ri as.

§ 2º O im pos to so bre a ren da só po de rá in ci dir so bre os pro ve i tos 
ob ti dos na mo bi li za ção dos ca pi ta is es tan do do mes mo isen tos os ven ci -
men tos dos ma gis tra dos e dos fun ci o ná ri os pú bli cos ci vis ou mi li ta res e as
re mu ne ra ções dos em pre ga dos par ti cu la res de qual quer pro fis são, as sim
como os sub sí di os, apo sen ta do ri as, ju bi la ções, re for mas, pen sões, aju das de
cus tas, re pre sen ta ção e gra ti fi ca ções pro la bo re.

Art. 15. É da com pe tên cia ex clu si va dos es ta dos de cre tar:
1º) im pos tos so bre:
a) a trans mis são da pro pri e da de imo bi liá ria e ver são de imó ve is

para a for ma ção de so ci e da des;
b) a pro pri e da de ter ri to ri al;
c) as ven das, mes mo a con sig na ção, efe tu a das por pro du to res,

in dus tri a is e co mer ci an tes, sem dis cri mi na ção quan to à na tu re za ou pro ce -
dên cia dos pro du tos;

d) con su mo de ga so li na, ou de ou tro com bus tí vel de mo tor de
ex plo são;

2º) se los, quan to aos atos ema na dos dos seus go ver nos e dos
ne gó ci os da sua eco no mia, ou re gu la dos por lei es ta du al.

Art. 16. É pro i bi da a du pla tri bu ta ção.
Pa rá gra fo úni co. O im pos to so bre a trans mis são de bens cor pó re os

cabe aos es ta dos em cujo ter ri tó rio se achem si tu a dos e, so bre a trans mis são 
ca u sa mor tis de cré di tos, tí tu los e de ma is bens in cor pó re os, aos es ta dos em
que se ti ver aber to a su ces são. Qu an do a su ces são se te nha aber to no es tran -
ge i ro, será de vi do o im pos to ao es ta do onde os va lo res da he ran ça fo rem
li qui da dos, ou trans fe ri dos aos her de i ros.

Art. 17. Os es ta dos po de rão con ti nu ar a co brar os seus atu a is im -
pos tos de ex por ta ção, quer para o es tran ge i ro, quer para ou tros pon tos do
ter ri tó rio na ci o nal, so fren do, po rém, as ta xas vi gen tes no exer cí cio de 1933 a 
re du ção de 20% em 1º de ja ne i ro de cada ano a par tir de 1936, au to ma ti ca -
men te, in de pen den te de qual quer lei, de sor te que fi ca rão de fi ni ti va men te
ex tin tos em 1º de ja ne i ro de 1941, po den do ain da ser re du zi dos em ma i or
pro por ção ou su pri mi dos an tes des sa data.
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Pa rá gra fo úni co. Do mes mo modo se pro ce de rá em re la ção aos im -
pos tos que os es ta dos e mu ni cí pi os co brem, cu mu la ti va men te, cons tan tes dos
seus or ça men tos de 1933, e que lhes não se jam atri bu í dos pe los arts. 15 e 18.

Art. 18. É da com pe tên cia ex clu si va dos mu ni cí pi os de cre tar:
1º) im pos to so bre:
a) in dús tri as e pro fis sões;
b) li cen ças;
c) ren da da pro pri e da de imo bi liá ria, in clu si ve a pre di al ur ba na;
d) di ver sões pú bli cas;
2º) se los, quan to aos atos ema na dos do seu go ver no, aos ne gó ci os

de sua eco no mia, ou re gu la dos por de li be ra ção mu ni ci pal.
Art. 19. Qu a is quer ou tros im pos tos, não men ci o na dos nos arts.

14, 15 e 17, se rão da com pe tên cia pri va ti va dos es ta dos, que en tre ga rão, até
o se gun do tri mes tre do exer cí cio se guin te, qua ren ta por cen to das ar re ca da ções
res pec ti vas à União.

Art. 20. São do do mí nio da União:
a) os bens que lhes per ten cem nos ter mos das leis atu al men te em 

vi gor;
b) as ter ras de vo lu tas nos ter ri tó ri os;
c) os ter re nos de ma ri nhas e acres ci dos;
d) os rios e la gos, na ve gá ve is ou não, in clu si ve as res pec ti vas

águas, que ba nhem mais de um es ta do ou se jam li mí tro fes com pa í ses es tran -
ge i ros;

e) ilhas flu vi a is nas zo nas fron te i ri ças.

Art. 21. São do do mí nio dos es ta dos:
a) os bens de sua pro pri e da de pela le gis la ção atu al men te em vi gor, 

com as res tri ções do ar ti go an te ri or;
b) as mar gens dos rios e la gos na ve gá ve is.

TÍTULO II
Do Po der Le gis la ti vo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 22. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pela Câ ma ra dos Re pre -
sen tan tes e, nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção, com a co la bo ra ção da
Câ ma ra dos es ta dos.

§ 1º Nin guém pode ser, si mul ta ne a men te, mem bro das duas
Câ ma ras.

§ 2º Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos.
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Art. 23. As Câ ma ras re ú nem-se em Assem bléia Na ci o nal, na
ca pi tal da Re pú bli ca, sem de pen dên cia de con vo ca ção, aos 3 de maio de
cada ano, sob a pre si dên cia do pre si den te da Câ ma ra dos es ta dos e, em sua
fal ta, do pre si den te da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes.

§ 1º As Câ ma ras po dem ser con vo ca das ex tra or di na ri a men te
pela de le ga ção le gis la ti va per ma nen te, pelo pre si den te da Re pú bli ca, pelo
Con se lho Na ci o nal, ou pela ma i o ria dos mem bros de qual quer de las.

Art. 24. Insta la da a Assem bléia Na ci o nal, ou vi rá ela a men sa gem 
do pre si den te da Re pú bli ca, e pas sa rá à dis cus são do re la tó rio da de le ga ção 
le gis la ti va per ma nen te, res sal va da a apro va ção de seus atos pe las Câ ma ras
con for me a sua na tu re za e, por fim, ao exa me e de li be ra ção so bre as con tas
do pre si den te da Re pú bli ca e dos mi nis tros de Esta do, do exer cí cio ime di a -
ta men te an te ri or ou, pelo me nos, do pe núl ti mo.

§ 1º As Câ ma ras pas sa rão a fun ci o nar se pa ra da men te logo que
ul ti ma da a ma té ria cons tan te do pre sen te ar ti go, e ain da an tes, sem pre ju í zo 
des sa ma té ria, quan do o exi ja o ser vi ço le gis la ti vo.

§ 2º Caso não lhe se jam pre sen tes as con tas do pre si den te da
Re pú bli ca, ou dos mi nis tros de Esta do, com o pa re cer do Tri bu nal de
Con tas, a Assem bléia ele ge rá uma co mis são es pe ci al de in qué ri to so bre as
ca u sas da fal ta ve ri fi ca da e, co nhe cen do de seu pa re cer, de ter mi na rá as
pro vi dên ci as que se tor na rem pre ci sas.

§ 3º No caso do pa rá gra fo pre ce den te, ele i ta a co mis são de in qué ri to, 
pas sa rão as Câ ma ras a fun ci o nar se pa ra da men te, vol tan do a re u nir-se a
Assem bléia so men te para co nhe cer do re la tó rio da co mis são, e de li be rar so bre
ele.

Art. 25. A Assem bléia Na ci o nal se re u ni rá para as so le ni da des de 
ins ta la ção e en cer ra men to das ses sões or di ná ri as ou ex tra or di ná ri as, para
re ce ber o com pro mis so do pre si den te da Re pú bli ca, para ela bo rar o seu
re gi men to in ter no e o da de le ga ção le gis la ti va per ma nen te e para os de ma is 
fins cons tan tes do art. 24.

Art. 26. As Câ ma ras fun ci o nam anu al men te, até aos 3 de no vem -
bro, com a pre sen ça de uma dé ci ma par te, pelo me nos, de seus mem bros e,
sal vo quan do por ma i o ria de vo tos re sol ve rem em con trá rio, em ses sões
pú bli cas.

§ 1º As de li be ra ções, ex ce to nos ca sos es pe ci fi ca dos nes ta Cons ti -
tu i ção, se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, pre sen te a ma i o ria ab so lu ta dos 
mem bros da Câ ma ra.

§ 2º As Câ ma ras ele gem suas Me sas, re gu lam a po lí cia in ter na,
or ga ni zam seus re gi men tos e se cre ta ri as, ob ser va do o dis pos to no art. 46,
nº 7. O re gi men to as se gu ra rá a re pre sen ta ção das mi no ri as em to das as
co mis sões.
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§ 3º Ne nhu ma al te ra ção re gi men tal terá lu gar sem pré via pro -
pos ta es cri ta, im pres sa, dis tri bu í da em avul sos e dis cu ti da em dois dias,
pelo me nos, de ses são, e apro va da por ma i o ria ab so lu ta.

§ 4º O voto será se cre to, e nas de li be ra ções so bre no me a ções,
ve tos, e con tas do pre si den te da Re pú bli ca e dos mi nis tros de Esta do.

Art. 27. São ele gí ve is para o Po der Le gis la ti vo so men te os bra si -
le i ros na tos alis tá ve is como ele i to res.

Art. 28. Os de pu ta dos re ce be rão aju da de cus to para cada ses são
le gis la ti va e ven ce rão, anu al men te, sub sí dio pe cu niá rio, igual, pago em
pres ta ções men sa is, fi xa do em lei or di ná ria, por le gis la tu ra an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Será des con ta do um ter ço do sub sí dio cor res -
pon den te aos dias em que fal tar o de pu ta do ain da mes mo às re u niões da
de le ga ção le gis la ti va per ma nen te.

Art. 29. Os de pu ta dos são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras 
e vo tos, no exer cí cio das fun ções do man da to.

Art. 30. Os de pu ta dos, des de o re ce bi men to do di plo ma até a
ins ta la ção da nova Câ ma ra, não po de rão ser pro ces sa dos cri mi nal men te,
nem pre sos, sem li cen ça da res pec ti va Câ ma ra, sal vo caso de fla grân cia em
cri me ina fi an çá vel. Esta imu ni da de é ex ten si va ao su plen te ime di a to do
de pu ta do em exer cí cio.

§ 1º A pri são em fla gran te de cri me ina fi an çá vel será logo co mu -
ni ca da ao pre si den te da Câ ma ra res pec ti va, com a re mes sa do auto e dos
de po i men tos to ma dos, para que a Câ ma ra re sol va, so bre sua le gi ti mi da de e 
pro ce dên cia, au to ri zan do, ou não, o pros se gui men to da for ma ção da cul pa,
po den do negá-lo se con si de rar que o exi ge o in te res se pú bli co.

§ 2º Em tem po de guer ra, os de pu ta dos ci vis ou mi li ta res, in cor -
po ra dos às For ças Arma das por li cen ça de suas Câ ma ras, fi ca rão su je i tos as
leis e obri ga ções mi li ta res. 

Art. 31. Ne nhum de pu ta do, des de o re ce bi men to do di plo ma,
po de rá:

1) ce le brar con tra to com a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, es ta du -
al ou mu ni ci pal;

2) ace i tar ou exer cer co mis são ou em pre go pú bli co re mu ne ra do,
sal vo o dis pos to nes te ar ti go.

§ 1º Des de que em pos sa do, ne nhum de pu ta do po de rá:
1) ser di re tor de em pre sa ou ven cer re mu ne ra ção de pes soa na tu ral 

ou ju rí di ca, be ne fi ci a da com pri vi lé gio, isen ção ou fa vor, em vir tu de de
con tra to com a ad mi nis tra ção pú bli ca;

2) ocu par car go pú bli co, de que seja de mis sí vel ad nu tum.
§ 2º Será per mi ti do ao de pu ta do, me di an te li cen ça pré via da

Câ ma ra res pec ti va, de sem pe nhar mis são di plo má ti ca no es tran ge i ro.
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§ 3º Du ran te as re u niões das Câ ma ras, ou da de le ga ção le gis la ti va 
per ma nen te, se des ta fi zer par te, o de pu ta do, fun ci o ná rio ci vil ou mi li tar,
con ta rá tem po para pro mo ção, apo sen ta do ria, ju bi la ção ou re for ma, du ran te
duas le gis la tu ras, no má xi mo, e só re ce be rá dos co fres pú bli cos o sub sí dio
sem ou tro qual quer pro ven to do pos to, ou car go, que ocu pe, po den do, na
vi gên cia do man da to, ser pro mo vi do so men te por an ti gui da de, sal vo os
ca sos do art. 30, § 2º.

§ 4º A inob ser vân cia des te ar ti go, e seu § 1º, im por ta per da do
man da to, de cre ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, me di an te re que ri men to 
do pre-si den te da Câ ma ra res pec ti va, do de pu ta do ou ele i tor, ga ran ti da ple na
de fe sa ao in te res sa do.

Art. 32. O de pu ta do que fal tar às ses sões de sua Câ ma ra por seis
me ses con se cu ti vos será con si de ra do como re nun ci an te ao man da to e, se
per ten cer à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, subs ti tu í do na for ma do art. 10.

Art. 33. No de cur so do quar to mês de cada ses são anu al a Câ ma ra 
dos es ta dos, a dos re pre sen tan tes ele ge rão a de le ga ção le gis la ti va per ma -
nen te, a que com pe ti rá, no in ter reg no das ses sões le gis la ti vas:

a) ve lar pela ob ser vân cia da Cons ti tu i ção no ati nen te às prer ro -
ga ti vas do Po der Le gis la ti vo;

b) exer cer as atri bu i ções que os arts. 188, § 7º, 50, § 4º, e 71 lhe
con fe rem em re la ção ao veto, ao es ta do de sí tio, à li cen ça do pre si den te da
Re pú bli ca e, ad re fe ren dum da Câ ma ra com pe ten te, quan to a pro ces so e pri -
são de de pu ta dos, e no me a ção de ju í zes e fun ci o ná ri os;

c) cri ar co mis sões de in qué ri to, nos ca sos do art. 34;
d) con vo car ex tra or di na ri a men te a Assem bléia Na ci o nal.

§ 1º A de le ga ção le gis la ti va per ma nen te com por-se-á de um
mem bro por cada es ta do, um pelo Dis tri to Fe de ral e um pelo Ter ri tó rio do
Acre, ele i tos pela re pre sen ta ção de cada um em am bas as Câ ma ras.

§ 2º A de le ga ção le gis la ti va per ma nen te de li be ra rá por ma i o ria
ab so lu ta de seus mem bros.

§ 3º Insta la da a Assem bléia Na ci o nal, a de le ga ção le gis la ti va per -
ma nen te logo lhe apre sen ta rá mi nu ci o so re la tó rio dos tra ba lhos re a li za dos.

Art. 34. As Câ ma ras cri a rão co mis sões de in qué ri to so bre fa tos
de ter mi na dos sem pre que o re que rer a ter ça par te, pelo me nos, de seus
mem bros.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se a tais in qué ri tos as nor mas do pro -
ces so pe nal. 

Art. 35. As Câ ma ras po dem con vo car qual quer mi nis tro de Esta do
a com pa re cer pe ran te elas para pres tar in for ma ções so bre ques tões pré via e
ex pres sa men te de ter mi na das, ati nen tes a as sun tos de suas pas tas.
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A fal ta de com pa re ci men to do mi nis tro, sem jus ti fi ca ção, im por -
ta em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 1º Igual fa cul da de, e nos mes mos ter mos, ca be rá às co mis sões
per ma nen tes.

§ 2º As Câ ma ras, ou suas co mis sões, de sig na rão dia e hora para
ou vi rem os mi nis tros de Esta do, que lhes que i ram so li ci tar pro vi dên ci as
le gis la ti vas.

CAPÍTULO II
Da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes

Art. 36. A Câ ma ra dos Re pre sen tan tes com põe-se de de pu ta dos
do povo, ele i tos me di an te sis te ma pro por ci o nal e su frá gio di re to, igual e
se cre to, e de de pu ta dos das pro fis sões.

Art. 37. O nú me ro de re pre sen tan tes será fi xa do por lei e os do
povo em pro por ção que não ex ce de rá de um por 150.000 ha bi tan tes, até o
má xi mo de 20 e, des te para cima, de um por 250.000 ha bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Em todo o caso, não será re du zi do o nú me ro de 
re pre sen tan tes de cada es ta do, ad mi ti dos na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in -
te, e não ex ce de rá de 300 o to tal des ses de pu ta dos. Tam bém não será di mi -
nu í do o to tal dos re pre sen tan tes das pro fis sões, ad mi ti dos na mes ma
Assem bléia.

Art. 38. Os de pu ta dos das pro fis sões se rão ele i tos por qua tro
anos, de acor do com a lei or di ná ria, por su frá gio das as so ci a ções pro fis si o na is.

§ 1º Para o fim da re pre sen ta ção po lí ti ca, das pro fis sões, as as so -
ci a ções se rão clas si fi ca das em cír cu los pro fis si o na is de acor do com as
res pec ti vas afi ni da des e as con ve niên ci as eco nô mi cas e cul tu ra is do País,
con for me pres cre ver a lei or di ná ria:

a) a dis cri mi na ção dos cír cu los pro fis si o na is, ins pi rar-se-á, su ces -
si va men te, nas co ne xões téc ni cas, eco nô mi cas ou de sim ples fi na li da de das
pro fis sões;

b) a dis cri mi na ção dos cír cu los pro fis si o na is só po de rá ser mo di -
fi ca da pelo voto fa vo rá vel de dois ter ços dos mem bros da Câ ma ra dos Re -
pre sen tan tes;

c) ex ce tu a das as pro fis sões em que tal dis tin ção não seja pos sí -
vel, em cada cír cu lo pro fis si o nal ha ve rá dois gru pos dis tin tos, um das as so ci a -
ções pa tro na is, ou tro das as so ci a ções de em pre ga dos;

d) os gru pos pro fis si o na is se rão cons ti tu í dos de de le ga dos, das
as so ci a ções, ele i tos por su frá gio se cre to, igual e in di re to, em gra us su ces si vos,
da as so ci a ção ao mu ni cí pio, do mu ni cí pio ao Esta do e do Esta do à União.

§ 2º Nes ta ele i ção, nin guém po de rá exer cer o di re i to de voto em
mais de uma as so ci a ção pro fis si o nal.
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Art. 39. A cada cír cu lo pro fis si o nal to ca rá um nú me ro de De pu -
ta dos di vi sí vel por dois.

§ 1º Cada gru po do cír cu lo pro fis si o nal ele ge rá me ta de da de pu -
ta ção; quan do, po rém, só hou ver um gru po, este ele ge rá a to ta li da de.

§ 2º To dos os cír cu los te rão o mes mo nú me ro de de pu ta dos.
§ 3º Só po de rá ser ele i to de pu ta do das pro fis sões quem de for ma

real e efe ti va per ten ça a uma as so ci a ção pro fis si o nal que faça par te do gru po
pelo qual se pro ce de a ele i ção.

Art. 40. Em caso de vaga por per da de man da to, re nún cia ou
mor te do de pu ta do, será con vo ca do o su plen te na for ma da lei ele i to ral e,
na fal ta des te, quem for ele i to para pre en chê-la, sal vo se a vaga se der de po is
do ter ce i ro mês da úl ti ma ses são da le gis la tu ra.

Art. 41. Com pe te à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes a pri o ri da de de
dis cus são e vo ta ção do adi a men to e da pror ro ga ção da ses são le gis la ti va,
do sub sí dio dos de pu ta dos e do pre si den te da Re pú bli ca, bem como da
fi xa ção das for ças de ter ra e mar e, em ge ral, de to dos os pro je tos de lei de
or dem fis cal ou fi nan ce i ra.

CAPÍTULO III
Da Câ ma ra dos Esta dos

Art. 42. A Câ ma ra dos Esta dos com põe-se de ci da dãos ele gí ve is
nos ter mos do art. 27, ma i o res de 35 anos.

§ 1º Cada es ta do e o Dis tri to Fe de ral dará dois de pu ta dos à Câ ma ra 
dos Esta dos, ele i tos si mul ta ne a men te com os da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes.

§ 2º O man da to dos mem bros da Câ ma ra dos Esta dos dura oito
anos, re no van do-se a cor po ra ção por me ta des de qua tro em qua tro anos.

Na pri me i ra le gis la tu ra será de qua tro anos o man da to do re pre -
sen tan te e de cada es ta do que ti ver tido me nor vo ta ção. No caso de em pa te, 
o do mais moço.

Art. 43. É da atri bu i ção ex clu si va da Câ ma ra dos Esta dos:
a) apro var, ou não, as no me a ções dos ju í zes dos tri bu na is fe de ra is e 

dos mem bros do Con se lho Na ci o nal e do Tri bu nal de Con tas, do pro cu ra -
dor-ge ral da Re pú bli ca, res sal va do o dis pos to no art. 120, § 2º, e do pre fe i to
do Dis tri to Fe de ral, bem como as de sig na ções de che fes de mis sões di plo -
má ti cas no es tran ge i ro;

b) au to ri zar os em prés ti mos ex ter nos dos es ta dos e mu ni cí pi os.
Art. 44. Com pe te à Câ ma ra dos Esta dos a pri o ri da de de dis cus -

são e vo ta ção dos pro je tos de lei so bre in ter ven ção fe de ral e, em ge ral, dos
que in te res sa rem a um ou mais es ta dos, dis cri mi na da men te.

Art. 45. Além dos ca sos re fe ri dos no ar ti go pre ce den te, a Câ ma ra 
dos Esta dos par ti ci pa rá da ela bo ra ção das leis re fe ren tes a:

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 703



a) es ta do de sí tio;
b) sis te ma ele i to ral e re pre sen ta ção;
c) im pos tos e fi nan ças;
d) mo bi li za ção, de cla ra ção de guer ra, ce le bra ção da paz, e pas sa gem 

de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;
e) tra ta dos e con ven ções com as na ções es tran ge i ras;
f) co mér cio in ter na ci o nal e in te res ta du al;
g) na ve ga ção de ca bo ta gem nos rios e la gos de do mí nio da

União;
h) vias de co mu ni ca ção in te res ta du al;
i) sis te ma mo ne tá rio, de pe sos e me di das e re gi me de ban cos de

emis sões;
j) so cor ros aos es ta dos;
l) so bre as ma té ri as em que os es ta dos têm com pe tên cia le gis la ti va,

sub si diá ria, ou com ple men tar, nos ter mos do art. 7º, nº 10.

CAPÍTULO IV
Das Atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo

Art. 46. Com pe te pri va ti va men te ao Po der Le gis la ti vo, com a
san ção do pre si den te da Re pú bli ca:

1) de cre tar leis para com ple ta exe cu ção da Cons ti tu i ção;
2) ela bo rar anu al men te o or ça men to da re ce i ta e da des pe sa, e,

por pe río do cor res pon den te a cada le gis la tu ra, as leis de fi xa ção das For ças
Arma das da União;

3) dis por so bre a dí vi da pú bli ca da União e so bre os me i os de
pagá-la; re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção de suas ren das; au to ri zar
emis sões de pa pel mo e da de cur so for ça do e aber tu ra e ope ra ções de cré di tos;

4) au to ri zar a de cla ra ção, ou a pror ro ga ção, do es ta do de sí tio ou 
da in ter ven ção fe de ral nos es ta dos;

5) apro var as de li be ra ções das Assem bléi as Le gis la ti vas so bre in -
cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra men to de es ta dos, qual quer acor do
re a li za do en tre es tes;

6) re sol ver so bre a exe cu ção de obras e ma nu ten ção de ser vi ços
de in te res se na ci o nal e in te res ta du al, tais como:

a) os de co mu ni ca ções por via pos tal, te le grá fi ca, ra di o te le grá fi ca,
te le fô ni ca e ra di o te le fô ni ca;

b) os de por tos e al fân de gas;
c) os de de fe sa con tra a seca;

7) cri ar em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes e al te rar os ven ci -
men tos, sem pre por lei es pe ci al;
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8) trans fe rir tem po ra ri a men te, a Ca pi tal Fe de ral, quan do o exi gir 
a se gu ran ça na ci o nal;

9) le gis lar so bre:
a) o exer cí cio dos po de res fe de ra is e a fiel exe cu ção des ta Cons ti -

tu i ção;
b) me di das ne ces sá ri as para fa ci li tar, en tre os Esta dos, a re pres -

são e pre ven ção do cri me e as se gu rar a pri são e ex tra di ção de acu sa dos e
con de na dos;

c) or ga ni za ção do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos ser vi ços
ne las re ser va dos à União;

d) li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não po den do con ce dê-las, 
nem al te rar as con ce di das, por dis po si ções es pe ci a is;

e) to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, cons tan tes do art. 7º, 
ou de pen den tes de lei fe de ral por for ça des ta Cons ti tu i ção.

Art. 47. É da com pe tên cia ex clu si va do Po der Le gis la ti vo:
a) re sol ver, de fi ni ti va men te, so bre tra ta dos e con ven ções com as

na ções es tran ge i ras, in clu si ve os re la ti vos à paz, ce le bra dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca;

b) au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a or de nar a mo bi li za ção
mi li tar, a per mi tir a pas sa gem de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o -
nal, a de cla rar a guer ra se não mais for pos sí vel ou se ma lo grar o re cur so do 
ar bi tra men to, e a ne go ci ar a paz;

c) apro var ou sus pen der o es ta do de sí tio e a in ter ven ção nos
Esta dos, de cre ta dos no in ter reg no de suas re u niões;

d) con ce der anis tia;
e) pror ro gar as suas re u niões, sus pen dê-las ou adiá-las;
f) mu dar tem po ra ri a men te a sua sede;
g) au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a au sen tar-se do ter ri tó rio 

na ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. As re so lu ções das Câ ma ras na con for mi da de

des te ar ti go, as sim como as da Assem bléia Na ci o nal nos ca sos do art. 25,
se rão pro mul ga das e man da das pu bli car pelo Pre si den te da Assem bléia,
para que te nham os efe i tos le ga is.

CAPÍTULO V
Das Leis e Re so lu ções

Art. 48. Sal vas as ex ce ções dos arts. 41 e 44, to dos os pro je tos de
lei so bre as ma té ri as com pre en di das no art. 45 po dem ter ori gem, in dis tin -
ta men te, na Câ ma ra dos Re pre sen tan tes ou na Câ ma ra dos Esta dos:

a) de qual quer De pu ta do, ou co mis são da Câ ma ra;
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b) do Pre si den te da Re pú bli ca;
c) do Con se lho Na ci o nal.
Art. 49. O pro je to de lei ado ta do numa das Câ ma ras será sub me -

ti do à ou tra; e esta, se o apro var, en viá-lo-á ao Pre si den te da Re pú bli ca que, 
aqui es cen do, o san ci o na rá e pro mul ga rá.

Art. 50. Qu an do o Pre si den te da Re pú bli ca jul gar um pro je to de
lei, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal, ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is,
o ve ta rá, to tal ou par ci al men te, den tro de dez dias úte is, a con tar da que le
em que o re ce ber, de vol ven do-o, nes se pra zo e com os mo ti vos do veto, à
Câ ma ra de ori gem, se es ti ver fun ci o nan do.

§ 1º O si lên cio do Pre si den te da Re pú bli ca, no de cên dio, im por ta
a san ção.

§ 2º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra de ori gem, nes ta, den tro de 30 
dias do seu re ce bi men to, ou da re a ber tu ra dos tra ba lhos, será sub me ti do a
dis cus são úni ca, con si de ran do-se apro va do se ob ti ver o voto da ma i o ria
ab so lu ta dos mem bros da Câ ma ra. Nes te caso, o pro je to será re me ti do à ou tra
Câ ma ra, quan do esta te nha par ti ci pa do da sua ela bo ra ção e se for tam bém
apro va do, pe los mes mos trâ mi tes e pela mes ma ma i o ria, será en vi a do como 
lei, ao Pre si den te da Re pú bli ca, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 3º Con si de ra-se apro va do o veto pela Câ ma ra que se não pro -
nun ci ar so bre ele den tro de qua tro me ses da ses são or di ná ria em que lhe for 
sub me ti do, ca ben do à ou tra Câ ma ra pro nun ci ar-se em igual pra zo.

§ 4º No in ter reg no das ses sões le gis la ti vas, o veto será co mu ni -
ca do à de le ga ção le gis la ti va per ma nen te, e esta o pu bli ca rá, con vo can do
ex tra or di na ri a men te as Câ ma ras para de li be ra rem so bre ele, sem pre que
as sim o con si de rar ne ces sá rio aos in te res ses na ci o na is.

§ 5º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:
1) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:”.
2) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei:”.

Art. 51. Não sen do a lei pro mul ga da den tro de 48 ho ras pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca, nos ca sos do § 1º do art. 50, o Pre si den te da Câ ma ra
que ti ver de ci di do afi nal, a pro mul ga rá, usan do da se guin te fór mu la: “O
Pre si den te (da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes ou da Câ ma ra dos Esta dos) faz
sa ber aos que a pre sen te vi rem que o Po der Le gis la ti vo de cre ta e pro mul ga
a se guin te lei ou re so lu ção:”.

Art. 52. O pro je to de lei, ori un do de uma Câ ma ra, emen da do na
ou tra, vol ve rá à pri me i ra, que, se ace i tar as emen das, en viá-lo-á, mo di fi ca do
na con for mi da de de las, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º Se as emen das fo rem re cu sa das, o pro je to vol ve rá à Câ ma ra
re vi so ra; e se, nes te, ob ti ver em dois ter ços dos vo tos dos mem bros de li be -
ran tes, con si de rar-se-ão man ti das, e se rão de novo en vi a das com o pro je to à 
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Câ ma ra ini ci a do ra, que só as po de rá re je i tar de fi ni ti va men te pela mes ma
ma i o ria.

§ 2º Nos pro je tos de lei que te nha a pri o ri da de a Câ ma ra dos
Re pre sen tan tes, será, po rém, de fi ni ti va a de li be ra ção des ta, por dois ter ços
de vo tos, so bre as emen das da Câ ma ra dos Esta dos.

§ 3º O pro je to, com as al te ra ções de fi ni ti va men te ado ta das, será
sub me ti do à san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 4º Os pro je tos de uma Câ ma ra, en vi a dos à ou tra, se rão, pela
pri me i ra, sub me ti dos di re ta men te à san ção do Pre si den te da Re pú bli ca se
não fo rem de vol vi dos, ou re me ti dos a este, den tro do pra zo de seis me ses
de tra ba lhos, so men te pror ro gá vel me di an te de li be ra ção da Câ ma ra ini ci a -
do ra.

Art. 53. Se até 3 de no vem bro os pro je tos das leis anu a is de or ça -
men to e fi xa ção de for ças não ti ve rem sido en vi a dos à san ção, o Pre si den te
da Re pú bli ca pror ro ga rá, por de cre to, as mes mas leis, en tão vi gen tes, fa zen -
do-as pu bli car de novo. 

Art. 54. Os pro je tos re je i ta dos, ou ve ta dos, não po de rão ser re no -
va dos na mes ma ses são le gis la ti va.

Art. 55. Po dem ser apro va dos em glo bo os pro je tos de có di gos e
de con so li da ção de dis po si ti vos le ga is, de po is de re vis tos pelo Con se lho
Na ci o nal e pela co mis são téc ni ca com pe ten te da Câ ma ra res pec ti va, quan -
do a mes ma Câ ma ra as sim de li be rar por dois ter ços de vo tos.

Art. 56. Os pro je tos de lei se rão apre sen ta dos com a res pec ti va
emen ta, anun ci an do, de for ma su cin ta, o seu ob je ti vo, e so bre ele de li be ra rá 
a Assem bléia.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do dis por na mes ma lei so bre as sun to
que não te nha re la ção com o seu ob je ti vo prin ci pal.

CAPÍTULO VI
Da Fis ca li za ção Fi nan ce i ra

Art. 57. No or ça men to se in clu i rão dis cri mi na da men te: na des pe sa
as im por tân ci as ne ces sá ri as para ocor rer a to dos os ser vi ços pú bli cos; na
re ce i ta, além dos tri bu tos e das ren das in dus tri a is e pa tri mo ni a is, o pro du to 
de ope ra ções de cré di to de qual quer na tu re za, bem como os sal dos de
de pó si tos e fun dos es pe ci a is.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá à Assem -
bléia, den tro do pri me i ro mês da ses são anu al, a pro pos ta do or ça men to.

Art. 58. O or ça men to da des pe sa di vi dir-se-á em duas par tes,
uma fixa e ou tra va riá vel, não po den do aque la ser al te ra da se não em vir tu de
de lei an te ri or, pro i bi do em qual quer caso o es tor no de ver bas.
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§ 1º A par te fixa com pre en de rá as des pe sas para pa ga men to do
pes so al do qua dro de fun ci o ná ri os pú bli cos.

§ 2º A par te va riá vel obe de ce rá sem pre a ri go ro sa es pe ci a li za ção, 
ex ce to em ca sos de ex plo ra ção de ser vi ços in dus tri a is pelo Esta do na for ma
do dis pos to no art. 62, § 2º.

§ 3º A lei de or ça men to não con te rá dis po si ti vos es tra nhos à re ce i ta
pre vis ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te cri a dos. Não se
in clui nes ta pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para a aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e para 
ope ra ções de cré di to como an te ci pa ção de re ce i ta;

b) a apli ca ção do sal do ou o modo de ocor rer ao de fi cit.

§ 4º Não se cri a rá en car go para o Te sou ro Fe de ral sem que a
Assem bléia au to ri ze a aber tu ra do cré di to ou con sig ne a ver ba res pec ti va
no or ça men to.

Art. 59. É ve da do à Assem bléia con ce der cré di tos ili mi ta dos.
§ 1º A aber tu ra de cré di to es pe ci al, ou su ple men tar, de pen de de

ex pres sa au to ri za ção da Assem bléia Na ci o nal; a dos ex tra or di ná ri os po de rá 
ter lu gar, de acor do com a lei or di ná ria, para des pe sas ur gen tes e im pre vis tas 
em caso de ca la mi da de pú bli ca, re be lião ou guer ra.

§ 2º Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, ne nhum cré di to
su ple men tar será aber to no pri me i ro se mes tre do exer cí cio.

Art. 60. É man ti do o Tri bu nal de Con tas, que acom pa nha rá dia a
dia, di re ta men te ou por de le ga ções or ga ni za das de acor do com a lei, a exe -
cu ção or ça men tá ria.

Art. 61. Os mem bros do Tri bu nal de Con tas se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção da Câ ma ra dos Esta dos e te -
rão as mes mas ga ran ti as dos mi nis tros da Cor te Su pre ma.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas terá, quan to à or ga ni za ção
de seu re gi men to in ter no, e de sua se cre ta ria, as mes mas atri bu i ções dos
tri bu na is ju di ciá ri os.

Art. 62. Os con tra tos que, por qual quer for ma, in te res sa rem ime -
di a ta men te à re ce i ta ou à des pe sa, não se rão de fi ni ti vos, an tes do re gis tro
pelo Tri bu nal de Con tas.

§ 1º Será su je i to ao re gis tro pré vio do Tri bu nal de Con tas qual -
quer ato de ad mi nis tra ção pú bli ca de que re sul te pa ga men to a ser fe i to pelo 
Te sou ro Na ci o nal, ou por con ta des te.

§ 2º Em caso de ex plo ra ção de ser vi ços in dus tri a is pelo Esta do, o
re gis tro pré vio será fe i to em vis ta da es pe ci a li za ção de des pe sas po den do a
mes ma es pe ci a li za ção ser mo ti va da men te e, sem pre por de cre to, al te ra da,
no de cur so do exer cí cio fi nan ce i ro, pro ce den do-se, en tão, a novo re gis tro e
à pu bli ca ção dos atos ex pe di dos.
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§ 3º Em to dos os ca sos a re cu sa de re gis tro, por fal ta de sal do no
cré di to pró prio ou por im pu ta ção a cré di to im pró prio, tem ca rá ter pro i bi ti vo; 
quan do a re cu sa te nha ou tro fun da men to, a des pe sa po de rá efe tu ar-se por
des pa cho do Pre si den te da Re pú bli ca, re gis tro sob re ser va do Tri bu nal de
Con tas e re cur so de ofí cio para a Assem bléia Na ci o nal.

Art. 63. Ca be rá igual men te ao Tri bu nal, de po is de or ga ni za dos
os res pec ti vos pro ces sos, o jul ga men to das con tas to ma das dos res pon sá ve is
por di nhe i ros e bens pú bli cos.

Art. 64. A pres ta ção anu al de con tas do Pre si den te da Re pú bli ca
e dos mi nis tros de Esta do será fe i ta pe ran te o Tri bu nal, que a en vi a rá, com
o seu pa re cer, à Assem bléia Na ci o nal. Se até um mês de po is da aber tu ra da
ses são an te ri or não hou ve rem sido re me ti das ao Tri bu nal, fará este a de vi da 
co mu ni ca ção à Assem bléia, para que tome as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

Art. 65. Será nulo o ato de emis são dos tí tu los de dí vi da, ou de
em prés ti mo, que ve nha a ser re a li za do pela União, Esta dos, mu ni cí pi os ou
Dis tri to Fe de ral, quan do o ser vi ço glo bal de ju ros e amor ti za ção de toda a
dí vi da pú bli ca vier, as sim, a ex ce der anu al men te à ter ça par te da re ce i ta
mé dia dos im pos tos efe ti va men te ar re ca da dos nos três úl ti mos exer cí ci os
fi nan ce i ros; res sal va das as ope ra ções de con so li da ção da dí vi da flu tu an te
an te ri or a esta Cons ti tu i ção, as sim como as de con ver são que re du zam os
en car gos do mes mo ser vi ço.

Em caso de guer ra ex ter na, a União po de rá re a li zar qual quer
ope ra ção de cré di to.

Art. 66. As dí vi das pro ve ni en tes de sen ten ça ju di ciá ria se rão pa gas, 
à con ta dos cré di tos or ça men tá ri os res pec ti vos aten den do à or dem de apre -
sen ta ção dos pre ca tó ri os re ves ti dos de to das as for ma li da des.

TÍTULO III
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 67. O Po der Exe cu ti vo será exer ci do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca.

Art. 68. O Pre si den te go ver na rá por um qua driê nio, e não po de rá
ser re e le i to se não qua tro anos de po is de ces sar a sua fun ção pre si den ci al,
qual quer que te nha sido a du ra ção des ta.

§ 1º A ele i ção pre si den ci al far-se-á trin ta dias an tes de ter mi na do 
o qua driê nio, ou ses sen ta dias de po is de aber ta a vaga, por es cru tí nio se cre to
e ma i o ria de vo tos de um co lé gio ele i to ral es pe ci al.

§ 2º Com por-se-á o co lé gio es pe ci al de re pre sen tan tes dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e do Ter ri tó rio do Acre, ele i tos, cen to e vin te dias an tes
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do tér mi no de cada pe río do pre si den ci al, me di an te sis te ma pro por ci o nal
por su frá gio di re to, igual, e se cre to dos ele i to res.

§ 3º Será ele i to um re pre sen tan te por mil ele i to res alis ta dos, em
cada uma das cir cuns tân ci as aci ma re fe ri das, exi gin do-se des ses re pre sen -
tan tes as con di ções de ele gi bi li da de, e fi can do su je i tos aos ca sos de in com -
pa ti bi li da de ele i to ral, es ta tu í dos para os mem bros da Câ ma ra dos Re pre -
sen tan tes.

§ 4º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to Pre si den te da Re pú -
bli ca: ser bra si le i ro nato; es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos; ter mais de 35
anos de ida de.

§ 5º São ine le gí ve is para o car go de Pre si den te da Re pú bli ca: 
a) os pa ren tes con san güí ne os ou afins até o ter ce i ro grau, do Pre si -

den te que es ti ver em exer cí cio na épo ca da ele i ção ou que não hou ver de i xa do
o exer cí cio da Pre si dên cia pelo me nos um ano an tes da ele i ção;

b) os mi nis tros, os go ver na do res de Esta do, os che fes dos Esta -
dos-Ma i o res do Exér ci to e da Arma da e os co man dan tes de re giões mi li ta res,
ti tu la res dos mes mos car gos ain da que li cen ci a dos, um ano an tes da ele i ção;

c) os subs ti tu tos even tu a is do Pre si den te da Re pú bli ca que te nham
exer ci do o car go por qual quer tem po, den tro de seis me ses ime di a ta men te
an te ri o res à ele i ção.

§ 6º A ele i ção do Pre si den te da Re pú bli ca será re a li za da nas ca pi ta is
dos Esta dos e do Ter ri tó rio do Acre e no Dis tri to Fe de ral; terá seu pro ces so
e apu ra ção a car go da Jus ti ça Ele i to ral, nos ter mos da lei, de ven do em caso
de em pa te ser de cla ra do ele i to o mais ve lho.

§ 7º De cor ri dos ses sen ta dias da data fi xa da para a pos se, se o
Pre si den te, por qual quer mo ti vo, não as su mir o car go, o Tri bu nal Su pe ri or
da Jus ti ça Ele i to ral de cla ra rá a va cân cia des te, e pro mo ve rá logo nova ele i ção.

§ 8º Em caso de vaga, o su ces sor ele i to exer ce rá o man da to por
qua tro anos a con tar da pos se, que de ve rá ter lu gar den tro de ses sen ta dias
da pro cla ma ção do ele i to.

§ 9º No im pe di men to ou na fal ta do Pre si den te, se rão cha ma dos
su ces si va men te a exer cer a pre si dên cia o Pre si den te da Câ ma ra dos Esta dos, o 
da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes e o da Cor te Su pre ma.

Art. 69. Ao em pos sar-se no car go, o Pre si den te pro nun ci a rá em
ses são da Assem bléia Na ci o nal, ou se ela não es ti ver re u ni da, ante a Cor te
Su pre ma, este com pro mis so:

“Pro me to cum prir com le al da de a Cons ti tu i ção e as leis do País,
pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, sus ten tar-lhe a união. A in te gri da de e
a in de pen dên cia.”

Art. 70. O Pre si den te terá o sub sí dio fi xa do pela Assem bléia
Na ci o nal.
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Art. 71. O Pre si den te, sob pena de per da do car go, não po de rá
sair do ter ri tó rio na ci o nal para o es tran ge i ro, sem per mis são da Assem bléia
Na ci o nal ou da de le ga ção le gis la ti va per ma nen te, se aque la não es ti ver
fun ci o nan do.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca:

Art. 72. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te da Re pú bli ca:
1º) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis;
2º) ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para fiel exe cu ção das leis,

ou vi do pre vi a men te o Con se lho Na ci o nal;
3º) no me ar e de mi tir os mi nis tros de Esta do e o pre fe i to do Dis tri to 

Fe de ral, ob ser va do quan to a este o dis pos to no art. 134.
4º) per do ar e co mu tar, me di an te pro pos ta dos ór gãos ad mi -

nis tra ti vos com pe ten tes, pe nas cri mi na is, ex ce to nos ca sos de cri mes
fun ci o na is;

5º) dar con ta anu al men te da si tu a ção do País à Assem bléia Na ci o -
nal, in di can do-lhe, por oca sião da aber tu ra da ses são le gis la ti va, as pro vi -
dên ci as e re for mas que lhe pa re ce rem ne ces sá ri as;

6º) en ta bu lar e man ter re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
7º) ce le brar con ven ções e tra ta dos in ter na ci o na is, sem pre ad re fe -

ren dum da Assem bléia Na ci o nal;
8º) exer cer a che fia su pre ma de to das as for ças mi li ta res da

União, ad mi nis tran do-as por in ter mé dio dos ór gãos do alto co man do;
9º) de cre tar, au to ri za do pelo Po der Le gis la ti vo, a mo bi li za ção

das For ças Arma das;
10) de cla rar a guer ra de po is de au to ri za do pelo Po der Le gis la ti vo

e, se este não se achar fun ci o nan do, pro cla mar ime di a ta men te o es ta do de
guer ra, em caso de in va são ou agres são es tran ge i ras;

11) fa zer a paz, ad re fe ren dum  do Po der Le gis la ti vo;
12) per mi tir, me di an te au to ri za ção do Po der Le gis la ti vo, a pas sa gem 

de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;
13) in ter vir nos Esta dos e ne les exe cu tar a in ter ven ção, nos ter mos 

des ta Cons ti tu i ção;
14) de cre tar o es ta do de sí tio, de acor do com o art. 188;
15) pro ver os car gos fe de ra is, ob ser va das as nor mas ex pres sas

nes ta Cons ti tu i ção e nas leis res pec ti vas.
Pa rá gra fo úni co. Cabe tam bém ao Pre si den te da Re pú bli ca, pre -

ci pu a men te, mas não pri va ti va men te, fa zer exe cu tar as leis fe de ra is.
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CAPÍTULO III
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 73. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do Pre si den te da
Re pú bli ca, por ele pes so al men te pra ti ca dos, ou or de na dos por es cri to aos
mi nis tros de Esta do e de fi ni dos em lei que aten ta rem con tra:

a) a exis tên cia po lí ti ca da União;
b) a Cons ti tu i ção e a for ma de Go ver no Fe de ral;
c) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
d) o gozo ou exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos, so ci a is ou in di -

vi du a is;
e) a se gu ran ça in ter na do País;
f) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
g) a guar da ou em pre go le gal dos di nhe i ros pú bli cos;

h) as leis or ça men tá ri as.

Art. 74. O Pre si den te da Re pú bli ca será pro ces sa do e jul ga do nos 
cri mes co muns pela Cor te Su pre ma, e, nos de res pon sa bi li da de, por um
Tri bu nal Espe ci al, com pos to de nove ju í zes, sen do três mi nis tros da Cor te
Su pre ma, três mem bros da Câ ma ra dos Esta dos e três mem bros da Câ ma ra
dos Re pre sen tan tes, sob a pre si dên cia do Pre si den te da Cor te Su pre ma, que 
terá so men te voto de de sem pa te.

§ 1º Far-se-á a es co lha dos ju í zes do Tri bu nal Espe ci al, por sor te io,
den tro de cin co dias úte is de po is de de cre ta da a acu sa ção nos ter mos do
pa rá gra fo quar to, ou no caso do § 6º.

§ 2º A de nún cia será ofe re ci da ao Pre si den te da Cor te Su pre ma,
que con vo ca rá logo a Jun ta Espe ci al de Inves ti ga ção, com pos ta do Pre si den te
do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
e do Pre si den te do Tri bu nal de Cir cu i to, ou, em sua fal ta, do Pre si den te do
Tri bu nal de Re la ção do Dis tri to Fe de ral.

§ 3º A Jun ta apre ci a rá su ma ri a men te a pla u si bi li da de da im pu ta ção;
pro ce de rá, a seu cri té rio, a in ves ti ga ção so bre os fa tos ar güi dos e, ou vi do o
de nun ci a do, apre sen ta rá à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes um re la tó rio com os
do cu men tos res pec ti vos.

§ 4º Pre sen te o re la tó rio da Jun ta com os do cu men tos, ou a re pre -
sen ta ção do Con se lho Na ci o nal no caso do art. 80, § 1º, à Câ ma ra dos Re pre -
sen tan tes, esta, den tro de 30 dias, e sob pa re cer da co mis são com pe ten te,
de cre ta rá, ou não, a acu sa ção e, no caso afir ma ti vo, or de na rá a trans mis são
de to das as pe ças, ao Pre si den te do Tri bu nal Espe ci al, para o de vi do pro ces so 
e jul ga men to.

§ 5º De cre ta da pela Câ ma ra dos Re pre sen tan tes a acu sa ção, o
Pre si den te da Re pú bli ca fi ca rá, des de logo, afas ta do do exer cí cio de seu car go.
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§ 6º Caso a Câ ma ra dos Re pre sen tan tes não se pro nun cie so bre a
acu sa ção no pra zo fi xa do no § 4º, o Pre si den te da Jun ta re me te rá co pia do
re la tó rio e do cu men tos ao Pre si den te da Cor te Su pre ma, para que pro mo va 
a for ma ção do Tri bu nal Espe ci al, e este de cre te, ou não a acu sa ção, e, caso
afir ma ti vo, efe tue o pro ces so e jul ga men to da de nún cia.

§ 7º O Tri bu nal Espe ci al apli ca rá so men te a pena de per da do
car go e ina bi li ta ção, até o má xi mo de cin co anos, para o exer cí cio de qual quer
fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo das ações ci vis e cri mi na is ca bí ve is con tra o
cul pa do.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 75. O Pre si den te da Re pú bli ca será au xi li a do pe los mi nis tros 
de Esta do, pre si din do cada qual um dos mi nis té ri os, em que se di vi dir a
ad mi nis tra ção fe de ral.

§ 1º São con di ções para no me a ção de mi nis tro: ser bra si le i ro
nato; es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos; ter mais de 25 anos de ida de.

§ 2º Os mi nis tros se rão as sis ti dos pelo Con se lho Na ci o nal.
Art. 76. Além das atri bu i ções que a lei or di ná ria fi xar, com pe ti rá

aos mi nis tros:
a) subs cre ver os atos do Pre si den te da Re pú bli ca;
b) ex pe dir ins tru ções para a boa exe cu ção das leis e re gu la men tos;
c) apre sen tar ao Pre si den te da Re pú bli ca, e re me ter a to dos os

mem bros da Assem bléia Na ci o nal, no pri me i ro mês de ses são or di ná ria
des ta, o re la tó rio dos ser vi ços de seu mi nis té rio no ano an te ri or;

d) com pa re cer à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes nos ca sos e para os
fins des ta Cons ti tu i ção, art. 35;

e) sub me ter ao exa me da Assem bléia Na ci o nal, no iní cio de sua
re u nião anu al, de mons tra ção da re ce i ta e des pe sa do pe núl ti mo exer cí cio,
dos seus mi nis té ri os, re la ti vas aos atos não re sul tan tes de or dem do Pre si -
den te da Re pú bli ca;

f) or ga ni zar as pro pos tas dos or ça men tos res pec ti vos.
Pa rá gra fo úni co. Ao Mi nis tro da Fa zen da com pe te or ga ni zar a

pro pos ta ge ral do or ça men to da re ce i ta e des pe sa, com os ele men tos pró pri os 
e os for ne ci dos pe los ou tros Mi nis té ri os.

Art. 77. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos dos mi nis tros
ates ta tó ri os das dis po si ções or ça men ta ri as, res pon den do cada um pe las
des pe sas de sua pas ta, e o da Fa zen da, tam bém, pela ar re ca da ção da re -
ce i ta.
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§ 1º Nos cri mes co muns e de res pon sa bi li da de, se rão pro ces sa dos e 
jul ga dos pela Cor te Su pre ma, e, nos cri mes co ne xos com os do Pre si den te
da Re pú bli ca, pelo Tri bu nal Espe ci al.

§ 2º Os mi nis tros são res pon sá ve is pe los atos, que subs cre ve rem,
ain da que con jun ta men te com o Pre si den te da Re pú bli ca, ou por or dem
des te.

Art. 78. Os De pu ta dos da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, no me a -
dos mi nis tros de Esta do, não per dem o man da to, sen do subs ti tu í dos, na
mes ma Câ ma ra, en quan to exer çam o car go, pe los su plen tes res pec ti vos.

CAPÍTULO V
Do Con se lho Na ci o nal

Art. 79. O Con se lho Na ci o nal, com sede na Ca pi tal da Re pú bli ca, 
tem por ob je ti vo e es tu do téc ni co dos pro ble mas na ci o na is e com põe-se de
dez mem bros, sen do oito ci vis, um ofi ci al-ge ne ral, do Exér ci to, e ou tro da
Arma da.

§ 1º Os mem bros do Con se lho Na ci o nal se rão no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção da Câ ma ra dos Esta dos, den tre os
bra si le i ros na tos, não me no res de 35 e não ma i o res de 65 anos, de re co nhe ci da
pro bi da de e só li do pre pa ro téc ni co, pre fe rin do-se que te nham prá ti ca de
go ver no e ad mi nis tra ção.

§ 2º Os mem bros do Con se lho se rão no me a dos por dez anos,
re no van do-se por me ta de de cin co em cin co anos. Den tre os pri me i ros no -
me a dos se rão de sig na dos, por sor te io, os que de vem fun ci o nar ape nas por
cin co anos.

§ 3º Os mem bros do Con se lho go zam de imu ni da des, es tão su je i tos 
aos im pe di men tos dos De pu ta dos (art. 31), e têm ven ci men tos ir re du tí ve is.

§ 4º Os ofi ci a is do Exér ci to e da Arma da, no me a dos para o Con -
se lho Na ci o nal, se rão trans fe ri dos para a re ser va.

Art. 80. Ao Con se lho Na ci o nal com pe te:
1) por pro pos ta do Exe cu ti vo, ou sem ela, ela bo rar qua is quer

pro je tos de lei, re gu la men tos, de cre tos ou ins tru ções, para boa apli ca ção e
exe cu ção da Cons ti tu i ção e das de ma is leis;

2) emi tir pa re cer so bre os pro je tos de lei de ini ci a ti va do Po der
Exe cu ti vo, in clu si ve or ça men to da re ce i ta e des pe sa;

3) opi nar so bre os pro je tos dos re gu la men tos a ex pe dir pelo Po der
Exe cu ti vo;

4) exa mi nar, se cre ta men te, os tra ta dos e con vê ni os in ter na ci o na is, e 
su ge rir, an tes de se rem en vi a dos à Assem bléia Na ci o nal, al te ra ções, re je i ção 
ou apro va ção;
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5) opi nar, pre vi a men te, so bre fi xa ção de ta ri fas adu a ne i ras, fer -
ro viá ri as, pos ta is, te le grá fi cas e te le fô ni cas, e de re mu ne ra ção de ser vi ços
pú bli cos exe cu ta dos por ad mi nis tra ção ou por con ces são; so bre pre ços de
for ne ci men tos su je i tos a mo no pó lio, so bre al te ra ção ou cri a ção de im pos to,
de ven ci men tos, de emo lu men tos e cus tas;

6) pro por ao Go ver no me di an te re cla ma ção fun da men ta da os
in te res sa dos, a anu la ção de atos de au to ri da des ad mi nis tra ti vas, quan do
pra ti ca dos con tra a lei, ou por al gum abu so ou des vio de po der, e opi nar a
ini ci a ti va par ta de qual quer dos po de res po lí ti cos;

7) emi tir pa re cer so bre qual quer as sun to a re qui si ção do Po der
Exe cu ti vo ou do Po der Le gis la ti vo;

8) con ce der li cen ça aos seus mem bros, nos ter mos das leis em vi gor;
9) or ga ni zar o seu re gi men to in ter no e sua se cre ta ria, de pen den do,

po rém, de lei es pe ci al qual quer au men to de des pe sa.
§ 1º O Con se lho po de rá tam bém re pre sen tar à Assem bléia Na ci o -

nal con tra o Pre si den te da Re pú bli ca e os mi nis tros de Esta do, afim de lhes
ser ins ta u ra do pro ces so de res pon sa bi li da de, apre sen tan do logo os do cu -
men tos em que se fun de a acu sa ção. Nes se caso, não se pro ce de rá à in ves ti -
ga ção do art. 74, § 3º.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal aten de rá, tam bém, a con sul tas dos
po de res lo ca is, trans mi ti das por in ter mé dio do Mi nis tro do Inte ri or, quan -
do en vol vam, a ju í zo des ta, ma té ria re le van te.

Art. 81. Fica fa cul ta do ao po der pú bli co com pe ten te pro ce der
sem o pa re cer do Con se lho, nos ca sos em que este é exi gi do, se não for
apre sen ta do den tro de trin ta dias.

Art. 82. Os mi nis tros de Esta do são obri ga dos a pres tar ao Con se lho
to das as in for ma ções que este so li ci tar so bre as sun tos de sua com pe tên cia.

CAPÍTULO VI
Dos Con se lhos Téc ni cos

Art. 83. Cada mi nis té rio será as sis ti do por um ou mais con se lhos 
téc ni cos, de acor do com os as sun tos es pe ci a li za dos de sua com pe tên cia
ad mi nis tra ti va.

§ 1º Se rão cri a dos, for ça da men te, os con se lhos téc ni cos se guin tes:
da pro du ção, dos trans por tes, do tra ba lho, da in dús tria, do co mér cio, das
fi nan ças, da jus ti ça, da di plo ma cia e tra ta dos, da de fe sa na ci o nal, da edu ca ção, 
da sa ú de pú bli ca.

§ 2º As ques tões re la ti vas à or ga ni za ção po lí ti ca, à or ga ni za ção
so ci al e à or ga ni za ção eco nô mi ca de ve rão ser pre sen tes aos con se lhos téc ni cos
que ti ve ram re la ção com as mes mas, em re u niões co le ti vas, na for ma que a
lei or di ná ria de ter mi nar, cons ti tu in do, en tão, os con se lhos ge ra is.
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Art. 84. Os con se lhos ge ra is (Con se lho Ge ral de Orga ni za ção Po lí ti -
ca, Con se lho Ge ral de Orga ni za ção So ci al e Con se lho Ge ral de Orga ni za ção
Eco nô mi ca) são ór gãos con sul ti vos da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes e do
Con se lho Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Os con se lhos téc ni cos são ór gãos con sul ti vos
dos res pec ti vos mi nis tros, sen do ve da do a um mi nis tro to mar de li be ra ção
que te nha me re ci do pa re cer con trá rio, unâ ni me, do Con se lho.

Art. 85. A lei or di ná ria re gu la rá a cons ti tu i ção e o fun ci o na men to 
dos con se lhos téc ni cos e dos con se lhos ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os con se lhos téc ni cos se rão cons ti tu í dos, em
me ta de, de ele men tos re pre sen ta ti vos das re a is ati vi da des do País e de
no tó ria com pe tên cia.

CAPÍTULO VII
Dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos

Art. 86. Os car gos pú bli cos são aces sí ve is a to dos os bra si le i ros,
sem dis tin ção de sexo ou es ta do ci vil, ob ser va das as con di ções que a lei
es ta tu ir.

Art. 87. Os fun ci o ná ri os pú bli cos, no me a dos em vir tu de de con -
cur so de pro vas e em ge ral de po is de dez anos de efe ti vo exer cí cio dos seus
car gos, só po de rão ser des ti tu í dos em vir tu de de sen ten ça ju di ci al ou me di an te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, re gu la do por lei e no qual lhes será as se gu ra da
ple na de fe sa.

Art. 88. A Assem bléia Na ci o nal vo ta rá o es ta tu to dos fun ci o ná ri os
pú bli cos, obe de cen do às se guin tes ba ses des de já em vi gor:

§ 1º o qua dro dos fun ci o ná ri os pú bli cos com pre en de rá to dos
quan tos exer çam car gos pú bli cos per ma nen tes, men ci o na dos dis cri mi na da -
men te na lei res pec ti va, seja qual for a for ma do seu pa ga men to;

§ 2º a pri me i ra in ves ti du ra nos pos tos de car re i ra das re par ti ções 
ad mi nis tra ti vas e nos de ma is que a lei de ter mi nar, terá lu gar de po is de exa me
mé di co que ve ri fi que a ap ti dão fí si ca do can di da to e de mons tra ção de ca pa -
ci da de em con cur so de pro vas;

§ 3º as pro mo ções se rão fe i tas den tro de ses sen ta dias de ocor ri da
a vaga, al ter na da men te, por an ti güi da de e por me re ci men to, sob pro pos ta
de co mis são dis ci pli nar e de pro mo ções, cons ti tu í da por me ta de, me di an te
su frá gio en tre os fun ci o ná ri os;

§ 4º a in va li dez, para o exer cí cio do car go, de ter mi na rá a apo sen -
ta do ria ou ju bi la ção que, nes se caso, de po is de trin ta anos de ser vi ço pú bli co
efe ti vo, será con ce di da com os ven ci men tos in te gra is do car go exer ci do há
mais de dois anos;
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§ 5º o pra zo para con ces são da apo sen ta do ria, com ven ci men tos
in te gra is, po de rá ser, ex cep ci o nal men te, re du zi do a 25 anos, nos ca sos que a 
lei de ter mi nar;

§ 6º os fun ci o ná ri os que con ta rem me nos de dez anos de efe ti vo
ser vi ço se rão con ser va dos en quan to bem ser vi rem;

§ 7º o fun ci o ná rio que con tar se ten ta e cin co anos de ida de será
com pul so ri a men te apo sen ta do, nos ter mos da lei;

§ 8º os pro ven tos da apo sen ta do ria ou ju bi la ção nun ca ex ce de rão 
aos ven ci men tos da ati vi da de;

§ 9º todo fun ci o ná rio pú bli co terá di re i to a re cur so con tra de ci -
são dis ci pli nar, e nos ca sos de ter mi na dos, a re vi são do pro ces so em que se
lhe im po nha pe na li da de.

Art. 89. Os ser vi do res da União, de qual quer ca te go ria, que não
fi ze ram par te dos qua dros dos fun ci o ná ri os, des de que con tem mais de dez
anos de exer cí cio efe ti vo, em ser vi ços pú bli cos de ca rá ter per ma nen te, te rão 
di re i to às ga ran ti as e van ta gens dos fun ci o ná ri os, pela for ma de cla ra da em
lei.

Pa rá gra fo úni co. Aos fun ci o ná ri os dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos mu ni cí pi os, se rão ex ten si vos, na par te que lhes fo rem apli ca das, as
ba ses do Esta tu to dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos, de que tra ta este ar ti go.

Art. 90. Sem pre que a União, os Esta dos e os mu ni cí pi os fo rem
con de na dos em ações de res sar ci men to de dano ca u sa do por abu so ou
ex ces so de po der, é obri ga tó rio o exer cí cio da ação re gres si va con tra o fun ci o -
ná rio ou au to ri da de cul pa da. O Mi nis té rio Pú bli co, sob pena de res pon sa bi -
li da de, e nos ter mos das leis, in ter po rá a ação ca bí vel.

Art. 91. É ve da da a acu mu la ção de car gos pú bli cos re mu ne ra dos
da União, dos Esta dos e dos mu ni cí pi os.

§ 1º Exce tu am-se os car gos do ma gis té rio e téc ni cos, que po de rão 
ser exer ci dos cu mu la ti va men te ain da que por fun ci o ná rio ad mi nis tra ti vo,
des de que haja com pa ti bi li da de dos ho rá ri os de ser vi ço.

§ 2º As pen sões de mon te pio po de rão ser acu mu la das, uma com
ou tras, ou com os pro ven tos do exer cí cio de car go pú bli co; mas, as van ta -
gens da ina ti vi da de não o po de rão ser, sal vo no li mi te fi xa do em lei, ou se
se tra tar de car gos cuja acu mu la ção for per mi ti da.

§ 3º É per mi ti do o exer cí cio de co mis são tem po rá ria ou de con fi an -
ça, de cor ren te do pró prio car go ou da mes ma na tu re za des te.

§ 4º As re gras do pre sen te ar ti go es ten dem-se aos car gos em
em pre sas ou ins ti tu tos man ti dos pelo po der pú bli co ou de que este de sig ne
ad mi nis tra dor.

Art. 92. Apli cam-se aos fun ci o ná ri os das se cre ta ri as e car tó ri os
dos tri bu na is e ju í zes, e do Tri bu nal de Con tas, as sim como aos ser ven tes e
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fun ci o ná ri os de Jus ti ça as nor mas des te tí tu lo, res sal va dos os dis po si ti vos
es pe ci a is des ta Cons ti tu i ção a eles re fe ren tes.

Art. 93. Os fun ci o ná ri os ci vis, ele i tos para car go le gis la ti vo, não
re as su mi rão suas fun ções ad mi nis tra ti vas no in ter reg no das ses sões, per ce -
ben do, en tão, so men te o or de na do a que têm di re i to.

TÍTULO IV
Do Po der Ju di ciá rio

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 94. O Po der Ju di ciá rio é exer ci do pela Cor te Su pre ma, Tri bu na is 
de Cir cu i to, Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta res e Ele i to ra is, man ti do pela União;
Tri bu na is de Re la ção, ju í zes de di re i to, tri bu na is do júri e ou tros tri bu na is e
ju í zes in fe ri o res, man ti dos pe los Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. A União or ga ni za rá e man te rá a Jus ti ça do
Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os.

Art. 95. Sem pre que apli ca rem leis dos Esta dos, os ju í zes e tri bu na is 
fe de ra is con sul ta rão a ju ris pru dên cia dos tri bu na is res pec ti vos. As jus ti ças
dos Esta dos aten de rão à ju ris pru dên cia dos tri bu na is fe de ra is, quan do
in ter pre ta rem leis e atos da União.

Art. 96. Os ju í zes to ga dos go za rão das ga ran ti as se guin tes:
a) vi ta li ci e da de, não per den do o car go se não em vir tu de de

sen ten ça, exo ne ra ção a pe di do, apo sen ta do ria vo lun tá ria, ou com pul só ria,
aos 75 anos para os mi nis tros da Cor te Su pre ma e do Su pre mo Tri bu nal
Mi li tar e dos ou tros tri bu na is fe de ra is, e, aos 70 anos, para os ju í zes sin gu la res;

b) ina mo vi bi li da de, sal vo re mo ção a pe di do, por pro mo ção ace i -
ta, ou por de ci são de dois ter ços dos ju í zes efe ti vos da Cor te Su pre ma, aten -
den do ao in te res se pú bli co;

c) ir re du ti bi li da de de ven ci men tos, su je i tos, to da via, aos im pos tos
ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os ju í zes apo sen ta dos com pul so ri a men te, por
mo ti vo de ida de, te rão di re i to aos ven ci men tos in te gra is de seus car gos.

Art. 97. Os car gos ju di ciá ri os, ex ce to os dos Tri bu na is Ele i to ra is,
ain da que o ti tu lar se ache em dis po ni bi li da de, são in com pa tí ve is com ou tra 
qual quer fun ção de ca rá ter po lí ti co, sal vo o ma gis té rio su pe ri or. A vi o la ção
des te pre ce i to im por ta na per da do car go ju di ciá rio e de to das as van ta gens
cor res pon den tes.

Art. 98. É ve da do aos ma gis tra dos ter ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria.
Art. 99. Com pe te aos tri bu na is:
a) or ga ni zar seus re gi men tos in ter nos e dos ju í zos sin gu la res a

ele ime di a ta men te su bor di na dos, as sim como seus car tó ri os, se cre ta ri as, e
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mais ser vi ços, pro pon do ao Po der Le gis la ti vo com pe ten te a cri a ção ou
su pres são de em pre gos e os ven ci men tos res pec ti vos;

b) li cen ci ar seus ju í zes, as sim como os ma gis tra dos a eles ime di a -
ta men te su bor di na dos, e os res pec ti vos ser ven tuá ri os e mais au xi li a res da
jus ti ça, nos ter mos da lei;

c) pro ver à subs ti tu i ção in te ri na dos ju í zes, ser ven tuá ri os e mais
au xi li a res de Jus ti ça, li cen ci a dos ou im pe di dos.

Pa rá gra fo úni co. Os re gi men tos dos Tri bu na is re gu la rão:
a) a no me a ção, subs ti tu i ção e de mis são dos fun ci o ná ri os de suas

se cre ta ri as ou car tó ri os, ob ser va dos os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons -
ti tu i ção;

b) as con di ções e os pra zos das ele i ções dos pre si den tes e
vice-pre si den tes res pec ti vos;

c) a or dem de jul ga men to das ca u sas de sor te que se ob ser ve em
cada es pé cie, tan to quan to pos sí vel, a pre ce dên cia cro no ló gi ca.

Art. 100. É ve da do ao Po der Ju di ciá rio to mar co nhe ci men to de
ques tões ex clu si va men te po lí ti cas.

Art. 101. O pro nun ci a men to de in cons ti tu ci o na li da de de lei, ou
ato do Go ver no, terá lu gar so men te pelo voto ex pres so da ma i o ria ab so lu ta
dos ju í zes do tri bu nal.

Art. 102. Ne nhu ma per cen ta gem será con ce di da a ma gis tra do
pela co bran ça de qual quer dí vi da fis cal.

Art. 103. O ju í zo ar bi tral terá lu gar nos ca sos e pela for ma que as
leis or di ná ri as au to ri za rem.

Art. 104. Para di ri mir ques tões en tre pa trões e em pre ga dos,
po de rá a lei fe de ral ins ti tu ir jun tas de con ci li a ção e ar bi tra gem, atri bu in do
ple na efi ciên cia às suas de ci sões, res sal va do o dis pos to no art. 105.

Art. 105. As de ci sões de au to ri da des, ou tri bu na is ad mi nis tra ti vos
or ga ni za dos sem as ga ran ti as e for ma li da des des ta Cons ti tu i ção, não ex clu em
a apre ci a ção, no ju í zo co mum com pe ten te, da pro va pro du zi da so bre ma té ria 
de fato e da in ter pre ta ção da lei apli cá vel.

CAPÍTULO II
Da Cor te Su pre ma

Art. 106. A Cor te Su pre ma, com sede na Ca pi tal da Re pú bli ca e
ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, com por-se-á de onze mi nis tros.

Pa rá gra fo úni co. O nú me ro de mi nis tros será ir re du tí vel, po den do, 
to da via, ser ar gu men ta do, por lei or di ná ria até quin ze, sob pro pos ta da
Cor te Su pre ma.

Art. 107. Os mi nis tros da Cor te Su pre ma se rão no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção da Câ ma ra dos Esta dos, den tre os
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bra si le i ros na tos, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, alis tá ve is
como ele i to res, com mais de 35 anos e me nos de 65 anos de ida de, não se
apli can do, po rém, esta úl ti ma res tri ção quan do a no me a ção re ca ia em quem 
já faça par te da ma gis tra tu ra.

Pa rá gra fo úni co. Pode a lei or di ná ria, por pro pos ta da Cor te
Su pre ma, di vi dir a mes ma Cor te em câ ma ras ou tur mas, e dis tri bu ir en tre
es tas, ou aque las, o jul ga men to dos fe i tos de sua com pe tên cia.

Art. 108. Nos cri mes de res pon sa bi li da de, os mi nis tros da Cor te
Su pre ma se rão pro ces sa dos e jul ga dos pelo Tri bu nal Espe ci al, a que se re fe re
o art. 74.

Art. 109. À Cor te Su pre ma com pe te:

1º) pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te: a) o Pre si den te da Re pú -
bli ca e os mi nis tros da Cor te Su pre ma, nos cri mes co muns; b) os mi nis tros
de Esta do, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, os mem bros dos tri bu na is
fe de ra is, e da Re la ção dos Esta dos, do Tri bu nal de Con tas e do Con se lho
Na ci o nal, os em ba i xa do res e mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e
nos de res pon sa bi li da de; c) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os Esta dos,
ou en tre es tes; d) as ca u sas e re cla ma ções en tre na ções es tran ge i ras e a
União, ou os Esta dos; e) os con fli tos de ju ris di ção en tre tri bu na is fe de ra is,
en tre es tes e o dos Esta dos e en tre ju í zes ou tri bu na is de Esta dos di fe ren tes;
f) a ex tra di ção de cri mi no sos, pe di da por ou tras na ções, e a ho mo lo ga ção de 
sen ten ças es tran ge i ras; g) as ações res ci só ri as dos seus acór dãos; h) o ha be as
cor pus, se o pa ci en te for, ou o cons tran gi men to ale ga do pro ce der, de tri bu nal, 
fun ci o ná rio ou au to ri da de, cu jos atos es te jam su je i tos ime di a ta men te à
ju ris di ção da Cor te; se se tra tar de cri me su je i to a essa mes ma ju ris di ção, em 
pri me i ra ou em úni ca ins tân cia; se hou ver pe ri go de se con su mar a vi o lên cia
an tes que ou tro juiz ou tri bu nal co nhe ça do pe di do; i) o man da do de se gu -
ran ça con tra atos do Pre si den te da Re pú bli ca e mi nis tros de Esta do; j) as
re cla ma ções con tra inob ser vân cia dos dis po si ti vos da Cons ti tu i ção, em
qual quer tri bu nal ou por par te de qual quer tri bu nal fe de ral ou lo cal, ou em
ju í zo in fe ri or de po is de de sa ten di da pelo tri bu nal res pec ti vo, sem pre que a
ma té ria não pos sa vir a ser apre ci a da em re cur so; nes ses ca sos, será ou vi do
ape nas o pre si den te do mes mo tri bu nal, no pra zo que o re la tor fi xar, ca ben do
à Cor te Su pre ma de ter mi nar to das e qua is quer pro vi dên ci as ne ces sá ri as;

2º) jul gar:
I – os em bar gos: a) nas ca u sas, ex ce den tes da al ça da le gal, re sol -

vi das por ju í zes e tri bu na is fe de ra is; b) de ci sões dos Tri bu na is de Cir cu i to,
so bre man da do de se gu ran ça, quan do en vol ve rem ques tão cons ti tu ci o nal;
c) às de ci sões do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça ele i to ral no caso do art. 118, § 1º;
d) às de ci sões dos ju í zes e tri bu na is es ta du a is, ou dos Tri bu na is de Cir cu i to,
opos tos pela fa zen da na ci o nal, como ter ce i ro pre ju di ca do e nos ca sos do



art. 111, § 2º; e) às suas pró pri as de ci sões nos ca sos de sua com pe tên cia ori gi -
ná ria, e nos de re cur so ex tra or di ná rio, em que a lei os ad mi tir;

II – em re cur so ex tra or di ná rio, as ca u sas de ci di das pe las jus ti ças
es ta du a is, em úni ca ou em úl ti ma ins tân cia: a) quan do se ques ti o nar so bre a 
vi gên cia, ou a va li da de em face des ta Cons ti tu i ção, ou so bre a apli ca ção de
leis fe de ra is, e a de ci são do tri bu nal lo cal lhes for con trá ria; b) quan do se
con tes tar a va li da de de leis, ou atos, de go ver nos lo ca is, em face des ta Cons -
ti tu i ção, ou de leis fe de ra is, e a de ci são dos tri bu na is lo ca is jul gar vá li dos os
atos, ou leis im pug na das; c) quan do hou ver di ver si da de e in ter pre ta ção
de fi ni ti va da mes ma lei fe de ral en tre dois ou mais tri bu na is de Re la ção, ou
en tre um des ses tri bu na is e a pró pria Cor te Su pre ma, ou ou tro tri bu nal
fe de ral, ou en tre de ci sões de um mes mo tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos do nº 2, II, c, o re cur so po de rá tam bém
ser in ter pos to pelo Pre si den te de qual quer dos tri bu na is de que se tra te, ou
pelo Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

III – Em re cur so or di ná rio, as de ci sões so bre ha be as cor pus.
Art. 110. Cabe ao Pre si den te da Cor te Su pre ma con ce der exe qua tur

a car tas ro ga tó ri as de jus ti ças es tran ge i ras.

CAPÍTULO III
Dos Tri bu na is e Ju í zes Infe ri o res

Art. 111. Com pe te aos Tri bu na is de Cir cu i to:
1) Re ver, a fa vor dos con de na dos, nos ca sos e pela for ma que a

lei de ter mi nar, os pro ces sos fin dos em ma té ria cri mi nal, in clu si ve os mi li ta res,
a re que ri men to do sen ten ci a do, ou de qual quer pes soa, e do Pro cu ra dor-Ge ral 
da Re pú bli ca.

2) Jul gar, em ape la ção ou agra vo:
a) as ca u sas pro pos tas pelo Go ver no da União, ou Fa zen da Na ci o nal;
b) as ca u sas em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa, 

di re ta e ex clu si va men te, em dis po si ti vo des ta Cons ti tu i ção;
c) as ca u sas pro pos tas con tra o Go ver no da União, ou da fa zen da 

na ci o nal, ou em que esta in ter ve nha a qual quer tí tu lo, e as que se fun da rem 
em con ces são ou con tra to da União;

d) os li tí gi os en tre um Esta do e ha bi tan te de ou tro;
e) as ca u sas en tre Esta do es tran ge i ro e pes soa do mi ci li a da no

Bra sil;
f) as ca u sas mo vi das por es tran ge i ros, com fun da men to em con -

ven ções ou tra ta dos da União;
g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção no oce a no, nos

rios e la gos da Re pú bli ca, ou aé rea, ou re fe ren tes a em bar ca ções de alto
mar, ou de na ve ga ção in te res ta du al, e a ae ro na ves;
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h) as ques tões de di re i to cri mi nal, ou pri va do, in ter na ci o nal e as
que se fun da rem di re ta e ex clu si va men te, em con ven ções ou tra ta dos in ter -
na ci o na is;

i) os cri mes po lí ti cos, ou con tra ser vi ços ou in te res ses da União,
res sal va do o dis pos to no art. 118, h;

j) os ha be as cor pus, quan do se tra tar de cri me da alí nea i ou quan do
a co a ção pro vi er de au to ri da de fe de ral;

l) os man da dos de se gu ran ça con tra atos de au to ri da des fe de ra is.

§ 1º As ca u sas a que se re fe rem to das as le tras do ar ti go an te ce -
den te são pro ces sa das e jul ga das, no cí vel, em pri me i ra ins tân cia, pelo juiz
de di re i to dos fe i tos da fa zen da, ou onde não o hou ver que, na ca pi tal do
Esta do for com pe ten te para jul gar as ca u sas con tra a fa zen da es ta du al; no
cri me, em pri me i ra ins tân cia, por um ou mais ju í zes de di re i to das va ras
cri mi na is da ca pi tal do Esta do, e em to dos os ca sos com as sis tên cia do res -
pec ti vo pro cu ra dor da Re pú bli ca.

§ 2º O dis pos to no pre sen te ar ti go, le tra c, não ex clui a com pe tên cia
dos Tri bu na is de Re la ção para os re cur sos nos pro ces sos das fa lên ci as e dos
de ma is fe i tos, a que a fa zen da na ci o nal con cor ra como cre do ra, ou em que
te nha ou tro in te res se se cun dá rio.

§ 3º A lei po de rá am pli ar a com pe tên cia dos Tri bu na is de Cir cu i to
aos ca sos do art. 109.

Art. 112. A lei or di ná ria de ter mi na rá as con di ções de no me a ção
dos ju í zes dos tri bu na is fe de ra is in fe ri o res, sem pre me di an te con cur so e
su je i tas à apro va ção da Câ ma ra dos Esta dos.

CAPÍTULO IV
Da Jus ti ça Mi li tar

Art. 113. Os mi li ta res e as se me lha dos te rão foro es pe ci al nos de li tos 
mi li ta res de fi ni dos em lei.

Este foro po de rá ex cep ci o nal men te ser ex ten si vo aos ci vis, nos
ca sos de fi ni dos em lei, para re pres são de cri mes con tra a se gu ran ça ex ter na
do País, ou con tra as ins ti tu i ções mi li ta res.

Art. 114. A lei re gu la rá tam bém a ju ris di ção dos ju í zes mi li ta res e 
a apli ca ção das pe nas da le gis la ção mi li tar, em tem po de guer ra, ou na zona 
de ope ra ções, du ran te gra ve co mo ção in tes ti na.

Art. 115. O foro mi li tar com põe-se do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar,
e de ou tros ju í zes e tri bu na is in fe ri o res, or ga ni za dos na for ma da lei.

Art. 116. A ina mo vi bi li da de dos ma gis tra dos mi li ta res não ex clui 
a obri ga ção de acom pa nhar as for ças jun to às qua is te nham de ser vir.
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CAPÍTULO V
Da Jus ti ça Ele i to ral

Art. 117. A Jus ti ça Ele i to ral, com fun ções ad mi nis tra ti vas e con -
ten ci o sas, terá por ór gãos: o Tri bu nal Su pe ri or, na Ca pi tal da Re pú bli ca; um 
Tri bu nal Re gi o nal, na Ca pi tal de cada Esta do, na do Ter ri tó rio do Acre e no
Dis tri to Fe de ral, e ju í zes sin gu la res nos lu ga res e com as atri bu i ções que a
lei de sig nar, além das jun tas es pe ci a is ad mi ti das no art. 118, § 2º.

§ 1º O Có di go Ele i to ral re gu la rá a or ga ni za ção dos ju í zes e tri bu na -
is a que se re fe re este ar ti go.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or será pre si di do pelo Vice-Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal e os Re gi o na is pe los Vice-Pre si den tes dos Tri bu na is de
Re la ção ou onde hou ver mais de um Vice-Pre si den te pelo juiz mais an ti go
do mes mo tri bu nal.

§ 3º O Tri bu nal Su pe ri or, além de seu Pre si den te, com por-se-á de 
ju í zes efe ti vos e subs ti tu tos es co lhi dos do modo se guin te:

a) um ter ço, sor te a do den tre os mi nis tros da Cor te Su pre ma;
b) ou tro ter ço, sor te a do den tre os de sem bar ga do res do Dis tri to

Fe de ral;
c) o ter ço res tan te, no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre

seis ci da dãos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, in di ca dos pela
Cor te Su pre ma, que não se jam pela lei de cla ra dos in com pa tí ve is.

§ 4º Os Tri bu na is Re gi o na is com por-se-ão por pro ces so idên ti co,
sen do um ter ço den tre os de sem bar ga dos da res pec ti va sede; ou tro, den tre
os ju í zes de di re i to da mes ma e o res tan te no me a do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca so bre pro pos ta do res pec ti vo Tri bu nal.

§ 5º Se o nú me ro de ju í zes não for exa ta men te di vi sí vel por três,
o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de ter mi na rá a dis tri bu i ção en tre as
ca te go ri as aci ma de ter mi na das de sor te que ca i ba ao Pre si den te da Re pú bli ca 
a de sig na ção da mi no ria.

§ 6º Os mem bros dos Tri bu na is Ele i to ra is ser vi rão por dois anos,
pelo me nos, obri ga to ri a men te, sal vo es cu sa con ce di da nos ter mos da lei,
pelo Tri bu nal Su pe ri or, e go za rão das ga ran ti as do art. 96, le tra b e c.

§ 7º Ca bem a ju í zes lo ca is vi ta lí ci os, se gun do a lei de ter mi nar, as
fun ções de juiz ele i to ral, com ju ris di ção ple na.

Art. 118. À Jus ti ça Ele i to ral, que terá com pe tên cia pri va ti va nas
ele i ções fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, ca be rá:

a) or ga ni zar a di vi são ele i to ral da União e dos Esta dos, só po den do 
al te rá-la qüin qüe nal men te sal vo em caso de mo di fi ca ção na di vi são ju di ciá -
ria ou ad mi nis tra ti va do Esta do, ou Ter ri tó rio, e em con se qüên cia des ta;

b) fa zer o alis ta men to;
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c) ado tar e pro por as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que as ele i ções
se re a li zem no tem po e na for ma de ter mi na dos em lei;

d) fi xar as da tas das ele i ções or di ná ri as, quan do não de ter mi na das
nes ta Cons ti tu i ção, ou na dos Esta dos, de ma ne i ra que se efe tu em, quan to
pos sí vel, nos úl ti mos ou nos pri me i ros me ses dos pe río dos go ver na men ta is;

e) re sol ver so bre ca sos de ine le gi bi li da de e in com pa ti bi li da de;
f) con ce der ha be as cor pus em ma té ria ele i to ral;
g) pro ce der à apu ra ção dos su frá gi os e à pro cla ma ção dos ele i tos;
h) pro ces sar e jul gar os de li tos ele i to ra is.

§ 1º As de ci sões do Tri bu nal Su pe ri or são ir re cor rí ve is, sal vo
quan do pro nun ci a rem a nu li da de, ou in va li da de, do ato ou lei, em face da
Cons ti tu i ção Fe de ral, caso em que ha ve rá re cur so para a Cor te Su pre ma.

§ 2º So bre ele i ções mu ni ci pa is os Tri bu na is Re gi o na is de ci di rão
em úl ti ma ins tân cia, ex ce to nos ca sos do § 1º, em que cabe re cur so para a
Cor te Su pre ma, as sim como nos do § 4º. A lei po de rá or ga ni zar jun tas es pe -
ci a is de três mem bros, para a apu ra ção das leis mu ni ci pa is, con tan to que,
em ma i o ria, se com po nham de ju í zes to ga dos.

§ 3º Em re la ção às ele i ções fe de ra is e es ta du a is, in clu si ve de
go ver na do res, dar-se-á re cur so da de ci são fi nal dos Tri bu na is Re gi o na is
para o Tri bu nal Su pe ri or so bre pro cla ma ção de ele i tos.

§ 4º Em to dos os ca sos, ca be rá re cur so da de ci são do Tri bu nal
Re gi o nal, para o Tri bu nal Su pe ri or, quan do não ob ser va da a ju ris pru dên cia 
des te mes mo Tri bu nal.

§ 5º Ao Tri bu nal Su pe ri or com pe te re gu lar a for ma e o pro ces so
dos re cur sos, para ele in ter pos tos, nos ca sos aci ma de ter mi na dos.

Art. 119. Os ma gis tra dos em fun ção nos Tri bu na is Ele i to ra is
po de rão, por mo ti vo de acú mu lo de ser vi ços, ser li cen ci a dos, du ran te o biê nio
obri ga tó rio, pe los tri bu na is or di ná ri os de que fa çam par te, sem per da de
qua is quer van ta gens, con ti nu an do, to da via, a fun ci o nar nas ca u sas que já
te nham exa mi na do, como re la to res ou re vi so res, e a to mar par te nas de li be -
ra ções de ca rá ter ad mi nis tra ti vo.

CAPÍTULO VI
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 120. O Mi nis té rio Pú bli co será or ga ni za do nas Jus ti ças da
União por leis fe de ra is e, nas dos Esta dos pe las res pec ti vas Assem bléi as
Le gis la ti vas.

§ 1º O che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral nos ju í zos co muns é o
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, de li vre no me a ção e de mis são do Pre si den te
da Re pú bli ca, apro va da pela Câ ma ra dos Esta dos, com os mes mos re qui si tos
dos mi nis tros da Cor te Su pre ma e igua is ven ci men tos.
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§ 2º A no me a ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca po de rá re ca ir
num dos mi nis tros da Cor te Su pre ma dis pen san do, nes te caso, a apro va ção
da Câ ma ra dos Esta dos.

§ 3º Qu an do a Cor te Su pre ma, no jul ga men to de al gum fe i to,
de cla rar in cons ti tu ci o nal o dis po si ti vo de lei ou ato go ver na men tal, in cum be
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca co mu ni car, con for me a es pé cie, ao Pre si -
den te da Re pú bli ca, ou ao go ver na dor do Esta do, e ao Pre si den te da Assem -
bléia Na ci o nal, ou da Assem bléia Le gis la ti va Esta du al, a de ci são to ma da.

§ 4º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral se rão no me a dos
me di an te con cur so de pro vas e só per de rão os car gos por sen ten ça, ou
de cre to fun da men ta do do Pre si den te da Re pú bli ca, pre ce den do pro pos ta
do Pro cu ra dor-Ge ral, ou pro ces so ad mi nis tra ti vo em que se jam ou vi dos.

Art. 121. O Mi nis té rio Pú bli co nas Jus ti ças Mi li tar e Ele i to ral será 
or ga ni za do nos ter mos das leis es pe ci a is res pec ti vas, que tam bém dis po rão
so bre os pro cu ra do res-ge ra is, nes sas mes mas jus ti ças.

CAPÍTULO VII
Da Jus ti ça dos Esta dos

Art. 122. Cabe aos Esta dos fa zer a di vi são e a or ga ni za ção ju di -
ciá ri as dos seus ter ri tó ri os e no me ar os ju í zes que as pre en cham, ob ser va dos
os dis po si ti vos dos arts. 96 a 105 des ta Cons ti tu i ção, adap ta dos aos prin cí pi os
se guin tes:

a) in ves ti du ra nos pri me i ros gra us, me di an te con cur so de pro vas,
or ga ni za do pelo Tri bu nal da Re la ção, sen do a clas si fi ca ção, sem pre que
pos sí vel, em lis ta trí pli ce;

b) in ves ti du ra nos gra us su pe ri o res, me di an te aces so, me ta de
por an ti güi da de e me ta de por me re ci men to, res sal va do o dis pos to no § 5º.

c) re mo ção, ain da que por mu dan ça da sede do ju í zo, ex clu si va -
men te a pe di do do pró prio juiz, ou pelo voto de dois ter ços dos ju í zes efe ti vos
do Tri bu nal da Re la ção, em vir tu de de in te res se pú bli co, ou por aces so, se o 
juiz o ace i tar;

d) inal te ra bi li da de da di vi são e da or ga ni za ção ju di ciá ri as es ta -
be le ci das, an tes de cin co anos, sal vo pro pos ta do Tri bu nal da Re la ção;

e) inal te ra bi li da de do nú me ro de ju í zes do Tri bu nal da Re la ção,
sal vo pro pos ta do mes mo Tri bu nal;

f) fi xa ção dos ven ci men tos dos de sem bar ga do res dos Tri bu na is
de Re la ção, em quan tia não in fe ri or ao que per ce bam os se cre tá ri os do Esta do,
à dos ju í zes, das ca pi ta is, pelo me nos em dois ter ços dos de sem bar ga do res;
e dos de ma is ju í zes com di fe ren ça não ex ce den te a 30% de uma ca te go ria
para ou tra;

g) com pe tên cia pri va ti va do Tri bu nal da Re la ção para o pro ces so e
jul ga men to dos ju í zes in fe ri o res, nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li da de;
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h) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co com as for ma li da des e
ga ran ti as do art. 120 des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Nos ca sos de pro mo ção por an ti güi da de, de ci di rá, pre li mi -
nar men te, o Tri bu nal da Re la ção, em es cru tí nio se cre to, se deve ser pro pos to o
juiz mais an ti go; e se três quar tos dos vo tos fo rem pela ne ga ti va, pro ce -
der-se-á à vo ta ção so bre o ime di a to em an ti güi da de, e as sim su ces si va men te
até se fi xar a in di ca ção. Se rão apo sen ta dos os ju í zes que o Tri bu nal por essa
for ma se re cu sar a in di car para a pro mo ção.

§ 2º Os Esta dos po de rão man ter a jus ti ça de paz ele ti va, fi xan -
do-lhe a com pe tên cia, res sal va do re cur so de suas de ci sões para juiz to ga do.

§ 3º A ida de da apo sen ta do ria com pul só ria po de rá ser re du zi da
até 60 anos para os ju í zes lo ca is de pri me i ra ins tân cia e a da pri me i ra no me a -
ção, até 25 anos.

§ 4º Na com po si ção dos tri bu na is su pe ri o res po de rão ser re ser -
va dos lu ga res, não ex ce den tes de um quin to do nú me ro to tal para se rem
pre en chi dos por ad vo ga dos, ou mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, de dis tin to 
me re ci men to, den tre uma lis ta trí pli ce, or ga ni za da pelo Tri bu nal de Re la ção,
ou me di an te con cur so, con for me a le tra a.

TÍTULO V
Da Orga ni za ção dos Esta dos, dos Ter ri tó ri os e do Dis tri to Fe de ral

Art. 123. Cada Esta do re ger-se-á pela Cons ti tu i ção e pe las leis
que ado tar res pe i ta dos os prin cí pi os se guin tes:

a) a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va;
b) in de pen dên cia, li mi ta ção e har mo nia de po de res;
c) tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas li mi ta das aos mes mos pra zos 

dos car gos fe de ra is aná lo gos, ex clu í do a re e le i ção de go ver na do res e pre fe i tos;
d) au to no mia dos mu ni cí pi os nos ter mos do ar ti go;
e) pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e com pe tên cia da

Assem bléia Le gis la ti va para de cre tá-la.
Pa rá gra fo úni co. A es pe ci fi ca ção dos prin cí pi os aci ma enu me ra dos

não ex clui a ob ser vân cia de qual quer pre ce i to ex plí ci to ou im plí ci to na
Cons ti tu i ção.

Art. 124. É ve da do aos Esta dos e mu ni cí pi os emi ti rem tí tu los ou
con tra í rem em prés ti mo de qual quer na tu re za, in ter no ou ex ter no, sem per -
mis são da Câ ma ra dos Esta dos, a quem in cum be ob ser var nes ta ma té ria as
se guin tes dis po si ções:

a) a per mis são para o em prés ti mo será so li ci ta da me di an te uma
ex po si ção de mo ti vos que o jus ti fi quem, e a sua apli ca ção será logo de po is
re la ta da, mi nu ci o sa men te, à Câ ma ra pelo de ve dor, pena de se lhe ne gar no
fu tu ro ou tras per mis sões;
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b) ne nhum em prés ti mo novo se per mi ti rá an tes da amor ti za ção
de me ta de do úl ti mo em prés ti mo con tra í do, sal vo se se des ti nar a ser vi ços
ou obras, de ca rá ter re pro du ti vo, que pos sam ga ran tir os me i os ne ces sá ri os
à li qui da ção to tal dos res pec ti vos com pro mis sos;

c) são ve da dos os em prés ti mos para co ber tu ra de de fi cit or ça -
men tá rio.

Art. 125. Fica ins ti tu í do um re gis tro fe de ral de dí vi das, ao qual
com pe te:

a) re gis trar to das as dí vi das es ta du a is e mu ni ci pa is;
b) ve ri fi car os pa ga men tos dos ju ros e amor ti za ções res pec ti vas;
c) co mu ni car à Câ ma ra dos Esta dos a mora e qua is quer even tu a -

li da des ve ri fi ca das nes ses pa ga men tos;
d) trans mi tir à Câ ma ra dos Esta dos, quan do ti ver co mu ni ca ção

dos in te res sa dos, ou co mu ni car-lhe ex of fi cio, qua is quer atra sos ocor ri dos
nos pa ga men tos ao fun ci o na lis mo dos Esta dos e mu ni cí pi os, es pe ci al men te
aos mem bros do Po der Ju di ciá rio, bem como o atra so de mais de 6 me ses
no pa ga men to de con tas e dí vi das flu tu an tes;

e) apre sen tar, anu al men te, à Câ ma ra dos Esta dos um re la tó rio
cir cuns tan ci a do de to dos os or ça men tos dos Esta dos e mu ni cí pi os e suas
dí vi das qual quer que seja a sua pro ce dên cia, a sua na tu re za e o seu va lor;

f) exi gir dos Esta dos e mu ni cí pi os as in for ma ções de que ne ces si tar.

Art. 126. Os Esta dos e mu ni cí pi os são obri ga dos a co mu ni car,
den tro de 60 dias, to das as ocor rên ci as que in te res sem, nos ter mos do ar ti go 
an te ri or, ao re gis tro fe de ral de dí vi das. No caso de mora em tais co mu ni ca ções 
per dem o di re i to de con tra ir no vos em prés ti mos.

Art. 127. É as se gu ra da a au to no mia dos mu ni cí pi os em tudo o
que dis ser res pe i to ao seu pe cu li ar in te res se.

§ 1º Além de ou tros ne gó ci os, que fo rem es pe ci fi ca dos nas cons -
ti tu i ções e leis es ta du a is, são do pe cu li ar in te res se dos mu ni cí pi os:

a) a de cre ta ção das leis de sua par ti cu lar or ga ni za ção;
b) a ele i ção do pre fe i to, como ti tu lar do Po der Exe cu ti vo, e dos

ve re a do res das res pec ti vas Câ ma ras Mu ni ci pa is;
§ 1º Além de ou tros ne gó ci os, que fo rem es pe ci fi ca dos nas cons -

ti tu i ções e leis es ta du a is, são do pe cu li ar in te res se dos mu ni cí pi os:
c) a de cre ta ção dos im pos tos que lhes per ten çam bem como a

ar re ca da ção e apli ca ção de suas ren das.
§ 2º O pre fe i to po de rá ser de no me a ção do Go ver no do Esta do

no mu ni cí pio da ca pi tal, bem como na que les onde o Esta do cus te ie ser vi ços 
mu ni ci pa is, ga ran ta em prés ti mos pú bli cos ou cons trua ou ad mi nis tre es ta -
be le ci men tos hi dro mi ne ra is.
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Art. 128. Os Esta dos po de rão in ter vir nos mu ni cí pi os para pôr
em or dem as suas fi nan ças, quan do se ve ri fi car dé fi cit or ça men tá rio cor res -
pon den te a um quin to ou mais de sua re ce i ta du ran te três anos con se cu ti vos,
ou fal ta de pa ga men to de sua dí vi da fun da da dois anos con se cu ti vos, ob ser -
va das como fo rem apli cá ve is, nas nor mas do art. 12.

Art. 129. A fu são ou o des mem bra men to, dos mu ni cí pi os, ou a
mudan ça de sua sede, pode ser pro mo vi da, e terá de ser apro va da, pela
maioria dos ele i to res do mu ni cí pio, ou do dis tri to in te res sa do, e con fir ma da
por lei do Esta do.

Pa rá gra fo úni co. No caso de des mem bra men to, a lei es ta du al re gu -
la rá a dis tri bu i ção dos en car gos fi nan ce i ros.

Art. 130. Os Esta dos po de rão cri ar ór gãos de as sis tên cia téc ni ca
aos mu ni cí pi os e de ve ri fi ca ção das suas fi nan ças.

Art. 131. Cons ti tu i rão Ter ri tó ri os na ci o na is o do Acre e qua is -
quer ou tros que per ten çam ou ve nham a per ten cer à União, por com pra,
ces são, con ven ção de li mi tes, ou ou tro meio le gal de aqui si ção.

Art. 132. Logo que ti ve rem po pu la ção su fi ci en te para ele ger dois
De pu ta dos, e re cur sos ca pa zes de as se gu rar o fun ci o na men to nor mal dos
ser vi ços pú bli cos ne ces sá ri os re co nhe ci dos pelo Po der Le gis la ti vo fe de ral,
os ter ri tó ri os se rão, por lei es pe ci al, eri gi dos em Esta do.

Art. 133. A lei as se gu ra rá a au to no mia dos mu ni cí pi os em que se 
di vi di rem os Ter ri tó ri os.

Art. 134. O Dis tri to Fe de ral é ad mi nis tra do por um pre fe i to, de
li vre es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção da Câ ma ra dos
Esta dos, e de mis sí vel ad nu tum, ca ben do as fun ções de li be ra ti vas a uma
Câ ma ra Mu ni ci pal ele ti va. As fon tes de re ce i ta do Dis tri to Fe de ral são as
mes mas que com pe tem aos Esta dos e mu ni cí pi os ca ben do-lhe to das as des pe sas 
de ca rá ter lo cal.

Art. 135. Para os efe i tos da se ção Po der Ju di ciá rio, equi pa ram-se o 
Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os aos Esta dos, sal vo o dis pos to no art. 94, pa rá -
gra fo úni co.

TÍTULO VI
Dos Di re i tos e De ve res

CAPÍTULO I
Da Na ci o na li da de e da Ci da da nia

Art. 136. São bra si le i ros:
a) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pais es tran ge i ros, não re si -

din do este a ser vi ço do go ver no do seu país;
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b) os fi lhos de bra si le i ro, ou bra si le i ra, nas ci dos no es tran ge i ro,
es tan do seus pais a ser vi ço do Bra sil, e fora des te caso, se, ao atin gi rem a
ma i o ri da de, op ta rem pela na ci o na li da de bra si le i ra;

c) os es tran ge i ros que já ad qui ri ram a na ci o na li da de bra si le i ra
em vir tu de do art. 69, nos 4 e 5, da Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro de 1891;

d) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.

Art. 137. Per de-se a na ci o na li da de:
a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro;
b) por ace i ta ção, sem li cen ça do Pre si den te da Re pú bli ca, de pen são,

em pre go ou co mis são re mu ne ra da, de go ver no es tran ge i ro;
c) pelo can ce la men to da na tu ra li za ção, pro van do-se em pro ces so 

ad mi nis tra ti vo que a ati vi da de so ci al ou po lí ti ca do na tu ra li za do é no ci va
ao in te res se na ci o nal.

Art. 138. São ele i to res os bra si le i ros, de um e de ou tro sexo, ma i o -
res ou eman ci pa dos, na for ma da lei ci vil, re gu lar men te alis ta dos.

§ 1º Não po dem ser alis ta dos:
a) os que não sa i bam ler e es cre ver, como a le gis la ção ele i to ral

exi gir;
b) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções 

ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tos a voto de obe diên cia,
re gra, ou es ta tu to que im pli que re nún cia da li ber da de in di vi du al;

c) os men di gos;
d) as pra ças de prêt das For ças Arma das e das po lí ci as es ta du a is;
e) os que es ti ve rem, tem po rá ria ou de fi ni ti va men te, pri va dos

dos di re i tos po lí ti cos.
Art. 139. O alis ta men to ele i to ral e o voto são obri ga tó ri os, sal vo

para os ma i o res de 60 anos, sob as san ções que a lei de ter mi nar.
Art. 140. Sus pen de-se ou per de-se a ci da da nia nos ca sos se guin tes:
§ 1º Sus pen de-se:
a) por in ca pa ci da de ci vil ab so lu ta;
b) pela con de na ção cri mi nal, pas sa da em jul ga do, en quan to du -

ra rem seus efe i tos;
c) pela isen ção ob ti da, por mo ti vo de con vic ção ci en tí fi ca, fi lo só -

fi ca, mo ral ou re li gi o sa, de al gum dos ônus ou ser vi ços exi gi dos pe las leis
da Re pú bli ca;

d) quan to aos de ve res, por in ca pa ci da de fí si ca.

§ 2º Per de-se:
a) nos ca sos do art. 137;
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b) por ace i ta ção de tí tu lo no bi liá rio, or dem ho no rí fi ca ou con de -
co ra ção, não com pre en di das as dis tin ções con fe ri das como re co nhe ci men to, 
ou prê mio, de ser vi ços à ciên cia ou à hu ma ni da de, ou em guer ra com o
es tran ge i ro.

§ 3º A lei es ta be le ce rá as con di ções de re qui si ção da ci da da nia.

Art. 141. São ine le gí ve is:
1) Em todo o ter ri tó rio da União: a) o Pre si den te da Re pú bli ca, os 

go ver na do res, os in ter ven to res dos Esta dos no me a dos nos ca sos do art. 12,
o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, os go ver na do res dos Ter ri tó ri os e os mi nis tros
de Esta do, até um ano de po is de ces sa das de fi ni ti va men te as res pec ti vas
fun ções; b) os che fes do Mi nis té rio Pú bli co, mem bros do Po der Ju di ciá rio,
in clu si ve das Jus ti ças Ele i to ral e Mi li tar, os mem bros do Tri bu nal de Con -
tas, e os che fes e sub che fes do Esta do-Ma i or do Exér ci to e da Arma da; c)
os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, do Pre si den te da Re pú bli ca, até 
um ano de po is de ha ver este de fi ni ti va men te de i xa do as suas fun ções, sal vo,
para a Assem bléia Na ci o nal, se ti ve rem sido de pu ta dos an te ri or men te à ele i -
ção da que le, ou o fo rem quan do esta se re a li zar; d) os que não pu de ram ser
alis ta dos ele i to res.

2) Nos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os: a) os se cre -
tá ri os de Esta do e os che fes de Po lí cia, até um ano após ces sa ção de fi ni ti va
das res pec ti vas fun ções; b) os co man dan tes de for ças do Exér ci to, da Arma da
ou da Po lí cia ali exis ten tes; c) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins,
dos go ver na do res e in ter ven to res dos Esta dos do pre fe i to do Dis tri to Fe de ral e 
dos go ver na do res dos Ter ri tó ri os, até um ano após de fi ni ti va ces sa ção das
res pec ti vas fun ções, sal vo, quan to às Assem bléi as Le gis la ti vas, ou à Na ci o nal,
a ex ce ção da le tra c do nº 1.

3) Nos mu ni cí pi os: a) os pre fe i tos; b) as au to ri da des po li ci a is; c)
os fun ci o ná ri os do Fis co; d) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, dos 
pre fe i tos, até um ano após de fi ni ti va ces sa ção das res pec ti vas fun ções, sal vo,
re la ti va men te aos Con se lhos e às Assem bléia Le gis la ti vas ou à Na ci o nal, a
ex ce ção da le tra c do nº 1.

CAPÍTULO II
De cla ra ção de Di re i tos e De ve res

Art. 142. Asse gu ra-se aos bra si le i ros, e aos es tran ge i ros re si den tes
no País a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à sub sis tên cia,
à se gu ran ça in di vi du al, à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

1) To dos são igua is pe ran te a lei.
2) Não se re co nhe cem fo ros de no bre za nem pri vi lé gio de nas ci -

men to, sexo, clas se so ci al, ri que za, cren ças re li gi o sas e idéi as po lí ti cas. Não
se cri a rão tí tu los no bi liá ri os.
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3) Nin guém será obri ga do a fa zer, ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa, 
se não em vir tu de de lei.

4) A to dos cabe o di re i to de pro ver à pró pria sub sis tên cia, e de
sua fa mí lia, me di an te tra ba lho ho nes to, com pa tí vel com sua ca pa ci da de. O
po der pú bli co deve am pa rar, na for ma da lei, os que es te jam in vo lun ta ri a -
men te em in di gên cia.

5) A to dos fa ci li ta rá o Esta do a edu ca ção ne ces sá ria.
6) A lei e o ato ad mi nis tra ti vo não pre ju di ca rão o di re i to ad qui ri do, 

o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da.
7) É as se gu ra do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são, ob ser va das

as pres cri ções, de lei ati nen tes à ca pa ci da de téc ni ca e ao in te res se pú bli co.
8) A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin guém aí po den do

pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir à ví ti mas
de cri mes ou de sas tres, nem de dia se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos
em lei.

9) Nin guém será pre so, a não ser em fla gran te de li to, ou por or dem 
es cri ta da au to ri da de com pe ten te nos ca sos ex pres sos em lei.

10) A pes soa de ti da, ou pre sa, será, den tro de 24 ho ras, apre sen -
ta da ao juiz com pe ten te, que, se não hou ver or dem ou de ci são ju di ci al an te -
ri or, man te rá ou re la xa rá a de ten ção ou pri são den tro de 72 ho ras. Se man ti ver 
a pri va ção da li ber da de, o juiz dará, in con ti nen ti, ao pre so, nota de cul pa,
con ten do o mo ti vo da co a ção e os no mes das tes te mu nhas. O pra zo fi xa do
para apre sen ta ção dos de ti dos, ou pre sos, fora da sede da co mar ca, ou ter mo,
será ra zo a vel men te am pli a do pelo juiz, em pro vi men to ge ral, aten den do às
dis tân ci as e aos me i os de trans por te. Este dis po si ti vo não se apli ca às pri sões
de ca rá ter mi li tar.

11) Nin guém fi ca rá pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos que 
a lei es ta be le cer.

12) Aos acu sa dos se as se gu ra rá am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos a ela es sen ci a is. 

13) Não ha ve rá foro pri vi le gi a do nem tri bu na is de ex ce ção,
ad mi tem-se, po rém, ju í zos es pe ci a is em ra zão da na tu re za das ca u sas.

14) Nin guém será pro ces sa do, nem sen ten ci a do se não em vir tu de
de lei an te ri or, ao fato ar güi do, na for ma por ela re gu la da e por au to ri da de
com pe ten te. Ao acu sa do se fa cul ta pre fe rir a apli ca ção da lei ul te ri or.

15) Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
16) Não ha ve rá pena per pé tua, nem de ba ni men to e de mor te,

res sal va das, quan to a esta, as dis po si ções da le gis la ção mi li tar, em tem po
de guer ra com o es tran ge i ro.
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17) Ne nhum juiz po de rá ne gar pro te ção ao di re i to de al guém
por mo ti vo de omis são na lei. Em ha ven do, de ve rá de ci dir, por ana lo gia,
pe los prin cí pi os ge ra is de di re i to ou por eqüi da de.

18) Não po de rá ar güir a in cons ti tu ci o na li da de da lei, ou do ato
go ver na men tal, quem lhe hou ver so fri do a apli ca ção por mais de um ano.

19) A lei as se gu ra rá aos ne ces si ta dos as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta
com isen ção de se los, ta xas, emo lu men tos e cus tas pro ces su a is.

20) Não será con ce di da a Esta do es tran ge i ro a ex tra di ção por cri mes
de opi nião ou po lí ti cos.

21) Por mo ti vo de con vic ções ci en tí fi cas, fi lo só fi cas, po lí ti cas,
mo ra is ou re li gi o sas, nin guém será pri va do de qual quer dos seus di re i tos.

22) É in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça e ga ran ti do
o li vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos, no que não con tra ve nham à or dem
pú bli ca e aos bons cos tu mes.

23) É li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, in de pen den te de cen su -
ra, sob a res pon sa bi li da de de cada um pe los abu sos que co me ter, não sen do 
per mi ti do o ano ni ma to, e sen do as se gu ra do o di re i to de res pos ta.

24) É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
25) É per mi ti do, a quem quer que seja, re pre sen tar, por pe ti ção,

aos po de res pú bli cos, e de nun ci ar abu sos das au to ri da des.
26) É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, sal vas as res tri ções ao

seu exer cí cio im pos tas por lei, no in te res se co le ti vo. A de sa pro pri a ção por
uti li da de pú bli ca far-se-á nos ter mos da lei, me di an te pré via e jus ta in de ni -
za ção. Fi ca rá sem efe i to a de sa pro pri a ção de cre ta da que não se re a li zar den tro
de doze me ses, só po den do ser re no va da se for logo paga a in de ni za ção
de vi da. Em caso de pe ri go emi nen te, como guer ra ou co mo ção in tes ti na,
po de rão as au to ri da des com pe ten tes usar da pro pri e da de par ti cu lar até
onde o bem pú bli co o exi ja, res sal va do o di re i to à in de ni za ção ul te ri or.

27) Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, a quem
a lei ga ran ti rá pri vi lé gio tem po rá rio ou con ce de rá prê mio ra zoá vel, quan do 
haja con ve niên cia de vul ga ri za ção dos in ven tos.

28) A pro pri e da de das mar cas, de in dús tria e co mér cio é tam bém 
as se gu ra da nos ter mos da lei.

29) Aos au to res de obras li te rá ri as e ar tís ti cas é as se gu ra do o di re i -
to ex clu si vo de re pro du zi-las pela im pren sa, ou por qual quer ou tro pro ces -
so. Esse di re i to se trans mi ti rá aos her de i ros dos au to res, pelo tem po que a
lei de ter mi nar.

30) Em tem po de paz, sal vo as exi gên ci as de pas sa por te quan to a 
in gres so de es tran ge i ros, e as res tri ções da lei or di ná ria, qual quer pes soa
po de rá en trar no ter ri tó rio na ci o nal ou dele sair.
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31) Os tri bu tos de na tu re za fis cal so men te por lei es pe ci al se rão
ins ti tu í dos ou ma jo ra dos; as mul tas po de rão ser es ta be le ci das nos re gu la -
men tos quan do a lei as au to ri ze e lhes de ter mi ne os li mi tes.

32) Ne nhum im pos to, sal vo o de ren da, gra va rá di re ta men te a
pro fis são de es cri tor, jor na lis ta ou pro fes sor.

33) Dar-se-á ha be as cor pus sem pre que al guém so frer, ou se achar
ame a ça do, de so frer, em sua li ber da de, vi o lên cia ou co a ção, por ile ga li da de
ou abu so de po der. Nas trans gres sões dis ci pli na res não terá ca bi men to o
ha be as cor pus.

34) Com o pro ces so do ha be as cor pus, dar-se-á, em todo o País,
man da do de se gu ran ça a quem ti ver di re i to, cer to, lí qui do e in con tes tá vel,
le sa do ou ame a ça do de le são, por ato da au to ri da de pú bli ca, ma ni fes ta men te
in cons ti tu ci o nal ou con trá rio à lei. A au to ri da de res pon sá vel será sem pre
ou vi da, com sua de fe sa, no pra zo de cin co dias, e da de ci são ca be rá re cur so
vo lun tá rio, que não terá efe i to sus pen si vo quan do a de ci são for fa vo rá vel
ao im pe tran te.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá o re mé dio pro ces su al, ins ti tu í do por
este nú me ro, a quem es ti ver em con di ções idên ti cas à de ou tro li ti gan te que 
haja ob ti do o pro nun ci a men to ju di ci al de fi ni ti vo da in cons ti tu ci o na li da de
da lei ou de ato do Exe cu ti vo.

Art. 143. Sem pre que se tor nar ne ces sá rio, nas ex pe di ções mi li ta res, 
hos pi ta is, pe ni ten ciá ri as ou ou tros es ta be le ci men tos ofi ci a is, será per mi ti da
a as sis tên cia re li gi o sa, sem co a ção ou cons tran gi men to nem ônus para os
co fres pú bli cos.

Art. 144. A nin guém se pri va rá do tem po pre ci so, para a sa tis fa ção
dos seus de ve res re li gi o sos, aten di das as obri ga ções dos ser vi ços a seu car go.

Art. 145. Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar, e se rão ad mi nis tra dos
pela au to ri da de mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca
dos res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes. Fi cam res sal va dos os
ce mi té ri os já man ti dos pe las as so ci a ções re li gi o sas, su je i tos, po rém, à fis ca -
li za ção das au to ri da des com pe ten tes.

Art. 146. So men te aos bra si le i ros se as se gu ram os di re i tos:
a) de vo tar e ser vo ta do para o pro vi men to de car gos pú bli cos

ele ti vos;
b) de exer cer fun ções pú bli cas, sal vo de na tu re za téc ni ca, para as 

qua is po de rão ser con tra ta dos es tran ge i ros;
c) de exer cer, com res pon sa bi li da de prin ci pal e de ori en ta ção, a

im pren sa no ti ci o sa ou po lí ti ca;
d) de re u ni rem-se, sem ar mas, em lo gra dou ros pú bli cos, não

po den do a po lí cia in ter vir se não para as se gu rar ou res ta be le cer a or dem ou
para pre ve nir que não seja per tur ba da;

e) de exer ce rem pro fis sões di tas li be ra is.
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Art. 147. É man ti da a ins ti tu i ção do júri, com a or ga ni za ção e
as atri bu i ções que a lei or di ná ria lhe der, as se gu ra dos sem pre o si gi lo
das vo ta ções e a ple ni tu de da de fe sa dos réus. Será, po rém, de sua com -
pe tên cia o jul ga men to dos cri mes de im pren sa e dos po lí ti cos, ex ce to os
ele i to ra is.

Art. 148. A União po de rá ex pul sar do ter ri tó rio na ci o nal os
es tran ge i ros pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos in te res ses do País.

Art. 149. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos, ga ran ti as e de ve res ex pres sos 
nes ta Cons ti tu i ção não ex clui ou tros, re sul tan tes de re gi me e dos prin cí pi os
que ela ado ta.

CAPÍTULO III
Da Ordem Eco nô mi ca e So ci al

Art. 150. A or dem eco nô mi ca deve ser or ga ni za da con for me os
prin cí pi os da jus ti ça e as ne ces si da des da vida na ci o nal, vi san do pro por ci o nar
a to dos uma exis tên cia dig na do ho mem. Den tro des ses li mi tes é ga ran ti da
a li ber da de eco nô mi ca.

Art. 151. A lei fe de ral re gu la rá o apro ve i ta men to das mi nas e de -
ma is ri que zas do sub so lo, que de pen de rá nos ca sos de ter mi na dos, de li cen ça
ou con ces são do po der com pe ten te.

§ 1º A li cen ça ou con ces são será con fe ri da ex clu si va men te a
bra si le i ros e as em pre sas or ga ni za das no Bra sil, res sal va das ao pro pri e tá rio
res pec ti vo, pre fe rên cia ou co-par ti ci pa ção nos re sul ta dos.

§ 2º A lei re gu la rá a na ci o na li za ção pro gres si va das mi nas e
que das de água jul ga das bá si cas ou es sen ci a is à de fe sa eco nô mi ca ou mi li tar
da Na ção.

§ 3º O apro ve i ta men to das águas pú bli cas e da ener gia hi dráu li ca
de pen de rá de li cen ça ou con ces são do po der pú bli co que so bre as mes mas
ti ver ju ris di ção, ob ser va das as nor mas ge ra is da lei fe de ral.

§ 4º As mi nas e de ma is ri que zas do sub so lo, bem como as que das
de água, cons ti tu em pro pri e da de dis tin ta do solo.

Art. 152. A União po de rá as su mir, em lei es pe ci al por mo ti vo
de in te res se pú bli co, o mo no pó lio de de ter mi na da in dús tria ou ati vi da de 
as se gu ra das as in de ni za ções de vi das con for me o art. 142, nº 26, e res sal va -
dos ou ser vi ços pú bli cos mu ni ci pa li za dos, ou da com pe tên cia dos po de res 
lo ca is.

Art. 153. Aque le que, por cin co anos con tí nu os, sem opo si ção,
nem re co nhe ci men to de do mí nio alhe io, ocu par um tre cho de ter ra, até 50
hec ta res de su per fí cie, ou o man ti ver cul ti va do, ad qui ri rá a pro pri e da de
ple na do solo, me di an te sen ten ça de cla ra tó ria do juiz com pe ten te, re gu lar -
men te trans cri ta.
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Art. 154. A lei pro mo ve rá, por me di das ade qua das, o fo men to da 
eco no mia po pu lar e o de sen vol vi men to do cré di to.

Art. 155. É pro i bi da a usu ra. Con si de ra-se usu ra a co bran ça de
ju ros, in clu si ve co mis sões, que ul tra pas sam o do bro da taxa le gal. A lei
es ta be le ce rá as pe nas des te cri me.

Pa rá gra fo úni co. Na le gis la ção ban cá ria será es ta be le ci da a na ci o na -
li za ção pro gres si va dos ban cos de de pó si to.

Art. 156. A lei isen ta rá de pe nho ra a casa de pe que no va lor, em
que re si da o de ve dor, com sua fa mí lia, se não ti ver ou tros bens, as sim como 
os pré di os ru ra is tam bém de pe que no va lor, quan do pro por ci o nem a sub -
sis tên cia do de ve dor e sua fa mí lia – res sal va dos os ca sos de ga ran tia real
pres ta da para a cons tru ção de casa, ou para aqui si ção do imó vel, ou em
data an te ri or a esta Cons ti tu i ção.

Art. 157. A lei fe de ral re gu la rá a re vi são, ba se a da em ín di ces eco -
nô mi cos, das ta ri fas de con ces si o ná ri os de ser vi ços pú bli cos, para que os lu cros,
por es tes ob ti dos, não ex ce dam à jus ta re tri bu i ção do ca pi tal.

Art. 158. As he ran ças até o va lor de dez con tos de réis, na li nha
di re ta ou en tre côn ju ges, se rão li vres de qua is quer im pos tos de trans -
mis são.

Art. 159. A lei pro mo ve rá o am pa ro da pro du ção e es ta be le ce rá
as con di ções do tra ba lho, na ci da de e nos cam pos, ten do em vis ta a pro te ção
so ci al do tra ba lha dor e os in te res ses eco nô mi cos do País.

Pa rá gra fo úni co. Na le gis la ção so bre o tra ba lho se rão ob ser va dos 
os se guin tes pre ce i tos, des de já em vi gor, além de ou tras me di das que vi sem
me lho rar as con di ções do tra ba lha dor: a) igual sa lá rio para igual tra ba lho,
sem dis tin ção de sexo, ida de ou es ta do ci vil; b) sa lá rio mí ni mo ca paz de
sa tis fa zer, con for me as con di ções de cada re gião, as ne ces si da des nor ma is
de um tra ba lha dor che fe de fa mí lia; c) jor na da de tra ba lho diá rio não ex ce -
den te de oito ho ras; d) pro i bi ção do tra ba lho a me no res de 16 anos e tra ba lho
no tur no e em in dús tri as in sa lu bres a me no res de 18 anos; e) fé ri as anu a is
re mu ne ra das; f) as sis tên cia ao tra ba lha dor en fer mo bem como à ges tan te
ope rá ria; g) se gu ro obri ga tó rio con tra a ve lhi ce, do en ça, de sem pre go, ris cos
e aci den tes do tra ba lho e em fa vor da ma ter ni da de; h) di re i to de gre ve pa cí -
fi ca; i) in de ni za ção de um mês de or de na do ou sa lá rio por cada ano de ser -
vi ço ao ope rá rio de mi ti do sem pro ces so por cri me pre vis to em lei; j) con -
tra to co le ti vo de tra ba lho; k) re gu la men ta ção de to das as pro fis sões no seu 
exer cí cio.

Art. 160. A po lí ti ca ru ral será ori en ta da no sen ti do da fi xa ção do
ho mem do cam po a bem do de sen vol vi men to eco nô mi co do País, de ven do
a lei dis por de modo ge ral so bre a co lo ni za ção e o apro ve i ta men to das ter ras
pú bli cas sem pre ju í zo das ini ci a ti vas dos po de res lo ca is co or de na dos com
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as di re tri zes es ta be le ci das pela União, as se gu ra da sem pre pre fe rên cia ao
tra ba lha dor na ci o nal.

Art. 161. A lei aten de rá aos in te res ses na ci o na is no sen ti do de
as se gu rar a as si mi la ção dos imi gran tes.

Art. 162. É ga ran ti do a cada in di ví duo, e a to dos que exer çam a
mes ma pro fis são, a li ber da de de união para a de fe sa das con di ções do
tra ba lho e da vida eco nô mi ca e cul tu ral.

§ 1º As as so ci a ções pro fis si o na is, bem como as con ven ções co le -
ti vas que ce le bra rem, na for ma da lei, se rão re co nhe ci das para os de vi dos
efe i tos.

§ 2º Ne nhu ma as so ci a ção pro fis si o nal será dis sol vi da, in de pen -
den te de de li be ra ção pró pria, a não ser por sen ten ça ju di ci al.

Art. 163. A lei or gâ ni ca de im pren sa es ta be le ce rá re gras es pe ci a is 
re la ti vas ao tra ba lho dos re da to res, ope rá ri os e mais em pre ga dos, ga ran tin -
do-lhes a es ta bi li da de, fé ri as e apo sen ta do ria.

Art. 164. A lei fi xa rá os tri bu tos, ten do em vis ta os seus fun da -
men tos de or dem eco nô mi ca e so ci al, re la ti vas à ren da ou lu cros dos con -
tri bu in tes; a va lo ri za ção dos bens, por for ça de me lho ra men tos, re a li za dos 
pelo Po der Pú bli co; a re tri bu i ção de ser vi ços efe tu a dos, ou de van ta gens
con ce di das pelo mes mo Po der; à se gu ran ça e à va li da de das tran sa ções; ao 
am pa ro da pro du ção na ci o nal; e à de fe sa da or dem in ter na e do bem
pú bli co em ge ral.

Art. 165. No caso de va lo ri za ção de imó vel por mo ti vo de obras
pú bli cas, po de rá ser par ci al men te co bra do o cus to des tas pelo ramo da
ad mi nis tra ção que as te nha efe tu a do, me di an te tri bu ta ção es pe ci al.

Art. 166. A as sis tên cia so ci al in cum be à União, e, de acor do com
as nor mas fun da men ta is es ta be le ci das na lei fe de ral, aos Esta dos e aos
mu ni cí pi os, com os se guin tes ob je ti vos:

a) ve lar pela sa ú de pú bli ca, pro mo ven do o am pa ro aos des va li dos,
cri an do os ne ces sá ri os ser vi ços téc ni cos, bem como es ti mu lan do os ser vi ços
so ci a is exis ten tes e pro cu ran do co or de nar as suas fi na li da des;

b) in cen ti var a edu ca ção;
c) am pa rar a ma ter ni da de e a in fân cia;
d) so cor rer as fa mí li as de pro le nu me ro sa;
e) pro te ger a ju ven tu de con tra o aban do no fí si co, mo ral e in te lec tu al;
f) ado tar me di das ten den tes a res trin gir a mor ta li da de e a mor bi -

da de in fan tis;
g) ado tar me di das de hi gi e ne so ci al e im pe dir a pro pa ga ção das

do en ças trans mis sí ve is;
h) cu i dar da hi gi e ne men tal e in cen ti var a luta con tra os ve ne nos

so ci a is.
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Pa rá gra fo úni co. Incum be obri ga to ri a men te à União a pro fi la xia
da le pra.

CAPÍTULO IV
Da Fa mí lia e Edu ca ção

Art. 167. A fa mí lia, cons ti tu í da pelo ca sa men to in dis so lú vel, está
sob a pro te ção es pe ci al do Esta do.

Art. 168. O ca sa men to será ci vil, e gra tu i ta a sua ce le bra ção e res -
pec ti vo re gis tro.

Pa rá gra fo úni co. O ca sa men to po de rá ser va li da men te ce le bra do
pelo mi nis tro de qual quer con fis são re li gi o sa, pre vi a men te re gis tra do no
ju í zo com pe ten te, de po is de re co nhe ci da a sua ido ne i da de pes so al e a
con for mi da de do rito res pec ti vo com a or dem pú bli ca e os bons cos tu mes.
O pro ces so de ha bi li ta ção obe de ce rá ao dis pos to na lei ci vil. Em to dos os
ca sos, o ca sa men to so men te va le rá de po is de aver ba do no re gis tro ci vil. A
lei es ta be le ce rá pe na li da des para a trans gres são dos pre ce i tos le ga is ati nen tes
à ce le bra ção do ca sa men to.

Art. 169. Aos con tra en tes é obri ga tó ria a pro va pré via de exa me
de sa ni da de fí si ca e men tal, se gun do os mol des da eu gê nia, es ta be le ci dos
em lei fe de ral.

Art. 170. É li vre o en si no em to dos os gra us, ob ser va das as nor mas
da le gis la ção fe de ral, mas os exa mes fi na is do en si no se cun dá rio e do su pe ri or
se rão pres ta dos em ins ti tu tos ofi ci a is ou re co nhe ci dos pelo Go ver no Fe de ral,
na for ma da lei e onde não hou ver ins ti tu to ofi ci al.

Art. 171. O en si no re li gi o so será de fre qüên cia fa cul ta ti va e mi nis -
tra do de acor do com os prin cí pi os da con fis são re li gi o sa do alu no, ma ni fes -
ta da pe los pais ou res pon sá ve is, cons ti tu in do ma té ria dos ho rá ri os nas
es co las pú bli cas pri má ri as, se cun dá ri as pro fis si o na is e nor ma is.

Art. 172. O en si no pri má rio é obri ga tó rio, in clu si ve para os adul tos
e os ce gos, abran gen do o en si no pro fis si o nal.

Art. 173. O pla no na ci o nal de edu ca ção so men te po de rá ser
mo di fi ca do de seis em seis anos.

Art. 174. É ve da da a dis pen sa de pro vas es co la res de ha bi li ta ção, 
de ter mi na das em leis ou re gu la men tos es pe ci a is.

Art. 175. Nos ins ti tu tos ofi ci a is de en si no, o pro vi men to dos car gos
do ma gis té rio se fará sem pre por con cur so de pro vas. Os pro fes so res, as sim 
no me a dos, são vi ta lí ci os e te rão ven ci men tos ir re du tí ve is, só per den do seus 
car gos em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria.

Art. 176. Com os ser vi ços de edu ca ção, in clu si ve au xí lio a es tu -
dan tes de ca pa ci da de ex cep ci o nal, que dele ne ces si ta rem, a União, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os des pen de rão, anu al men te, nun ca me nos
de 10% da im por tân cia dos im pos tos ar re ca da dos.
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Art. 177. É ga ran ti da am pla li ber da de de cá te dra.
Art. 178. Os es ta be le ci men tos par ti cu la res de edu ca ção pri má ria

ou pro fis si o nal ofi ci al men te con si de ra dos idô ne os, se rão isen tos de qual quer
tri bu to.

Art. 179. A edu ca ção mo ral e cí vi ca, a edu ca ção fí si ca, a hi gi e ne e 
os tra ba lhos ma nu a is cons ti tu em ma te ri a is obri ga tó ri os em to das as es co las, 
ex ce to nos cur sos su pe ri o res. Nas es co las pri má ri as é, ain da, obri ga tó rio o
en si no do idi o ma na ci o nal e de no ções de ge o gra fia e his tó ria do Bra sil.

CAPÍTULO V
Da De fe sa Na ci o nal

Art. 180. To das as ques tões re la ti vas à de fe sa na ci o nal se rão es -
tu da das e co or de na das pelo Con se lho Su pe ri or de De fe sa Na ci o nal e pe los ór -
gãos es pe ci a is cri a dos para aten der às ne ces si da des da mo bi li za ção na ci o -
nal.

§ 1º O Con se lho Su pe ri or será pre si di do pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca e dele fa rão par te os mi nis tros de Esta do, o che fe do Esta do Ma i or do
Exér ci to e o che fe do Esta do Ma i or da Arma da.

§ 2º A or ga ni za ção, o fun ci o na men to e a com pe tên cia do Con se lho
Su pe ri or se rão re gu la dos em lei.

Art. 181. Incum bi rá ao Pre si den te da Re pú bli ca a di re ção po lí ti ca 
da guer ra, sen do as ope ra ções mi li ta res da com pe tên cia e res pon sa bi li da de
do co man dan te ou co man dan tes-em-che fe do Exér ci to ou dos exér ci tos em
cam pa nha e dos das for ças na va is.

Pa rá gra fo úni co. A de cla ra ção do es ta do de guer ra im pli ca rá a
sus pen são das ga ran ti as cons ti tu ci o na is que pos sam pre ju di car di re ta ou
in di re ta men te a se gu ran ça na ci o nal.

Art. 182. As For ças Arma das são ins ti tu i ções na ci o na is per ma -
nen tes e, den tro da lei, es sen ci al men te obe di en tes aos seus su pe ri o res hi e rár -
qui cos. Des ti nam-se a ga ran tir a se gu ran ça ex ter na da na ção, as ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is e a or dem le gal.

Art. 183. To dos os bra si le i ros são obri ga dos, na for ma que a lei
es ta be le cer, ao ser vi ço mi li tar e a ou tros en car gos ne ces sá ri os à de fe sa da
Pá tria e das ins ti tu i ções e, em caso de mo bi li za ção, se rão apro ve i ta dos
con for me as suas ap ti dões, quer nas For ças Arma das, quer nas or ga ni za ções
do in te ri or. As mu lhe res fi cam ex ce tu a das do ser vi ço mi li tar.

§ 1º Ne nhum bra si le i ro po de rá exer cer di re i tos po lí ti cos ou fun ção
pú bli ca, sem pro var que está qui te com as obri ga ções es ta tu í das em lei para 
com a de fe sa na ci o nal.

§ 2º Todo o bra si le i ro na ida de do ser vi ço mi li tar será obri ga do
ao ju ra men to da ban de i ra na ci o nal na for ma e sob as pe nas da lei.
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Art. 184. O mi li tar em ser vi ço ati vo das For ças Arma das não
po de rá exer cer pro fis são a elas es tra nha; se ace i tar car go pú bli co per ma nen te,
a elas es tra nho, será trans fe ri do para a re ser va.

§ 1º O ofi ci al em ser vi ço ati vo das For ças Arma das, que ace i tar
car go pú bli co tem po rá rio de no me a ção ou ele i ção, e não pri va ti vo da qua li -
da de de mi li tar, será agre ga do ao res pec ti vo qua dro, sem per cep ção de
ven ci men tos, con tan do, po rém, tem po de ser vi ço, in clu si ve an ti gui da de de
pos to, nos ter mos do art. 31, § 3º, mas não po den do ser pro mo vi do por an ti -
gui da de, en quan to não vol tar ao ser vi ço mi li tar ati vo. Aque le que per ma ne cer
em tal si tu a ção por mais de oito anos con tí nu os, ou doze in ter ca la dos, será
trans fe ri do para a re ser va.

§ 2º O mi li tar, no de sem pe nho de man da to ele ti vo, terá di re i to,
nos in ter va los das ses sões le gis la ti vas, à per cep ção das van ta gens cor res -
pon den tes à sua con di ção.

Art. 185. As pa ten tes e os pos tos são ga ran ti dos em toda a ple ni -
tu de aos ofi ci a is da ati va, da re ser va, ori un dos do Exér ci to ati vo e da Arma da,
ou re for ma dos na for ma da lei.

§ 1º Os ofi ci a is das For ças Arma das só per de rão seus pos tos e
pa ten tes por con de na ção su pe ri or a dois anos, pas sa da em jul ga do; ou
quan do, por tri bu na is mi li ta res com pe ten tes, e de ca rá ter per ma nen te, fo rem,
nos ca sos es pe ci fi ca dos em lei, de cla ra dos in dig nos do ofi ci a la to ou com ele 
in com pa tí ve is. No pri me i ro caso, po de rá o Tri bu nal Mi li tar com pe ten te,
aten den do à na tu re za e às cir cuns tân ci as do de li to e aos ser vi ços do ofi ci al,
de ci dir que seja re for ma do com as van ta gens de sua pa ten te.

§ 2º O aces so na hi e rar quia mi li tar obe de ce rá a con di ções es ta be -
le ci das em lei, fi xan do-se o va lor mí ni mo a re a li zar para o exer cí cio das fun ções
re la ti vas a cada grau, ou pos to, e as pre fe rên ci as de ca rá ter pro fis si o nal
para pro mo ção.

§ 3º Os tí tu los, pos tos e uni for mes mi li ta res são pri va ti vos do
mi li tar em ati vi da de, da re ser va ou re for ma do, res sal va das as con di ções
ho no rí fi cas efe tu a das em ato an te ri or a esta Cons ti tu i ção.

Art. 186. Até cem qui lô me tros para den tro das li nhas das fron te i -
ras, ne nhu ma con ces são de ter ras, ou de vias de co mu ni ca ção ou a aber tu ra
des tas terá lu gar sem au diên cia do Con se lho Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal,
as se gu ran do este o pre do mí nio de ca pi ta is e tra ba lha do res na ci o na is, bem
como as li ga ções ne ces sá ri as à se gu ran ça das zo nas ser vi das pe las es tra das
de pe ne tra ção.

§ 1º Do mes mo modo se pro ce de rá em re la ção ao es ta be le ci men to,
nes sa fa i xa, de in dús tri as, in clu si ve de trans por tes, que in te res sem à de fe sa
na ci o nal.

§ 2º O Con se lho Su pe ri or da De fe sa Na ci o nal re la ci o na rá, e co mu -
ni ca rá aos go ver nos lo ca is in te res sa dos, as in dús tri as aci ma re fe ri das, que
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re vis tam esse ca rá ter, po den do, em todo o tem po, re ver e mo di fi car a mes ma
re la ção.

TÍTULO VII
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 187. O Bra sil não se em pe nha rá em guer ra de con quis ta,
di re ta ou in di re ta men te, por si ou ali a do a ou tras po tên ci as.

Art. 188. A Assem bléia Na ci o nal, na emer gên cia de agres são es -
tran ge i ra, ou in sur re i ção ar ma da, po de rá de cla rar em es ta do de sí tio qual quer
par te do ter ri tó rio na ci o nal, ob ser van do o se guin te:

1) O es ta do de sí tio não será de cre ta do por mais de no ven ta dias, 
po den do ser pror ro ga do, no má xi mo, por igual pra zo, de cada vez. 

2) Na vi gên cia do es ta do de sí tio, ad mi tem-se as se guin tes me di das 
de ex ce ção:

a) des ter ro para ou tros pon tos do ter ri tó rio na ci o nal, ou de ter mi -
na ção de per ma nên cia em cer ta lo ca li da de;

b) de ten ção em edi fí cio ou lo cal não des ti na do aos réus de cri mes
co muns;

c) cen su ra da cor res pon dên cia de qual quer na tu re za, e de pu bli -
ca ção em ge ral;

d) sus pen são da li ber da de de re u nião e de tri bu na;
e) bus ca e apre en são em do mi cí lio.
§ 1º A obri ga ção de per ma nên cia não será im pos ta em lu ga res

de ser tos ou in sa lu bres do ter ri tó rio na ci o nal, nem para aí nin guém será
des ter ra do, ou para lu gar dis tan te mais de mil qui lô me tros da que le em que
a pri são se efe tu ar.

§ 2º Nin guém será, em vir tu de do es ta do de sí tio, con ser va do em 
cus tó dia, se não por ne ces si da de da de fe sa na ci o nal, em caso de agres são
es tran ge i ra, ou por au to ria ou cum pli ci da de em in sur re i ção, ou fun da dos
mo ti vos de vir a par ti ci par nela.

§ 3º Em to dos os ca sos, as pes so as atin gi das pela me di das res tri -
ti vas da li ber da de de lo co mo ção têm de ser, den tro de cin co dias, apre sen ta -
das pe las au to ri da des que de cre ta ram as me di das, com a de cla ra ção su má -
ria dos mo ti vos que as de ter mi na ram, ao juiz co mis si o na do para esse fim, e
por ele ou vi das, to man do-se-lhes por es cri to, as de cla ra ções.

§ 4º As me di das res tri ti vas da li ber da de de lo co mo ção não atin gem 
os mem bros da Assem bléia Na ci o nal. Cor te Su pre ma, Su pre mo Tri bu nal
Mi li tar, Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Tri bu nal de Con tas, e nos ter ri tó ri os
das res pec ti vas cir cuns cri ções, os go ver na do res de Esta do, mem bros das
Assem bléi as Le gis la ti vas e dos Tri bu na is de Cir cu i to e de Re la ção.

740 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 5º Não será obs ta da a cir cu la ção de li vros, jor na is ou de qua is quer
pu bli ca ções, des de que seus au to res, di re to res ou edi to res se sub me tam à
cen su ra. No caso de inob ser vân cia da cen su ra ou por in te res se da or dem
pú bli ca, ca be rá a me di da au to ri za da pelo art. 142, nº 23.

§ 6º Não será cen su ra da a pu bli ca ção dos atos ofi ci a is de qual quer
dos po de res fe de ra is, sal vo os re fe ren tes a me di das de na tu re za mi li tar.

§ 7º Não se achan do re u ni da a Assem bléia Na ci o nal, po de rá o
es ta do de sí tio ser de cre ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ob ser va das as
pres cri ções des te ar ti go, e com pré via aqui es cên cia da de le ga ção le gis la ti va
per ma nen te. Nes te caso, a Assem bléia Na ci o nal se re u ni rá trin ta dias de po is,
in de pen den te de con vo ca ção.

§ 8º Na ses são de ins ta la ção da Assem bléia Na ci o nal, o Pre si den te 
da Re pú bli ca re la ta rá, em men sa gem es pe ci al, os mo ti vos de ter mi nan tes do
es ta do de sí tio, e jus ti fi ca rá as me di das que te nha ado ta do, apre sen tan do as
de cla ra ções exi gi das pelo § 3º, e mais do cu men tos ne ces sá ri os. As Câ ma ras
pas sa rão, em se gui da, a de li be rar so bre o de cre to ex pe di do, re vo gan do-o,
ou não, po den do tam bém apre ci ar, des de logo, as pro vi dên ci as tra zi das ao
seu co nhe ci men to e au to ri zar a pror ro ga ção do es ta do de sí tio nos ter mos
do nº 1 des te ar ti go.

§ 9º Pro ce der-se-á na con for mi da de dos pa rá gra fos pre ce den tes,
para a pror ro ga ção do es ta do de sí tio.

§ 10. De cre ta do o es ta do de sí tio, o Pre si den te da Re pú bli ca
de sig na rá, por ato pu bli ca do ofi ci al men te, as au to ri da des que exer ce rão as
me di das de ex ce ção, e as nor mas ne ces sá ri as para a re gu la ri da de des tas.

§ 11. Ces sa do o es ta do de sí tio, ces sam, des de logo, to dos os seus 
efe i tos.

§ 12. Fin do o es ta do de sí tio, o Pre si den te da Re pú bli ca re la ta rá,
em men sa gem à Assem bléia Na ci o nal, to das as me di das que te nha pra ti ca do,
em vir tu de dele, por si ou por ou tras au to ri da des, e que ain da não haja
co mu ni ca do, re me ten do as de cla ra ções pres ta das e mais do cu men tos ne ces -
sá ri os, para que a Assem bléia apre cie to dos es ses atos.

§ 13. O Pre si den te da Re pú bli ca e de ma is au to ri da des se rão res -
pon sá ve is, ci vil e cri mi nal men te, pe los abu sos que co me te rem.

§ 14. A inob ser vân cia de qual quer das pres cri ções des te ar ti go tor -
na rá ile gal a co a ção, e per mi ti rá aos pa ci en tes re cor re rem ao Po der Ju di ciá rio.

§ 15. Uma lei es pe ci al re gu la rá o es ta do de sí tio em caso de guer ra,
ou de emer gên cia de guer ra.

Art. 189. Em to das as ele i ções para car gos pú bli cos, se ob ser va rá
o sis te ma do voto ri go ro sa men te se cre to.

Art. 190. A de fe sa con tra os efe i tos das se cas no Nor des te obe de -
ce rá a um pla no sis te má ti co e será per ma nen te, fi can do a car go da União

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 741



que des pen de rá, com as obras e ser vi ços de as sis tên cia, quan tia nun ca in fe ri or
a qua tro por cen to da sua re ce i ta to tal.

§ 1º Des sa per cen ta gem, três se rão gas tos em obras nor ma is do
pla no de de fe sa es ta be le ci do e o res tan te será in ver ti do em uma ca i xa es pe ci al, 
a fim de se rem so cor ri das, nos ter mos do art. 7º, § 6º, as po pu la ções atin gi das
pela ca la mi da de pú bli ca das se cas.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral pro vi den ci a rá para que, no pri -
me i ro se mes tre de cada ano, seja en vi a da ao Po der Le gis la ti vo, a re la ção
por me no ri za da das obras ter mi na das ou em an da men to, das quan ti as des pen -
di das no ano an te ri or, e das ne ces sá ri as para con ti nu i da de das obras, dis cri -
mi nan do-se o con su mi do com ma te ri al e com pes so al, in clu si ve téc ni cos.

§ 3º Os Esta dos e mu ni cí pi os com pre en di dos na zona as so la da
pe las se cas, con sig na rão em seus or ça men tos igual quan tia de qua tro por
cen to, des ti na da a as sis tên cia eco nô mi ca à re gião fla ge la da.

§ 4º De cor ri dos dez anos, será por lei or di ná ria re vis ta a per cen -
ta gem aci ma es ti pu la da.

Art. 191. Esta Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da e a pro pos ta de
emen da de ve rá par tir: a) de uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros da 
Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, ou da Câ ma ra dos Esta dos; b) de mais da
me ta de dos Esta dos, no de cur so de dois anos, re pre sen ta da cada uma das
uni da des fe de ra ti vas pela ma i o ria de sua Assem bléia lo cal.

Cada emen da con si de rar-se-á apro va da se ace i ta, me di an te duas
dis cus sões, por mais da me ta de dos mem bros com po nen tes da Câ ma ra dos
Re pre sen tan tes e da Câ ma ra dos Esta dos, em dois anos con se cu ti vos.

Se a emen da ob ti ver o voto de dois ter ços dos mem bros com po -
nen tes de um dos ra mos do Po der Le gis la ti vo, po de rá, ime di a ta men te, ser
sub me ti da ao voto do ou tro ramo en ten den do-se apro va da se lo grar quo rum
idên ti co.

Pa rá gra fo úni co. Apro va da a emen da pelo Po der Le gis la ti vo,
será ela ane xa da, com um nú me ro de or dem, ao tex to cons ti tu ci o nal pu bli -
ca do este com as as si na tu ras dos mem bros das Me sas da Câ ma ra dos
Re pre sen tan tes e da Câ ma ra dos Esta dos.

Art. 192. Con ti nu am em vi gor as leis que ex plí ci ta ou im pli ci ta -
men te, não con tra ri a rem as dis po si ções des ta Cons ti tu i ção.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te ele ge rá, no dia ime di a to, o Pre si den te da Re pú bli ca para o pri -
me i ro qua driê nio cons ti tu ci o nal.

§ 1º Essa ele i ção se fará por es cru tí nio se cre to e será, em pri me i ra 
vo ta ção, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, e, se ne nhum dos vo ta dos a ob ti ver, 
por ma i o ria re la ti va, no se gun do tur no.
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§ 2º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 3º O Pre si den te ele i to pres ta rá o com pro mis so do art. 69 pe ran te

a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, den tro de 15 dias, co me çan do a de cor -
rer des sa data o seu pe río do de go ver no.

Art. 2º A Ca pi tal Fe de ral será trans fe ri da para a re gião cen tral do 
ter ri tó rio na ci o nal. O Pre si den te da Re pú bli ca, logo que esta Cons ti tu i ção
en trar em vi gor, no me a rá uma Co mis são que, sob as ins tru ções do Go ver no,
pro ce de rá a es tu dos de vá ri as lo ca li da des ade qua das à ins ta la ção da Ca pi tal.
Con clu í dos tais es tu dos, será pre sen te à Assem bléia Na ci o nal, que es co lhe rá o
lo cal e to ma rá, sem per da de tem po, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à mu dan ça.
Efe tu a da esta, o atu al Dis tri to Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um Esta do, a
me nos que os po de res com pe ten tes de li be rem sua in cor po ra ção ao Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Art. 3º A Assem bléia Na ci o nal ini ci a rá, na sua pri me i ra ses são
or di ná ria, a ela bo ra ção das leis se guin tes:

a) Có di go ele i to ral;
b) de pro ces so e jul ga men to pe ran te o Tri bu nal Espe ci al;
c) de or ga ni za ção dos tri bu na is fe de ra is;
d) es ta tu to dos fun ci o ná ri os pú bli cos;
e) de or ga ni za ção e li ber da de de im pren sa.

Art. 4º No ven ta dias de po is de pro mul ga da esta Cons ti tu i ção,
se rão re a li za das as ele i ções para a pri me i ra Assem bléia Na ci o nal or di ná ria
e para as Assem bléi as Esta du a is Cons ti tu in tes. Estas, ul ti ma da a ela bo ra ção 
das res pec ti vas Cons ti tu i ções, ele ge rão os go ver na do res, con ver ten do-se
de po is em Assem bléi as Le gis la ti vas or di ná ri as.

Pa rá gra fo úni co. Até a ins ta la ção da Assem bléia Na ci o nal, o Pre -
si den te da Re pú bli ca fi ca rá au to ri za do a ex pe dir de cre tos com for ça de lei.

Art. 5º Enquan to não ado ta rem re gu lar men te ou tra Cons ti tu i ção, 
fi ca rão os Esta dos su je i tos às Cons ti tu i ções que vi go ra vam em 1930, com as
al te ra ções es ta be le ci das até a pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção Fe de ral e as
que dela mes ma re sul ta rem.

Art. 6º O Go ver no Fe de ral fará pu bli car em avul so esta Cons ti tu i ção
para lar ga dis tri bu i ção gra tu i ta em todo o País, es pe ci al men te aos alu nos
das es co las de en si no su pe ri or e se cun dá rio, e pro mo ve rá cur sos e con fe rên -
ci as para di vul gar o seu co nhe ci men to.

Art. 7º Fica re co nhe ci do ao Esta do do Ama zo nas o di re i to de
re ce ber da União uma in de ni za ção pe los pre ju í zos ad vin dos ao Esta do em
vir tu de da in cor po ra ção do Acre ao pa tri mô nio na ci o nal. O va lor des ta
in de ni za ção será fi xa do por ár bi tros, de du zin do-se dele as in de ni za ções pa gas
pelo Bra sil à Bo lí via, e será apli ca da em be ne fí cio do Esta do, de acor do com
a ori en ta ção do Go ver no da Re pú bli ca.
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Art. 8º Fica re co nhe ci do ao Esta do de Mato Gros so o di re i to de
re ce ber da União uma in de ni za ção pe los ter ri tó ri os que esse Esta do, em vir -
tu de do Tra ta do de Pe tró po lis, ce deu à Bo lí via. O va lor des sa in de ni za ção,
que de ve rá ser apli ca da em be ne fí cio do Esta do, será fi xa do por ár bi tros,
que le va rão em con ta no ava liá-lo as van ta gens que essa ces são do ter ri tó rio 
mato-gros sen se trou xe para o Bra sil com a aqui si ção do Acre.

Art. 9º Den tro de dez anos, con ta dos da vi gên cia des ta Cons ti tu i ção, 
de ve rão os Esta dos re sol ver suas ques tões de li mi tes, me di an te acor do di re -
to, ar bi tra men to, ou re cur so ao Po der Ju di ciá rio.

§ 1º Fin do esse pra zo, e não es tan do re sol vi das es sas ques tões, o
Pre si den te da Re pú bli ca no me a rá uma co mis são es pe ci al para o es tu do e
de ci são de cada uma de las, fi xan do-lhes nor ma de pro ces so, que as se gu rem 
aos in te res sa dos a pro du ção de pro vas e ale ga ções.

§ 2º As co mis sões or ga ni za das de ci di rão afi nal sem mais re cur so
so bre os li mi tes con tro ver ti dos, fa zen do-se a de mar ca ção pela for ma que a
lei de ter mi nar.

Art. 10. No caso de ha ve rem sido ca u ci o na das ren das dos im pos tos 
de ex por ta ção, em ga ran tia de em prés ti mos es ta du a is, fi cam os res pec ti vos
cre do res, de ple no di re i to e por for ça des ta Cons ti tu i ção, sem de pen dên cia
de qual quer for ma li da de es pe ci al, sub-ro ga dos nas mes mas ga ran ti as so bre
a ren da dos im pos tos de ven das. 

Art. 11. A lei de or ga ni za ção sin di cal as se gu ra rá a com ple ta au -
to no mia dos sin di ca tos, re la ti va men te a par ti dos e go ver nos, e ga ran ti rá a
uni da de sin di cal e li ber da de po lí ti ca de seus as so ci a dos.

Art. 12. A ex ce ção ad mi ti da no art. 97 é ex ten si va aos mem bros
da ma gis tra tu ra que já exer çam car gos no ma gis té rio se cun dá rio.

Art. 13. O atu al Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir a
Cor te Su pre ma.

§ 1º Os re cur sos exis ten tes no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, so bre
ques tões que não fo rem de sua com pe tên cia, a me nos que es te jam em grau
de em bar gos, ba i xa rão aos tri bu na is a que esta Cons ti tu i ção deu atri bu i ção
de jul gá-las.

§ 2º Enquan to não fo rem ins ta la dos os Tri bu na is de Cir cu i to,
per ten ce rá à Cor te Su pre ma o jul ga men to das ca u sas e re cur sos, da com pe tên -
cia dos mes mos.

§ 3º As pri me i ras no me a ções, para os Tri bu na is de Cir cu i to, in -
de pen dem de clas si fi ca ção quan do re ca i am em ju í zes sec ci o na is, ou mem -
bros do Mi nis té rio Pú bli co da União.

§ 4º Os atu a is ju í zes sec ci o na is e os ju í zes subs ti tu tos, sem ex ce ção,
fi ca rão em dis po ni bi li da de, com ven ci men tos in te gra is, até se rem apro ve i ta -
dos em car gos de igual ou su pe ri or ca te go ria. Os es cri vães e mais fun ci o ná ri os 
das va ras fe de ra is, in clu si ve os ofi ci a is de jus ti ça, te rão pre fe rên cia ex clu si va
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nas no me a ções para os car gos cor res pon den tes dos Tri bu na is de Cir cu i to
ou nos tri bu na is e ju í zos es ta du a is, nas mes mas lo ca li da des. Os es cri vães e ofi ci -
a is de jus ti ça efe ti vos con ti nu a rão a per ce ber dos co fres pú bli cos os ven ci -
men tos e mais van ta gens atu a is até se rem apro ve i ta dos em ou tros car gos
de ca te go ria cor res pon den te.

§ 5º As de ma is dis po si ções re fe ren tes ao Po der Ju di ciá rio co me -
ça rão a ser apli ca das ses sen ta dias de po is de en trar em vi gor esta Cons ti tu i ção. 
Nes sa data os ju í zes fe de ra is de i xa rão o exer cí cio dos car gos e re me te rão os
pro ces sos em an da men to ao Juiz lo cal com pe ten te.

Art. 14. Fi cam apro va dos os atos do Go ver no Pro vi só rio, in ter -
ven to res fe de ra is nos Esta dos e mais de le ga dos do mes mo Go ver no, ex clu í da
qual quer apre ci a ção ju di ci al dos mes mos atos e de seus efe i tos.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca or ga ni za rá, opor tu -
na men te, uma ou vá ri as co mis sões pre si di das por ma gis tra dos fe de ra is
vi ta lí ci os que, apre ci an do, de pla no, as re cla ma ções dos in te res sa dos, emi ti rão
pa re cer so bre a con ve niên cia do apro ve i ta men to des tes, nos car gos ou fun ções 
pú bli cas que exer ci am e de que te nham sido afas ta dos pelo Go ver no Pro vi -
só rio, ou seus de le ga dos, ou em ou tros cor res pon den tes, logo que pos sí vel,
ex clu í do sem pre o pa ga men to de ven ci men tos atra sa dos ou de qua is quer
in de ni za ções.

Art. 15. Esta Cons ti tu i ção será pro mul ga da pela Mesa da Assem -
bléia e as si na da pe los De pu ta dos pre sen tes.

Extra í do do Diá rio Ofi ci al. 17 de maio de 1938.
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327.4 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6-A (9 ABRIL 1934)

Re da ção fi nal do pro je to de Re so lu ção nº 6 A, de 1934,
que dis põe so bre a no me a ção de uma co mis são para
dar pa re cer so bre as emen das ofe re ci das ao pro je to de
Cons ti tu i ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Subs ti tu am-se os arts. 37 e 41 do Re gi men to Inter no da
Assem bléia Na ci o nal pe los se guin tes:
Art. 37 . Encer ra da a dis cus são do pro je to, será este, com as

emen das, en vi a do à Co mis são Cons ti tu ci o nal para in ter por pa re cer den tro
do pra zo de cin co dias. Nes ta fase, a co mis são de li be ra rá, por in ter mé dio de 
sub co mis sões no me a das pelo seu pre si den te, que lhes in di ca rá a ma té ria a
es tu dar; e os pa re ce res que fo rem emi ti dos por es sas sub co mis sões ba i xa rão 
logo ao ple ná rio da Assem bléia Na ci o nal pe los seus au to res, para a vo ta ção
em úl ti mo tur no.

Pa rá gra fo úni co. – Os pa re ce res par ci a is se rão pre sen tes ao re la tor
ge ral, e, ve ri fi ca da di ver gên cia en tre duas ou mais sub co mis sões, se rão es tas
re u ni das, re sol ven do-se a di ver gên cia por ma i o ria de vo tos.

Art. 41. O pre si den te da Assem bléia Na ci o nal no me a rá, quan do
jul gar ne ces sá rio, uma co mis são es pe ci al com pos ta do re la tor ge ral e dois
ou tros de pu ta dos, a qual, sob a pre si dên cia do pri me i ro pro ce de rá, no pra zo
de cin co dias, a re da ção fi nal, cor ri gin do as con tra di ções, in co e rên ci as e
in con gruên ci as.

Pa rá gra fo úni co. A re da ção fi nal será sub me ti da à apro va ção da
Assem bléia no dia se guin te ao da sua pu bli ca ção no Diá rio das ses sões.
Du ran te três ses sões, no má xi mo, po de rão ser apre sen ta das, com fun da -
men ta ção es cri ta ou ver bal, emen das de re da ção. Para a fun da men ta ção
ver bal, de uma ou mais emen das, cada de pu ta do terá o pra zo má xi mo de
cin co mi nu tos, ca ben do a um dos mem bros da Co mis são de Re da ção res -
pon der, opi nan do so bre tais emen das e ten do um dos res pec ti vos re la to res



par ci a is o di re i to de in ter vir no de ba te para dar ex pli ca ções. O pra zo para
as in ter ven ções dos re la to res par ci a is e dos mem bros da Co mis são de Re da ção 
não po de rá ex ce der de um quar to de hora.

Art. 2º – Acres cen te-se ao ar ti go 53 o se guin te pa rá gra fo:
§ 12. O pra zo de que dis põem os mi nis tros de Esta do para usa rem

da pa la vra não será com pu ta do no cur so das ses sões or di ná ri as da Assem -
bléia, de modo que não haja ne nhu ma res tri ção no tem po des ti na do aos de -
pu ta dos para o de ba te cons ti tu ci o nal.

Sala da Co mis são de Po lí cia, 9 de abril de 1934. – Antô nio Car los,
pre si den te – To más Lobo, 1º se cre tá rio – Fer nan des Tá vo ra, 2º se cre tá rio –
Cle men ti no Lis boa – 3º se cre tá rio – Wal de mar Mota, 4º se cre tá rio.

Extra í do de Ana is da Cons ti tu in te. Vo lu me 13, Págs. 493-495.
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327.5 – PROJETO DE  CONSTITUIÇÃO - REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO Nº 1-B (27 JUNHO 1934)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

Art. 1º A Na ção Bra si le i ra, cons ti tu í da em Esta dos Uni dos do
Bra sil pela união per pé tua e in dis so lú vel dos Esta dos, do Dis tri to 
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, man tém como for ma de go ver no, sob

re gi me re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va pro cla ma da em 15 de no vem -
bro de 1889.

Art. 2º To dos os po de res ema nam do povo, e em nome dele são
exer ci dos.

Art. 3º São ór gãos da so be ra nia na ci o nal, den tro dos li mi tes
cons ti tu ci o na is, os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, in de pen den -
tes e co or de na dos en tre si.

§ 1º É ve da do a qual quer dos três Po de res de le gar as suas atri -
bu i ções.

§ 2º O ci da dão in ves ti do em fun ção de um de les, não po de rá
exer cer as de ou tro.

Art. 4º Com pe te pri va ti va men te à União:
I – man ter re la ções com os Esta dos es tran ge i ros, no me ar os

mem bros do cor po di plo má ti co e con sul tar, e ce le brar tra ta dos e con ven ções
in ter na ci o na is;

II – con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -
tó rio na ci o nal;

III – de cla rar a guer ra e fa zer a paz;
IV – re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal;



V – or ga ni zar a de fe sa ex ter na, a fis ca li za ção e se gu ran ça das
fron te i ras e as For ças Arma das e de ter mi nar as con di ções ge ra is de uti li za ção 
das for ças po li ci a is dos Esta dos em caso de mo bi li za ção ou de guer ra;

VI – au to ri zar a pro du ção de subs tân ci as, ar mas e ma te ri al de
guer ra e fis ca li zar-lhe o co mér cio;

VII – man ter o ser vi ço de cor re i os;
VIII – ex plo rar ou con ce der os ser vi ços de te lé gra fos, ra di o co mu -

ni ca ção e na ve ga ção aé rea, in clu si ve as ins ta la ções de pou so, bem como as
vias fér re as que li guem di re ta men te por tos ma rí ti mos a fron te i ras na ci o na is,
ou trans po nham os li mi tes de um Esta do;

IX – es ta be le cer o pla no de vi a ção fér rea e de ro da gem, e re gu lar
o trá fe go ro do viá rio in te res ta du al;

X – cri ar e man ter al fân de gas e en tre pos tos;
XI – pro ver os ser vi ços fe de ra is re fe ren tes à po lí cia ma rí ti ma e

por tuá ria, res pe i ta da a com pe tên cia dos Esta dos;
XII – fi xar o sis te ma mo ne tá rio, cu nhar e emi tir mo e da, ins ti tu ir

ban co de emis são:
XIII – fis ca li zar as ope ra ções de ban cos, se gu ros e ca i xas eco nô -

mi cas par ti cu la res;
XIV – tra çar as di re tri zes da edu ca ção na ci o nal;
XV – ins ti tu ir e man ter a de fe sa per ma nen te con tra os efe i tos da

seca nos Esta dos do Nor te;
XVI – or ga ni zar a ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os e do Dis tri to

Fe de ral, e os ser vi ços ne les re ser va dos à União;
XVII – fa zer o re cen se a men to ge ral da po pu la ção;
XVIII – con ce der anis tia;
XIX – le gis lar so bre:

a) di re i to pe nal, co mer ci al, ci vil, aé reo e pro ces su al: re gis tros
pú bli cos e jun tas co mer ci a is:

b) di vi são ju di ciá ria da União, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os,
e or ga ni za ção dos ju í zos e tri bu na is res pec ti vos;

c) nor mas fun da men ta is do re gi me pe ni ten ciá rio, do di re i to ru ral, ,
da as sis tên cia so ci al, da as sis tên cia ju di ciá ria e das es ta tís ti cas de in te res se
co le ti vo;

d) re qui si ções ci vis e mi li ta res, e de sa pro pri a ções;
e) re gi me de por tos e na ve ga ção de ca bo ta gem, as se gu ra da a

ex clu si vi da de des ta aos na vi os na ci o na is, cu jos tri pu lan tes, na pro por ção de 
dois ter ços pelo me nos, e o co man dan te, de vem ser bra si le i ros na tos, e
re ser va da a es tes a pra ti ca gem das bar ras, por tos, rios e la gos;
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f) ma té ria ele i to ral da União, dos Esta dos e dos mu ni cí pi os, in clu si ve 
o alis ta men to, o pro ces so das ele i ções, a apu ra ção, os re cur sos, a pro cla ma ção
dos ele i tos e a ex pe di ção dos di plo mas;

g) na tu ra li za ção, en tra da e ex pul são de es tran ge i ros, ex tra di ção;
emi gra ção e imi gra ção, que de ve rá ser re gu la da e ori en ta da, po den do ser
pro i bi da to tal men te ou em ra zão da pro ce dên cia;

h) sis te ma de pe sos e me di das;
i) co mér cio ex te ri or e in te res ta du al, ins ti tu i ções de cré di to; câm bio

e trans fe rên cia de va lo res para fora do País, nor mas ge ra is so bre o tra ba lho
a pro du ção e o con su mo, po den do es ta be le cer li mi ta ções exi gi das pelo bem
pú bli co;

j) bens do do mí nio fe de ral ri que zas do sub so lo, mi ne ra ção me ta -
lur gia, águas, ener gia elé tri ca, flo res tas, caça e pes ca e a sua ex plo ra ção;

l) con di ções de ca pa ci da de para o exer cí cio de pro fis sões li be ra is
e téc ni co-ci en tí fi cas, as sim como do jor na lis mo;

XX – de cre tar leis or gâ ni cas para a com ple ta exe cu ção da Cons ti -
tu i ção.

§ 1º As leis da União , os seus ser vi ços os atos e de ci sões das suas 
au to ri da des se rão exe cu ta dos em todo o País por fun ci o ná ri os fe de ra is, sal vo
de le ga ção aos Go ver nos dos Esta dos, me di an te anuên cia des tes.

§ 2º Os Esta dos te rão pre fe rên cia para a con ces são fe de ral, nos
seus ter ri tó ri os, de ser vi ços por tuá ri os, de na ve ga ção aé rea, de te lé gra fos e
de ou tros de uti li da de pú bli ca, e bem as sim para a aqui si ção dos bens ali e -
ná ve is da União.

§ 3º A com pe tên cia fe de ral para le gis lar so bre as ma té ri as dos nos

XIV e XIX, le tras c e i, in fine, e so bre: re gis tros pú bli cos, de sa pro pri a ções,
ar bi tra gem co mer ci al, jun tas co mer ci a is e res pec ti vos pro ces sos; re qui si ções 
ci vis e mi li ta res, ra di o co mu ni ca ção, co lo ni za ção, emi gra ção, imi gra ção e
ca i xas eco nô mi cas; ri que zas do sub so lo, mi ne ra ção, me ta lur gia, águas,
ener gia elé tri ca, flo res tas, caça e pes ca e sua ex plo ra ção, não ex clui a le gis la -
ção es ta du al su ple ti va ou com ple men tar so bre as mes mas ma té ri as. As leis
es ta du a is, nes tes ca sos, po de rão su prir as la cu nas ou de fi ciên ci as da le gis la ção
fe de ral, aten den do às pe cu li a ri da des lo ca is, sem dis pen sar as exi gên ci as da
se gun da e res pe i tan do-lhe sem pre a ob ser vân cia.

§ 4º As li nhas te le grá fi cas das es tra das de fer ro, des ti na das ao
ser vi ço do seu trá fe go, con ti nu a rão a ser uti li za das no ser vi ço pú bli co em
ge ral, como sub si diá ri as das rede te le grá fi ca da União su je i tas, nes sa uti li -
za ção às con di ções es ta be le ci das em lei or di ná ria.

Art. 5º Com pe te, tam bém, pri va ti va men te à União:

I – de cre tar e ar re ca dar im pos tos:
a) so bre a im por ta ção de mer ca do ri as de pro ce dên cia es tran ge i ra;
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b) de con su mo de qua is quer mer ca do ri as, ex ce to os com bus tí ve -
is de mo tor de ex plo são;

c) de ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za, ex ce tu a da a ren da 
ce du lar de imó ve is;

d) de trans fe rên cia de fun dos para o ex te ri or;
e) so bre atos ema na dos do seu go ver no, ne gó ci os da sua eco no -

mia e ins tru men to de con tra tos ou atos re gu la dos por lei fe de ral;
f) nos Ter ri tó ri os, os que a Cons ti tu i ção atri bui aos Esta dos;
II – co brar ta xas te le grá fi cas, pos ta is e de ou tros ser vi ços fe de ra is;

de en tra da sa í da e es ta dia de na vi os e ae ro na ves, fi can do li vre o co mér cio
de ca bo ta gem às mer ca do ri as na ci o na is e as es tran ge i ras que já te nham
pago im pos to de im por ta ção.

Art. 6º Com pe te pri va ti va men te aos Esta dos:
I – ela bo rar a Cons ti tu i ção e as leis por que se de vem re ger, res -

pe i ta dos os se guin tes prin cí pi os, cuja es pe ci fi ca ção não ex clui a ob ser vân cia 
de qua is quer ou tros ex plí ci tos ou im plí ci tos na Cons ti tu i ção.

a) for ma re pu bli ca na re pre sen ta ti va;
b) in de pen dên cia e co or de na ção de Po de res;
c) tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas, li mi ta das aos mes mos

pra zos dos car gos fe de ra is aná lo gos, e pro i bi ção de se re e le ge rem go ver na -
do res e pre fe i tos para o pe río do ime di a to;

d) au to no mia dos mu ni cí pi os;
e) ga ran ti as do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co lo ca is;
f) pres ta ção de con tas da ad mi nis tra ção;
g) pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e com pe tên cia do Po der

Le gis la ti vo para de cre tá-la;

h) re pre sen ta ção das pro fis sões.

II – pro ver, a ex pen sas pró pri as, às ne ces si da des da sua ad mi nis -
tra ção, de ven do, po rém, a União pres tar so cor ros ao Esta do que, em caso de 
ca la mi da de pú bli ca, os so li ci tar;

III – ela bo rar leis su ple ti vas ou com ple men ta res da le gis la ção
fe de ral, nos ter mos do art. 4º, § 3º;

IV – exer cer, em ge ral, todo e qual quer po der ou di re i to, que lhes 
não for ne ga do por de ter mi na ção ex plí ci ta ou im pli ci ta men te con ti da em
cláu su la ex pres sa da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Po de rá a União, me di an te acor do, in cum bir-se
de exe cu tar, por fun ci o ná ri os seus, leis, atos, de ci sões e ser vi ços es ta du a is.

Art. 7º Tam bém com pe te pri va ti va men te aos Esta dos:
I – de cre tar e ar re ca dar, ob ser va do o § 2º, im pos tos so bre:
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a) pro pri e da de ter ri to ri al, ex ce to a ur ba na;
b) trans mis são de pro pri e da de ca u sa mor tis;
c) trans mis são de pro pri e da de imo bi liá ria in ter vi vos, in clu si ve a

sua in cor po ra ção ao ca pi tal de so ci e da de;
d) con su mo de com bus tí ve is de mo tor de ex plo são;
e) ven das e con sig na ções efe tu a das por co mer ci an tes e pro du to res,

in clu si ve os in dus tri a is, fi can do isen ta a pri me i ra ope ra ção do pe que no pro -
du tor, como tal de fi ni do na lei es ta du al;

f) ex por ta ção das mer ca do ri as de sua pro du ção até o má xi mo de
dez por cen to ad va lo rem, ve da dos qua is quer adi ci o na is;

g) in dús tri as e pro fis sões;
h) atos ema na dos do seu go ver no e ne gó ci os da sua eco no mia,

ou re gu la dos por lei es ta du al;

II – co brar ta xas de ser vi ços es ta du a is.
§ 1º O im pos to de ven das será uni for me, sem dis tin ção de pro ce -

dên cia, des ti no ou es pé cie dos pro du tos.
§ 2º O im pos to de in dús tri as e pro fis sões será lan ça do pelo Esta do

e ar re ca da do por este e pelo mu ni cí pio em par tes igua is.
§ 3º Em ca sos ex cep ci o na is, o Con se lho Fe de ral po de rá au to ri zar, 

por tem po de ter mi na do, o au men to do im pos to de ex por ta ção, além do
li mi te de dez por cen to ad va lo rem.

Art. 8º O im pos to so bre a trans mis são de bens cor pó re os cabe ao
Esta do em cujo ter ri tó rio se achem si tu a dos; e o de trans mis são ca u sa mor tis
de bens in cor po ra is, in clu si ve de tí tu los e cré di tos, ao Esta do onde se ti ver
aber to a su ces são. Qu an do esta se haja aber to no ex te ri or, será de vi do o
im pos to ao Esta do em cujo ter ri tó rio os va lo res da he ran ça fo rem li qui da dos,
ou trans fe ri dos aos her de i ros.

Art. 9º É fa cul ta do à União e aos Esta dos ce le brar acor do para a
me lhor co or de na ção e de sen vol vi men to dos res pec ti vos ser vi ços e, es pe ci al -
men te, para a uni for mi za ção de leis, re gras ou prá ti cas, ar re ca da ção de im -
pos tos, pre ven ção e re pres são da cri mi na li da de e per mu ta de in for ma ções.

Art. 10. Com pe te con cor ren te men te à União e aos Esta dos:
I – ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis;
II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli cas;
III – pro te ger as be le zas na tu ra is e os mo nu men tos de va lor his -

tó ri co ou ar tís ti co po den do im pe dir a eva são de obras de arte;
IV – pro mo ver a co lo ni za ção;
V – fis ca li zar a apli ca ção das leis so ci a is;
VI – di fun dir a ins tru ção pú bli ca em to dos os seus gra us;
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VII – cri ar ou tros im pos tos, além dos que lhes são atri bu í dos
pri va ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. A ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o
nº VII será fe i ta pe los Esta dos, que en tre ga rão den tro do pri me i ro tri mes tre
do exer cí cio se guin te trin ta por cen to à União, e vin te por cen to aos mu ni cí pi os
onde se fi zer a co le ta. Se o Esta do fal tar ao pa ga men to das quo tas de vi das à 
União ou aos mu ni cí pi os, o lan ça men to e a ar re ca da ção pas sa rão a ser fe i tos 
pelo Go ver no Fe de ral, que atri bu i rá, nes se caso, trin ta por cen to ao Esta do e 
vin te por cen to aos mu ni cí pi os.

Art. 11. É ve da da a bi tri bu ta ção, pre va le cen do o im pos to lan ça -
do pela União, quan do a com pe tên cia for con cor ren te. Sem pre ju í zo do re -
cur so ju di ci al que cou ber, in cum be ao Con se lho Fe de ral, ex of fi cio ou me di -
an te pro vo ca ção de qual quer con tri bu in te, de cla rar a exis tên cia da bi tri bu -
ta ção e de ter mi nar a pre va lên cia de um só dos tri bu tos.

Art. 12. A União não in ter vi rá em ne gó ci os pe cu li a res aos Esta dos,
sal vo:

I – para man ter a in te gri da de na ci o nal;
II – para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um Esta do em ou tro;
III – para por ter mo à guer ra ci vil;
IV – para ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res

pú bli cos es ta du a is;
V – para as se gu rar a ob ser vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is

men ci o na dos no art. 6º, nº XI, e a exe cu ção das leis fe de ra is;
VI – para re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do que, sem mo ti vo de

for ça ma i or, ces sar por mais de dois anos con se cu ti vos o ser vi ço da sua
dí vi da fun da da;

VII – para a exe cu ção de or dens e de ci sões dos ju í zes e tri bu na is
fe de ra is;

§ 1º Na hi pó te se do nº VI, as sim como para as se gu rar a ob ser -
vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, a in ter ven ção será de ter mi na da por
lei fe de ral, que lhe fi xa rá a am pli tu de e, quan do for caso, a du ra ção, pror ro -
gá vel por lei es pe ci al. Qu an do ne ces sá rio, a Assem bléia Na ci o nal ele ge rá o
in ter ven tor ou au to ri za rá o Pre si den te a no meá-lo.

§ 2º Ocor ren do o pri me i ro caso do nº V, a in ter ven ção só se efe tu a -
rá de po is que a Cor te Su pre ma, me di an te pro vo ca ção da lei, a de cre tar e lhe 
de cla rar a cons-ti tu ci o na li da de.

§ 3º Entre as mo da li da des de im pe di men to do li vre exer cí cio dos 
po de res pú bli cos es ta du a is (nº IV), se in clu em: a) o obs tá cu lo à exe cu ção de
leis e de cre tos do Po der Le gis la ti vo e às de ci sões e or dens dos ju í zes e tri bu na is; 
b) a fal ta in jus ti fi ca da de pa ga men to, por mais de três me ses, no mes mo
exer cí cio fi nan ce i ro, dos ven ci men tos de qual quer mem bro do Po der Ju di -
ciá rio.
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§ 4º A in ter ven ção não sus pen de a vi gên cia das leis do Esta do,
ex ce tu a das as que a mo ti va ram, e só tem po ra ri a men te in ter rom pe o exer cí cio
das au to ri da des le gí ti mas que por seus atos lhe de ram ca u sa, e cuja res pon -
sa bi li da de, quan do for caso, será pro mo vi da.

§ 5º Na hi pó te se do no VII, e tam bém para ga ran tir o li vre exer cí cio
do Po der Ju di ciá rio lo cal, a in ter ven ção será re qui si ta da ao Pre si den te da
Re pú bli ca pela Cor te Su pre ma, ou pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral,
con for me o caso, po den do o re qui si tan te co mis si o nar o juiz que tor ne efe ti va
ou fis ca li ze a exe cu ção da or dem ou de ci são.

§ 6º Com pe te ao Pre si den te da Re pú bli ca:
a) exe cu tar a in ter ven ção de cre ta da por lei fe de ral ou re qui si ta da 

pelo Po der Ju di ciá rio, fa cul tan do ao in ter ven tor de sig na do to dos os me i os
de ação que se fa çam ne ces sá ri os;

b) de cre tar a in ter ven ção: para as se gu rar a exe cu ção das leis
fe de ra is: nos ca sos dos nos I e II; no do nº III, com pré via au to ri za ção do
Con se lho Fe de ral; no do nº IV, por so li ci ta ção dos Po de res Le gis la ti vo ou
Exe cu ti vo lo ca is, sub me ten do em to das as hi pó te ses o seu ato à apro va ção
ime di a ta do Po der Le gis la ti vo, para o que logo o con vo ca rá.

§ 7º Qu an do o Pre si den te da Re pú bli ca de cre tar a in ter ven ção,
no mes mo ato lhe fi xa rá o pra zo e o ob je ti vo, es ta be le ce rá os ter mos em que 
deve ser exe cu ta da e no me a rá o in ter ven tor.

§ 8º No caso de nº IV, os re pre sen tan tes dos po de res es ta du a is
ele ti vos po dem so li ci tar in ter ven ção so men te quan do o Tri bu nal Su pe ri or
de Jus ti ça Ele i to ral lhes ates tar a le gi ti mi da de, ou vin do, quan do for caso, o
tri bu nal in fe ri or que hou ver jul ga do de fi ni ti va men te as ele i ções.

Art. 13. Os mu ni cí pi os se rão or ga ni za dos de for ma que lhes fi que
as se gu ra da a au to no mia em tudo quan to res pe i te ao seu pe cu li ar in te res se,
e es pe ci al men te:

I – a ele ti vi da de do pre fe i to e dos ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci pal,
po den do aque le ser ele i to por esta;

II – a de cre ta ção dos seus im pos tos e ta xas, e a ar re ca da ção e
apli ca ção das suas ren das;

III – a or ga ni za ção dos ser vi ços da sua com pe tên cia.
§ 1º O pre fe i to po de rá ser de no me a ção do go ver no do Esta do no 

mu ni cí pio da Ca pi tal e nas es tân ci as hi dro mi ne ra is.
§ 2º Além da que les de que par ti ci pam, ex vi dos arts. 7º, § 2º, e 10, 

pa rá gra fo úni co, e dos que lhes fo rem trans fe ri dos pelo Esta do, per ten cem aos
mu ni cí pi os:

I – o im pos to so bre li cen ças;
II – os im pos tos pre di al e ter ri to ri al ur ba nos, co bra dos sob a for ma

de ren da ce du lar ou de dé ci mas;
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III – o im pos to so bre di ver sões pú bli cas;
IV – o im pos to ce du lar so bre a ren da de imó ve is ru ra is;
V – as ta xas so bre ser vi ços mu ni ci pa is.
§ 3º É fa cul ta do ao Esta do a cri a ção de um ór gão de as sis tên cia

téc ni ca à ad mi nis tra ção mu ni ci pal e fis ca li za ção das suas fi nan ças.
§ 4º Tam bém lhe é per mi ti do in ter vir nos mu ni cí pi os, a fim de

lhes re gu la ri zar as fi nan ças, quan do se ve ri fi car im pon tu a li da de nos ser vi ços
de em prés ti mos ga ran ti dos pelo Esta do, ou fal ta de pa ga men to da sua dí vi da
fun da da por dois anos con se cu ti vos ob ser va das na qui lo em que fo rem apli -
cá ve is, as nor mas do art. 12.

Art. 14. Ne nhum em prés ti mo ex ter no po de rá ser con tra í do por
qual quer Esta do, ou mu ni cí pio, ou pelo Dis tri to Fe de ral, sem pré via au to ri -
za ção do Con se lho Fis cal.

Art. 15. Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se
ou des mem brar-se, para se ane xar a ou tros ou for mar no vos Esta dos, me di an -
te aqui es cên cia das res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas, em duas le gis la tu ras
su ces si vas e apro va ção por lei fe de ral.

Art. 16. O Dis tri to Fe de ral será ad mi nis tra do por um pre fe i to, de
li vre es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Con se lho Fe de ral
e de mis sí vel ad nu tum, ca ben do as fun ções de li be ra ti vas a uma Câ ma ra
Mu ni ci pal ele ti va. As fon tes de re ce i ta do Dis tri to Fe de ral são as mes mas
que com pe tem aos Esta dos e mu ni cí pi os, ca ben do-lhe to das as des pe sas de
ca rá ter lo cal.

Art. 17. Além do Acre, cons ti tu i rão Ter ri tó ri os na ci o na is ou tros
que ve nham a per ten cer à União, por qual quer tí tu lo le gal.

§ 1º Logo que ti ver 300.000 ha bi tan tes e re cur sos su fi ci en tes para
o fun ci o na men to nor mal dos ser vi ços pú bli cos, o Ter ri tó rio po de rá ser, por
lei es pe ci al, eri gi do em Esta do.

§ 2º A lei as se gu ra rá a au to no mia dos mu ni cí pi os em que se di vi dir 
o Ter ri tó rio.

§ 3º O Ter ri tó rio do Acre será or ga ni za do sob o re gi me de pre fe i -
tu ras, es co lhi dos os pre fe i tos den tre os ve re a do res ele i tos. A es sas pre fe i tu ras 
se dis tri bu i rá, com igual da de e ri go ro sa fis ca li za ção, a do ta ção anu al men te
vo ta da para os ser vi ços.

Art. 18. É ve da do à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
mu ni cí pi os:

I – cri ar dis tin ções en tre bra si le i ros na tos ou pre fe rên ci as em fa vor
de uns con tra ou tros Esta dos;

II – es ta be le cer, sub ven ci o nar ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;
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III – ter re la ção de ali an ça ou de pen dên cia com qual quer cul to
ou igre ja, sem pre ju í zo da co la bo ra ção re cí pro ca em prol do in te res se co le ti vo;

IV – ali e nar ou ad qui rir imó ve is, ou con ce der pri vi lé gio, sem lei
es pe ci al que o au to ri ze;

V – re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos;
VI – ne gar a co o pe ra ção dos res pec ti vos fun ci o ná ri os, no in te res se

dos ser vi ços cor re la tos;
VII – co brar qua is quer tri bu tos sem lei que os au to ri ze ou fazê-lo 

in ci dir so bre efe i tos já pro du zi dos por atos ju rí di cos per fe i tos;
VIII – tri bu tar os com bus tí ve is pro du zi dos no País para mo to res

de ex plo são;
IX – cri ar, sob qual quer de no mi na ção, im pos tos in te res ta du a is,

in ter mu ni ci pa is, de vi a ção ou de trans por te, ou qua is quer tri bu tos que, no
ter ri tó rio na ci o nal, gra vem ou per tur bem a li vre cir cu la ção de bens ou
pes so as e dos ve í cu los que os trans por ta rem;

X – tri bu tar bens, ren das e ser vi ços uns dos ou tros, es ten den do-se a 
mes ma pro i bi ção às con ces sões de ser vi ços pú bli cos, quan to aos pró pri os
ser vi ços con ce di dos e ao res pec ti vo apa re lha men to ins ta la do e uti li za do
ex clu si va men te para o ob je to da con ces são.

Art. 19. O pro du to das mul tas não po de rá ser atri bu í do, no todo
ou em par te, aos fun ci o ná ri os que as im pu se rem ou con fir ma rem.

Pa rá gra fo úni co. As mul tas fis ca is por fal ta de pa ga men to de
im pos tos ou ta xas em tem po há bil, não po de rão ex ce der de dez por cen to
da im por tân cia de vi da.

Art. 20. É ve da do à União de cre tar im pos tos que não se jam uni -
for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal, ou que im por tem em dis tin ção em fa vor
dos por tos de uns con tra os de ou tros Esta dos

Art. 21. É ve da do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os:
I – ado tar de no mi na ção di fe ren te da es ta be le ci da na Cons ti tu i -

ção para fun ções pú bli cas;
II – re je i tar a mo e da le gal em cir cu la ção;
III – de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma da, de acor do

com as leis da União, pe las jus ti ças de ou tros Esta dos ou do Dis tri to Fe de ral;

IV – es ta be le cer di fe ren ça tri bu tá ria em ra zão da pro ce dên cia,
en tre bens de qual quer na tu re za.

Art. 22. São do do mí nio da União:
I – os bens que lhe per ten cem nos ter mos das leis atu al men te em

vi gor;
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II – os la gos e qua is quer cor ren tes em ter re nos do do mí nio da
União, ou que ba nhem mais de um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros
pa í ses ou se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro;

III – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas fron te i ri ças.

Art. 23. São do do mí nio dos Esta dos:
I – os bens da sua pro pri e da de pela le gis la ção atu al men te em

vi gor, com as res tri ções do ar ti go an te ce den te;
II – as mar gens dos rios e la gos na ve gá ve is, des ti na das ao uso

pú bli co, se por al gum tí tu lo não fo rem do do mí nio fe de ral, mu ni ci pal ou
par ti cu lar.

TITULO II
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO  I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 24. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pela Assem bléia Na ci o nal,
com a co la bo ra ção do Con se lho Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos.
Art. 25. A Assem bléia Na ci o nal com põe-se de De pu ta dos do

povo, ele i tos me di an te sis te ma pro por ci o nal e su frá gio uni ver sal, igual e
di re to, e de De pu ta dos ele i tos pe las or ga ni za ções pro fis si o na is, na for ma
que a lei in di car.

§ 1º O nú me ro de re pre sen tan tes será fi xa do por lei; os do povo,
pro por ci o nal men te à po pu la ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, não
po den do ex ce der de um por 150 mil ha bi tan tes, até o má xi mo de vin te e,
des te li mi te para cima, de um por 250 mil ha bi tan tes: os das pro fis sões, em
to tal equi va len te a um quin to da re pre sen ta ção po pu lar. O Ter ri tó rio do
Acre ele ge rá dois re pre sen tan tes.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ter mi na rá com a ne ces sá ria
an te ce dên cia e de acor do com os úl ti mos côm pu tos ofi ci a is de po pu la ção, o
nú me ro de re pre sen tan tes do povo que de vem ser ele i tos em cada um dos
Esta dos.

§ 3º Os De pu ta dos das pro fis sões se rão ele i tos na for ma da lei
or di ná ria por su frá gio in di re to das as so ci a ções pro fis si o na is, clas si fi ca das,
de acor do com as suas afi ni da des, em ca te go ri as de la vou ra e pe cuá ria; de
in dús tria; de co mér cio e trans por te, in clu í das em cada ca te go ria as as so ci a ções 
afins, e das de pro fis sões li be ra is e fun ci o ná ri os.

§ 4º O to tal dos re pre sen tan tes das três pri me i ras ca te go ri as
será, no mí ni mo, de seis sé ti mos da re pre sen ta ção pro fis si o nal, dis tri bu í -
dos igual men te en tre elas, di vi din do-se cada uma em cír cu los cor res pon -
den tes ao nú me ro de De pu ta dos que lhe ca i ba, di vi di do por dois, a fim
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de ga ran tir a re pre sen ta ção igual de em pre ga dos e de em pre ga do res. O
nú me ro de cír cu los da quar ta ca te go ria cor res pon de rá ao dos seus De pu -
ta dos.

§ 5º Exce tu a da a quar ta ca te go ria, ha ve rá em cada cír cu lo pro fis -
si o nal dois gru pos ele i to ra is dis tin tos: um, das as so ci a ções pa tro na is, ou tro
das as so ci a ções de em pre ga dos.

§ 6º Os gru pos se rão cons ti tu í dos de de le ga dos das as so ci a ções,
ele i tos me di an te su frá gio se cre to, igual e in di re to, por gra us su ces si vos.

§ 7º Na dis cri mi na ção dos cír cu los a lei de ve rá as se gu rar a re pre -
sen ta ção das ati vi da des eco nô mi cas e cul tu ra is do País.

§ 8º Nin guém po de rá exer cer o di re i to de voto em mais de uma
as so ci a ção pro fis si o nal.

§ 9º Nas ele i ções re a li za das em tais as so ci a ções não vo ta rão os
es tran ge i ros.

Art. 26. São ele gí ve is para a Assem bléia Na ci o nal os bra si le i ros
na tos, alis ta dos ele i to res e ma i o res de 25 anos; para a re pre sen ta ção das
pro fis sões, além dis so, de ve rão per ten cer a uma as so ci a ção com pre en di da
na clas se e gru po que os ele ger.

Art. 27. A Assem bléia Na ci o nal re ú ne-se anu al men te no dia 3 de
maio, na Ca pi tal da Re pú bli ca, sem de pen dên cia de con vo ca ção, e fun ci o na
du ran te seis me ses, po den do ser con vo ca da ex tra or di na ri a men te por ini ci a -
ti va da ter ça par te dos seus mem bros, pelo Con se lho Fe de ral ou pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. So men te à Assem bléia Na ci o nal in cum be: 1º)
de li be rar so bre a pror ro ga ção e adi a men to das suas re u niões e a re mo ção
tem po rá ria da sua sede, quan do o re cla mar o in te res se na ci o nal: 2º) ele ger a 
sua Mesa re gu lar a sua pró pria po lí cia, or ga ni zar a sua se cre ta ria, com
ob ser vân cia do Ca pí tu lo V, e o seu re gi men to in ter no, no qual se as se gu ra rá,
quan to pos sí vel, em to das as co mis sões a re pre sen ta ção pro por ci o nal das
cor ren tes de opi nião nela de fi ni das.

Art. 28. Du ran te o pra zo das suas ses sões a Assem bléia Na ci o -
nal fun ci o na rá to dos os dias úte is, com a pre sen ça de um dé ci mo pelo
me nos dos seus mem bros e, sal vo se re sol ver o con trá rio, em ses sões
pú bli cas. As de li be ra ções, a não ser nos ca sos ex pres sos nes ta Cons ti tu i ção,
se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, pre sen te a ma i o ria ab so lu ta dos
seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhu ma al te ra ção re gi men tal será apro va da
sem pro pos ta es cri ta, im pres sa, dis tri bu í da em avul sos e dis cu ti da pelo
me nos em dois dias de ses são.

Art. 29. A Assem bléia Na ci o nal re u nir-se-á em ses são con jun ta
com o Con se lho Fe de ral, sob a di re ção da Mesa des te, para a so le ni da de da
ina u gu ra ção da ses são le gis la ti va para ela bo rar o re gi men to co mum, re ce ber o 
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com pro mis so do Pre si den te da Re pú bli ca e ele ger o Pre si den te subs ti tu to,
no caso do art. 52, § 3º.

Art. 30. Ina u gu ra da a Assem bléia Na ci o nal, com a pre sen ça da
ma i o ria dos seus mem bros, pas sa rá ao exa me e jul ga men to das con tas do
Pre si den te da Re pú bli ca, re la ti vas ao exer cí cio an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Se o Pre si den te da Re pú bli ca não as pres tar, a
Assem bléia Na ci o nal ele ge rá uma co mis são para or ga ni zá-las; e, con for me
o re sul ta do, de ter mi na rá as pro vi dên ci as que se tor na rem pre ci sas para
pu ni ção dos que fo rem acha dos em cul pa.

Art. 31. Por ses são le gis la ti va, os De pu ta dos re ce be rão uma aju da
de cus to e per ce be rão sub sí dio pe cu niá rio men sal fi xa dos no úl ti mo ano de
cada le gis la tu ra para a se guin te.

Art. 32. Os De pu ta dos são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras e 
vo tos, no exer cí cio das fun ções do man da to.

Art. 33. Des de o re ce bi men to do di plo ma até a ina u gu ra ção da
nova le gis la tu ra, os De pu ta dos não po de rão ser pro ces sa dos cri mi nal men te 
nem pre sos, sem li cen ça da Assem bléia Na ci o nal, sal vo caso de fla grân cia
em cri me ina fi an çá vel. Esta imu ni da de é ex ten si va ao su plen te ime di a to do
De pu ta do em exer cí cio.

§ 1º A pri são em fla gran te de cri me ina fi an çá vel será logo co mu -
ni ca da ao Pre si den te da Assem bléia Na ci o nal, com a re mes sa do auto e dos
de po i men tos to ma dos, para que ela re sol va so bre a sua le gi ti mi da de e
con ve niên cia e au to ri ze, ou não, a for ma ção da cul pa.

§ 2º Em tem po de guer ra, os De pu ta dos, ci vis ou mi li ta res in cor -
po ra dos às For ças Arma das por li cen ça da Assem bléia Na ci o nal, fi ca rão
su je i tos às leis e obri ga ções mi li ta res.

Art. 34. Ne nhum De pu ta do, des de a ex pe di ção do di plo ma, po de rá:
1) ce le brar con tra to com a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, es ta du -

al ou mu ni ci pal;
2) ace i tar ou exer cer co mis são ou em pre go pú bli co re mu ne ra dos

sal vo o dis pos to nes te ar ti go, § 2º.

§ 1º Des de que for em pos sa do, ne nhum De pu ta do po de rá:

1) ser di re tor de so ci e da de ou pro pri e tá rio de em pre sa be ne fi ci a da
com pri vi lé gio, isen ção ou fa vor, em vir tu de de con tra to com a ad mi nis tra -
ção pú bli ca;

2) ocu par car go pú bli co, de que seja de mis sí vel ad nu tum;
3) exer cer man da to le gis la ti vo es ta du al ou mu ni ci pal;
4) ace i tar o pa tro cí nio de ca u sas con tra a União, ou con tra os

Esta dos e mu ni cí pi os.
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§ 2º É per mi ti do ao De pu ta do, me di an te li cen ça pré via da
Assem bléia Na ci o nal. de sem pe nhar mis são di plo má ti ca não pre va le cen do
nes te caso o dis pos to no art. 35.

§ 3º Du ran te as ses sões da Assem bléia Na ci o nal, o De pu ta do
fun ci o ná rio ci vil ou mi li tar, con ta rá por duas le gis la tu ras, no má xi mo, tem po
para pro mo ção, apo sen ta do ria ou re for ma, e só re ce be rá dos co fres pú bli cos 
aju da de cus to e sub sí dio, sem ou tro qual quer pro ven to do pos to ou car go
que ocu pe, po den do, na vi gên cia do man da to, ser pro mo vi do uni ca men te
por an ti güi da de, sal vo os ca sos do art. 33, § 2º.

§ 4º No in ter va lo das ses sões, o De pu ta do po de rá re as su mir as suas 
fun ções ci vis, ca ben do-lhe en tão as van ta gens cor res pon den tes à sua con di ção, 
ob ser van do-se, quan to ao mi li tar, o dis pos to no art. 173, pa rá gra fo úni co.

§ 5º A in fra ção des te ar ti go, e seu § 1º, im por ta a per da do man da to, 
de cre ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, me di an te pro vo ca ção
do Pre si den te da Assem bléia Na ci o nal, de De pu ta do ou de ele i tor, ga ran -
tin do-se ple na de fe sa ao in te res sa do.

Art. 35. Con si de ra-se re nun ci a do o man da to do De pu ta do que
fal tar às ses sões por seis me ses con se cu ti vos.

Art. 36. No caso dos arts. 34, § 2º, e 62, e no de vaga por per da do 
man da to, re nún cia ou mor te do De pu ta do, será con vo ca do o su plen te na
for ma da lei ele i to ral. Se o caso for de vaga e não hou ver su plen te, pro ce -
der-se-á à ele i ção, sal vo se fal ta rem me nos de três me ses para se en cer rar a
úl ti ma ses são da le gis la tu ra.

Art. 37. A Assem bléia Na ci o nal cri a rá co mis sões de in qué ri to so bre 
fa tos de ter mi na dos, sem pre que o re que rer a ter ça par te, pelo me nos, dos
seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se a tais in qué ri tos as nor mas do pro -
ces so pe nal, in di ca das no re gi men to in ter no.

Art. 38. A Assem bléia Na ci o nal pode con vo car qual quer mi nis -
tro de Esta do para com pa re cer pe ran te ela, a fim de lhe pres tar in for ma ções
so bre ques tões pré via e ex pres sa men te de ter mi na das e ati nen tes a as sun tos
do res pec ti vo mi nis té rio. A fal ta de com pa rên cia do mi nis tro, sem jus ti fi ca -
ção, im por ta cri me de res pon sa bi li da de.

§ 1º Igual fa cul da de, e nos mes mos ter mos, cabe às suas co mis sões
per ma nen tes.

§ 2º A Assem bléia Na ci o nal, ou suas co mis sões, de sig na rá dia e
hora para ou vir os mi nis tros de Esta do, que lhes que i ram so li ci tar pro vi -
dên ci as le gis la ti vas ou pres tar es cla re ci men tos.

Art. 39. O voto será se cre to nas ele i ções e nas de li be ra ções so bre
ve tos e con tas do Pre si den te da Re pú bli ca.
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo

Art. 40. Com pe te pri va ti va men te ao Po der Le gis la ti vo com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca:

1) de cre tar leis or gâ ni cas para a com ple ta exe cu ção da Cons ti tu i ção;
2) vo tar anu al men te o or ça men to da re ce i ta e da des pe sa e, por

pe río do cor res pon den te a cada le gis la tu ra, as leis da fi xa ção das For ças
Arma das da União, que só po de rão ser mo di fi ca das du ran te a sua vi gên cia, 
por ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca;

3) dis por so bre a dí vi da pú bli ca da União e so bre os me i os de
pagá-la, re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das suas ren das, au to ri zar
emis sões de pa pel-mo e da de cur so for ça do, a aber tu ra e ope ra ções de cré di to;

4) apro var as re so lu ções dos ór gãos le gis la ti vos es ta du a is so bre
in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra men to de Esta do;

5) re sol ver so bre a exe cu ção de obras e ma nu ten ção de ser vi ços
da com pe tên cia da União;

6) cri ar a ex tin guir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes e al te -
rar-lhes os ven ci men tos, sem pre por lei es pe ci al;

7) trans fe rir tem po ra ri a men te a sede do Go ver no, quan do o exi -
gir a se gu ran ça na ci o nal;

8) le gis lar so bre:
a) o exer cí cio dos po de res fe de ra is;
b) me di das ne ces sá ri as para fa ci li tar, en tre os Esta dos, a re pres -

são sis te má ti ca do cri me e as se gu rar a pri são e ex tra di ção dos acu sa dos e
con de na dos;

c) a or ga ni za ção do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos ser vi ços
ne les re ser va dos à União;

d) li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não po den do por dis po si ções 
es pe ci a is, con ce dê-las, nem al te rar as con ce di das;

e) to das as ma té ri as de com pe tên cia da União cons tan tes do art. 4º,
ou de pen den tes de lei fe de ral, por for ça da Cons ti tu i ção.

Art. 41. É da com pe tên cia ex clu si va do Po der Le gis la ti vo:
a) re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos e con ven ções com as

na ções es tran ge i ras, in clu si ve os re la ti vos à paz, ce le bra dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca;

b) au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla rar a guer ra, se não
mais for pos sí vel ou ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e a ne go ci ar a paz;

c) jul gar as con tas do Pre si den te da Re pú bli ca;
d) apro var ou sus pen der o es ta do de sí tio, e a in ter ven ção nos

Esta dos, de cre ta dos no in ter va lo das suas ses sões;
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e) con ce der anis tia;
f) pror ro gar as suas re u niões, sus pen dê-las e adiá-las;
g) mu dar tem po ra ri a men te a sua sede;
h) au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a au sen tar-se para país

es tran ge i ro;
i) de cre tar a in ter ven ção nos Esta dos, na hi pó te se do art. 12, § 1º;
j) au to ri zar a de cre ta ção do es ta do de sí tio e pror ro gá-lo;
k) fi xar a aju da de cus to e o sub sí dio dos mem bros da Assem bléia

Na ci o nal e do Con se lho Fe de ral e o sub sí dio do Pre si den te da Re pú bli ca.
Pa rá gra fo úni co. As leis e de cre tos da com pe tên cia ex clu si va do

Po der Le gis la ti vo se rão pro mul ga dos e man da dos pu bli car pelo Pre si den te
da Assem bléia Na ci o nal.

SEÇÃO III
Das Leis e Re so lu ções

Art. 42. A ini ci a ti va dos pro je tos de lei, guar da do o dis pos to nos
§§ des te ar ti go, cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da Assem bléia Na ci o -
nal, ao ple ná rio do Con se lho Fe de ral e ao Pre si den te da Re pú bli ca; nos ca sos
em que o Con se lho Fe de ral co la bo ra com a Assem bléia, tam bém a qual quer 
dos seus mem bros ou Co mis são.

§ 1º Com pe te ex clu si va men te à Assem bléia Na ci o nal e ao Pre si -
den te da Re pú bli ca a ini ci a ti va das leis de fi xa ção das for ças de ter ra e mar,
e, em ge ral, de to das as leis so bre ma té ria fis cal e fi nan ce i ra.

§ 2º Res sal va da a com pe tên cia da Assem bléia Na ci o nal, do Con -
se lho Fe de ral e dos tri bu na is, quan to aos res pec ti vos ser vi ços ad mi nis tra ti vos,
com pe te ex clu si va men te ao Pre si den te da Re pú bli ca a ini ci a ti va dos pro je tos
de lei que au men tem ven ci men tos de fun ci o ná ri os, cri em em pre gos em
ser vi ços já or ga ni za dos, ou mo di fi quem, du ran te o pra zo da sua vi gên cia a
lei de fi xa ção das For ças Arma das.

§ 3º Com pe te ex clu si va men te ao Con se lho Fe de ral a ini ci a ti va
das leis so bre a in ter ven ção fe de ral, e, em ge ral das que in te res sam de ter mi -
na da men te a um ou mais Esta dos.

Art. 43. Apro va do pela Assem bléia Na ci o nal, sem mo di fi ca ções,
o pro je to de lei ini ci a do no Con se lho Fe de ral, ou o que não de pen de da
co la bo ra ção des te, será en vi a do ao Pre si den te da Re pú bli ca, que aqui es cen do,
o san ci o na rá e pro mul ga rá.

Pa rá gra fo úni co. Não ten do sido o pro je to ini ci a do no Con se lho Fe -
de ral, mas de pen den do da sua co la bo ra ção, ser-lhe-á sub me ti do, re me ten do-se
de po is de por ele apro va do, ao Pre si den te da Re pú bli ca, para os fins da
san ção e pro mul ga ção.

Art. 44. Qu an do o Pre si den te da Re pú bli ca jul gar um pro je to de
lei, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is, 
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o ve ta rá, to tal ou par ci al men te, den tro de dez dias úte is, a con tar da que le
em que o re ce ber, de vol ven do nes se pra zo e com os mo ti vos do veto, o
pro je to, ou a par te ve ta da, à Assem bléia Na ci o nal.

§ 1º O si lên cio do Pre si den te da Re pú bli ca, no de cên dio, im por ta
a san ção.

§ 2º De vol vi do o pro je to à Assem bléia Na ci o nal, será sub me ti do,
den tro de 30 dias do seu re ce bi men to, ou da re a ber tu ra dos tra ba lhos, com
pa re cer ou sem ele, a dis cus são úni ca, con si de ran do-se apro va do se ob ti ver
o voto da ma i o ria ab so lu ta dos seus mem bros. Nes te caso, o pro je to será
re me ti do ao Con se lho, se este hou ver nele co la bo ra do, e, sen do apro va do
pe los mes mos trâ mi tes e pela mes ma ma i o ria, será en vi a do, como lei, ao
Pre si den te da Re pú bli ca, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 3º No in ter va lo das ses sões le gis la ti vas, o veto será co mu ni ca do
à se ção per ma nen te do Con se lho Fe de ral, e esta o pu bli ca rá, con vo can do
ex tra or di na ri a men te a Assem bléia Na ci o nal para de li be rar so bre ele, sem pre
que as sim con si de rar ne ces sá rio aos in te res ses na ci o na is.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:
1) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:”.
2) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei:”.

Art. 45. Não sen do a lei pro mul ga da den tro de 48 ho ras pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, nos caso do § 1º do art. 44, o Pre si den te da Assem -
bléia Na ci o nal a pro mul ga rá, usan do da se guin te fór mu la: “O Pre si den te
da Assem bléia Na ci o nal faz sa ber que o Po der Le gis la ti vo de cre ta e pro -
mul ga a se guin te lei:”.

Art. 46. O pro je to de lei da Assem bléia Na ci o nal ou do Con se lho
Fe de ral, quan do este te nha de co la bo rar, se emen da do pelo ór gão re vi sor,
vol ve rá ao ini ci a dor, o qual, ace i tan do as emen das, en viá-lo-á mo di fi ca do,
nes sa con for mi da de, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá ao ór gão re vi sor, que só as po de -
rá man ter por dois ter ços dos vo tos dos mem bros pre sen tes, de vol ven do-o
ao ini ci a dor. Nes te caso, o ór gão ini ci a dor só as po de rá re je i tar de fi ni ti va -
men te por ma i o ria de dois ter ços dos seus mem bros.

§ 2º O pro je to, no seu tex to de fi ni ti va men te apro va do, será sub -
me ti do a san ção.

§ 3º Trans cor ri dos 60 dias do re ce bi men to de um pro je to de lei
pela Assem bléia Na ci o nal, o seu Pre si den te, a re que ri men to de qual quer
De pu ta do, man dá-lo-á in clu ir na or dem do dia, para ser dis cu ti do e vo ta do, 
in de pen den te men te de pa re cer.

Art. 47. Os pro je tos re je i ta dos não po de rão ser re no va dos na
mes ma ses são le gis la ti va.
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Art. 48. Po dem ser apro va dos em glo bo os pro je tos de có di go e
de con so li da ção de dis po si ti vos le ga is, de po is de re vis tos pelo Con se lho
Fe de ral e por uma co mis são es pe ci al da Assem bléia Na ci o nal, quan do esta
as sim re sol ver por dois ter ços dos mem bros pre sen tes.

Art. 49. Os pro je tos de lei se rão apre sen ta dos com a res pec ti va
emen da, e não po de rão con ter ma té ria a ela es tra nha.

SEÇÃO IV
Da Ela bo ra ção do Orça men to

Art. 50. O or ça men to será uno, sen do obri ga to ri a men te in cor po ra -
do à re ce i ta to dos os tri bu tos, ren das e fun dos, e in clu í das dis cri mi na da men te
na des pe sa to das as do ta ções ne ces sá ri as ao cus te io dos ser vi ços pú bli cos.

§ 1º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá à Assem bléia Na ci o nal, den -
tro do pri me i ro mês da ses são le gis la ti va or di ná ria, a pro pos ta de or ça men to.

§ 2º O or ça men to da des pe sa di vi dir-se-á em duas par tes, uma
fixa e ou tra va riá vel, não po den do a pri me i ra ser al te ra da se não em vir tu de
de lei an te ri or. A par te va riá vel obe de ce rá a ri go ro sa es pe ci a li za ção.

§ 3º A lei de or ça men to não con te rá dis po si ti vo es tra nho à re ce i ta 
pre vis ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te cri a dos. Não se
in clu em nes ta pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e ope -
ra ções de cré di tos por an te ci pa ção de re ce i ta;

b) a apli ca ção de sal do, ou o modo de co brir o de fi cit.
§ 4º O pro du to de im pos tos, ta xas de qua is quer tri bu tos cri a dos

para fins de ter mi na dos, não po de rá ter apli ca ção di fe ren te. Os sal dos que
apre sen ta rem anu al men te se rão, no ano se guin te, in cor po ra dos à res pec ti va 
re ce i ta, fi can do ex tin to o im pos to, ape nas al can ça do o fim pre ten di do.

§ 5º Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, ne nhum cré di to
de cor ren te de au to ri za ção or ça men tá ria se abri rá se não no se gun do se mes tre
do exer cí cio.

§ 6º É pro i bi do o es tor no de ver bas.

TÍTULO III
Do Po der Exe cu ti vo

CAPÍTULO I
Do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 51. O Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
Art. 52. O pe río do pre si den ci al du ra rá um qua triê nio, não

po den do o Pre si den te da Re pú bli ca ser re e le i to se não qua tro anos de po is
de ces sar a sua fun ção, qual quer que te nha sido a du ra ção des ta.
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§ 1º A ele i ção pre si den ci al far-se-á si mul ta ne a men te em todo o
ter ri tó rio da Re pú bli ca, por su frá gio uni ver sal, di re to, se cre to e ma i o ria de
vo tos, cen to e vin te dias an tes do tér mi no do qua triê nio, ou ses sen ta dias
de po is de aber ta a vaga, se esta ocor rer den tro dos dois pri me i ros anos.

§ 2º Em um e ou tro caso, a apu ra ção re a li zar-se-á, den tro de ses -
sen ta dias, pela Jus ti ça Ele i to ral, ca ben do ao Tri bu nal Su pe ri or da Jus ti ça
Ele i to ral pro cla mar o nome do Pre si den te da Re pú bli ca ele i to.

§ 3º Se a vaga ocor rer nos dois úl ti mos anos do pe río do, a
Assem bléia Na ci o nal e o Con se lho Fe de ral, trin ta dias após, em ses são
con jun ta com a pre sen ça da ma i o ria dos seus mem bros, ele ge rão o Pre si -
den te da Re pú bli ca subs ti tu to, me di an te es cru tí nio se cre to e por ma i o ria
ab so lu ta de vo tos. Se no pri me i ro es cru tí nio ne nhum can di da to ob ti ver essa 
ma i o ria, a ele i ção se fará por ma i o ria re la ti va. Em caso de em pa te, con si de -
rar-se-á ele i to o mais ve lho.

§ 4º O Pre si den te da Re pú bli ca, ele i to na for ma do pa rá gra fo
an te ri or e da úl ti ma par te do § 1º, exer ce rá o car go pelo tem po que res ta va
ao subs ti tu to.

§ 5º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to Pre si den te da Re pú -
bli ca: ser bra si le i ro nato, es tar alis ta do ele i tor e ter mais de 35 anos de ida de.

§ 6º São ine le gí ve is para o car go de Pre si den te da Re pú bli ca:
a) os pa ren tes até o 3º grau, in clu si ve os afins do Pre si den te da

Re pú bli ca que es ti ver em exer cí cio, ou não o hou ver de i xa do pelo me nos
um ano an tes da ele i ção;

b) as au to ri da des enu me ra das no art. 119 du ran te o pra zo nele
pre vis to, e ain da que li cen ci a dos um ano an tes da ele i ção;

c) os subs ti tu tos even tu a is do Pre si den te da Re pú bli ca, que te nham 
exer ci do o car go, por qual quer tem po, den tro dos seis me ses ime di a ta men te 
an te ri o res à ele i ção.

§ 7º De cor ri dos ses sen ta dias da data fi xa da para a pos se se o
Pre si den te da Re pú bli ca, por qual quer mo ti vo, não as su mir o car go, o
Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de cla ra rá a va cân cia des te, e pro vi -
den ci a rá logo para que se efe tue nova ele i ção.

§ 8º No caso de vaga no úl ti mo se mes tre, de im pe di men to ou fal -
ta do Pre si den te da Re pú bli ca, se rão cha ma dos su ces si va men te a exer cer o
car go o Pre si den te da Assem bléia Na ci o nal, o do Con se lho Fe de ral e o da
Cor te Su pre ma.

Art. 53. Ao em pos sar-se, o Pre si den te da Re pú bli ca pro nun ci a rá,
em ses são da Assem bléia Na ci o nal, ou, se ela não es ti ver re u ni da pe ran te a
Cor te Su pre ma, este com pro mis so:
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“Pro me to man ter e cum prir com le al da de a Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten tar-lhe a
União, a in te gri da de e a in de pen dên cia.”

Art. 54. O Pre si den te da Re pú bli ca terá o sub sí dio fi xa do pela
Assem bléia Na ci o nal no úl ti mo ano da le gis la tu ra an te ri or à sua ele i ção.

Art. 55. O Pre si den te da Re pú bli ca, sob pena de per da do car go,
não po de rá sair do ter ri tó rio na ci o nal para o ex te ri or, sem per mis são da
Assem bléia Na ci o nal, ou, na au sên cia des ta, da se ção per ma nen te do
Con se lho Fe de ral.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 56. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te da Re pú bli ca:
1º) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis, e ex pe dir de cre tos

e re gu la men tos para a sua fiel exe cu ção;
2º) no me ar e de mi tir os mi nis tros de Esta do e o pre fe i to do

Dis tri to Fe de ral, ob ser van do, quan to a este, o dis pos to no art. 16;
3º) per do ar e co mu tar, me di an te pro pos ta dos ór gãos com pe ten tes,

pe na is cri mi na is;
4º) dar con ta anu al men te da si tu a ção do País à Assem bléia Na ci o -

nal, in di can do-lhe, por oca sião da aber tu ra da ses são le gis la ti va, as pro vi -
dên ci as e re for mas que lhe pa re ce rem ne ces sá ri as;

5º) man ter re la ções com os Esta dos es tran ge i ros; 
6º) ce le brar con ven ções e tra ta dos in ter na ci o na is, sem pre ad re fe -

ren dum do Po der Le gis la ti vo;
7º) exer cer a che fia su pre ma de to das as for ças mi li ta res da

União, ad mi nis tran do-as por in ter mé dio dos ór gãos do alto co man do;
8º) de cre tar, au to ri za do pelo Po der Le gis la ti vo, a mo bi li za ção

das For ças Arma das;
9º) de cla rar a guer ra, de po is de au to ri za do pelo Po der Le gis la ti vo,

e, em caso de in va são ou agres são es tran ge i ra, na au sên cia da Assem bléia
Na ci o nal, me di an te au to ri za ção da se ção per ma nen te do Con se lho Fe de ral;

10) fa zer a paz, ad re fe ren dum do Po der Le gis la ti vo, quan do por 
este au to ri za do;

11) per mi tir, após au to ri za ção do Po der Le gis la ti vo, a pas sa gem
de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;

12) in ter vir nos Esta dos e ne les exe cu tar a in ter ven ção, nos ter -
mos cons ti tu ci o na is;

13) de cre tar o es ta do de sí tio, de acor do com o ar ti go 179, § 7º;
14) pro ver os car gos fe de ra is, sal vas as ex ce ções pre vis tas na

Cons ti tu i ção e nas leis;
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15) ve tar, nos ter mos do art. 44, os pro je tos de lei apro va dos pelo 
Po der Le gis la ti vo;

16) au to ri zar bra si le i ros a ace i tar pen são, em pre go ou co mis são
re mu ne ra da de go ver no es tran ge i ro.

CAPÍTULO III
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te

Art. 57. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do Pre si den te da
Re pú bli ca, de fi ni dos em leis, que aten ta rem con tra:

a) a exis tên cia da União;
b) a Cons ti tu i ção e a for ma de Go ver no Fe de ral;
c) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
d) o gozo ou exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos, so ci a is ou in di -

vi du a is;
e) a se gu ran ça in ter na do País;
f) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
g) a guar da ou em pre go le gal dos di nhe i ros pú bli cos;
h) as leis or ça men tá ri as;
i) o cum pri men to das de ci sões ju di ciá ri as
Art. 58. O Pre si den te da Re pú bli ca será pro ces sa do e jul ga do,

nos cri mes co muns, pela Cor te Su pre ma, e, nos de res pon sa bi li da de, por
um Tri bu nal Espe ci al, com pos to de nove ju í zes, sen do, três, mi nis tros da
Cor te Su pre ma; três, mem bros do Con se lho Fe de ral, e três, mem bros da
Assem bléia Na ci o nal, sob a pre si dên cia do Pre si den te da Cor te Su pre ma,
que terá so men te voto de de sem pa te.

§ 1º Far-se-á a es co lha dos ju í zes do Tri bu nal Espe ci al por sor te io,
den tro de cin co dias úte is, de po is de de cre ta da a acu sa ção, nos ter mos do
§ 4º ou no caso do § 6º des te ar ti go.

§ 2º A de nún cia será ofe re ci da ao Pre si den te da Cor te Su pre ma,
que con vo ca rá logo uma Jun ta Espe ci al de in ves ti ga ção, com pos ta de um
mi nis tro da re fe ri da Cor te, de um mem bro do Con se lho Fe de ral e de um
re pre sen tan te da Assem bléia Na ci o nal, ele i tos anu al men te pe las res pec ti vas 
cor po ra ções.

§ 3º A Jun ta pro ce de rá, a seu cri té rio à in ves ti ga ção dos fa tos
ar güi dos e, ou vi do o Pre si den te, en vi a rá à Assem bléia Na ci o nal um re la tó rio
com os do cu men tos res pec ti vos. 

§ 4º Sub me ti do o re la tó rio da Jun ta Espe ci al, com os do cu men tos, à 
Assem bléia Na ci o nal, esta, den tro de 30 dias de po is de emi ti do pa re cer pela 
co mis são com pe ten te, de cre ta rá, ou não, a acu sa ção, e, no caso afir ma ti vo,
or de na rá re mes sa de to das as pe ças ao Pre si den te do Tri bu nal Espe ci al,
para o de vi do pro ces so e jul ga men to.
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§ 5º De cre ta da pela Assem bléia Na ci o nal a acu sa ção, o Pre si den te
da Re pú bli ca fi ca rá, des de logo, afas ta do do exer cí cio do car go.

§ 6º Não se pro nun ci an do a Assem bléia Na ci o nal so bre a acu sa -
ção no pra zo fi xa do no § 4º, o Pre si den te da Jun ta de in ves ti ga ção re me te rá
có pia do re la tó rio e do cu men tos ao Pre si den te da Cor te Su pre ma, para que
pro mo va a for ma ção do Tri bu nal Espe ci al, e este de cre te, ou não, a acu sa ção, 
e, no caso afir ma ti vo, pro ces so e jul gue a de nún cia.

§ 7º O Tri bu nal Espe ci al apli ca rá so men te a pena de per da do
car go, com ina bi li ta ção até o má xi mo de cin co anos para o exer cí cio de
qual quer fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo das ações ci vis e cri mi na is ca bí ve is
na es pé cie.

CAPÍTULO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 59. O Pre si den te da Re pú bli ca será au xi li a do pe los mi nis tros 
de Esta do.

Pa rá gra fo úni co. São con di ções para a no me a ção de mi nis tro: ser 
bra si le i ro nato, es tar alis ta do ele i tor, ter mais de 25 anos de ida de.

Art. 60. Além das atri bu i ções que a lei or di ná ria fi xar, com pe ti rá
aos mi nis tros:

a) subs cre ver os atos do Pre si den te da Re pú bli ca;
b) ex pe dir ins tru ções para a boa exe cu ção das leis e re gu la men tos;
c) apre sen tar ao Pre si den te da Re pú bli ca o re la tó rio dos ser vi ços

do seu Mi nis té rio no ano an te ri or;
d) com pa re cer à Assem bléia Na ci o nal e ao Con se lho Fe de ral nos

ca sos e para os fins es pe ci fi ca dos na Cons ti tu i ção;
e) pre pa rar as pro pos tas dos or ça men tos res pec ti vos.

Pa rá gra fo úni co. Ao Mi nis tro da Fa zen da com pe te:
1º) or ga ni zar a pro pos ta ge ral do or ça men to da re ce i ta e des pe sa, 

com os ele men tos de que dis pu ser e os for ne ci dos pe los ou tros mi nis té ri os;
2º) apre sen tar, anu al men te, ao Pre si den te da Re pú bli ca, para ser

en vi a do à Assem bléia Na ci o nal, com o pa re cer do Tri bu nal da Con tas, o
ba lan ço de fi ni ti vo da re ce i ta e des pe sa do úl ti mo exer cí cio.

Art. 61. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos de fi ni dos em lei,
nos ter mos do art. 57, que os mi nis tros pra ti ca rem ou or de na rem; en ten den -
do-se que, no to can te às leis or ça men tá ri as, cada mi nis tro res pon de rá pe las
des pe sas do seu mi nis té rio, e o da fa zen da, além, dis so, pela ar re ca da ção da 
re ce i ta.

§ 1º Nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li da de, os mi nis tros
se rão pro ces sa dos e jul ga dos pela Cor te Su pre ma e, nos cri mes co ne xos
com os do Pre si den te da Re pú bli ca, pelo Tri bu nal Espe ci al.
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§ 2º Os mi nis tros são res pon sá ve is pe los atos que subs cre ve rem,
ain da que con jun ta men te com o Pre si den te da Re pú bli ca, ou por or dem
des te.

Art. 62. Os De pu ta dos à Assem bléia Na ci o nal, no me a dos mi nis tros 
de Esta do, não per dem o man da to, sen do subs ti tu í dos, en quan to exer cem o 
car go, pe los su plen tes res pec ti vos.

CAPÍTULO V
Dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos

Art. 63. Os car gos pú bli cos são aces sí ve is a to dos os bra si le i ros sem
dis tin ção de sexo ou es ta do ci vil, ob ser va das as con di ções que a lei es ta tu ir.

Art. 64. Os fun ci o ná ri os pú bli cos, de po is de dois anos, quan do
no me a dos em vir tu de de con cur so de pro vas e, em ge ral, de po is de dez
anos de efe ti vo exer cí cio no car go, só po de rão ser des ti tu í dos em vir tu de de 
sen ten ça ju di ciá ria ou me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo, re gu la do por lei, e 
no qual lhes será as se gu ra da ple na de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Os fun ci o ná ri os que con ta rem me nos de dez
anos de ser vi ço efe ti vo, não po de rão ser des ti tu í dos dos seus car gos, se não
por jus ta ca u sa ou mo ti vo de in te res se pú bli co.

Art. 65. A Assem bléia Na ci o nal vo ta rá o es ta tu to dos fun ci o ná ri os
pú bli cos, obe de cen do às se guin tes nor mas, des de já em vi gor:

1º) o qua dro dos fun ci o ná ri os pú bli cos com pre en de rá to dos os
que exer çam car gos pú bli cos, seja qual for a for ma do pa ga men to;

2º) a pri me i ra in ves ti du ra nos pos tos de car re i ra das re par ti ções
ad mi nis tra ti vas e nos de ma is que a lei de ter mi nar, efe tu ar-se-á de po is do
exa me de sa ni da de e con cur so de pro vas ou tí tu los;

3º) sal vos os ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção, se rão apo sen ta dos
com pul so ri a men te os fun ci o ná ri os que atin gi rem 68 anos de ida de;

4º) a in va li dez para o exer cí cio do car go de ter mi na rá a apo sen ta -
do ria ou re for ma, que nes se caso, de po is de trin ta anos de ser vi ço pú bli co
efe ti vo, nos ter mos da lei, será con ce di da com os ven ci men tos in te gra is;

5º) o pra zo para a con ces são da apo sen ta do ria com ven ci men tos
in te gra is, por in va li dez, po de rá ser ex cep ci o nal men te re du zi do nos ca sos
que a lei de ter mi nar;

6º) o fun ci o ná rio que se in va li dar em con se qüên cia de aci den te
ocor ri do no ser vi ço, será apo sen ta do com ven ci men tos in te gra is, qual quer
que seja o seu tem po de ser vi ço; se rão tam bém apo sen ta dos os por ta do res
de do en ça con ta gi o sa ou in cu rá vel, que os ina bi li te para o exer cí cio do car go;

7º) os fun ci o ná ri os res pon de rão pe los abu sos e omis sões em que
in cor re rem no exer cí cio do car go, as sim como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia
em não res pon sa bi li za rem os seus su bal ter nos;
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8º) os pro ven tos da apo sen ta do ria ou ju bi la ção não po de rão
ex ce der os ven ci men tos da ati vi da de;

9º) todo fun ci o ná rio pú bli co terá di re i to a re cur so con tra de ci são
dis ci pli nar, e nos ca sos de ter mi na dos, a re vi são de pro ces so em que se lhe
im po nha pe na li da de, sal vo as ex ce ções da lei mi li tar;

10) o fun ci o ná rio que se va ler da sua au to ri da de em fa vor de um
par ti do po lí ti co, ou exer cer pres são par ti dá ria so bre os seus su bor di na dos,
será pu ni do com per da de car go, quan do pro va do o abu so em pro ces so
ju di ciá rio;

11) o fun ci o ná rio terá di re i to a fé ri as anu a is, sem des con to; e a
fun ci o ná ria, em caso de gra vi dez, a três me ses de li cen ça, com ven ci men tos
in te gra is;

Art. 66. Na ação pro pos ta con tra a fa zen da pú bli ca, e fun da da
em le são pra ti ca da por fun ci o ná rio, este será sem pre ci ta do como li tis con -
sor te.

Pa rá gra fo úni co. Exe cu ta da a sen ten ça con tra a fa zen da, esta
mo ve rá ação re gres si va con tra o fun ci o ná rio cul pa do.

Art. 67. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são res pon sá ve is so li da ri a men te
com a fa zen da na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal por qua is quer pre ju í zos
de cor ren tes de ne gli gên cia, omis são ou abu so no exer cí cio dos seus car gos,
as sim como pela in dul gên cia ou ne gli gên cia em não res pon sa bi li za rem efe -
ti va men te os seus su bal ter nos.

Art. 68. É ve da da a acu mu la ção de car gos pú bli cos re mu ne ra dos
da União, dos Esta dos e dos mu ni cí pi os.

§ 1º Exce tu am-se os car gos do ma gis té rio que po de rão ser exer ci -
dos cu mu la ti va men te, ain da que por fun ci o ná rio ad mi nis tra ti vo des de que
haja com pa ti bi li da de dos ho rá ri os de ser vi ço.

§ 2º As pen sões de mon te pio e as van ta gens da ina ti vi da de só
po de rão ser acu mu la das se re u ni das, não ex ce de rem o má xi mo fi xa do por
lei, ou se re sul ta rem de car gos le gal men te acu mu lá ve is.

§ 3º É fa cul ta do o exer cí cio de co mis são tem po rá ria ou de con fi an ça 
de cor ren te do pró prio car go.

§ 4º A ace i ta ção de car go re mu ne ra do im por ta a sus pen são dos
pro ven tos da ina ti vi da de. A sus pen são será com ple ta, em se tra tan do de
car go ele ti vo, re mu ne ra do com sub sí dio anu al; se, po rém o sub sí dio for
men sal, ces sa rão aque les pro ven tos ape nas du ran te os me ses em que for
per ce bi do.

Art. 69. A sen ten ça que in va li dar exo ne ra ção de qual quer fun ci o -
ná rio, re in te grá-lo-á no seu car go, fi can do des ti tu í do de pla no, sem di re i to a 
qual quer in de ni za ção, o que hou ver sido no me a do em seu lu gar.
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TÍTULO IV
Do Po der Ju di ciá rio

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 70. São ór gãos do Po der Ju di ciá rio:
a) a Cor te Su pre ma;
b) ju í zes e tri bu na is fe de ra is, dis tri bu í dos pelo País, quan tos a lei 

cri ar;
c) ju í zes e tri bu na is mi li ta res;
d) ju í zes e tri bu na is ele i to ra is.
Art. 71. Sal vas as res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção, os ju í zes

go za rão das ga ran ti as se guin tes:
a) vi ta li ci e da de, não po den do per der o car go se não em vir tu de

de sen ten ça ju di ciá ria, exo ne ra ção a pe di do, ou apo sen ta do ria, a qual será
com pul só ria aos 75 anos de ida de, ou con ce di da em ra zão de in va li dez
com pro va da, ou de ser vi ços pú bli cos pres ta dos por mais de trin ta anos, e
de fi ni dos na lei;

b) ina mo vi bi li da de, sal vo re mo ção a pe di do, por pro mo ção ace i -
ta, ou por de ci são to ma da por ma i o ria de dois ter ços do nú me ro to tal dos
ju í zes efe ti vos da Cor te Su pre ma ou dos Tri bu na is de Re la ção, e mo ti va da
por in te res se pú bli co;

c) ir re du ti bi li da de de ven ci men tos, os qua is, to da via, su je i tos aos 
im pos tos ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A vi ta li ci e da de não se es ten de rá aos ju í zes cri a dos 
por lei fe de ral, com fun ções li mi ta das ao pre pa ro dos pro ces sos e à subs ti tu i -
ção de ju í zes jul ga do res.

Art. 72. Os ju í zes ain da que em dis po ni bi li da de, não po dem
exer cer qual quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo o ma gis té rio e os ca sos pre vis -
tos na Cons ti tu i ção. A vi o la ção des te pre ce i to im por ta a per da do car go ju -
di ciá rio e a de to das as van ta gens cor res pon den tes.

Art. 73. É ve da da ao juiz ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria.
Art. 74. Com pe te aos tri bu na is:
a) ela bo rar os seus re gi men tos in ter nos, or ga ni zar as suas se cre -

ta ri as, os seus car tó ri os e mais ser vi ços au xi li a res, e pro por ao Po der Le gis -
la ti vo a cri a ção ou su pres são de em pre gos e a fi xa ção dos ven ci men tos
res pec ti vos;

b) con ce der li cen ça, nos ter mos da lei, aos seus mem bros, aos ju í zes 
que lhe são su bor di na dos, bem como aos res pec ti vos ser ven tuá ri os;

c) no me ar, subs ti tu ir e de mi tir os fun ci o ná ri os das suas se cre ta ri as,
dos seus car tó ri os e ser vi ços au xi li a res, ob ser va dos os pre ce i tos le ga is.
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Art. 75. É ve da do ao Po der Ju di ciá rio co nhe cer de ques tões ex clu si -
va men te po lí ti cas.

Art. 76. Ne nhu ma per cen ta gem será con ce di da a ma gis tra dos
em vir tu de de co bran ça de dí vi da.

Art. 77. A Jus ti ça da União e a dos Esta dos não po dem re ci pro ca -
men te in ter vir em ques tões sub me ti das aos tri bu na is e ju í zes res pec ti vos,
nem lhes anu lar, al te rar ou sus pen der as de ci sões, ou or dens, sal vo os ca sos 
ex pres sos na Cons ti tu i ção.

§ 1º Os ju í zes e tri bu na is fe de ra is po de rão, to da via, de pre car às
jus ti ças lo ca is com pe ten tes as di li gên ci as que se hou ve rem de efe tu ar em lo cal
afas ta do da sede do ju í zo de pre can te.

§ 2º As de ci sões da Jus ti ça Fe de ral se rão exe cu ta das pela au to ri -
da de ju di ciá ria que ela de sig nar, ou por ofi ci a is ju di ciá ri os pri va ti vos. Em
to dos os ca sos, a for ça pú bli ca es ta du al ou fe de ral pres ta rá o au xí lio re cla -
ma do na for ma da lei.

Art. 78. A in com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral, ou lo cal, para co nhe -
cer do fe i to, não de ter mi na rá a nu li da de dos atos pro ces su a is pro ba tó ri os e
or de na tó ri os, des de que a par te não a te nha ar güi do. Re co nhe ci da a in com -
pe tên cia, se rão os au tos re me ti dos ao ju í zo com pe ten te, onde pros se gui rá o
pro ces so.

Art. 79. É man ti da a ins ti tu i ção do júri, com a or ga ni za ção e as
atri bu i ções que lhe der a lei.

CAPÍTULO II
Da Cor te Su pre ma

Art. 80. A Cor te Su pre ma, com sede na Ca pi tal da Re pú bli ca e
ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, com põe-se de onze mi nis tros.

§ 1º Sob pro pos ta da Cor te Su pre ma, pode este nú me ro ser ele va do 
por lei até de zes se is, sen do, em to dos os ca sos, ir re du zí vel.

§ 2º Tam bém, sob pro pos ta da Cor te Su pre ma, po de rá a lei di vi -
di-la em câ ma ras ou tur mas, e dis tri bu ir en tre es tas ou aque las os jul ga men tos
dos fe i tos, com re cur so ou não para o tri bu nal ple no, res pe i ta do o que dis põe
o art. 85.

Art. 81. Os mi nis tros da Cor te Su pre ma se rão no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, com a apro va ção do Con se lho Fe de ral, den tre
bra si le i ros na tos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, alis ta dos ele i -
to res, não de ven do ter, sal vo os que fo rem ma gis tra dos fe de ra is ou lo ca is,
me nos de 35 e mais de 65 anos de ida de.

Art. 82. Nos cri mes de res pon sa bi li da de, os mi nis tros da Cor te
Su pre ma se rão pro ces sa dos e jul ga dos pelo Tri bu nal Espe ci al, a que se re fe re o 
art. 59.
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Art. 83. À Cor te Su pre ma com pe te:
1º) pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te:
a) o Pre si den te da Re pú bli ca e os mi nis tros da Cor te Su pre ma,

nos cri mes co muns;
b) os mi nis tros de Esta do, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, os

ju í zes dos tri bu na is fe de ra is e lo ca is e das re la ções dos Esta dos, os mem bros 
de li be ran tes do Tri bu nal de Con tas e os em ba i xa do res e mi nis tros di plo má -
ti cos, nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li da de, sal vo quan to aos mi -
nis tros de Esta do, o dis pos to no fi nal do § 1º do art. 61;

c) os ju í zes fe de ra is e seus subs ti tu tos, nos cri mes de res pon sa bi -
li da des;

d) as ca u sas e con fli tos en tre a União e os Esta dos ou en tre es tes,
uns com os ou tros;

e) os li tí gi os en tre na ções es tran ge i ras e a União ou os Esta dos;
f) os con fli tos de ju ris di ção en tre ju í zes ou tri bu na is fe de ra is,

en tre es tes e os dos Esta dos, e en tre ju í zes ou tri bu na is de Esta dos di fe ren tes,
in clu í dos, nas duas úl ti mas hi pó te ses, os do Dis tri to Fe de ral e os dos Ter ri -
tó ri os;

g) a ex tra di ção de cri mi no sos, re qui si ta da por ou tras na ções, e a
ho mo lo ga ção de sen ten ças es tran ge i ras;

h) o ha be as cor pus, quan do for pa ci en te, o co a tor, tri bu nal, fun ci o -
ná rio ou au to ri da de, cu jos atos es te jam su je i tos ime di a ta men te à ju ris di ção
da Cor te; se se tra tar de cri me su je i to a essa mes ma ju ris di ção em úni ca
ins tân cia; e, ain da, se hou ver pe ri go de se con su mar a vi o lên cia, an tes que
ou tro juiz ou tri bu nal pos sa co nhe cer do pe di do;

i) o man da do de se gu ran ça con tra atos do Pre si den te da Re pú -
bli ca ou de mi nis tro de Esta do;

j) os cri mes po lí ti cos, e os pra ti ca dos em pre ju í zo de ser vi ços ou
in te res ses da União, res sal va do o dis pos to quan to à Jus ti ça Mi li tar e à Ele i to ral;

k) a exe cu ção das sen ten ças, nas ca u sas da sua com pe tên cia ori -
gi ná ria, com a fa cul da de de de le gar a juiz in fe ri or os atos do pro ces so;

2) jul gar:
I – as ações res ci só ri as dos seus acór dãos;
II – em re cur so or di ná rio:
a) as ca u sas de ci di das por ju í zes e tri bu na is fe de ra is, res pe i ta do

o dis pos to no art. 86;
b) as ques tões re sol vi das pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to -

ral, no caso do art. 91, § 1º;
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c) as de ci sões de úl ti ma ins tân cia das jus ti ças lo ca is, as do Tri bu nal
Su pe ri or da Jus ti ça Ele i to ral, as do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar e as dos ju í zes
fe de ra is, de ne ga tó ri as de ha be as cor pus;

III – em re cur so ex tra or di ná rio, as ca u sas de ci di das pe las jus ti ças 
lo ca is em úni ca ou úl ti ma ins tân cia:

a) quan do a jus ti ça lo cal de ci dir con tra li te ral dis po si ção de tra ta do
ou lei fe de ral, so bre cuja apli ca ção se haja ques ti o na do;

b) quan do se ques ti o nar so bre a vi gên cia ou a va li da de de lei fe -
de ral em face da Cons ti tu i ção, e a de ci são do tri bu nal lo cal ne gar apli ca ção
à lei im pug na da;

c) quan do se con tes tar a va li da de de leis ou atos dos go ver nos
lo ca is em face da Cons ti tu i ção, ou de lei fe de ral, e a de ci são do tri bu nal lo cal
jul gar vá li dos os atos ou leis im pug na dos;

d) quan do ocor rer di ver si da de de in ter pre ta ção de fi ni ti va da lei
fe de ral en tre Tri bu na is de Re la ção de Esta dos di fe ren tes in clu si ve do Dis tri to
Fe de ral ou dos ter ri tó ri os, ou en tre um des tes tri bu na is e a Cor te Su pre ma,
ou ou tro tri bu nal fe de ral;

3) re ver, em be ne fí cio do con de na do, nos ca sos e pela for ma que
a lei de ter mi nar, os pro ces sos fin dos em ma té ria cri mi nal, in clu si ve os mi li -
ta res, a re que ri men to do sen ten ci a do, do Mi nis té rio Pú bli co ou de qual quer 
pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos do nº 2, III, le tra d, o re cur so po de rá
tam bém ser in ter pos to pelo Pre si den te de qual quer dos tri bu na is ou pelo
Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 84. Com pe te ao Pre si den te da Cor te Su pre ma con ce der exe -
qua tur às car tas ro ga tó ri as das jus ti ças es tran ge i ras.

Art. 85. A de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de da lei, ou de ato
ad mi nis tra ti vo, so men te se ve ri fi ca rá pelo voto ex pres so da ma i o ria ab so lu ta
dos ju í zes da Cor te Su pre ma.

CAPÍTULO III
Dos Ju í zes e Tri bu na is Fe de ra is

Art. 86. A lei cri a rá tri bu na is fe de ra is, quan do as sim o exi gi rem
os in te res ses da jus ti ça, po den do atri bu ir-lhes o jul ga men to fi nal das ca u sas 
re fe ri das no art. 83, nº 1, le tra j, nº 2, II, le tra a, e nº 3, ex clu í da a re vi são de
sen ten ça do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar; e as in di ca das no art. 89, le tras d, g,
h, i, l; as sim como os con fli tos de ju ris di ção en tre ju í zes fe de ra is de cir cuns -
cri ção em que es ses tri bu na is te nham com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá re cur so para a Cor te Su pre ma, sem pre
que te nha sido con tro ver ti da ma té ria cons ti tu ci o nal e ain da nos ca sos de
de ne ga ção de ha be as cor pus.
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Art. 87. É cri a do um tri bu nal, cuja de no mi na ção e or ga ni za ção a
lei es ta be le ce rá, com pos to de ju í zes, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, 
na for ma e com os re qui si tos de ter mi na dos no art. 81.

§ 1º Com pe ti rá a esse tri bu nal, nos ter mos que a lei es ta be le cer,
jul gar pri va ti va men te, com re cur so vo lun tá rio para a Cor te Su pre ma nas
es pé ci es que en vol ve rem ma té ria cons ti tu ci o nal:

1º) os re cur sos das de ci sões de fi ni ti vas do Po der Exe cu ti vo, e das 
sen ten ças dos ju í zes e tri bu na is fe de ra is, nos li tí gi os em que a União for
par te, con tan to que umas e ou tras di gam res pe i to ao fun ci o na men to dos
ser vi ços pú bli cos, ou se se jam, no todo ou em par te, pelo di re i to ad mi nis -
tra ti vo;

2º) os li tí gi os en tre a União e os seus cre do res, de ri va dos de leis
ou con tra tos de em prés ti mos pú bli cos.

§ 2º Logo que fun ci o ne o tri bu nal, ces sa rá a com pe tên cia dos ou tros 
ju í zes e tri bu na is fe de ra is para jul gar os re cur sos de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or.

Art. 88. Os ju í zes fe de ra is se rão no me a dos den tre bra si le i ros na tos 
de re co nhe ci do sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, alis ta dos ele i to res, e que
não te nham me nos de 30 nem mais de 60 anos, dis pen sa do este li mi te de
ida de aos que já fo rem ma gis tra dos.

Pa rá gra fo úni co. A no me a ção será fe i ta pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca den tre cin co ci da dãos, com os re qui si tos aci ma exi gi dos, e in di ca dos,
na for ma da lei e por es cru tí nio se cre to, pela Cor te Su pre ma.

Art. 89. Aos ju í zes fe de ra is com pe te pro ces sar e jul gar, em pri -
me i ra ins tân cia:

a) as ca u sas em que a União for di re ta ou in di re ta men te in te res -
sa da como au to ra ou ré, as sis ten te ou opo nen te;

b) os ple i tos em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa, 
di re ta e ex clu si va men te em dis po si ti vo da Cons ti tu i ção;

c) as ca u sas fun da das em con ces são fe de ral ou em con tra to ce le -
bra do com a União;

d) as ques tões en tre um Esta do e ha bi tan tes de ou tro ou es tran -
ge i ro, ou con tra au to ri da de ad mi nis tra ti va fe de ral, quan do fun da das em le são
de di re i to in di vi du al, por ato ou de ci são da mes ma au to ri da de;

e) as ca u sas en tre Esta do es tran ge i ro e pes soa do mi ci li a da no
Bra sil;

f) as ca u sas mo vi das com fun da men to em con tra to ou tra ta do da 
União com ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção no oce a no ou nos 
rios e la gos do País, e de na ve ga ção aé rea;

h) as ques tões de di re i to in ter na ci o nal pri va do ou pe nal;
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i) os cri mes po lí ti cos, e os pra ti ca dos em pre ju í zo de ser vi ços ou
in te res ses da União, res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral ou Mi li tar;

j) os ha be as cor pus, quan do se tra tar de cri me de com pe tên cia da
Jus ti ça Fe de ral, ou quan do a co a ção pro vi er de au to ri da des fe de ra is, não
su bor di na das ime di a ta men te à Cor te Su pre ma;

k) os man da dos de se gu ran ça con tra atos de au to ri da des fe de ra is;
l) os cri mes pra ti ca dos con tra a or dem so ci al, in clu si ve o de re gres so 

ao Bra sil de es tran ge i ro ex pul so.
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no pre sen te ar ti go, le tra a, não ex clui 

a com pe tên cia da Jus ti ça lo cal nos pro ces sos de fa lên cia e ou tros em que a
Fa zen da Na ci o nal, em bo ra in te res sa da, não in ter ve nha como au to ra, ré,
as sis ten te ou opo en te.

CAPÍTULO IV
Da Jus ti ça Ele i to ral

Art. 90. A Jus ti ça Ele i to ral terá por ór gãos: o Tri bu nal Su pe ri or,
na Ca pi tal da Re pú bli ca; um Tri bu nal Re gi o nal, na Ca pi tal de cada Esta do,
na do Ter ri tó rio do Acre e no Dis tri to Fe de ral; e ju í zes sin gu la res nas se des
e com as atri bu i ções que a lei de sig nar, além das jun tas es pe ci a is ad mi ti das
no art. 91, § 2º.

§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or será pre si di do pelo Vice-Pre si den te da
Cor te Su pre ma, e os Re gi o na is pe los Vice-Pre si den tes dos Tri bu na is de
Re la ção, ca ben do o en car go ao 1º Vice-Pre si den te nos tri bu na is onde hou ver
mais de um.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or com por-se-á do Pre si den te e dos ju í zes
efe ti vos e subs ti tu tos, es co lhi dos do modo se guin te:

a) um ter ço, sor te a do den tre os mi nis tros da Cor te Su pre ma;
b) ou tro ter ço, sor te a do den tre os de sem bar ga do res do Dis tri to

Fe de ral;
c) o ter ço res tan te, no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre

seis ci da dãos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, in di ca dos pela
Cor te Su pre ma, e que não se jam in com pa tí ve is por lei.

§ 3º Os Tri bu na is Re gi o na is com por-se-ão de modo aná lo go; um
ter ço, den tre os de sem bar ga do res da res pec ti va sede; ou tro, do juiz fe de ral,
que a lei de sig nar e de ju í zes de di re i to com exer cí cio na mes ma sede; e os
de ma is se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sob pro pos ta do
Tri bu nal da Re la ção. Não ha ven do na sede ju í zes de di re i to em nú me ro
su fi ci en te, o úl ti mo ter ço será com ple ta do com de sem bar ga do res do Tri bu nal
da Re la ção.

§ 4º Se o nú me ro de mem bros dos tri bu na is ele i to ra is não for exa -
ta men te di vi sí vel por três, o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de ter mi na rá 
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a dis tri bu i ção en tre as ca te go ri as aci ma dis cri mi na das, de sor te que ca i ba ao 
Pre si den te da Re pú bli ca a no me a ção da mi no ria.

§ 5º É obri ga tó ria a ace i ta ção do car go de mem bro dos tri bu na is
ele i to ra is; são, en tre tan to, tem po rá ri as as res pec ti vas fun ções, na for ma que
a lei de ter mi nar.

§ 6º Ca bem aos ju í zes lo ca is vi ta lí ci os, nos ter mos da lei, as fun ções
de ju í zes ele i to ra is, com ju ris di ção ple na.

§ 7º Os mem bros da ma gis tra tu ra ele i to ral go za rão das ga ran ti as
das le tras b e c do art. 71.

Art. 91. À Jus ti ça Ele i to ral, que terá com pe tên cia pri va ti va para o 
pro ces so das ele i ções fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, in clu si ve a dos
De pu ta dos das pro fis sões, ca be rá: 

a) or ga ni zar a di vi são ele i to ral da União, dos Esta dos, do Dis tri to 
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os a qual só po de rá al te rar qüin qüe nal men te, sal vo
em caso de mo di fi ca ção na di vi são ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va do Esta do
ou Ter ri tó rio e em con se qüên cia des ta;

b) fa zer o alis ta men to;
c) ado tar ou pro por pro vi dên ci as para que as ele i ções se re a li -

zem no tem po e na for ma de ter mi na dos em lei;
d) fi xar a data das ele i ções, quan do não de ter mi na do nes ta Cons -

ti tu i ção ou na dos Esta dos, de ma ne i ra que se efe tu em, em re gra, nos três
úl ti mos me ses ou nos três pri me i ros me ses dos pe río dos go ver na men ta is;

e) re sol ver so bre as ar güi ções de ine le gi bi li da de e in com pa ti bi li -
da de;

f) con ce der ha be as cor pus e man da do de se gu ran ça em ca sos
per ti nen tes a ma té ria ele i to ral;

g) pro ce der à apu ra ção dos su frá gi os e pro cla mar os ele i tos;
h) pro ces sar e jul gar os de li tos ele i to ra is e os co muns co ne xos

com os ele i to ra is;
i) de cre tar per da do man da to le gis la ti vo, nos ca sos es ta be le ci dos

nes ta Cons ti tu i ção e na dos Esta dos.
§ 1º As de ci sões do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral são ir re cor rí ve is,

sal vo as que pro nun ci a rem a nu li da de, ou in va li da de, de ato ou de lei em
face da Cons ti tu i ção Fe de ral, e as que ne ga rem ha be as cor pus. Nes tes ca sos
ha ve rá re cur so para a Cor te Su pre ma.

§ 2º Os Tri bu na is Re gi o na is de ci di rão, em úl ti ma ins tân cia, so bre 
ele i ções mu ni ci pa is, ex ce to nos ca sos do § 1º, em que cabe re cur so para a
Cor te Su pre ma, as sim como no do § 4º. A lei po de rá or ga ni zar jun tas es pe -
ci a is de três mem bros, dos qua is dois, pelo me nos, se rão ma gis tra dos, para
a apu ra ção das ele i ções mu ni ci pa is.
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§ 3º Nas ele i ções fe de ra is e es ta du a is, in clu si ve a de go ver na dor,
ca be rá re cur so para o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral da de ci são que
pro cla mar os ele i tos.

§ 4º Em to dos os ca sos, dar-se-á re cur so da de ci são do Tri bu nal
Re gi o nal para o Tri bu nal Su pe ri or quan do não ob ser va da a ju ris pru dên cia
des te.

§ 5º Ao Tri bu nal Su pe ri or com pe te re gu lar a for ma e o pro ces so
dos re cur sos de que lhe ca i ba co nhe cer.

CAPÍTULO V
Da Jus ti ça Mi li tar

Art. 92. Os mi li ta res e as pes so as que lhes são as se me lha das te rão
foro es pe ci al nos de li tos mi li ta res de fi ni tos em lei. Este foro po de rá ser
es ten di do aos ci vis, nos ca sos ex pres sos em lei, para a re pres são de cri mes
con tra a se gu ran ça ex ter na do País, ou con tra as ins ti tu i ções mi li ta res.

Art. 93. A lei re gu la rá tam bém a ju ris di ção dos ju í zes mi li ta res e
a apli ca ção das pe nas da le gis la ção mi li tar, em tem po de guer ra, ou na zona 
de ope ra ções, du ran te gra ve co mo ção in tes ti na.

Art. 94. São ór gãos da Jus ti ça Mi li tar o Su pre mo Tri bu nal Mi li tar 
e os tri bu na is e ju í zes in fe ri o res, cri a dos por lei.

Art. 95. A ina mo vi bi li da de as se gu ra da aos ju í zes mi li ta res não
ex clui a obri ga ção de acom pa nhar as for ças jun to às qua is te nham de ser vir.

Pa rá gra fo úni co. Aten den do ao in te res se pú bli co, po de rá o Su pre mo 
Tri bu nal Mi li tar de ter mi nar, por ma i o ria de dois ter ços dos vo tos dos seus
ju í zes efe ti vos, a re mo ção de qual quer juiz mi li tar.

TÍTULO V
Da Jus ti ça dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os

Art. 96. Com pe te aos Esta dos le gis lar so bre a sua di vi são e or ga -
ni za ção ju di ciá ria e pro ver os res pec ti vos car gos, ob ser va dos os dis po si ti -
vos dos arts. 71 e 72 da Cons ti tu i ção, e ain da os prin cí pi os se guin tes:

a) in ves ti du ra nos pri me i ros gra us me di an te con cur so, or ga ni za do
pelo Tri bu nal da Re la ção, fa zen do-se a clas si fi ca ção, sem pre que pos sí vel,
em lis ta trí pli ce;

b) in ves ti du ra, nos gra us su pe ri o res, me di an te aces so, por an ti -
güi da de de clas se ou por me re ci men to, res sal va do o dis pos to no § 6º;

c) re mo ção ex clu si va men te a pe di do do pró prio juiz, sal vo por
aces so, que ace i te, ou em vir tu de de in te res se pú bli co, pelo voto da ma i o ria
de dois ter ços dos mem bros efe ti vos do Tri bu nal da Re la ção.
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d) inal te ra bi li da de da di vi são e or ga ni za ção ju di ciá ri as, den tro
de cin co anos da data da lei que a es ta be le cer, sal vo pro pos ta mo ti va da do
Tri bu nal da Re la ção;

e) inal te ra bi li da de do nú me ro de ju í zes do Tri bu nal da Re la ção,
a não ser por pro pos ta do mes mo Tri bu nal;

f) fi xa ção dos ven ci men tos dos de sem bar ga do res dos Tri bu na is
da Re la ção, em quan tia não in fe ri or à que per ce bam os se cre tá ri os do Esta do; 
e os dos de ma is ju í zes, com di fe ren ça não ex ce den te a trin ta por cen to de
uma para ou tra ca te go ria, pa gan do-se aos da ca te go ria mais re tri bu í da não
me nos de dois ter ços dos ven ci men tos dos de sem bar ga do res;

g) com pe tên cia pri va ti va do Tri bu nal da Re la ção para o pro ces so 
e jul ga men to dos ju í zes in fe ri o res, nos cri mes co muns e nos de res pon sa -
bi li da de.

§ 1º Em caso de mu dan ça da sede do ju í zo, é fa cul ta do ao juiz
re mo ver-se com ela, ou pe dir dis po ni bi li da de com ven ci men tos in te gra is.

§ 2º Nos ca sos de pro mo ção por an ti güi da de, de ci di rá pre li mi -
nar men te o Tri bu nal da Re la ção em es cru tí nio se cre to, se deve ser pro pos to
o juiz mais an ti go; e se três quar tos dos vo tos fo rem pela ne ga ti va, pro ce -
der-se-á à vo ta ção re la ti va men te ao ime di a to em an ti güi da de, e as sim su -
ces si va men te, até se fi xar a in di ca ção.

§ 3º Para pro mo ção por me re ci men to, o Tri bu nal or ga ni za rá lis ta 
trí pli ce por vo ta ção em es cru tí nio se cre to.

§ 4º Os Esta dos po de rão man ter a jus ti ça de paz ele ti va, fi xan do-lhe
a com pe tên cia, com res sal va de re cur so das suas de ci sões para a Jus ti ça
co mum.

§ 5º O li mi te de ida de para apo sen ta do ria com pul só ria po de rá
ser re du zi do até 60 anos para os ju í zes es ta du a is, e para a pri me i ra no me a ção
até 25 anos.

§ 6º Na com po si ção dos tri bu na is su pe ri o res, se rão res sal va dos
lu ga res cor res pon den tes a um quin to do nú me ro to tal para que se jam
pre en chi dos por ad vo ga dos, ou mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, de no tó rio
me re ci men to e re pu ta ção ili ba da, es co lhi dos de lis ta trí pli ce, or ga ni za da na
for ma do § 3º.

§ 7º Os Esta dos po de rão cri ar ju í zes com in ves ti du ra li mi ta da
a cer to tem po e com pe tên cia para jul ga men to das ca u sas de pe que no
va lor, pre pa ro das ex ce den tes da sua al ça da e subs ti tu i ção dos ju í zes vi -
ta lí ci os.

Art. 97. A Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e a dos Ter ri tó ri os se rão
or ga ni za das de acor do com a lei fe de ral, ob ser van do-se, a seu res pe i to, os
pre ce i tos do ar ti go pre ce den te, no que lhe for apli cá vel.
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TÍTULO VI
Dos Órgãos da Co or de na ção dos Po de res

e de Co o pe ra ção nas Ati vi da des Go ver na men ta is

CAPÍTULO I
Da Co or de na ção dos Po de res

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 98. Ao Con se lho Fe de ral, nos ter mos dos arts. 100, 101 e 102, 
in cum be pro mo ver a co or de na ção dos Po de res fe de ra is en tre si, man ter a
con ti nu i da de ad mi nis tra ti va, ve lar pela Cons ti tu i ção, co la bo rar na fe i tu ra
das leis e pra ti car os de ma is atos da sua com pe tên cia.

Art. 99. O Con se lho Fe de ral com por-se-á de dois re pre sen tan tes
de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos por oito anos den tre os bra si le i ros
na tos, alis ta dos ele i to res, ma i o res de 35 anos.

§ 1º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, no
Con se lho, re no var-se-á pela me ta de, con jun ta men te com a ele i ção da
Assem bléia Na ci o nal.

§ 2º Os Con se lhe i ros têm imu ni da des, sub sí dio e aju da de cus to
idên ti cos aos dos De pu ta dos da Assem bléia Na ci o nal, es tão su je i tos aos
mes mos im pe di men tos e não po dem ser pro ces sa dos cri mi nal men te, nem
pre sos, sem li cen ça do Con se lho Fe de ral, sal vo caso de fla grân cia em cri me
ina fi an çá vel.

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con se lho Fe de ral

Art. 100. São atri bu i ções pri va ti vas do Con se lho Fe de ral:
a) apro var, me di an te voto se cre to, as no me a ções dos ma gis tra -

dos fe de ra is, nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção; as dos mem bros de li be -
ran tes do Tri bu nal de Con tas, a do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, bem
como as de sig na ções dos che fes de mis sões di plo má ti cas no ex te ri or;

b) au to ri zar a in ter ven ção fe de ral nos Esta dos, no caso do art. 12, 
nº III, e os em prés ti mos ex ter nos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
mu ni cí pi os.

c) ini ci ar os pro je tos de lei, a que se re fe re o art. 42, § 3º;
d) sus pen der, ex ce to nos ca sos de in ter ven ção de cre ta da, a con -

cen tra ção de for ça fe de ral nos Esta dos, quan do as ne ces si da des de or dem
pú bli ca não a jus ti fi quem.

Art. 101. Com pe te ao Con se lho Fe de ral:
I – co la bo rar com a Assem bléia Na ci o nal, guar da do o dis pos to

na Cons ti tu i ção, na ela bo ra ção de leis so bre:
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a) es ta do de sí tio;
b) sis te ma ele i to ral e de re pre sen ta ção;
c) di re i to pro ces su al da Re pú bli ca e or ga ni za ção ju di ciá ria fe de ral;
d) tri bu tos e ta ri fas;
e) mo bi li za ção, de cla ra ção de guer ra, ce le bra ção de paz e pas sa gem 

de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;
f) tra ta dos e con ven ções com as na ções es tran ge i ras;
g) co mér cio in ter na ci o nal e in te res ta du al;
h) re gi me de por tos; na ve ga ção de ca bo ta gem e nos rios e la gos

do do mí nio da União;
i) vias de co mu ni ca ção in te res ta du al;
j) sis te ma mo ne tá rio e de pe sos e me di das; ban co de emis são;
k) so cor ros aos Esta dos;

l) ma té ri as em que os Esta dos têm com pe tên cia le gis la ti va, sub si -
diá ria ou com ple men tar, nos ter mos do art. 4º, § 3º; 

II – exa mi nar, em con fron to com as res pec ti vas leis, os re gu la -
men tos ex pe di dos pelo Po der Exe cu ti vo, e sus pen der a exe cu ção dos dis po -
si ti vos ile ga is;

III – pro por ao Po der Exe cu ti vo, me di an te re cla ma ção fun da -
men ta da dos in te res sa dos, a re vo ga ção de atos das au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas, quan do pra ti ca dos con tra a lei ou ei va dos de abu so de po der;

IV – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te, de qual quer lei
ou ato, de li be ra ção ou re gu la men to, quan do ha jam sido de cla ra dos in cons -
ti tu ci o na is pelo Po der Ju di ciá rio;

V – or ga ni zar com a co la bo ra ção dos con se lhos téc ni cos, ou dos
con se lhos ge ra is em que eles se agru pa rem, os pla nos de so lu ção dos pro ble -
mas na ci o na is;

VI – ele ger a sua Mesa, re gu lar a sua se cre ta ria, pro pon do à
Assem bléia Na ci o nal a cri a ção ou su pres são de car gos e os ven ci men tos
res pec ti vos;

VII – re ver os pro je tos de có di go e de con so li da ção de leis, que
de vam ser apro va dos em glo bo pela Assem bléia Na ci o nal.

Art. 102. O Con se lho Fe de ral ple no fun ci o na rá du ran te o mes mo
pe río do que a Assem bléia Na ci o nal, e será con vo ca do, ex tra or di na ri a men te, 
pelo seu Pre si den te ou pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sem pre que a Assem -
bléia Na ci o nal o for para as sun to que exi ja a sua co la bo ra ção.

§ 1º No in ter va lo das ses sões le gis la ti vas a me ta de do Con se lho
Fe de ral, cons ti tu í da na for ma que o re gi men to in ter no in di car, com re pre -
sen ta ção igual dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, fun ci o na rá como se ção
per ma nen te com as se guin tes atri bu i ções:

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 781



I – ve lar na ob ser vân cia da Cons ti tu i ção, no que res pe i ta às prer -
ro ga ti vas do Po der Le gis la ti vo;

II – pro vi den ci ar so bre os ve tos pre si den ci a is, na for ma do art. 44;
III – de li be rar, ad re fe ren dum da Assem bléia Na ci o nal, so bre o

pro ces so e a pri são de De pu ta dos e so bre a de cre ta ção do es ta do de sí tio
pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

V – de li be rar so bre a no me a ção de ma gis tra dos e fun ci o ná ri os,
nos ca sos de com pe tên cia do Con se lho Fe de ral;

VI – cri ar co mis sões de in qué ri to, no caso do art. 37;
VII – con vo car ex tra or di na ri a men te a Assem bléia Na ci o nal.

§ 2º Achan do-se re u ni da a Assem bléia Na ci o nal em ses são ex tra -
or di ná ria, para a qual não se faça mis ter a con vo ca ção do Con se lho Fe de ral, 
a se ção per ma nen te exer ce rá as atri bu i ções do no V do pa rá gra fo an te ri or e
as de cor ren tes do art. 99, § 2º.

§ 3º Na aber tu ra da ses são le gis la ti va a se ção per ma nen te apre -
sen ta rá à Assem bléia Na ci o nal e ao Con se lho Fe de ral o re la tó rio dos tra ba lhos
re a li za dos no in ter va lo.

§ 4º Qu an do no exer cí cio das suas fun ções na se ção per ma nen te,
te rão os mem bros des ta o mes mo sub sí dio que lhes com pe te du ran te as
ses sões do Con se lho Fe de ral.

Art. 103. Os mi nis tros de Esta do pres ta rão, pes so al men te ou por
es cri to, ao Con se lho Fe de ral, as in for ma ções por este so li ci ta das.

Art. 104. O Con se lho Fe de ral, por de li be ra ção do seu ple ná rio,
po de rá pro por à con si de ra ção da Assem bléia Na ci o nal pro je tos de lei so bre
ma té ri as nas qua is não te nha de co la bo rar.

CAPÍTULO II
Dos Órgãos de Co o pe ra ção nas Ati vi da des Go ver na men ta is

SEÇÃO I
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 105. O Mi nis té rio Pú bli co será or ga ni za do na União, no
Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os, por lei fe de ral, e nos Esta dos, pe las leis
lo ca is.

§ 1º O che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral nos ju í zos co muns é o
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, de li vre no me a ção e de mis são do Pre si den te
da Re pú bli ca, de ven do a pri me i ra ser apro va da pelo Con se lho Fe de ral e
exi gin do-se para ela os re qui si tos da in ves ti du ra dos mi nis tros da Cor te
Su pre ma. Os seus ven ci men tos se rão igua is aos des tes.

§ 2º Qu an do a Cor te Su pre ma no jul ga men to de al gum fe i to,
de cla rar in cons ti tu ci o nal qual quer dis po si ti vo de lei ou ato go ver na men tal,
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in cum be ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca co mu ni car a de ci são ao Con se lho
Fe de ral, para os fins do ar ti go 101, nº IV, bem como à au to ri da de le gis la ti va 
ou exe cu ti va, de que te nha ema na do a lei ou ato.

§ 3º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral se rão no me a dos
me di an te con cur so, e só per de rão os car gos, nos ter mos da lei, por sen ten ça
ju di ciá ria, ou pro ces so ad mi nis tra ti vo.

Art. 106. Os che fes do Mi nis té rio Pú bli co na União e nos Esta dos
não po dem exer cer qual quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo o ma gis té rio e os
ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção. A vi o la ção des te pre ce i to im por ta a per da
do car go.

Art. 107. O Mi nis té rio Pú bli co, nas Jus ti ças Mi li tar e Ele i to ral,
será or ga ni za do por leis es pe ci a is.

SEÇÃO II
Do Tri bu nal de Con tas

Art. 108. É man ti do o Tri bu nal de Con tas, que, di re ta men te, ou
por de le ga ções or ga ni za das de acor do com a lei, acom pa nha rá a exe cu ção
or ça men tá ria e jul ga rá as con tas dos res pon sá ve is por di nhe i ros ou bens
pú bli cos.

Art. 109. Os mem bros de li be ran tes do Tri bu nal de Con tas se rão
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Con se lho Fe de ral, 
e te rão as mes mas ga ran ti as dos ju í zes fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas terá, quan to à or ga ni za ção
do seu re gi men to in ter no e da sua se cre ta ria, as mes mas atri bu i ções dos
tri bu na is ju di ciá ri os.

Art. 110. Os con tra tos que, por qual quer modo, in te res sa rem
ime di a ta men te à re ce i ta ou à des pe sa, só se re pu ta rão per fe i tos e aca ba dos
quan do re gis tra dos pelo Tri bu nal de Con tas. A re cu sa do re gis tro sus pen de 
a exe cu ção do con tra to até o pro nun ci a men to do Po der Le gis la ti vo.

§ 1º Será su je i to ao re gis tro pré vio do Tri bu nal de Con tas qual -
quer ato de ad mi nis tra ção pú bli ca, de que re sul te pa ga men to a ser fe i to
pelo Te sou ro Na ci o nal, ou por con ta des te.

§ 2º A fis ca li za ção fi nan ce i ra dos ser vi ços au tô no mos será fe i ta
pela for ma pre vis ta nas leis que os es ta be le ce rem.

§ 3º Em to dos os ca sos, a re cu sa do re gis tro, por fal ta de sal do no 
cré di to ou por im pu ta ção a cré di to im pró prio, tem ca rá ter pro i bi ti vo; quan do
a re cu sa ti ver ou tro fun da men to, a des pe sa po de rá efe tu ar-se por des pa cho
do Pre si den te da Re pú bli ca, re gis tro sob re ser va do Tri bu nal de Con tas e
re cur so ex of fi cio para a Assem bléia Na ci o nal.

Art. 111. O Tri bu nal de Con tas dará pa re cer pré vio no pra zo de
trin ta dias, so bre as con tas que o Pre si den te da Re pú bli ca deve anu al men te
pres tar à Assem bléia Na ci o nal. Se es tas não lhe fo rem en vi a das em tem po
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útil, co mu ni ca rá o fato à Assem bléia Na ci o nal, para os fins de di re i to, apre -
sen tan do-lhe, num ou nou tro caso, mi nu ci o so re la tó rio do exer cí cio fi nan ce i ro
ter mi na do.

SEÇÃO III
Dos Con se lhos Téc ni cos

Art. 112. Cada mi nis té rio será as sis ti do por um ou mais con se lhos
téc ni cos, co or de na dos, se gun do a na tu re za das suas fun ções, em con se lhos
ge ra is, como ór gãos con sul ti vos da Assem bléia Na ci o nal e do Con se lho
Fe de ral.

§ 1º A lei or di ná ria re gu la rá a com po si ção, o fun ci o na men to e a
com pe tên cia dos con se lhos téc ni cos e dos con se lhos ge ra is.

§ 2º Me ta de, pelo me nos, de cada con se lho será com pos ta de pes so as 
es tra nhas aos qua dros do fun ci o na lis mo efe ti vo do res pec ti vo mi nis té rio, e
es pe ci a li za das nas ma té ri as da sua com pe tên cia.

§ 3º Os mem bros dos con se lhos téc ni cos não per ce be rão ven ci -
men tos pelo de sem pe nho das suas fun ções, po den do, po rém, ven cer uma
diá ria pe las ses sões, a que com pa re ce rem.

§ 4º É ve da do a qual quer mi nis tro to mar de li be ra ção, em ma té ria 
da sua ex clu si va com pe tên cia, con tra o pa re cer unâ ni me do res pec ti vo con -
se lho.

TÍTULO VII
Da De cla ra ção de Di re i tos

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 113. São bra si le i ros:
a) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pais es tran ge i ros, não re si -

din do este a ser vi ço do go ver no do seu país;
b) os fi lhos de bra si le i ro, ou bra si le i ra, nas ci dos em país es tran -

ge i ro, es tan do seus pais a ser vi ço do Bra sil, e, fora des te caso, se, ao atin gi -
rem a ma i o ri da de, op ta rem pela na ci o na li da de bra si le i ra;

c) os que já ad qui ri ram a na ci o na li da de bra si le i ra, em vir tu de do
art. 69, nos 4 e 5, da Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro de 1891;

d) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.

Art. 114. Per de a na ci o na li da de o bra si le i ro:
a) que, por na tu ra li za ção vo lun tá ria, ad qui rir ou tra na ci o na li da de;
b) que ace i tar pen são, em pre go ou co mis são re mu ne ra da de

go ver no es tran ge i ro, sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo fe de ral;
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c) que ti ver can ce la da a sua na tu ra li za ção, por exer cer ati vi da de
so ci al ou po lí ti ca no ci va ao in te res se na ci o nal, pro va do o fato por via ju di -
ciá ria com to das as ga ran ti as de de fe sa.

Art. 115. São ele i to res os bra si le i ros de um ou de ou tro sexo, ma i o -
res de 18 anos, que se alis ta rem na for ma da lei.

§ 1º Não se po dem alis tar ele i to res:
a) os que não sa i bam ler e es cre ver;
b) as pra ças de prêt, sal vo os sar gen tos do Exér ci to e da Arma da

e das for ças au xi li a res do Exér ci to, bem como os alu nos das es co las mi li ta res
de en si no su pe ri or e os as pi ran tes a ofi ci al;

c) os men di gos;
d) os que es ti ve rem, tem po rá ria ou de fi ni ti va men te, pri va dos

dos di re i tos po lí ti cos.
Art. 116. O alis ta men to e o voto são obri ga tó ri os para os ho mens, 

e para as mu lhe res que exer çam fun ção pú bli ca re mu ne ra da, sob as san ções 
e sal vas as ex ce ções que a lei de ter mi nar.

Art. 117 – Sus pen dem-se os di re i tos po lí ti cos:
a) por in ca pa ci da de ci vil ab so lu ta;

b) pela con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

Art. 118. Per dem-se os di re i tos po lí ti cos:
a) nos ca sos do art. 114;
b) pela isen ção de ônus ou ser vi ço que a lei im po nha aos bra si le i ros,

quan do ob ti da por mo ti vos de con vic ção re li gi o sa, fi lo só fi ca ou po lí ti ca;
c) pela ace i ta ção de tí tu lo no bi liár qui co, ou con de co ra ção es tran -

ge i ra, quan-do esta im por te res tri ção de di re i tos ou de ve res para com a
Re pú bli ca.

§ 1º A per da dos di re i tos po lí ti cos acar re ta si mul ta ne a men te,
para o in di ví duo, a do car go pú bli co por ele ocu pa do.

§ 2º A lei es ta be le ce rá as con di ções de re qui si ção dos di re i tos
po lí ti cos.

Art. 119. São ine le gí ve is:
1) Em todo o ter ri tó rio da União:
a) o Pre si den te da Re pú bli ca, os go ver na do res, os in ter ven to res

no me a dos nos ca sos do art. 12, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, os go ver na do res
dos Ter ri tó ri os e os mi nis tros de Esta do, até um ano de po is de ces sa das
de fi ni ti va men te as res pec ti vas fun ções;

b) os che fes do Mi nis té rio Pú bli co, os mem bros do Po der Ju di ciá rio,
in clu si ve os das Jus ti ças Ele i to ral e Mi li tar, os mem bros de li be ran tes do
Tri bu nal de Con tas, e os che fes e sub che fes do Esta do Ma i or do Exér ci to e
da Arma da;
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c) os pa ren tes, até 3º grau, in clu si ve os afins, do Pre si den te da
Re pú bli ca, até um ano de po is de ha ver este de fi ni ti va men te de i xa do as suas 
fun ções, sal vo para a Assem bléia Na ci o nal, se na data da ele i ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca, já eram de pu ta dos, ou se já ti ve rem exer ci do o man da to
an te ri or men te;

d) os que não es ti ve rem alis ta dos ele i to res.

2) Nos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral e nos ter ri tó ri os:
a) os se cre tá ri os de Esta do e os che fes de po lí cia, até um ano

após a ces sa ção de fi ni ti va das res pec ti vas fun ções;
b) os co man dan tes de for ças do Exér ci to, da Arma da ou das po lí -

ci as ali exis ten tes;
c) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, dos go ver na do res

e in ter ven to res dos Esta dos, do pre fe i to do Dis tri to Fe de ral e dos go ver na -
do res dos Ter ri tó ri os, até um ano após de fi ni ti va ces sa ção das res pec ti vas
fun ções, sal vo, quan to à Assem bléia Na ci o nal e às Assem bléi as Le gis la ti vas,
a ex ce ção da le tra c do nº 1;

3) Nos mu ni cí pi os:
a) os pre fe i tos;
b) as au to ri da des po li ci a is;
c) os fun ci o ná ri os do fis co;
d) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, dos pre fe i tos, até

um ano após de fi ni ti va ces sa ção das res pec ti vas fun ções, sal vo, re la ti va -
men te às Câ ma ras Mu ni ci pa is, às Assem bléi as Le gis la ti vas e à Assem bléia
Na ci o nal, a ex ce ção da le tra c do nº 1.

Pa rá gra fo úni co. Os dis po si ti vos des te ar ti go se apli cam por
igual aos ti tu la res efe ti vos e in te ri nos dos car gos de sig na dos.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos e das Ga ran ti as Indi vi du a is

Art. 120. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros
re si den tes no País a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
sub sis tên cia, à se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

1) To dos são igua is pe ran te a lei. Não se ad mi tem pri vi lé gi os
nem dis tin ções por mo ti vo de nas ci men to, sexo, raça, pro fis sões pró pri as
ou dos pais, clas se so ci al, ri que za, cren ças re li gi o sas ou idéi as po lí ti cas.

2) Nin guém será obri ga do a fa zer, ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa,
se não em vir tu de de lei.

3) A lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e 
a co i sa jul ga da.
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4) Por mo ti vo de con vic ções fi lo só fi cas, po lí ti cas ou re li gi o sas,
nin guém será pri va do de qual quer dos seus di re i tos.

5) É in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, e ga ran ti do o 
li vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos, des de que não con tra ve nham à or dem
pú bli ca e aos bons cos tu mes. As as so ci a ções re li gi o sas ad qui rem per so na li -
da de ju rí di ca nos ter mos da lei ci vil.

6) Nas ex pe di ções mi li ta res, nos hos pi ta is, nas pe ni ten ciá ri as e
em ou tros es ta be le ci men tos ofi ci a is, será per mi ti da a as sis tên cia re li gi o sa,
sem pre que seja so li ci ta da, sem ônus para os co fres pú bli cos e sem cons -
tran gi men to ou co a ção dos as sis ti dos. Nas ex pe di ções mi li ta res, a as sis tên cia
re li gi o sa só po de rá ser exer ci da por sa cer do tes que se jam bra si le i ros na tos.

7) Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos pela
au to ri da de mu ni ci pal, sen do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca dos
res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes. As as so ci a ções re li gi o sas
po de rão man ter ce mi té ri os par ti cu la res, su je i tos, po rém, à fis ca li za ção das
au to ri da des com pe ten tes. É-lhes pro i bi da a re cu sa de se pul tu ra onde não
hou ver ce mi té rio se cu lar.

8) É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
9) Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to,

sem de pen dên cia de cen su ra, res pon den do cada um pe los abu sos que
co me ter, nos ca sos e pela for ma que a lei de ter mi nar. Não é per mi ti do o
ano ni ma to. É as se gu ra do o di re i to de res pos ta. A pu bli ca ção de li vros e
pe rió di cos in de pen de de li cen ça do po der pú bli co. Não será, po rém, to le ra da
pro pa gan da de guer ra ou de pro ces sos vi o len tos para sub ver ter a or dem
po lí ti ca ou so ci al.

10) É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te pe ti ção,
aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver-lhes a
res pon sa bi li da de.

11) A to dos é lí ci to re u ni rem-se sem ar mas, não po den do in ter vir 
a au to ri da de se não para as se gu rar ou res ta be le cer a or dem pú bli ca. Com
esse fim, po de rá de sig nar o lo cal onde a re u nião deva re a li zar-se con tan to
que isso não im por te em a im pos si bi li tar ou frus trar.

12) É ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção para fins lí ci tos. Ne nhu ma
as so ci a ção será com pul so ri a men te dis sol vi da, se não por sen ten ça ju di ciá ria.

13) É as se gu ra do o li vre exer cí cio de qual quer pro fis são, ob ser -
va das as con di ções di ta das pelo in te res se pú bli co, de ca pa ci da de téc ni ca e
ou tras que a lei es ta be le cer.

14) Em tem po de paz, sal vo as exi gên ci as de pas sa por te, quan to
à en tra da de es tran ge i ros, e as res tri ções da lei, qual quer um pode en trar no 
ter ri tó rio na ci o nal, nele fi xar re si dên cia ou dele sair.

15) A União po de rá ex pul sar do ter ri tó rio na ci o nal os es tran ge i ros
pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos in te res ses do País.
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16) A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin guém aí po den do 
pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a ví ti mas
de cri mes ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos
na lei.

17) É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, que não po de rá ser
exer ci do, na for ma que a lei de ter mi nar, con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo. A 
de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca far-se-á nos ter mos da 
lei, me di an te pré via e jus ta in de ni za ção. Em caso de pe ri go imi nen te, como
guer ra ou co mo ção in tes ti na, po de rão as au to ri da des com pe ten tes usar da
pro pri e da de par ti cu lar até onde o bem pú bli co o exi ja, res sal van do o di re i to 
à in de ni za ção ul te ri or.

18) Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res aos qua is a 
lei ga ran ti rá pri vi lé gio tem po rá rio, ou con ce de rá jus to prê mio, quan do a
sua vul ga ri za ção con ve nha à co le ti vi da de.

19) É as se gu ra da a pro pri e da de das mar cas de in dús tria e co mér cio 
e a ex clu si vi da de do uso do nome co mer ci al.

20) Aos au to res de obras li te rá ri as, ar tís ti cas e ci en tí fi cas é as se -
gu ra do o di re i to ex clu si vo de re pro du zi-la pela im pren sa ou por ou tro qual quer 
pro ces so. Esse di re i to se trans mi ti rá aos seus her de i ros pelo tem po que a lei 
de ter mi nar.

21) Nin guém será pre so a não ser em fla gran te de li to, ou por
or dem es cri ta da au to ri da de com pe ten te, nos ca sos ex pres sos em lei. A pri são
ou de ten ção de qual quer pes soa será ime di a ta men te co mu ni ca da ao juiz
com pe ten te, que a re la xa rá, se não for le gal, e pro mo ve rá, sem pre que de
di re i to, a res pon sa bi li da de da au to ri da de co a to ra.

22) Nin guém fi ca rá pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos por 
lei es ta tu í dos.

23) Dar-se-á ha be as cor pus sem pre que al guém so frer, ou se achar
ame a ça do de so frer vi o lên cia ou co a ção em sua li ber da de, por ile ga li da de
ou abu so de po der. Nas trans gres sões dis ci pli na res não cabe o ha be as cor pus.

24) Aos acu sa dos se as se gu ra rá na lei am pla de fe sa, com os me i os e 
re cur sos es sen ci a is a esta.

25) Não ha ve rá foro pri vi le gi a do nem tri bu na is de ex ce ção;
ad mi tem-se, po rém, ju í zos es pe ci a is em ra zão da na tu re za das ca u sas.

26) Nin guém será pro ces sa do, nem sen ten ci a do, se não pela au to -
ri da de com pe ten te, em vir tu de de lei an te ri or ao fato, e na for ma por ela
re gu la da.

27) A lei não re tro a gi rá em de tri men to do acu sa do.
28) Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
29) Não ha ve rá pena de ba ni men to, mor te, con fis co ou de ca rá ter 

per pé tuo, re ser va das, quan to à pena de mor te, as dis po si ções da le gis la ção
mi li tar, em tem po de guer ra com país es tran ge i ro.
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30) Não ha ve rá pri são por dí vi das, mul tas nem cus tas.
31) Não será con ce di da a Esta do es tran ge i ro ex tra di ção por cri me

po lí ti co ou de opi nião, nem em qual quer caso, de bra si le i ros.
32) Será as se gu ra da aos ne ces si ta dos, pela União e pe los Esta dos,

as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta. Para esse efe i to, as leis res pec ti vas cri a rão
ór gãos es pe ci a is e de fi ni rão os ca rac te rís ti cos da po bre za, que acar re te a
gra tu i da de da as sis tên cia, com pre en di da nes ta a isen ção de emo lu men tos,
cus tas, ta xas e se los para qua is quer atos e di li gên ci as do pro ces so.

33) Dar-se-á man da do de se gu ran ça para a de fe sa de di re i to, cer to 
e in con tes tá vel, ame a ça do ou vi o la do por ato ma ni fes ta men te in cons ti tu ci o nal
ou ile gal de qual quer au to ri da de. O pro ces so será o mes mo do ha be as cor pus,
de ven do ser sem pre ou vi da a pes soa pú bli ca in te res sa da.

34) A to dos o di re i to de pro ver à pró pria sub sis tên cia e à da sua
fa mí lia, me di an te tra ba lho ho nes to. O po der pú bli co deve am pa rar, na for ma 
da lei, os que es te jam em in di gên cia.

35) A lei as se gu ra rá o rá pi do an da men to dos pro ces sos nas re par -
ti ções pú bli cas, a co mu ni ca ção aos in te res sa dos dos des pa chos pro fe ri dos,
as sim como das in for ma ções a que es tes se re fi ram, e a ex pe di ção das cer ti -
dões re que ri das para a de fe sa de di re i tos in di vi du a is, ou para es cla re ci men -
to dos ci da dãos acer ca dos ne gó ci os pú bli cos, res sal va dos, quan to às ul ti -
mas, os ca sos em que o in te res se pú bli co im po nha se gre do, ou re ser va.

36) Ne nhum im pos to gra va rá di re ta men te a pro fis são de es cri -
tor, jor na lis ta ou pro fes sor.

37) Ne nhum juiz de i xa rá de sen ten ci ar por mo ti vo de omis são na 
lei. Em tal caso de ve rá de ci dir por ana lo gia, pe los prin cí pi os ge ra is, de di re i -
to ou por eqüi da de.

38) Qu al quer ci da dão será par te le gí ti ma para ple i te ar a de cla ra ção
de nu li da de ou anu la ção dos atos le si vos do pa tri mô nio da União dos Esta dos
ou dos mu ni cí pi os.

39) Ne nhum con vê nio ou tra ta do in ter na ci o nal terá va li da de
con tra os di re i tos in di vi du a is ou so ci a is as se gu ra dos na Cons ti tu i ção.

Art. 121. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros re sul tan tes do re gi me e dos prin cí pi os que 
ela ado ta.

TÍTULO VIII
Ordem Eco nô mi ca e So ci al

Art. 122. A or dem eco nô mi ca deve ser or ga ni za da con for me os
prin cí pi os da jus ti ça e as ne ces si da des da vida na ci o nal, de modo que pos si -
bi li te a to dos uma exis tên cia dig na. Den tro des ses li mi tes, é ga ran ti da a li ber -
da de eco nô mi ca.
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Pa rá gra fo úni co. Os po de res pú bli cos ve ri fi ca rão, pe ri o di ca men te, 
o pa drão de vida nas vá ri as re giões do País.

Art. 123. As mi nas e de ma is ri que zas do sub so lo, bem como as
que das-d’água, cons ti tu em pro pri e da de dis tin ta da do solo para o efe i to de
ex plo ra ção ou apro ve i ta men to in dus tri al.

Art. 124. O apro ve i ta men to in dus tri al das mi nas e das ja zi das
mi ne ra is, bem como das águas e da ener gia hi dráu li ca, ain da que de pro pri e -
da de pri va da, de pen de de au to ri za ção ou con ces são fe de ral, na for ma da
lei.

§ 1º As au to ri za ções ou con ces sões se rão con fe ri das ex clu si va -
men te a bra si le i ros ou a em pre sas or ga ni za das no Bra sil, res sal va da ao
pro pri e tá rio pre fe rên cia na ex plo ra ção ou co-par ti ci pa ção nos lu cros.

§ 2º O apro ve i ta men to de ener gia hi dráu li ca, de po tên cia re du zi -
da e para uso ex clu si vo do pro pri e tá rio, in de pen de de au to ri za ção ou con ces -
são.

§ 3º Sa tis fe i tas as con di ções es ta be le ci das em lei, en tre as qua is a
de pos su í rem os ne ces sá ri os ser vi ços téc ni cos e ad mi nis tra ti vos, os Esta dos
pas sa rão a exer cer, den tro dos res pec ti vos ter ri tó ri os, a atri bu i ção cons tan te 
des te ar ti go.

§ 4º A lei re gu la rá a na ci o na li za ção pro gres si va das mi nas, ja zi das
mi ne ra is e que das-d’água ou ou tras fon tes de ener gia hi dráu li ca, jul ga das
bá si cas ou es sen ci a is à de fe sa eco nô mi ca ou mi li tar da Na ção.

§ 5º A União nos ca sos pres cri tos em lei e ten do em vis ta o in te -
res se da co le ti vi da de au xi li a rá os Esta dos no es tu do e apa re lha men to das
es tân ci as mi ne ro me di ci na is e ter ma is.

§ 6º Não de pen dem de con ces são ou au to ri za ção o apro ve i ta -
men to das que das-d’água já ins ta la das e uti li za das in dus tri al men te na data
des ta Cons ti tu i ção, e, sob esta mes ma res sal va, a ex plo ra ção das mi nas em
la vra, ain da que tran si to ri a men te sus pen sas. 

 Art. 125. Por mo ti vo de in te res se pú bli co e au to ri za da em lei
es pe ci al, a União po de rá mo no po li zar de ter mi na da in dús tria ou ati vi da de
eco nô mi ca, as se gu ra das as in de ni za ções de vi das, con for me o art. 120, nº 17, 
e res sal va dos os ser vi ços mu ni ci pa li za dos ou de com pe tên cia dos po de res
lo ca is.

Art. 126. Todo bra si le i ro que, não sen do pro pri e tá rio ru ral ou ur -
ba no, ocu par, por dez anos con tí nu os, sem opo si ção nem re co nhe ci men to
de do mí nio alhe io, um tre cho de ter ra até dez hec ta res, tor nan do-o pro du ti vo 
por seu tra ba lho e ten do nele a sua mo ra da, ad qui ri rá o do mí nio do solo
me di an te sen ten ça de cla ra tó ria de vi da men te trans cri ta.

Art. 127. Se rão re du zi dos de cin qüen ta por cen to os im pos tos
que re ca i am so bre imó vel ru ral, de área não su pe ri or a cin qüen ta hec ta res e
de va lor até dez con tos de réis, ins ti tu í do em bem de fa mí lia.
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Art. 128. A lei pro mo ve rá o fo men to da eco no mia po pu lar, o
de sen vol vi men to do cré di to e a na ci o na li za ção pro gres si va dos ban cos de
de pó si to.

Pa rá gra fo úni co. É pro i bi da a usu ra, que será pu ni da na for ma
da lei.

Art. 129. Fi cam su je i tos a im pos to pro gres si vo de trans mis são os
le ga dos ou he ran ças.

Art. 130. As as so ci a ções de clas se e os sin di ca tos pro fis si o na is,
bem como as con ven ções co le ti vas de tra ba lho que ce le bra rem, se rão re co -
nhe ci das, de con for mi da de com a lei.

Pa rá gra fo úni co. A lei as se gu ra rá a plu ra li da de sin di cal e a com -
ple ta au to no mia dos sin di ca tos.

Art. 131. Pro va da a va lo ri za ção do imó vel por mo ti vo de obras
pú bli cas, a ad mi nis tra ção que as ti ver efe tu a do po de rá co brar dos be ne fi ci a dos 
con tri bu i ção de me lho ria. 

Art. 132. Será re gu la do por lei or di ná ria o di re i to de pre fe rên cia
que as sis te ao lo ca tá rio para a re no va ção dos ar ren da men tos de imó ve is
ocu pa dos por es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri al.

Art. 133. A lei pro mo ve rá o am pa ro da pro du ção e es ta be le ce rá
as con di ções do tra ba lho, na ci da de e nos cam pos, ten do em vis ta a pro te ção
so ci al do tra ba lha dor e os in te res ses eco nô mi cos do País.

§ 1º A le gis la ção do tra ba lho ob ser va rá os se guin tes pre ce i tos,
além de ou tros que co li mem me lho rar as con di ções do tra ba lha dor:

a) pro i bi ção de di fe ren ça de sa lá rio para um mes mo tra ba lho,
por mo ti vo de ida de, sexo, na ci o na li da de ou es ta do ci vil;

b) sa lá rio mí ni mo, ca paz de sa tis fa zer, con for me as con di ções de
cada re gião, às ne ces si da des nor ma is do tra ba lha dor;

c) tra ba lho diá rio não ex ce den te de oito ho ras, re du zí ve is, mas só 
pror ro gá ve is nos ca sos pre vis tos em lei;

d) pro i bi ção de tra ba lho a me no res de 14 anos; de tra ba lho no tur no 
a me no res de 16; e em in dús tri as in sa lu bres, a me no res de 18 anos e a
mu lhe res;

e) re pou so heb do ma dá rio, de pre fe rên cia aos do min gos;
f) fé ri as anu a is re mu ne ra das;
g) in de ni za ção ao tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa;
h) as sis tên cia mé di ca e sa ni tá ria ao tra ba lha dor e à ges tan te, as se -

gu ra do a esta des can so an tes e de po is do par to, sem pre ju í zo do sa lá rio e
do em pre go, e ins ti tu i ção de pre vi dên cia, me di an te con tri bu i ção igual da
União, do em pre ga dor e do em pre ga do, a fa vor da ve lhi ce; da in va li dez, da 
ma ter ni da de e nos ca sos de aci den tes no tra ba lho ou de mor te;

i) re gu la men ta ção do exer cí cio de to das as pro fis sões;
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j) re co nhe ci men to das con ven ções co le ti vas de tra ba lho.
§ 2º Os ser vi ços de am pa ro à ma ter ni da de e à in fân cia, os re fe -

ren tes ao lar e ao tra ba lho fe mi ni no, as sim como a fis ca li za ção e a ori en ta ção
res pec ti vas, se rão in cum bi dos de pre fe rên cia a mu lhe res ha bi li ta das.

§ 3º O tra ba lho agrí co la será ob je to de re gu la men ta ção es pe ci al
em que se aten de rá, quan to pos sí vel, ao dis pos to nes te ar ti go. Pro cu rar-se-á 
fi xar o ho mem no cam po, cu i dar da sua edu ca ção ru ral, e as se gu rar ao tra -
ba lha dor na ci o nal a pre fe rên cia na co lo ni za ção e apro ve i ta men to das ter ras
pú bli cas.

§ 4º A União pro mo ve rá, em co o pe ra ção com os Esta dos, a or ga -
ni za ção de co lô ni as agrí co las, para onde se rão en ca mi nha dos os ha bi tan tes
de zo nas em po bre ci das que o de se ja rem e os sem tra ba lho.

§ 5º A en tra da de imi gran tes no ter ri tó rio na ci o nal so fre rá as
res tri ções ne ces sá ri as à ga ran tia da in te gra ção ét ni ca e ca pa ci da de fí si ca e
ci vil do imi gran te, não po den do, po rém, a cor ren te imi gra tó ria de cada
país, ex ce der, anu al men te, o li mi te de dois por cen to so bre o nú me ro to tal
dos seus res pec ti vos na ci o na is fi xa dos no Bra sil du ran te os úl ti mos cin qüen ta
anos.

§ 6º É ve da da a con cen tra ção de imi gran tes em qual quer pon to
do ter ri tó rio da União, de ven do a lei re gu lar a se le ção, lo ca li za ção e as si mi -
la ção do ali e ní ge na.

§ 7º Nos aci den tes de tra ba lho em obras pú bli cas da União, dos
Esta dos e dos mu ni cí pi os, a in de ni za ção será fe i ta pela fo lha de pa ga men to, 
den tro de quin ze dias de po is da sen ten ça, da qual não se ad mi ti rá re cur so
ex of fi cio.

Art. 134. São equi pa ra dos aos tra ba lha do res para os efe i tos das
ga ran ti as e be ne fí ci os da le gis la ção so ci al, no que lhes for apli cá vel, os que
exer cem pro fis sões li be ra is ou téc ni cas.

Art. 135. É ve da da a pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas po lí -
ti co-no ti ci o sas a so ci e da des anô ni mas por ações ao por ta dor e a es tran ge i -
ros. Estes e as pes so as ju rí di cas não po dem ser aci o nis tas das so ci e da des anô -
ni mas pro pri e tá ri as de tais em pre sas. A res pon sa bi li da de prin ci pal e de ori -
en ta ção in te lec tu al ou ad mi nis tra ti va da im pren sa po lí ti co-no ti ci o sa só por
bra si le i ros na tos pode ser exer ci da. A lei or gâ ni ca de im pren sa es ta be le ce rá
re gras re la ti vas ao tra ba lho dos re da to res, ope rá ri os e de ma is em pre ga dos,
as se gu ran do-lhes es ta bi li da de, fé ri as e apo sen ta do ria.

Art. 136. Incum be à União, aos Esta dos e aos mu ni cí pi os, nos
ter mos das leis res pec ti vas:

a) as se gu rar am pa ro aos des va li dos, cri an do ser vi ços es pe ci a li za dos
e ani man do os ser vi ços so ci a is cuja ori en ta ção pro cu ra rão co or de nar;

b) es ti mu lar a edu ca ção eu gê ni ca;
c) am pa rar a ma ter ni da de e a in fân cia;
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d) so cor rer as fa mí li as de pro le nu me ro sa;
e) pro te ger a ju ven tu de con tra toda ex plo ra ção, bem como con tra 

o aban do no fí si co, mo ral e in te lec tu al;
f) ado tar me di das le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas ten den tes a

res trin gir a mor-ta li da de e a mor bi da de in fan til; e de hi gi e ne so ci al, que
im pe çam a pro pa ga ção das do en ças trans mis sí ve is;

g) cu i dar da hi gi e ne men tal e in cen ti var a luta con tra os ve ne nos
so ci a is.

Art. 137. Toda em pre sa in dus tri al ou agrí co la, fora dos cen tros
es co la res, e onde tra ba lha rem mais de cin qüen ta pes so as, com a exis tên cia
en tre as mes mas e seus fi lhos, de pelo me nos dez anal fa be tos, será obri ga da 
a lhes pro por ci o nar en si no pri má rio gra tu i to.

Art. 138. Ne nhu ma con ces são de ter ras de su per fí cie su pe ri or a
dez mil hec ta res po de rá ser fe i ta sem que, para cada caso, pre ce da au to ri za ção 
do Con se lho Fe de ral.

Art. 139. A lei na ci o na li za rá a in dús tria de se gu ros em to das as
suas mo da li da des, de ven do se cons ti tu í rem em so ci e da de bra si le i ra as
em pre sas es tran ge i ras que atu al men te ope ram no País.

Art. 140. As em pre sas con ces si o ná ri as ou os con tra tan tes, sob
qual quer tí tu lo, de ser vi ços pú bli cos fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is
de ve rão:

a) cons ti tu ir suas ad mi nis tra ções com ma i o ria de di re to res bra si -
le i ros, re si den tes no Bra sil, ou de le gar os po de res de ge rên cia ex clu si va -
men te a bra si le i ros;

b) con fe rir quan do es tran ge i ras, po de res de re pre sen ta ção a bra -
si le i ros em ma i o ria, com fa cul da de de subs ta be le ci men to ex clu si va men te a
na ci o na is.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go apli cam-se aos atu a is 
con tra tan tes e con ces si o ná ri os, fi can do im pe di dos de fun ci o nar no Bra sil as
em pre sas ou com pa nhi as na ci o na is ou es tran ge i ras, que, den tro de no ven ta
dias após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, não cum pri rem as obri ga ções aci ma 
pres cri tas.

Art. 141. A União or ga ni za rá o ser vi ço na ci o nal de com ba te às
gran des en de mi as do País, ca ben do-lhe o cus te io, a di re ção téc ni ca e ad mi -
nis tra ti va nas zo nas onde a exe cu ção do mes mo ex ce der as pos si bi li da des
dos go ver nos lo ca is.

Art. 142. Exce tu a dos quan tos exer çam le gi ti ma men te pro fis sões
li be ra is na data da Cons ti tu i ção, e os ca sos de re ci pro ci da de in ter na ci o nal
ad mi ti dos em lei, so men te po de rão exer cê-las os bra si le i ros na tos e os na tu -
ra li za dos que te nham pres ta do ser vi ço mi li tar ao Bra sil; não sen do per mi ti da,
ex ce to aos bra si le i ros na tos, a re va li da ção de di plo mas pro fis si o na is ex pe di dos 
por ins ti tu tos es tran ge i ros de en si no.
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Art. 143. A lei fi xa rá a per cen ta gem de em pre ga dos bra si le i ros
que os con ces si o ná ri os de ser vi ços pú bli cos e de ter mi na dos co mer ci an tes e
in dus tri a is se rão obri ga dos a man ter em seus es ta be le ci men tos.

Art. 144. Será res pe i ta da a pos se de ter ras de sil ví co las que ne las
se achem per ma nen te men te lo ca li za dos, sen do-lhes, no en tan to, ve da do ali e -
ná-las. 

Art. 145. É obri ga tó rio, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o am pa ro à
ma ter ni da de e à in fân cia, para o que a União, os Esta dos e os mu ni cí pi os
des ti na rão um por cen to de suas res pec ti vas ren das tri bu tá ri as.

Art. 146. A União, os Esta dos e os mu ni cí pi os não po de rão dar
ga ran ti as de ju ros a em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos.

Art. 147. A lei fe de ral re gu la rá a re vi são das ta ri fas dos ser vi ços
ex plo ra dos por con ces são, ou de le ga ção, para que, no in te res se co le ti vo, os
lu cros dos con ces si o ná ri os, ou de le ga dos, não ex ce dam à jus ta re tri bu i ção
do ca pi tal, que lhes per mi ta aten der nor mal men te às ne ces si da des pú bli cas
de ex pan são e me lho ra men to des ses ser vi ços.

Art. 148. A vo ca ção para su ce der em bens de es tran ge i ro exis ten tes
no Bra sil será re gu la da pela lei na ci o nal em be ne fí cio do côn ju ge bra si le i ro
e de seus fi lhos, sem pre que não lhes seja mais fa vo rá vel o es ta tu to do de cu jus.

Art. 149. A lei pro vi den ci a rá para con cen trar, sem pre que pos sí vel,
em um só Mi nis té rio, o pro je to e a exe cu ção das obras pú bli cas, ex ce tu a das
aque las que in te res sem di re ta men te à de fe sa na ci o nal.

Art. 150. Para di ri mir ques tões en tre em pre ga do res e em pre ga dos,
re gi das pela le gis la ção so ci al, fica ins ti tu í da a Jus ti ça do Tra ba lho, à qual
não se apli ca o dis pos to no Ca pí tu lo I do Tí tu lo IV.

Pa rá gra fo úni co. A cons ti tu i ção dos Tri bu na is do Tra ba lho, e das 
Co mis sões de Con ci li a ção, obe de ce rá sem pre ao prin cí pio de se rem os seus
mem bros ele i tos, me ta de pe las as so ci a ções re pre sen ta ti vas dos em pre ga -
dos, e me ta de pe las dos em pre ga do res, sen do o pre si den te de li vre no me a -
ção do Go ver no, es co lhi do den tre pes so as de ex pe riên cia e no tó ria ca pa ci -
da de mo ral e in te lec tu al.

TÍTULO IX
Da Fa mí lia, da Edu ca ção e da Cul tu ra

CAPÍTULO I
Da Fa mí lia

Art. 151. A fa mí lia, cons ti tu í da pelo ca sa men to in dis so lú vel, está
sob a pro te ção es pe ci al do Esta do.

Pa rá gra fo úni co. A lei ci vil de ter mi na rá os ca sos de des qui te e de 
anu la ção do ca sa men to, ha ven do sem pre re cur so ex of fi cio, com efe i to
sus pen si vo.
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Art. 152. A lei re gu la rá a apre sen ta ção pe los nu ben tes de pro va
de sa ni da de fí si ca e men tal, ten do em aten ção as con di ções so ci a is do País.

Art. 153. O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta a sua ce le bra ção. O
ca sa men to ce le bra do pe ran te o mi nis tro de qual quer con fis são re li gi o sa,
cujo rito não con tra rie a or dem pú bli ca ou os bons cos tu mes, pro du zi rá,
to da via, os mes mos efe i tos que o ca sa men to ci vil, des de que, pe ran te a
au to ri da de ci vil, na ha bi li ta ção dos nu ben tes, na ve ri fi ca ção dos im pe di -
men tos e no pro ces so da opo si ção, se jam ob ser va das as dis po si ções da lei
ci vil e seja ele ins cri to no re gis tro ci vil. O re gis tro será gra tu i to e obri ga tó rio. A 
lei es ta be le ce rá pe na li da des para a trans gres são dos pre ce i tos le ga is ati nen tes
à ce le bra ção do ca sa men to.

Pa rá gra fo úni co. Será tam bém gra tu i ta a ha bi li ta ção para o ca sa -
men to, in clu si ve os do cu men tos ne ces sá ri os, à re qui si ção dos ju í zes cri mi na is
ou de me no res, nos ca sos de sua com pe tên cia, em fa vor de pes so as ne ces si -
ta das.

Art. 154. O re co nhe ci men to dos fi lhos na tu ra is será isen to de
qua is quer se los ou emo lu men tos, e a he ran ça que lhes ca i ba fi ca rá su je i ta a
im pos tos igua is aos que re ca i am so bre a dos fi lhos le gí ti mos.

CAPÍTULO II
Da Edu ca ção e da Cul tu ra

Art. 155. Cabe à União, aos Esta dos e aos mu ni cí pi os fa vo re cer e
ani mar o de sen vol vi men to das ciên ci as, das ar tes, das le tras e da cul tu ra em 
ge ral, pro te ger os ob je tos de in te res se his tó ri co e o pa tri mô nio ar tís ti co da
Na ção, bem como pres tar as sis tên cia ao tra ba lha dor in te lec tu al.

Art. 156. A edu ca ção é di re i to de to dos e deve ser mi nis tra da
pela fa mí lia e pe los po de res pú bli cos, de ven do ser por es tes pro por ci o na da
as sim a bra si le i ros como a es tran ge i ros do mi ci li a dos no País, de modo que
pos si bi li te efi ci en tes fa to res da vida mo ral e eco nô mi ca da Na ção, e de sen -
vol va, num es pí ri to bra si le i ro, a cons ciên cia da so li da ri e da de hu ma na.

Art. 157. Com pe te à União:
a) fi xar o pla no na ci o nal de edu ca ção, que de ve rá com pre en der

es co las de to dos os gra us e ra mos, co muns e es pe ci a li za das; e co or de nar e
fis ca li zar a sua exe cu ção, em todo o ter ri tó rio do País;

b) de ter mi nar as con di ções de re co nhe ci men to ofi ci al dos es ta be -
le ci men tos de en si no se cun dá rio e com ple men tar e dos ins ti tu tos de en si no
su pe ri or, exer cen do so bre eles a ne ces sá ria fis ca li za ção;

c) or ga ni zar e man ter, nos Ter ri tó ri os, sis te mas edu ca ti vos apro -
pri a dos aos mes mos;

d) man ter no Dis tri to Fe de ral en si no se cun dá rio e com ple men tar 
des te, su pe ri or e uni ver si tá rio;
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e) exer cer ação su ple ti va, onde quer que se faça ne ces sá rio por
de fi ciên cia de ini ci a ti va ou de re cur sos, e es ti mu lar a obra edu ca ti va em
todo o País, por meio de es tu dos, in qué ri tos, de mons tra ções e sub ven ções.

Pa rá gra fo úni co. O pla no na ci o nal de edu ca ção, tra ça do so bre lei 
fe de ral, nos ter mos dos arts. 4º, nº XIV, e 40, nº 8, le tras a e e, só se po de rá
re no var em pra zos de ter mi na dos e obe de ce rá às se guin tes nor mas:

a) en si no pri má rio in te gral gra tu i to e de fre qüên cia obri ga tó ria,
ex ten si vo aos adul tos;

b) ten dên cia à gra tu i da de do en si no edu ca ti vo ul te ri or ao pri má rio
a fim de o tor nar mais aces sí vel;

c) li ber da de de en si no em to dos os seus gra us e ra mos, ob ser va das
as pres cri ções da le gis la ção fe de ral e da es ta du al;

d) en si no nos es ta be le ci men tos par ti cu la res, mi nis tra do no idi o ma 
pá trio, sal vo o de lín guas es tran ge i ras.

Art. 158. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral or ga ni zar e
man ter sis te mas edu ca ti vos nos seus ter ri tó ri os res pec ti vos, res pe i ta das as
di re tri zes es ta be le ci das pela União.

Art. 159. Com pe te pre ci pu a men te ao Con se lho Na ci o nal de Edu -
ca ção, or ga ni za do na for ma de lei, ela bo rar o pla no na ci o nal de edu ca ção e
su ge rir ao Go ver no as me di das que jul gar ne ces sá ri as para a me lhor so lu ção
dos pro ble mas edu ca ti vos, bem como a dis tri bu i ção ade qua da dos fun dos
es pe ci a is que fo rem cri a dos.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, na for ma das
leis res pec ti vas, e para o exer cí cio da sua com pe tên cia na ma té ria, es ta be le -
ce rão con se lhos de edu ca ção com fun ções si mi la res às do Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção e de par ta men tos au tô no mos de ad mi nis tra ção do en si no.

Art. 160. A ma trí cu la será li mi ta da à ca pa ci da de di dá ti ca do es ta -
be le ci men to e se le ci o na da por meio de pro va de in te li gên cia e apro ve i ta -
men to ou por pro ces sos ob je ti vos apro pri a dos à fi na li da de do cur so.

Art. 161. O en si no re li gi o so será de fre qüên cia fa cul ta ti va e mi nis -
tra do de acor do com os prin cí pi os da con fis são re li gi o sa do alu no, ma ni fes -
ta da pe los pais ou res pon sá ve is, e cons ti tu i rá ma té ria dos ho rá ri os nas es co las
pú bli cas pri má ri as, se cun dá ri as, pro fis si o na is e nor ma is.

Art. 162. Não se rão re co nhe ci dos os es ta be le ci men tos par ti cu la res
de en si no que não as se gu rem a seus pro fes so res a es ta bi li da de, en quan to
bem ser vi rem, e uma re mu ne ra ção con dig na.

Art. 163. Os es ta be le ci men tos par ti cu la res de edu ca ção gra tu i ta
pri má ria ou pro fis si o nal, ofi ci al men te con si de ra dos idô ne os, se rão isen tos
de qual quer tri bu to.

Art. 164. É ga ran tia a li ber da de de cá te dra.
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Art. 165. A União e os mu ni cí pi os apli ca rão nun ca me nos de dez
por cen to, e os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral nun ca me nos de vin te por cen to
de ren da re sul tan te dos im pos tos, na ma nu ten ção e no de sen vol vi men to
dos sis te mas edu ca ti vos.

Art. 166. A União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral re ser va rão uma 
par te dos seus pa tri mô ni os ter ri to ri a is para a for ma ção dos res pec ti vos fun dos 
de edu ca ção.

§ 1º As so bras das do ta ções or ça men tá ri as, acres ci das das do a ções,
per cen ta gens so bre o pro du to de ven das de ter ras pú bli cas, ta xas es pe ci a is
e ou tros re cur sos fi nan ce i ros, cons ti tu i rão, na União, nos Esta dos e nos
mu ni cí pi os, es ses fun dos es pe ci a is, que se rão apli ca dos ex clu si va men te em
obras edu ca ti vas de ter mi na das em lei.

§ 2º Uma per cen ta gem dos mes mos fun dos, fi xa da em lei, se des -
ti na rá es pe ci al men te a ga ran tir as sis tên cia aos alu nos ne ces si ta dos, pro por -
ci o nan do as sim opor tu ni da des igua is à in fân cia e à ju ven tu de de to das as
clas ses.

§ 3º A per cen ta gem re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, cus te a rá o
for ne ci men to gra tu i to do ma te ri al es co lar, bol sas es co la res, as sis tên cia ali men -
tar, den tá ria e mé di ca e a vi le gi a tu ra em co lô ni as de fé ri as aos alu nos des pro -
vi dos de re cur sos fi nan ce i ros.

Art. 167. Para a re a li za ção do en si no nas zo nas ru ra is a União
re ser va rá, no mí ni mo, vin te por cen to das quo tas des ti na das à edu ca ção no
res pec ti vo or ça men to anu al.

Art. 168. É ve da da a dis pen sa do con cur so de tí tu los e pro vas no
pro vi men to dos car gos do ma gis té rio ofi ci al, bem como a de pro vas es co la res
de ha bi li ta ção, em qual quer cur so, de ter mi na das em lei ou re gu la men tos
es pe ci a is.

§ 1º Aos pro fes so res no me a dos por con cur sos para os ins ti tu tos
ofi ci a is ca bem as ga ran ti as de vi ta li ci e da de, e de ina mo vi bi li da de nos car gos,
sem pre ju í zo do dis pos to no Tít. III do Cap. V. Em caso de ex tin ção da ca de i ra, 
será o pro fes sor apro ve i ta do na re gên cia de ou tra, que se mos tre ha bi li ta do
a exer cer. 

§ 2º Às au to ri da des com pe ten tes para pro ver os car gos de en si no 
é fa cul ta do con tra tar, por pra zo cer to, mes tres de no me a da, na ci o na is ou
es tran ge i ros, dis pen sa dos, quan to bas te, os re qui si tos para o pro vi men to
or di ná rio.

TÍTULO X
Da Se gu ran ça Na ci o nal

Art. 169. To das as ques tões re la ti vas à se gu ran ça na ci o nal se rão
es tu da das e co or de na das pelo Con se lho Su pe ri or de Se gu ran ça Na ci o nal e
pe los ór gãos es pe ci a is cri a dos para aten der às ne ces si da des da mo bi li za ção.
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§ 1º O Con se lho Su pe ri or de Se gu ran ça Na ci o nal será pre si di do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca e dele fa rão par te os mi nis tros de Esta do, o
che fe do Esta do-Ma i or do Exér ci to e o che fe do Esta do-Ma i or da Arma da.

§ 2º A or ga ni za ção, o fun ci o na men to e a com pe tên cia do Con se lho
Su pe ri or se rão re gu la dos em lei.

Art. 170. Incum bi rá ao Pre si den te da Re pú bli ca a di re ção po lí ti ca 
da guer ra, sen do as ope ra ções mi li ta res da com pe tên cia e res pon sa bi li da de
do co man dan te-em-che fe do Exér ci to ou dos exér ci tos em cam pa nha e do
das for ças na va is.

Pa rá gra fo úni co. O es ta do de guer ra im pli ca rá a sus pen são das
ga ran ti as cons ti tu ci o na is que pos sam pre ju di car di re ta ou in di re ta men te a
se gu ran ça na ci o nal. 

Art. 171. As For ças Arma das são ins ti tu i ções na ci o na is per ma -
nen tes, e, den tro da lei, es sen ci al men te obe di en tes aos seus su pe ri o res
hi e rár qui cos. Des ti nam-se a de fen der a Pá tria e a ga ran tir os po de res cons ti -
tu ci o na is, a or dem e a lei.

Art. 172. To dos os bra si le i ros são obri ga dos, na for ma que a lei
es ta be le cer, ao ser vi ço mi li tar e a ou tros en car gos ne ces sá ri os à de fe sa da
Pá tria, e, em caso de mo bi li za ção, se rão apro ve i ta dos con for me as suas
ap ti dões, quer, nas For ças Arma das, quer nas or ga ni za ções do in te ri or. As
mu lhe res fi cam ex ce tu a das do ser vi ço mi li tar.

§ 1º Todo bra si le i ro será obri ga do ao ju ra men to à ban de i ra na ci -
o nal, na for ma e sob as pe nas da lei.

§ 2º Ne nhum bra si le i ro po de rá exer cer fun ção pú bli ca, uma vez
pro va do que não está qui te com as obri ga ções es ta tu í das em lei para com a
se gu ran ça na ci o nal.

§ 3º O ser vi ço mi li tar dos ecle siás ti cos será pres ta do sob a for ma
de as sis tên cia es pi ri tu al e hos pi ta lar às For ças Arma das.

Art. 173. Será trans fe ri do para a re ser va todo mi li tar que, em ser -
vi ço ati vo das For ças Arma das, ace i tar qual quer car go pú bli co per ma nen te
es tra nho à sua car re i ra, sal vo a ex ce ção cons tan te do art. 68, § 1º.

Pa rá gra fo úni co. Res sal va da tal hi pó te se, o ofi ci al em ser vi ço ati vo 
das For ças Arma das que ace i tar car go pú bli co tem po rá rio de no me a ção ou
ele i ção, não pri va ti vo da qua li da de de mi li tar, será agre ga do ao res pec ti vo
qua dro. Enquan to per ce ber ven ci men tos ou sub sí dio pelo de sem pe nho das
fun ções do ou tro car go, o ofi ci al agre ga do não terá di re i to aos ven ci men tos
mi li ta res; con ta rá, po rém, tem po de ser vi ço e an ti güi da de de pos to, e só
po de rá ser pro mo vi do por an ti güi da de en quan to per ma ne cer em tal si tu a ção,
sen do trans fe ri do para a re ser va aque le que, por mais de oito anos con tí nu os
ou doze não con tí nu os, se con ser var afas ta do da ati vi da de mi li tar.

Art. 174. As pa ten tes e os pos tos são ga ran ti dos em toda a ple ni tu -
de aos ofi ci a is da ati va, da re ser va e aos re for ma dos do Exér ci to e da Arma da.
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§ 1º Os ofi ci a is das For ças Arma das só per de rão os seus pos tos e
as suas pa ten tes por con de na ção pas sa da em jul ga do e pena res tri ti va de
li ber da de por tem po su pe ri or a dois anos ou quan do, por tri bu na is mi li ta res
com pe ten tes e de ca rá ter per ma nen te, fo rem, nos ca sos es pe ci fi ca dos em lei, 
de cla ra dos in dig nos do ofi ci a la to ou com ele in com pa tí ve is. No pri me i ro
caso, po de rá o tri bu nal com pe ten te, aten den do à na tu re za, às cir cuns tân ci as 
do de li to e aos ser vi ços do ofi ci al, de ci dir que seja re for ma do com as van ta -
gens da sua pa ten te.

§ 2º O aces so na hi e rar quia mi li tar obe de ce rá a con di ções es ta be -
le ci das em lei, fi xan do-se o va lor mí ni mo a re a li zar para o exer cí cio das fun -
ções re la ti vas a cada grau ou pos to e as pre fe rên ci as de ca rá ter pro fis si o nal
para pro mo ção.

§ 3º Os tí tu los, pos tos e uni for mes mi li ta res são pri va ti vos do mi -
li tar em ati vi da de, da re ser va ou re for ma do, res sal va das as con ces sões
ho no rí fi cas efe tu a das em ato an te ri or a esta Cons ti tu i ção.

§ 4º Apli ca-se aos mi li ta res re for ma dos o pre ce i to do art. 68, nº 8.
Art. 175. Até cem qui lô me tros para den tro das fron te i ras, ne nhu ma 

con ces são de ter ras ou de vias de co mu ni ca ção ou a aber tu ra des tas, se efe -
tu a rá sem au diên cia do Con se lho Su pe ri or da Se gu ran ça Na ci o nal, as se gu ran do 
este o pre do mí nio de ca pi tães e tra ba lha do res na ci o na is, bem como as li ga -
ções in te ri o res ne ces sá ri as à se gu ran ça das zo nas ser vi das pe las es tra das de
pe ne tra ção.

§ 1º Pro ce der-se-á do mes mo modo em re la ção ao es ta be le ci men to,
nes sa fa i xa, de in dús tri as, in clu si ve de trans por tes, que in te res sem à se gu -
ran ça na ci o nal.

§ 2º O Con se lho Su pe ri or de Se gu ran ça Na ci o nal or ga ni za rá a
re la ção das in dús tri as aci ma re fe ri das, que re vis tam esse ca rá ter, po den do,
em todo o tem po, re ver e mo di fi car a mes ma re la ção, que de ve rá ser por ele 
co mu ni ca da aos go ver nos lo ca is in te res sa dos. 

Art. 176. Os ele men tos cons ti tu ti vos das po lí ci as mi li ta res são
con si de ra dos re ser vas do Exér ci to e go za rão das mes mas van ta gens a este
atri bu í das, quan do mo bi li za das ou a ser vi ço da União.

Pa rá gra fo úni co. A lei or di ná ria fe de ral re gu la rá a sua or ga ni za ção, 
ins tru ção e ga ran ti as.

TÍTULO XI
Dis po si ções Ge ra is

Art. 177. A ban de i ra, o hino, o es cu do e as ar mas na ci o na is de vem 
ser usa dos em todo o ter ri tó rio na ci o nal nos ter mos que a lei de ter mi nar.

Art. 178. O Bra sil não se em pe nha rá em guer ra de con quis ta,
di re ta ou in di re ta men te, por si ou ali a do a ou tras po tên ci as.
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Art. 179. A Assem bléia Na ci o nal, na imi nên cia de agres são es tran -
ge i ra ou na emer gên cia de in sur re i ção ar ma da, po de rá de cla rar em es ta do
de sí tio qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal, ob ser van do-se o se guin te:

1) o es ta do de sí tio não será de cre ta do por mais de no ven ta dias,
po den do ser pror ro ga do, no má xi mo, por igual pra zo, de cada vez;

2) na vi gên cia do es ta do de sí tio, só se ad mi tem es tas me di das de 
ex ce ção:

a) des ter ro para ou tros pon tos do ter ri tó rio na ci o nal ou de ter mi -
na ção de per ma nên cia em cer ta lo ca li da de;

b) de ten ção em edi fí cio ou lo cal não des ti na do a réus de cri mes
co muns;

c) cen su ra da cor res pon dên cia de qual quer na tu re za e das pu bli -
ca ções em ge ral;

d) sus pen são da li ber da de de re u nião e de tri bu na;
e) bus ca a apre en são em do mi cí lio.
§ 1º A nin guém se im po rá per ma nên cia em lu gar de ser to ou in sa -

lu bre do ter ri tó rio na ci o nal, nem des ter ro para tais lu ga res, ou para qual quer
ou tro, dis tan te mais de mil qui lô me tros da que le em que es ta va a pes soa
atin gi da pela de ter mi na ção.

§ 2º Nin guém será, em vir tu de de es ta do de sí tio, con ser va do em 
cus tó dia, se não para ne ces si da de da de fe sa na ci o nal, em caso de agres são
es tran ge i ra ou por au to ria ou cum pli ci da de de in sur re i ção ou fun da dos
mo ti vos de vir a par ti ci par nela.

§ 3º Em to dos os ca sos, as pes so as atin gi das pe las me di das res tri -
ti vas da li ber da de de lo co mo ção de vem ser, den tro de cin co dias, apre sen ta das,
pe las au to ri da des que de cre ta ram às me di das, com a de cla ra ção su má ria
dos seus mo ti vos, ao juiz co mis si o na do para esse fim, que as ou vi rá, to man -
do-se-lhes, por es cri to, as de cla ra ções.

§ 4º As me di das res tri ti vas da li ber da de de lo co mo ção não atin gem 
os mem bros da Assem bléia Na ci o nal, da Cor te Su pre ma, do Su pre mo Tri bu nal
Mi li tar, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, do Tri bu nal de Con tas, e, nos ter ri tó ri -
os das res pec ti vas cir cuns cri ções, os go ver na do res e se cre tá ri os de Esta do,
os mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas e os dos tri bu na is su pe ri o res.

§ 5º Não será obs ta da a cir cu la ção de li vros, jor na is ou de qua is -
quer pu bli ca ções, des de que os seus au to res, di re to res ou edi to res os sub me -
tam à cen su ra.

§ 6º Não será cen su ra da a pu bli ca ção dos atos de qual quer dos
Po de res fe de ra is, sal vo os que res pe i tem a me di das de ca rá ter mi li tar.

§ 7º Se não es ti ver re u ni da a Assem bléia Na ci o nal, po de rá o es ta do
de sí tio ser de cre ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com aqui es cên cia
pré via da se ção per ma nen te do Con se lho Fe de ral.

800 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 8º Aber ta a ses são le gis la ti va, o Pre si den te da Re pú bli ca re la ta rá,
em men sa gem es pe ci al, os mo ti vos de ter mi nan tes do es ta do de sí tio, jus ti fi -
ca rá as me di das que te nha ado ta do, apre sen tan do as de cla ra ções exi gi das
pelo § 3º e mais do cu men tos ne ces sá ri os. O Po der Le gis la ti vo pas sa rá, em
se gui da, a de li be rar so bre o de cre to ex pe di do, re vo gan do-o, ou não, po den do
tam bém apre ci ar, des de logo, as pro vi dên ci as tra zi das ao seu co nhe ci men to 
e au to ri zar a pror ro ga ção do es ta do de sí tio, nos ter mos do nº 1 des te ar ti go.

§ 9º Pro ce der-se-á na con for mi da de dos pa rá gra fos pre ce den tes,
quan do se haja de pror ro gar o es ta do de sí tio.

§ 10. De cre ta do este, o Pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, por
ato pu bli ca do ofi ci al men te, o juiz a que se re fe re o § 3º, as au to ri da des que
exer ce rão as me di das de ex ce ção, e es ta be le ce rá as nor mas ne ces sá ri as para
a re gu la ri da de des tas.

§ 11. Expi ra do o es ta do de sí tio, ces sam, des de logo, to dos os
seus efe i tos.

§ 12. Fin do o es ta do de sí tio, o Pre si den te da Re pú bli ca re la ta rá
em men sa gem à Assem bléia Na ci o nal, as me di das apli ca das na sua vi gên cia, e 
que ain da não lhe te nha co mu ni ca do, re me ten do-lhe as de cla ra ções pres ta das
e mais do cu men tos ne ces sá ri os, para que a Assem bléia apre cie es ses atos.

§ 13. O Pre si den te da Re pú bli ca e de ma is au to ri da des se rão res -
pon sá ve is, ci vil e cri mi nal men te, pe los abu sos que co me te rem.

§ 14. A inob ser vân cia de qual quer das pres cri ções des te ar ti go
tor na rá ile gal a co a ção e per mi ti rá aos pa ci en tes re cor re rem ao Po der Ju di -
ciá rio.

§ 15. Uma lei es pe ci al re gu la rá o es ta do de sí tio em caso de guer ra 
ou de emer gên cia de guer ra.

Art. 180. A de fe sa con tra os efe i tos das se cas nos Esta dos do Nor te
obe de ce rá a um pla no sis te má ti co e será per ma nen te, fi can do a car go da
União, que des pen de rá, com as obras e ser vi ços de as sis tên cia, quan tia nun ca 
in fe ri or a qua tro por cen to da sua re ce i ta tri bu tá ria sem apli ca ção es pe ci al.

§ 1º Des sa per cen ta gem, três quar tas par tes se rão gas tas em
obras nor ma is do pla no de de fe sa es ta be le ci do e o res tan te será de po si ta do
em ca i xa es pe ci al, a fim de se rem so cor ri das nos ter mos do art. 6º, nº II, as
po pu la ções atin gi das pela ca la mi da de das se cas.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo fe de ral pro vi den ci a rá para que, no pri -
me i ro se mes tre de cada ano, seja en vi a da ao Po der Le gis la ti vo a re la ção
por me no ri za da das obras ter mi na das ou em an da men to, das quan ti as des pen -
di das no ano an te ri or e das ne ces sá ri as para a con ti nu i da de das obras, dis -
cri mi nan do-se os gas tos com ma te ri al e com pes so al, in clu si ve téc ni cos.

§ 3º Os Esta dos e mu ni cí pi os com pre en di dos na área as so la da
pe las se cas apli ca rão qua tro por cen to da sua re ce i ta tri bu tá ria, sem apli ca ção
es pe ci al, na as sis tên cia eco nô mi ca à po pu la ção res pec ti va.
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§ 4º De cor ri dos dez anos, será por lei or di ná ria re vis ta a per cen -
ta gem aci ma es ti pu la da.

Art. 181. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da, quan do as al te ra ções 
pro pos tas não mo di fi quem a es tru tu ra po lí ti ca do Esta do (arts. 1º a 13, 15,
18, 20 a 22, 98 a 104 e Tí tu lo VII), a or ga ni za ção ou a com pe tên cia dos po de -
res da so be ra nia; e re vis ta, no caso con trá rio.

§ 1º Na pri me i ra hi pó te se, a pro pos ta de ve rá ser for mu la da de
modo pre ci so, com in di ca ção dos dis po si ti vos a emen dar e será de ini ci a ti va:

a) de uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros da Assem -
bléia Na ci o nal ou do Con se lho Fe de ral; 

b) de mais de me ta de dos Esta dos, no de cur so de dois anos, ma ni -
fes tan do-se cada uma das uni da des fe de ra ti vas pela ma i o ria da sua Assem -
bléia lo cal.

Con si de rar-se-á apro va da cada emen da se for ace i ta me di an te
duas dis cus sões por mais de me ta de dos mem bros com po nen tes da Assem -
bléia Na ci o nal e do Con se lho Fe de ral em dois anos con se cu ti vos.

Se a emen da ob ti ver o voto de dois ter ços dos mem bros com po -
nen tes de um des ses ór gãos, de ve rá ser ime di a ta men te sub me ti da ao voto
do ou tro se es ti ver re u ni do, ou, em caso con trá rio, na pri me i ra ses são le gis -
la ti va, en ten den do-se apro va da, na pri me i ra ses são le gis la ti va, en ten den -
do-se apro va da, se lo grar a mes ma ma i o ria.

§ 2º Na se gun da hi pó te se, a pro pos ta de re vi são será apre sen ta -
da na Assem bléia Na ci o nal ou no Con se lho Fe de ral, e apo i a da, pelo me nos, 
por dois quin tos dos seus mem bros ou sub me ti da a qual quer des ses ór gãos
por dois ter ços das Assem bléi as Le gis la ti vas, em vir tu de de de li be ra ção da
ma i o ria ab so lu ta de cada uma des tas. Se am bos, por ma i o ria de vo tos, ace i -
ta ram a re vi são, pro ce der-se-á pela for ma que de ter mi na rem, à ela bo ra ção
do an te pro je to. Este será sub me ti do, na le gis la tu ra se guin te, a três dis cus sões 
e vo ta ções em duas ses sões le gis la ti vas, numa e nou tra Casa.

§ 3º A re vi são ou emen da será pro mul ga da pe las Me sas da
Assem bléia Na ci o nal e do Con se lho Fe de ral. A pri me i ra será in cor po ra da e
a se gun da ane xa da, com o res pec ti vo nú me ro de or dem, ao tex to cons ti tu ci o -
nal, que, nes ta con for mi da de, de ve rá ser pu bli ca do com as as si na tu ras dos
mem bros das duas Me sas.

§ 4º Não se pro ce de rá à re for ma da Cons ti tu i ção na vi gên cia de
es ta do de sí tio.

§ 5º Não se rão ad mi ti dos, como ob je to de de li be ra ção, pro je tos
ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va.

Art. 182. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis
que, ex plí ci ta ou im pli ci ta men te, não con tra ri a rem as dis po si ções des ta
Cons ti tu i ção.
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Art. 183. Ne nhum Esta do terá na Assem bléia Na ci o nal re pre sen -
ta ção in fe ri or à que tem na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

Art. 184. To das as ele i ções que se fi ze rem por for ça da Cons ti tu i ção 
ou de leis fe de ra is, bem como das Cons ti tu i ções e leis es ta du a is ou mu ni ci pa is, 
obe de ce rão ao sis te ma de re pre sen ta ção pro por ci o nal e voto ri go ro sa men te
se cre to, man ti da, nos ter mos da lei, a ins ti tu i ção de su plen tes de De pu ta dos 
à Assem bléia Na ci o nal e às Assem bléi as Esta du a is.

Art. 185. Os pa ga men tos de vi dos pela fa zen da fe de ral, em vir tu de 
de sen ten ça ju di ciá ria, far-se-ão na or dem de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e 
à con ta dos cré di tos res pec ti vos, sen do ve da da a de sig na ção de caso ou pes soa 
nas ver bas le ga is.

Pa rá gra fo úni co. Esses cré di tos se rão con sig na dos pelo Po der
Exe cu ti vo ao Po der Ju di ciá rio, re co lhen do-se as im por tân ci as ao co fre dos
de pó si tos pú bli cos. Cabe ao Pre si den te da Cor te Su pre ma ex pe dir as or dens 
de pa ga men to, den tro das for ças do de pó si to, e, a re que ri men to do cre dor
que ale gar a pre te ri ção da sua pre ce dên cia, au to ri zar o se qües tro da quan tia 
ne ces sá ria para o sa tis fa zer, de po is de ou vi do o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú -
bli ca.

Art. 186. Ne nhum en car go se cri a rá ao Te sou ro sem atri bu i ção
de re cur sos su fi ci en tes para lhe cus te ar a des pe sa.

Art. 187. Ne nhum im pos to po de rá ser ele va do além de vin te por
cen to do seu va lor ao tem po do au men to.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te ele ge rá, no dia ime di a to, o Pre si den te da Re pú bli ca para o
pri me i ro qua driê nio cons ti tu ci o nal.

§ 1º Essa ele i ção far-se-á por es cru tí nio se cre to e será, em pri me i ra
vo ta ção, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, e, se ne nhum dos vo ta dos a ob ti ver, 
por ma i o ria re la ti va, no se gun do tur no.

§ 2º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 3º O Pre si den te ele i to pres ta rá com pro mis so pe ran te a Assem -

bléia, den tro de quin ze dias da ele i ção, co me çan do a cor rer des sa data o seu 
pe río do pre si den ci al, que ter mi na rá a 3 de maio de 1938.

§ 4º Ter mi na rá na mes ma data a pri me i ra le gis la tu ra.
Art. 2º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, em pos sa do o Pre si -

den te da Re pú bli ca, pas sa rá a ela bo rar as leis men ci o na das na men sa gem
do Che fe do Go ver no Pro vi só rio de 10 de abril de 1934, e ou tras por ven tu ra 
re cla ma das pelo in te res se pú bli co, fun ci o nan do como Po der Le gis la ti vo até
à ex pe di ção dos di plo mas para a Assem bléia Na ci o nal por to dos os tri bu na is 
ele i to ra is.
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§ 1º A Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te exer ce rá tam bém as
atri bu i ções do Con se lho Fe de ral, até que este se ina u gu re logo de po is de
ele i to.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral con vo ca rá os ele i to res
para, si mul ta ne a men te, ele ge rem os De pu ta dos à Assem bléia Na ci o nal e às
Assem bléi as Cons ti tu in tes Esta du a is, na con for mi da de do que dis põe o art. 4º.

§ 3º A ele i ção da re pre sen ta ção pro fis si o nal na Assem bléia Na ci o -
nal se re a li za rá em ja ne i ro de 1935, vi go ran do para ela, quan to ao pro ces so
e à mo da li da de, a le gis la ção ex pe di da pelo Go ver no Pro vi só rio.

Art. 3º Fica trans fe ri da a Ca pi tal da União para um pon to cen tral 
do Bra sil. O Pre si den te da Re pú bli ca, logo que esta Cons ti tu i ção en trar em
vi gor, no me a rá uma co mis são, que, sob as ins tru ções do Go ver no, pro ce de rá
a es tu dos de vá ri as lo ca li da des ade qua das à ins ta la ção da Ca pi tal. Con clu í dos
tais es tu dos, se rão pre sen tes à Assem bléia Na ci o nal, que es co lhe rá o lo cal e
to ma rá, sem per da de tem po, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à mu dan ça. Efe tu a -
da esta, o atu al Dis tri to Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um Esta do.

Pa rá gra fo úni co. O atu al Dis tri to Fe de ral será ad mi nis tra do por
um pre fe i to, ca ben do as fun ções le gis la ti vas a uma Câ ma ra Mu ni ci pal,
am bos ele i tos por su frá gio di re to. A pri me i ra ele i ção para pre fe i to será fe i ta 
pela Câ ma ra Mu ni ci pal em es cru tí nio se cre to.

Art. 4º No ven ta dias de po is de pro mul ga da esta Cons ti tu i ção,
se rão re a li za das as ele i ções para as Assem bléi as Cons ti tu in tes dos Esta dos,
as qua is uma vez ina u gu ra das, ele ge rão os go ver na do res e os re pre sen tan tes
do Esta do no Con se lho Fe de ral, em pos sa rão aque les e, em se gui da, no pra zo
má xi mo de qua tro me ses ela bo ra rão as res pec ti vas Cons ti tu i ções, fe i to o
que se trans for ma rão em Assem bléi as or di ná ri as.

§ 1º O nú me ro de mem bros de cada Assem bléia Cons ti tu in te lo cal
será igual ao dos an ti gos de pu ta dos es ta du a is, ele i tos por su frá gio uni ver sal,
igual e di re to, e pelo sis te ma pro por ci o nal, re a li zan do-se as ele i ções e res -
pec ti va apu ra ção pela for ma pres cri ta no Có di go Ele i to ral, com as al te ra ções
que o Tri bu nal Su pe ri or jul gar ne ces sá ri as.

§ 2º Di plo ma dos, os de pu ta dos às Assem bléi as Cons ti tu in tes
Esta du a is re u nir-se-ão, den tro de trin ta dias, sob a pre si dên cia do Pre si den te
do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, por con vo ca ção des te, que pro mo ve rá a ele i ção 
da Mesa pro vi só ria.

§ 3º O Esta do que, fin do o pra zo des te ar ti go, não hou ver de cre -
ta do a sua Cons ti tu i ção será sub me ti do, por de li be ra ção do Con se lho Fe de ral,
à de um dos ou tros que pa re cer mais con ve ni en te, até que a re for me pelo
pro ces so ne les de ter mi na do.

§ 4º Para a pri me i ra ele i ção do Pre si den te da Re pú bli ca e dos
go ver na do res dos Esta dos, não pre va le ce rão ine le gi bi li da des, nem se exi gi rão
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re qui si tos es sen ci a is, ex ce to as qua li da des de bra si le i ro nato e de ele i tor
alis ta do.

§ 5º A qua li da de de in ter ven tor no Dis tri to Fe de ral não tor na
ine le gí vel, para a pri me i ra ele i ção de pre fe i to o ti tu lar do car go, nos ter mos
do art.119, nº 1, le tra a, e nº 2.

Art. 5º A União in de ni za rá os Esta dos do Ama zo nas e Mato
Gros so dos pre ju í zos que lhes te nham ad vin do da in cor po ra ção do Acre ao
ter ri tó rio na ci o nal. O va lor fi xa do por ár bi tros, que te rão em con ta os be ne -
fí ci os ori un dos do con vê nio e as in de ni za ções pa gas à Bo lí via, será apli ca do,
sob a ori en ta ção do Go ver no Fe de ral, em pro ve i tos da que les Esta dos.

Art. 6º A dis cri mi na ção de ren das es ta be le ci da nos arts. 5º, 7º e
13, § 2º, só en tra rá em vi gor a 1º de ja ne i ro de 1936.

§ 1º O ex ces so do im pos to de ex por ta ção, co bra do atu al men te
pe los Esta dos será re du zi do au to ma ti ca men te a par tir de 1º de ja ne i ro de
1936, e à ra zão de dez por cen to ao ano, até atin gir, aque le li mi te.

§ 2º À mes ma re du ção fi cam su je i tos os im pos tos que os Esta dos
e os mu ni cí pi os co brem cu mu la ti va men te, cons tan tes dos seus or ça men tos
para 1933, e que lhe não se jam atri bu í dos por esta Cons ti tu i ção.

§ 3º As ta xas so bre ex por ta ção, ins ti tu í das para a de fe sa de pro -
du tos agrí co las, con ti nu a rão a ser ar re ca da das até que se li qüi dem os en car gos 
a que elas sir vam de ga ran tia, bem como os com pro mis sos de cor ren tes de
con vê ni os en tre os Esta dos in te res sa dos sem que a im por tân cia da ar re ca -
da ção pos sa, no todo ou em par te, ter ou tra apli ca ção; e se rão re du zi das,
logo que se sol vam os dé bi tos em mo e da na ci o nal, a tan to quan to bas te
para o ser vi ço de ju ros e amor ti za ção dos em prés ti mos con tra í dos em mo e da
es tran ge i ra.

Art. 7º O Con se lho Fe de ral, com a co la bo ra ção dos ór gãos mi nis -
te ri a is com pe ten tes, es pe ci al men te os do Mi nis té rio da Fa zen da, ela bo ra rá
um an te pro je to de emen da cons ti tu ci o nal dos dis po si ti vos con cer nen tes à
di vi são das ren das. Orga ni za do o pro je to será pu bli ca do para no pra zo de
seis me ses re pre sen ta rem a res pe i to os po de res es ta du a is, as as so ci a ções
pro fis si o na is e os con tri bu in tes em ge ral, cu jas su ges tões se rão to ma das
pelo Con se lho Fe de ral na con si de ra ção que me re ce rem.

Pa rá gra fo úni co. O an te pro je to, de fi ni ti va men te ela bo ra do no
pra zo de dois anos, ser vi rá de base para a emen da dos re fe ri dos dis po si ti vos;
e, mes mo na sua fal ta, po de rá a emen da ser fe i ta, ob ser van do-se, num e
nou tro caso, ex cep ci o nal men te, o pro ces so do art.181, § 1º.

Art. 8º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir a Cor te
Su pre ma, e os res pec ti vos mi nis tros nela exer ce rão as suas fun ções.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos pen den tes de de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, so bre ques tões que, em cum pri men to da Cons ti tu i ção,
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de i xa rem de ca ber nas suas atri bu i ções, ba i xa rão aos tri bu na is com pe ten tes, 
a me nos que se achem em grau de em bar gos.

Art. 9º O Go ver no, uma vez pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, no -
me a rá uma co mis são de três ju ris tas, sen do dois mi nis tros da Cor te Su pre ma e 
um ad vo ga do, para, ou vi das as con gre ga ções das fa cul da des de Di re i to, os
tri bu na is su pe ri o res de jus ti ça dos Esta dos e os ins ti tu tos de ad vo ga dos,
or ga ni zar, den tro em três me ses, um pro je to de Có di go do Pro ces so Ci vil e
Co mer ci al, e ou tra para ela bo rar um pro je to de Có di go do Pro ces so Pe nal.

§ 1º O Po der Le gis la ti vo de ve rá, uma vez apre sen ta dos es ses
pro je tos, dis cu ti-los e votá-los ime di a ta men te.

§ 2º Enquan to não fo rem de cre ta dos es ses có di gos, con ti nu a rão
em vi gor, nos res pec ti vos ter ri tó ri os, os dos Esta dos, que po de rão mo di fi -
cá-los, como lhes pa re cer con ve ni en te.

Art. 10. O man da to do re pre sen tan te me nos vo ta do do Dis tri to
Fe de ral ter mi na rá com a pri me i ra le gis la tu ra. Em caso de vo ta ção igual, o
ór gão ele i tor es co lhe rá, por sor te io, aque le cujo man da to du ra rá qua tro
anos.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo, ten do em vis ta as ne ces si da des de
or dem sa ni tá ria, adu a ne i ra e da de fe sa na ci o nal, re gu la men ta rá a uti li za ção 
das ter ras pú bli cas, em re gião de fron te i ra, pela União e pe los Esta dos, fi can do 
su bor di na da à apro va ção do Po der Le gis la ti vo a sua ali e na ção.

Art. 12. Os par ti cu la res ou em pre sas que ao tem po da pro mul ga ção 
des ta Cons ti tu i ção ex plo ra rem a in dús tria de ener gia hi dro e lé tri ca, em vir -
tu de ou não de con tra tos, fi ca rão su je i tos às nor mas de re gu la men ta ção que 
fo rem con sa gra das na lei fe de ral, pro ce den do-se, para este efe i to, à re vi são
dos con tra tos exis ten tes.

Art. 13. Den tro de cin co anos, con ta dos da vi gên cia des ta Cons ti -
tu i ção, de ve rão os Esta dos re sol ver as suas ques tões de li mi tes, me di an te
acor do di re to ou ar bi tra men to.

§ 1º Fin do esse pra zo e não es tan do re sol vi das es sas ques tões, o
Pre si den te da Re pú bli ca con vi da rá os Esta dos in te res sa dos a in di ca rem
ár bi tros, e se es tes não che ga rem a acor do na es co lha de um de sem pa ta dor,
cada qual in di ca rá a ma i o ria ab so lu ta dos mi nis tros da Cor te Su pre ma,
fa zen do-se o sor te io do de sem pa ta dor den tre os es co lhi dos por am bas as
par tes.

§ 2º Re cu sa do o ar bi tra men to, o Pre si den te da Re pú bli ca no me a rá
uma co mis são es pe ci al para o es tu do e a de ci são de cada uma das ques tões, 
fi xan do nor mas de pro ces so, que as se gu rem aos in te res sa dos a pro du ção de 
pro vas e ale ga ções.

§ 3º As co mis sões or ga ni za das de ci di rão, afi nal, sem mais re cur -
so, so bre os li mi tes con tra ver ti dos, fa zen do-se a de mar ca ção pelo Ser vi ço
Ge o grá fi co do Exér ci to.
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Art. 14. Na or ga ni za ção da se cre ta ria do Con se lho Fe de ral se rão
obri ga to ri a men te apro ve i ta dos os fun ci o ná ri os da se cre ta ria do an ti go
Se na do Fe de ral.

Art. 15. Será eri gi do um mo nu men to ao Ma re chal De o do ro da
Fon se ca, como ho me na gem ao pro cla ma dor da Re pú bli ca, para o que fica o
Go ver no au to ri za do a abrir o cré di to de 300.000$000.

Art. 16. Será ime di a ta men te ela bo ra do um pla no de re cons tru ção 
eco nô mi ca na ci o nal.

Art. 17. Sal vo o can ce la men to nos ca sos da lei, o alis ta men to de
ele i to res para a ele i ção da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te pre va le ce rá
para os sub se qüen tes.

Art. 18. Fi cam apro va dos os atos do Go ver no Pro vi só rio, in ter -
ven to res fe de ra is nos Esta dos e mais de le ga dos do mes mo Go ver no, e ex clu í -
da qual quer apre ci a ção ju di ci al dos mes mos atos e de seus efe i tos.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca or ga ni za rá, opor tu -
na men te, uma ou vá ri as co mis sões pre si di das por ma gis tra dos fe de ra is
vi ta lí ci os que, apre ci an do, de pla no, as re cla ma ções dos in te res sa dos, emi ti rão
pa re cer so bre a con ve niên cia do apro ve i ta men to des tes nos car gos ou fun ções
pú bli cas que exer ci am a de que te nham sido afas ta dos pelo Go ver no Pro vi -
só rio, ou seus de le ga dos, ou em ou tros cor res pon den tes, logo que pos sí vel,
ex clu í do sem pre o pa ga men to de ven ci men tos atra sa dos ou de qua is quer
in de ni za ções.

Art. 19. É con ce di da anis tia am pla a to dos quan tos te nham co me ti do 
cri mes po lí ti cos até a pre sen te data.

Art. 20. Os pro fes so res dos ins ti tu tos ofi ci a is de en si no su pe ri or,
des ti tu í dos dos seus car gos des de ou tu bro de 1930, te rão ga ran ti das a ina -
mo vi bi li da de, a vi ta li ci e da de e a ir re du ti bi li da de dos ven ci men tos.

Art. 21. São man ti das as gra ti fi ca ções adi ci o na is, por tem po de
ser vi ço, de que es ta vam em gozo os fun ci o ná ri os pú bli cos, des de as da tas
dos de cre tos do Go ver no Pro vi só rio nos 19.565, de 6 de ja ne i ro de 1931 (art. 2º), 
e 19.582, de 12 do mes mo mês e ano (art. 6º).

Art. 22. O Go ver no Fe de ral fará pu bli car em avul so esta Cons ti -
tu i ção, para lar ga dis tri bu i ção gra tu i ta em todo o país, es pe ci al men te aos
alu nos das es co las de en si no su pe ri or e se cun dá rio, e pro mo ve rá cur sos e
con fe rên ci as para lhe di vul gar o co nhe ci men to.

Art. 23. Esta Cons ti tu i ção será pro mul ga da pela Mesa da Assem -
bléia, as si na da pe los De pu ta dos pre sen tes, pu bli ca da na mes ma or to gra fia
usa da na Cons ti tu i ção de 1891, e que fica ado ta da no País, e en tra rá em
vi gor na data da sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 27 de ju nho de 1934.

Extra í do do  Arqui vo Na ci o nal. Rio de Ja ne i ro.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 807



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.6 – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

(16 JULHO 1934)

Nós, os re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, pon do a nos sa
con fi an ça em Deus, re u ni dos em Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te para or ga ni zar um re gi me de mo crá ti co, que
as se gu re à na ção a uni da de, a li ber da de, a jus ti ça e o
bem-es tar so ci al e eco nô mi co, de cre ta mos e pro mul ga mos
a se guin te

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS
 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Fe de ral

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A na ção bra si le i ra, cons ti tu í da pela união per pé tua e in dis -
so lú vel dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os em Esta dos 
Uni dos do Bra sil, man tém como for ma de go ver no, sob o re gi me

re pre sen ta ti vo, a Re pú bli ca Fe de ra ti va pro cla ma da em 15 de no vem bro de
1889.

Art. 2º To dos os po de res ema nam do povo, e em nome dele são
exer ci dos.

Art. 3º São ór gãos da so be ra nia na ci o nal, den tro dos li mi tes
cons ti tu ci o na is, os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, in de pen den tes
e co or de na dos en tre si.

§ 1º É ve da do aos Po de res cons ti tu ci o na is de le gar as suas atri bu i -
ções.



§ 2º O ci da dão in ves ti do na fun ção de um de les não po de rá exer cer 
a de ou tro.

Art. 4º O Bra sil só de cla ra rá guer ra se não cou ber ou ma lo grar-se 
o re cur so do ar bi tra men to; e não se em pe nha rá ja ma is em guer ra de con quis ta, 
di re ta ou in di re ta men te, por si ou em ali an ça com ou tra na ção.

Art. 5º Com pe te pri va ti va men te à União:

I – man ter re la ções com os Esta dos es tran ge i ros, no me ar os
mem bros do cor po di plo má ti co e con su lar, e ce le brar tra ta dos e con ven ções 
in ter na ci o na is;

II – con ce der ou ne gar pas sa gem a for ças es tran ge i ras pelo ter ri -
tó rio na ci o nal;

III – de cla rar a guer ra e fa zer a paz;
IV – re sol ver de fi ni ti va men te so bre os li mi tes do ter ri tó rio na -

ci o nal;
V – or ga ni zar a de fe sa ex ter na, a po lí ti ca e se gu ran ça das fron te i ras

e as For ças Arma das;
VI – au to ri zar a pro du ção e fis ca li zar o co mér cio de ma te ri al de

guer ra de qual quer na tu re za;
VII – man ter o ser vi ço de cor re i os;
VIII – ex plo rar ou dar em con ces são os ser vi ços de te lé gra fos,

ra di o co mu ni ca ção e na ve ga ção aé rea, in clu si ve as ins ta la ções de pou so,
bem como as vias fér re as que li guem di re ta men te por tos ma rí ti mos a fron -
te i ras na ci o na is, ou trans po nham os li mi tes de um Esta do;

IX – es ta be le cer o pla no na ci o nal de vi a ção fér rea e o de es tra das
de ro da gem, e re gu la men tar o trá fe go ro do viá rio in te res ta du al;

X – cri ar e man ter al fân de gas e en tre pos tos;
XI – pro ver aos ser vi ços da po lí cia ma rí ti ma e por tuá ria, sem

pre ju í zo dos ser vi ços po li ci a is dos es ta dos;
XII – fi xar o sis te ma mo ne tá rio, cu nhar e emi tir mo e da, ins ti tu ir

ban co de emis são;
XIII – fis ca li zar as ope ra ções de ban cos, se gu ros e ca i xas eco nô -

mi cas par ti cu la res;
XIV – tra çar as di re tri zes da edu ca ção na ci o nal;
XV – or ga ni zar de fe sa per ma nen te con tra os efe i tos da seca nos

es ta dos do nor te;
XVI – or ga ni zar a ad mi nis tra ção dos ter ri tó ri os e do Dis tri to

Fe de ral, e os ser vi ços ne les re ser va dos à União;
XVII – fa zer o re cen se a men to ge ral da po pu la ção;
XVIII – con ce der anis tia;
XIX – le gis lar so bre:
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a) di re i to pe nal, co mer ci al, ci vil, aé reo e pro ces su al; re gis tros
pú bli cos e jun tas co mer ci a is;

b) di vi são ju di ciá ria da União, do Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os,
e or ga ni za ção dos ju í zos e tri bu na is res pec ti vos;

c) nor mas fun da men ta is do di re i to ru ral, do re gi me pe ni ten ciá rio,
da ar bi tra gem co mer ci al, da as sis tên cia so ci al, da as sis tên cia ju di ciá ria e das 
es ta tís ti cas de in te res se co le ti vo;

d) de sa pro pri a ções, re qui si ções ci vis e mi li ta res, em tem po de
guer ra;

e) re gi me de por tos e na ve ga ção de ca bo ta gem, as se gu ra da a
ex clu si vi da de des ta, quan to a mer ca do ria, aos na vi os na ci o na is;

f) ma té ria ele i to ral da União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, in clu si -
ve alis ta men to, pro ces so das ele i ções, apu ra ção, re cur sos, pro cla ma ção dos
ele i tos e ex pe di ção de di plo mas;

g) na tu ra li za ção, en tra da e ex pul são de es tran ge i ros, ex tra di ção;
emi gra ção e imi gra ção, que de ve rá ser re gu la da e ori en ta da, po den do ser
pro i bi da, to tal men te, ou em ra zão da pro ce dên cia;

h) sis te ma de me di das;
i) co mér cio ex te ri or e in te res ta du al, ins ti tu i ções de cré di to; câm bio

e trans fe rên cia de va lo res para fora do país; nor mas ge ra is so bre o tra ba lho,
a pro du ção e o con su mo, po den do es ta be le cer li mi ta ções exi gi das pelo bem
pú bli co;

j) bens do do mí nio fe de ral, ri que zas do sub so lo, mi ne ra ção, me ta -
lur gia, águas, ener gia hi dro e lé tri ca, flo res tas, caça e pes ca e a sua ex plo ra ção;

k) con di ções de ca pa ci da de para o exer cí cio de pro fis sões li be ra is 
e téc ni co-ci en tí fi cas, as sim como do jor na lis mo;

l) or ga ni za ção, ins tru ção, jus ti ça e ga ran ti as das for ças po li ci a is
dos es ta dos, e con di ções ge ra is da sua uti li za ção em caso de mo bi li za ção ou 
de guer ra;

m) in cor po ra ção dos sil ví co las à co mu nhão na ci o nal.
§ 1º Os atos, de ci sões e ser vi ços fe de ra is se rão exe cu ta dos em

todo o país por fun ci o ná ri os da União, ou, em ca sos es pe ci a is, pe los dos
es ta dos, me di an te acor do com os res pec ti vos go ver nos.

§ 2º Os es ta dos te rão pre fe rên cia para a con ces são fe de ral, nos
seus ter ri tó ri os; de vias fér re as, de ser vi ços por tuá ri os, de na ve ga ção aé rea,
de te lé gra fos e de ou tros de uti li da de pú bli ca, e bem as sim para a aqui si ção
dos bens ali e ná ve is da União. Para aten der às suas ne ces si da des ad mi nis -
tra ti vas, os es ta dos po de rão man ter ser vi ços de ra di o co mu ni ca ção.

§ 3º A com pe tên cia fe de ral para le gis lar so bre as ma té ri as dos nos

XIV e XIX, le tras c e i, in fine, e so bre re gis tros pú bli cos, de sa pro pri a ções,
ar bi tra gem co mer ci al, jun tas co mer ci a is e res pec ti vos pro ces sos; re qui si ções 
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ci vis e mi li ta res, ra di o co mu ni ca ção, emi gra ção, imi gra ção e ca i xas eco nô mi cas; 
ri que zas do sub so lo, mi ne ra ção, me ta lur gia, águas, ener gia hi dro e lé tri ca,
flo res tas, caça e pes ca e a sua ex plo ra ção, não ex clui a le gis la ção es ta du al
su ple ti va ou com ple men tar so bre as mes mas ma té ri as. As leis es ta du a is,
nes tes ca sos, po de rão, aten den do às pe cu li a ri da des lo ca is, su prir as la cu nas 
ou de fi ciên ci as da le gis la ção fe de ral, sem dis pen sar as exi gên ci as des ta.

§ 4º As li nhas te le grá fi cas das es tra das de fer ro, des ti na das ao
ser vi ço do seu trá fe go, con ti nu a rão a ser uti li za das no ser vi ço pú bli co em
ge ral, como sub si diá ri as da rede te le grá fi ca da União, su je i tas, nes sa uti li za ção, 
às con di ções es ta be le ci das em lei or di ná ria.

Art. 6º Com pe te tam bém, pri va ti va men te, à União:
I – de cre tar im pos tos:
a) so bre a im por ta ção de mer ca do ri as de pro ce dên cia es tran ge i ra;
b) de con su mo de qua is quer mer ca do ri as, ex ce to os com bus tí ve -

is de mo tor à ex plo são;
c) de ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za, ex ce tu a da a ren da 

ce du lar de imó ve is;
d) de trans fe rên cia de fun dos para o ex te ri or;
e) so bre atos ema na dos do seu go ver no, ne gó ci os da sua eco no -

mia e ins tru men tos de con tra tos ou atos re gu la dos por lei fe de ral;
f) nos ter ri tó ri os, ain da, os que a Cons ti tu i ção atri bui aos es ta dos;

II – co brar ta xas te le grá fi cas, pos ta is e de ou tros ser vi ços fe de ra is;
de en tra da, sa í da e es ta dia de na vi os e ae ro na ves, sen do li vre o co mér cio de 
ca bo ta gem às mer ca do ri as na ci o na is, e às es tran ge i ras que já te nham pago
im pos to de im por ta ção.

Art. 7º Com pe te pri va ti va men te aos es ta dos:
I – de cre tar a Cons ti tu i ção e as leis por que se de vam re ger, res -

pe i ta dos os se guin tes prin cí pi os:
a) for ma re pu bli ca na re pre sen ta ti va;
b) in de pen dên cia e co or de na ção de po de res;
c) tem po ra ri e da de das fun ções ele ti vas, li mi ta da aos mes mos

pra zos dos car gos fe de ra is cor res pon den tes, e pro i bi da a re e le i ção de go -
ver na do res e pre fe i tos para o pe río do ime di a to;

d) au to no mia de mu ni cí pi os;
e) ga ran ti as do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co lo ca is;
f) pres ta ção de con tas da ad mi nis tra ção;
g) pos si bi li da de de re for ma cons ti tu ci o nal e com pe tên cia do Po der

Le gis la ti vo para de cre tá-la;
h) re pre sen ta ção das pro fis sões;
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II – pro ver, a ex pen sas pró pri as, às ne ces si da des da sua ad mi nis -
tra ção, de ven do, po rém, a União pres tar so cor ros ao Esta do que, em caso de 
ca la mi da de pú bli ca, os so li ci tar;

III – ela bo rar leis su ple ti vas ou com ple men ta res da le gis la ção
fe de ral, nos ter mos do art. 5º, § 3º;

IV – exer cer, em ge ral, todo e qual quer po der ou di re i to, que lhes 
não for ne ga do ex plí ci ta ou im pli ci ta men te por cláu su la ex pres sa des ta
Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Po dem os es ta dos, me di an te acor do com o go ver no 
da União, in cum bir fun ci o ná ri os fe de ra is de exe cu tar leis e ser vi ços es ta du a is 
e atos ou de ci sões das suas au to ri da des.

Art. 8º Tam bém com pe te pri va ti va men te aos es ta dos:

I – de cre tar im pos tos so bre:
a) pro pri e da de ter ri to ri al, ex ce to a ur ba na;
b) trans mis são de pro pri e da de ca u sa mor tis;
c) trans mis são de pro pri e da de imo bi liá ria in ter vi vos, in clu si ve a

sua in cor po ra ção ao ca pi tal de so ci e da de;
d) con su mo de com bus tí ve is de mo tor à ex plo são;
e) ven das e con sig na ções efe tu a das por co mer ci an tes e pro du to -

res, in clu si ve os in dus tri a is, fi can do isen ta a pri me i ra ope ra ção do pe que no
pro du tor, como tal de fi nin do na lei es ta du al;

f) ex por ta ção das mer ca do ri as de sua pro du ção até o má xi mo de
dez por cen to ad va lo rem, ve da dos qua is quer adi ci o na is;

g) in dús tri as e pro fis sões;
h) atos ema na dos do seu go ver no e ne gó cio da sua eco no mia, ou

re gu la dos por lei es ta du al;
II – co brar ta xas de ser vi ços es ta du a is. 

§ 1º O im pos to de ven das será uni for me, sem dis tin ção de pro ce -
dên cia, des ti no ou es pé cie dos pro du tos.

§ 2º O im pos to de in dús tri as e pro fis sões será lan ça do pelo es ta do e 
ar re ca da do por este e pelo mu ni cí pio em par tes igua is.

§ 3º Em ca sos ex cep ci o na is, o Se na do Fe de ral po de rá au to ri zar,
por tem po de ter mi na do, o au men to do im pos to de ex por ta ção, além do
li mi te fi xa do na le tra f do nº I.

§ 4º O im pos to so bre trans mis são de bens cor pó re os cabe ao
Esta do em cujo ter ri tó rio se achem si tu a dos; e o de trans mis são ca u sa mor tis
de bens in cor pó re os, in clu si ve de tí tu los e cré di tos, ao Esta do onde se ti ver
aber to a su ces são. Qu an do esta se haja aber to no ex te ri or, será de vi do o
im pos to ao Esta do em cujo ter ri tó rio os va lo res da he ran ça fo rem li qui da dos, 
ou trans fe ri dos aos her de i ros.
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Art. 9º É fa cul ta do à União e aos es ta dos ce le brar acor dos para a
me lhor co or de na ção e de sen vol vi men to dos res pec ti vos ser vi ços, e, es pe ci al -
men te, para a uni for mi za ção de leis, re gras ou prá ti cas, ar re ca da ção de im pos -
tos, pre ven ção e re pres são da cri mi na li da de e per mu ta de in for ma ções.

Art. 10. Com pe te con cor ren te men te à União e aos es ta dos:

I – ve lar na guar da da Cons ti tu i ção e das leis;
II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli cas;
III – pro te ger as be le zas na tu ra is e os mo nu men tos de va lor his -

tó ri co ou ar tís ti co, po den do im pe dir a eva são de obras de arte;
IV – pro mo ver a co lo ni za ção;
V – fis ca li zar a apli ca ção das leis so ci a is;
VI – di fun dir a ins tru ção pú bli ca em to dos os seus gra us;
VII – cri ar ou tros im pos tos, além dos que lhes são atri bu í dos pri -

va ti va men te.
Pa rá gra fo úni co. A ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o

nº VII será fe i ta pe los es ta dos, que en tre ga rão, den tro do pri me i ro tri mes tre
do exer cí cio se guin te, trin ta por cen to à União, e vin te por cen to aos mu ni cí pi os
de onde te nham pro vin do. Se o es ta do fal tar ao pa ga men to das quo tas
de vi das à União ou aos mu ni cí pi os, o lan ça men to e a ar re ca da ção pas sa rão
a ser fe i tos pelo Go ver no Fe de ral, que atri bu i rá, nes se caso, trin ta por cen to
ao es ta do e vin te por cen to aos mu ni cí pi os.

Art. 11. É ve da da a bi tri bu ta ção, pre va le cen do o im pos to de cre -
ta do pela União quan do a com pe tên cia for con cor ren te. Sem pre ju í zo do
re cur so ju di ci al que cou ber, in cum be ao Se na do Fe de ral, ex of fi cio ou me di an te
pro vo ca ção de qual quer con tri bu in te, de cla rar a exis tên cia da bi tri bu ta ção e 
de ter mi nar a qual dos dois tri bu tos cabe a pre va lên cia.

Art. 12. A União não in ter vi rá em ne gó ci os pe cu li a res aos es ta dos,
sal vo:

I – para man ter a in te gri da de na ci o nal;
II – para re pe lir in va são es tran ge i ra, ou de um es ta do em ou tro;
III – para pôr ter mo à guer ra ci vil;
IV – para ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res pú -

bli cos es ta du a is;
V – para as se gu rar a ob ser vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is

es pe ci fi ca dos nas le tras a a h do art. 7º, nº I, e a exe cu ção das leis fe de ra is;
VI – para re or ga ni zar as fi nan ças do Esta do que, sem mo ti vo de

for ça ma i or, sus pen der, por mais de dois anos con se cu ti vos, o ser vi ço da
sua dí vi da fun da da;

VII – para a exe cu ção de or dens e de ci sões dos ju í zes e tri bu na is
fe de ra is.
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§ 1º Na hi pó te se do nº VI, as sim como para as se gu rar a ob ser -
vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is (art. 7º, nº I), a in ter ven ção será de cre -
ta da por lei fe de ral, que lhe fi xa rá a am pli tu de e a du ra ção, pror ro gá vel por 
nova lei. A Câ ma ra dos De pu ta dos po de rá ele ger o in ter ven tor, ou au to ri zar o 
pre si den te da Re pú bli ca a no meá-lo.

§ 2º Ocor ren do o pri me i ro caso do nº V, a in ter ven ção só se efe tu a -
rá de po is que a Cor te Su pre ma, me di an te pro vo ca ção do pro cu ra dor-ge ral
da Re pú bli ca, to mar co nhe ci men to da lei que a te nha de cre ta do a lhe de cla -
rar a cons ti tu ci o na li da de.

§ 3º Entre as mo da li da des de im pe di men to do li vre exer cí cio dos 
po de res pú bli cos es ta du a is (nº IV), se in clu em: a) o obs tá cu lo à exe cu ção de
leis e de cre tos do Po der Le gis la ti vo e às de ci sões e or dens dos ju í zes e tri bu -
na is; b) a fal ta in jus ti fi ca da do pa ga men to, por mais de três me ses, no mes mo
exer cí cio fi nan ce i ro, dos ven ci men tos de qual quer mem bro do Po der Ju di -
ciá rio.

§ 4º A in ter ven ção não sus pen de se não a lei es ta du al que a te nha 
mo ti va do, e só tem po ra ri a men te in ter rom pe o exer cí cio das au to ri da des
que lhes de ram ca u sa e cuja res pon sa bi li da de será pro mo vi da.

§ 5º Na es pé cie do nº VII, e tam bém para ga ran tir o li vre exer cí cio
do Po der Ju di ciá rio lo cal, a in ter ven ção será re qui si ta da ao pre si den te da
Re pú bli ca pela Cor te Su pre ma, ou pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral,
con for me o caso, po den do o re qui si tan te co mis si o nar o juiz que tor ne efe ti va
ou fis ca li ze a exe cu ção da or dem ou de ci são.

§ 6º Com pe te ao pre si den te da Re pú bli ca:
a) exe cu tar a in ter ven ção de cre ta da por lei fe de ral ou re qui si ta da 

pelo Po der Ju di ciá rio, fa cul tan do ao in ter ven tor de sig na do to dos os me i os
de ação que se fa çam ne ces sá ri os;

b) de cre tar a in ter ven ção: para as se gu rar a exe cu ção das leis
fe de ra is; nos ca sos dos nos I e II; no do nº III, com pré via au to ri za ção do
Se na do Fe de ral; no do nº IV, por so li ci ta ção dos Po de res Le gis la ti vo ou Exe -
cu ti vo lo ca is; sub me ten do em to das as hi pó te ses o seu ato à apro va ção ime -
di a ta do Po der Le gis la ti vo, para o que logo o con vo ca rá.

§ 7º Qu an do o pre si den te da Re pú bli ca de cre tar a in ter ven ção,
no mes mo ato lhe fi xa rá o pra zo e o ob je to, es ta be le ce rá os ter mos em que
deve ser exe cu ta da, e no me a rá o in ter ven tor, se for ne ces sá rio.

§ 8º No caso do nº IV, os re pre sen tan tes dos po de res es ta du a is
ele ti vos po dem so li ci tar in ter ven ção so men te quan do o Tri bu nal Su pe ri or
de Jus ti ça Ele i to ral lhes ates tar a le gi ti mi da de, ou vin do este, quan do for o
caso, o tri bu nal in fe ri or que hou ver jul ga do de fi ni ti va men te as ele i ções.
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Art. 13. Os mu ni cí pi os se rão or ga ni za dos de for ma que lhes fi que
as se gu ra da a au to no mia em tudo quan to res pe i te ao seu pe cu li ar in te res se,
e es pe ci al men te:

I – a ele ti vi da de do pre fe i to e dos ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci pal,
po den do aque le ser ele i to por esta;

II – a de cre ta ção dos seus im pos tos e ta xas, e a ar re ca da ção e
apli ca ção das suas ren das;

III – a or ga ni za ção dos ser vi ços de sua com pe tên cia.
§ 1º O pre fe i to po de rá ser de no me a ção do go ver no do Esta do no 

mu ni cí pio da ca pi tal e nas es tân ci as hi dro mi ne ra is.
§ 2º Além da que les de que par ti ci pam, ex vi dos arts. 8º, § 2º, e 10, 

pa rá gra fo úni co, e dos que lhes fo rem trans fe ri dos pelo Esta do, per ten cem
aos mu ni cí pi os:

I – o im pos to de li cen ças;
II – os im pos tos pre di al e ter ri to ri al ur ba nos, co bra do o pri me i ro

sob a for ma de dé ci ma ou de cé du la de ren da;
III – o im pos to so bre di ver sões pú bli cas;
IV – o im pos to ce du lar so bre a ren da de imó ve is ru ra is;
V – as ta xas so bre ser vi ços mu ni ci pa is.
§ 3º É fa cul ta do ao es ta do a cri a ção de um ór gão de as sis tên cia

téc ni ca à ad mi nis tra ção mu ni ci pal e fis ca li za ção das suas fi nan ças.
§ 4º Tam bém lhe é per mi ti do in ter vir nos mu ni cí pi os, a fim de

lhes re gu la ri zar as fi nan ças, quan do se ve ri fi car im pon tu a li da de nos ser vi ços
de em prés ti mos ga ran ti dos pelo es ta do, ou fal ta de pa ga men to da sua dí vi da 
fun da da por dois anos con se cu ti vos, ob ser va das, na qui lo em que fo rem
apli cá ve is, as nor mas do art. 12.

Art. 14. Os es ta dos po dem in cor po rar-se en tre si, sub di vi dir-se
ou des mem brar-se, para se ane xar a ou tros ou for mar no vos es ta dos, me di an te 
aqui es cên cia das res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas em duas le gis la tu ras
su ces si vas e apro va ção por lei fe de ral.

Art. 15. O Dis tri to Fe de ral será ad mi nis tra do por um pre fe i to, de
no me a ção do pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do Fe de ral, e 
de mis sí vel ad nu tum, ca ben do as fun ções de li be ra ti vas a uma Câ ma ra
Mu ni ci pal ele ti va. As fon tes de re ce i ta do Dis tri to Fe de ral são as mes mas
que com pe tem aos es ta dos e mu ni cí pi os, ca ben do-lhe to das as des pe sas de
ca rá ter lo cal.

Art. 16. Além do Acre, cons ti tu i rão ter ri tó ri os na ci o na is ou tros
que ve nham a per ten cer à União, por qual quer tí tu lo le gí ti mo.

§ 1º Logo que ti ver 300.000 ha bi tan tes e re cur sos su fi ci en tes para
a ma nu ten ção dos ser vi ços pú bli cos, o Ter ri tó rio po de rá ser, por lei es pe ci -
al, eri gi do em Esta do.
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§ 2º A lei as se gu ra rá a au to no mia dos mu ni cí pi os em que se di vi dir 
o ter ri tó rio.

§ 3º O ter ri tó rio do Acre será or ga ni za do sob o re gi me de pre fe i -
tu ras au tô no mas, man ti da, po rém, a uni da de ad mi nis tra ti va ter ri to ri al, por
in ter mé dio de um de le ga do da União, sen do pré via e eqüi ta ti va men te
dis tri bu í das as ver bas des ti na das às ad mi nis tra ções lo ca is e ge ral.

Art. 17. É ve da do à União, aos es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
mu ni cí pi os:

I – cri ar dis tin ções en tre bra si le i ros na tos ou pre fe rên ci as em fa vor 
de uns con tra ou tros es ta dos;

II – es ta be le cer, sub ven ci o nar ou em ba ra çar o exer cí cio de cul tos
re li gi o sos;

III – ter re la ção de ali an ça ou de pen dên cia com qual quer cul to
ou igre ja, sem pre ju í zo da co la bo ra ção re cí pro ca em prol do in te res se co le ti vo;

IV – ali e nar ou ad qui rir imó ve is, ou con ce der pri vi lé gio, sem lei
es pe ci al que o au to ri ze;

V – re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos;
VI – ne gar a co o pe ra ção dos res pec ti vos fun ci o ná ri os, no in te res se 

dos ser vi ços cor re la ti vos;
VII – co brar qua is quer tri bu tos sem lei es pe ci al que os au to ri ze

ou fazê-los in ci dir so bre efe i tos já pro du zi dos por atos ju rí di cos per fe i tos;
VIII – tri bu tar os com bus tí ve is pro du zi dos no país para mo to res

à ex plo são;
IX – co brar, sob qual quer de no mi na ção, im pos tos in te res ta du a is, 

in ter mu ni ci pa is, de vi a ção ou de trans por te, ou qua is quer tri bu tos que, no
ter ri tó rio na ci o nal, gra vem ou per tur bem a li vre cir cu la ção de bens ou
pes so as e dos ve í cu los que os trans por ta rem;

X – tri bu tar bens, ren das e ser vi ços uns dos ou tros, es ten den do-se
a mes ma pro i bi ção às con ces sões de ser vi ços pú bli cos, quan to aos pró pri os
ser vi ços con ce di dos e ao res pec ti vo apa re lha men to ins ta la do e uti li za do
ex clu si va men te para o ob je to da con ces são.

Pa rá gra fo úni co. A pro i bi ção cons tan te do no X não im pe de a
co bran ça de ta xas re mu ne ra tó ri as de vi das pe los con ces si o ná ri os de ser vi ços 
pú bli cos. 

Art. 18. É ve da do à União de cre tar im pos tos que não se jam uni -
for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal, ou que im por tem dis tin ção em fa vor
dos por tos de uns con tra os de ou tros es ta dos.

Art. 19. É de fe so aos es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os:
I – ado tar, para fun ções pú bli cas idên ti cas, de no mi na ção di fe ren te

da es ta be le ci da nes ta Cons ti tu i ção;
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II – re je i tar a mo e da le gal em cir cu la ção;
III – de ne gar a ex tra di ção de cri mi no sos, re cla ma da de acor do

com as leis da União, pe las jus ti ças de ou tros es ta dos, do Dis tri to Fe de ral
ou dos ter ri tó ri os;

IV – es ta be le cer di fe ren ça tri bu tá ria, em ra zão da pro ce dên cia,
en tre bens de qual quer na tu re za;

V – con tra ir em prés ti mo ex ter no sem pré via au to ri za ção do
Se na do Fe de ral.

Art. 20. São do do mí nio da União:
I – os bens que a esta per ten cem, nos ter mos das leis atu al men te

em vi gor;
II – os la gos e qua is quer cor ren tes em ter re nos do seu do mí nio,

ou que ba nhem mais de um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro;

III – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas fron te i ri ças.
Art. 21. São do do mí nio dos es ta dos:
I – os bens da pro pri e da de des tes pela le gis la ção atu al men te em

vi gor, com as res tri ções do ar ti go an te ce den te;
II – as mar gens dos rios e la gos na ve gá ve is des ti na das ao uso

pú bli co, se por al gum tí tu lo não fo rem do do mí nio fe de ral, mu ni ci pal ou
par ti cu lar.

CAPÍTULO II
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 22. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
com a co la bo ra ção do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Cada le gis la tu ra du ra rá qua tro anos.
Art. 23. A Câ ma ra dos De pu ta dos com põe-se de re pre sen tan tes

do povo, ele i tos me di an te sis te ma pro por ci o nal e su frá gio uni ver sal, igual e 
di re to, e de re pre sen tan tes ele i tos pe las or ga ni za ções pro fis si o na is, na for -
ma que a lei in di car.

§ 1º O nú me ro de de pu ta dos será fi xa do por lei; os do povo,
pro por ci o nal men te à po pu la ção de cada es ta do e do Dis tri to Fe de ral, não
po den do ex ce der de um por 150 mil ha bi tan tes, até o má xi mo de vin te, e,
des te li mi te para cima, de um por 250 mil ha bi tan tes; os das pro fis sões, em
to tal equi va len te a um quin to da re pre sen ta ção po pu lar. Os ter ri tó ri os ele -
ge rão dois de pu ta dos.
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§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de ter mi na rá, com a
ne ces sá ria an te ce dên cia, e de acor do com os úl ti mos côm pu tos ofi ci a is da
po pu la ção, o nú me ro de de pu ta dos do povo que de vem ser ele i tos em cada
um dos es ta dos e no Dis tri to Fe de ral.

§ 3º Os de pu ta dos das pro fis sões se rão ele i tos na for ma da lei
or di ná ria, por su frá gio in di re to das as so ci a ções pro fis si o na is, com pre en di das 
para esse efe i to, com os gru pos afins res pec ti vos, nas qua tro di vi sões se guin tes:
la vou ra e pe cuá ria; in dús tria; co mér cio e trans por tes; pro fis sões li be ra is e
fun ci o ná ri os pú bli cos.

§ 4º O to tal dos de pu ta dos das três pri me i ras ca te go ri as será, no
mí ni mo, de seis sé ti mos da re pre sen ta ção pro fis si o nal, dis tri bu í dos igual -
men te en tre elas, di vi din do-se cada uma em cír cu los cor res pon den tes ao
nú me ro de de pu ta dos que lhe ca i ba, di vi di do por dois a fim de ga ran tir a
re pre sen ta ção igual de em pre ga dos e de em pre ga do res. O nú me ro de cír cu los
da quar ta ca te go ria cor res pon de rá ao dos seus de pu ta dos.

§ 5º Exce tu a da a quar ta ca te go ria, ha ve rá em cada cír cu lo pro fis -
si o nal dois gru pos ele i to ra is dis tin tos: um, das as so ci a ções de em pre ga do res,
ou tro, das as so ci a ções de em pre ga dos.

§ 6º Os gru pos se rão cons ti tu í dos de de le ga dos das as so ci a ções,
ele i tos me di an te su frá gio se cre to, igual e in di re to, por gra us su ces si vos.

§ 7º Na dis cri mi na ção dos cír cu los, a lei de ve rá as se gu rar a re pre -
sen ta ção das ati vi da des eco nô mi cas e cul tu ra is do país.

§ 8º Nin guém po de rá exer cer o di re i to de voto em mais de uma
as so ci a ção pro fis si o nal.

§ 9º Nas ele i ções re a li za das em tais as so ci a ções, não vo ta rão os
es tran ge i ros.

Art. 24. São ele gí ve is para a Câ ma ra dos De pu ta dos os bra si le i ros
na tos, alis ta dos ele i to res e ma i o res de 25 anos; os re pre sen tan tes das pro fis sões 
de ve rão, ain da, per ten cer a uma as so ci a ção com pre en di da na clas se e gru po 
que os ele ge rem.

Art. 25. A Câ ma ra dos De pu ta dos re ú ne-se anu al men te, no dia 3
de maio, na ca pi tal da Re pú bli ca, sem de pen dên cia de con vo ca ção, e fun ci o na
du ran te seis me ses, po den do ser con vo ca da ex tra or di na ri a men te por ini ci a -
ti va de um ter ço dos seus mem bros, pela se ção per ma nen te do Se na do
Fe de ral ou pelo pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 26. So men te à Câ ma ra dos De pu ta dos in cum be ele ger a sua
Mesa, re gu lar a sua pró pria po lí cia, or ga ni zar a sua se cre ta ria, com ob ser -
vân cia do art. 39, nº 6, e o seu re gi men to in ter no, no qual se as se gu ra rá,
quan to pos sí vel, em to das as co mis sões, a re pre sen ta ção pro por ci o nal das
cor ren tes de opi nião nela de fi ni das.
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Pa rá gra fo úni co. Com pe te-lhe tam bém re sol ver so bre o adi a men to
ou a pror ro ga ção da ses são le gis la ti va, com a co la bo ra ção do Se na do Fe de ral,
sem pre que es ti ver re u ni do.

Art. 27. Du ran te o pra zo das suas ses sões, a Câ ma ra dos De pu ta dos
fun ci o na rá to dos os dias úte is, com a pre sen ça de um dé ci mo pelo me nos
dos seus mem bros, e, sal vo se re sol ver o con trá rio, em ses sões pú bli cas. As
de li be ra ções, a não ser nos ca sos ex pres sos nes ta Cons ti tu i ção, se rão to ma das
por ma i o ria de vo tos, pre sen te a me ta de e mais um dos seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhu ma al te ra ção re gi men tal será apro va da
sem pro pos ta es cri ta, im pres sa, dis tri bu í da em avul sos e dis cu ti da pelo me nos
em dois dias de ses são.

Art. 28. A Câ ma ra dos De pu ta dos re u nir-se-á em ses são con jun ta 
com o Se na do Fe de ral, sob a di re ção da Mesa des te, para a ina u gu ra ção
so le ne da ses são le gis la ti va, para ela bo rar o re gi men to co mum, re ce ber o
com pro mis so do pre si den te da Re pú bli ca e ele ger o pre si den te subs ti tu to,
no caso do art. 52, § 3º.

Art. 29. Ina u gu ra da a Câ ma ra dos De pu ta dos, pas sa rá ao exa me
e jul ga men to das con tas do pre si den te da Re pú bli ca, re la ti vas ao exer cí cio
an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Se o Pre si den te da Re pú bli ca não as pres tar, a
Câ ma ra dos De pu ta dos ele ge rá uma co mis são para or ga ni zá-las; e, con for me
o re sul ta do, de ter mi na rá as pro vi dên ci as para a pu ni ção dos que fo rem acha -
dos em cul pa.

Art. 30. Os de pu ta dos re ce be rão uma aju da de cus to por ses são
le gis la ti va e du ran te a mes ma per ce be rão um sub sí dio pe cu niá rio men sal,
fi xa dos uma e ou tro no úl ti mo ano de cada le gis la tu ra para a se guin te.

Art. 31. Os de pu ta dos são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras 
e vo tos no exer cí cio das fun ções do man da to.

Art. 32. Os de pu ta dos, des de que ti ve rem re ce bi do di plo ma até a 
ex pe di ção dos di plo mas para a le gis la tu ra sub se qüen te, não po de rão ser
pro ces sa dos cri mi nal men te, nem pre sos, sem li cen ça da Câ ma ra, sal vo caso
de fla grân cia em cri me ina fi an çá vel. Esta imu ni da de é ex ten si va ao su plen te
ime di a to do de pu ta do em exer cí cio.

§ 1º A pri são em fla gran te de cri me ina fi an çá vel será logo co mu -
ni ca da ao pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a re mes sa do auto e
dos de po i men tos to ma dos, para que ela re sol va so bre a sua le gi ti mi da de de 
con ve niên cia, e au to ri ze, ou não, a for ma ção da cul pa.

§ 2º Em tem po de guer ra, os de pu ta dos, ci vis ou mi li ta res, in cor -
po ra dos às For ças Arma das por li cen ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, fi ca rão
su je i tos às leis e obri ga ções mi li ta res.

Art. 33. Ne nhum de pu ta do, des de a ex pe di ção do di plo ma,
po de rá:
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1) ce le brar con tra to com a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal;

2) ace i tar ou exer cer car go, co mis são ou em pre go pú bli co re mu -
ne ra dos, sal vas as ex ce ções pre vis tas nes te ar ti go e no art. 62.

§ 1º Des de que seja em pos sa do, ne nhum de pu ta do po de rá:
1) ser di re tor, pro pri e tá rio ou só cio de em pre sa be ne fi ci a da com

pri vi lé gio, isen ção ou fa vor, em vir tu de de con tra to com a ad mi nis tra ção
pú bli ca;

2) ocu par car go pú bli co, de que seja de mis sí vel ad nu tum;
3) acu mu lar um man da to com ou tro de ca rá ter le gis la ti vo, fe de ral,

es ta du al ou mu ni ci pal;
4) pa tro ci nar ca u sas con tra a União, os es ta dos ou mu ni cí pi os.
§ 2º É per mi ti do ao de pu ta do, me di an te li cen ça pré via da Câ ma ra,

de sem pe nhar mis são di plo má ti ca, não pre va le cen do nes te caso o dis pos to
no art. 34.

§ 3º Du ran te as ses sões da Câ ma ra, o de pu ta do fun ci o ná rio ci vil
ou mi li tar con ta rá, por duas le gis la tu ras, no má xi mo, tem po para pro mo ção,
apo sen ta do ria ou re for ma, e só re ce be rá dos co fres pú bli cos aju da de cus to
e sub sí dio, sem ou tro qual quer pro ven to do pos to ou car go que ocu pe,
po den do, na vi gên cia do man da to, ser pro mo vi do uni ca men te por an ti güi -
da de, sal vos os ca sos do art. 32, § 2º.

§ 4º No in ter va lo das ses sões, o de pu ta do po de rá re as su mir as
suas fun ções ci vis, ca ben do-lhe en tão as van ta gens cor res pon den tes à sua
con di ção, ob ser van do-se, quan to ao mi li tar, o dis pos to no art. 164, pa rá gra fo
úni co.

§ 5º A in fra ção des te ar ti go e seu § 1º im por ta a per da do man da to,
de cre ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, me di an te pro vo ca ção
do pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, de de pu ta do ou de ele i tor, ga ran -
tin do-se ple na de fe sa ao in te res sa do.

Art. 34. Impor ta re nún cia do man da to a au sên cia do de pu ta do às 
ses sões du ran te seis me ses con se cu ti vos.

Art. 35. Nos ca sos dos arts. 33, § 2º, e 62, e no de vaga por per da
do man da to, re nún cia ou mor te do de pu ta do, será con vo ca do o su plen te na 
for ma da lei ele i to ral. Se o caso for de vaga e não hou ver su plen te, pro ce -
der-se-á à ele i ção, sal vo se fal ta rem me nos de três me ses para se en cer rar a
úl ti ma ses são da le gis la tu ra.

Art. 36. A Câ ma ra dos De pu ta dos cri a rá co mis sões de in qué ri to
so bre fa tos de ter mi na dos, sem pre que o re que rer a ter ça par te, pelo me nos,
dos seus mem bros.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se a tais in qué ri tos as nor mas do
pro ces so pe nal, in di ca das no re gi men to in ter no.
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Art. 37. A Câ ma ra dos De pu ta dos pode con vo car qual quer mi nis -
tro de Esta do para pe ran te ela pres tar in for ma ções so bre ques tões pré via e
ex pres sa men te de ter mi na das, ati nen tes a as sun tos do res pec ti vo mi nis té rio. 
A fal ta de com pa rên cia do mi nis tro, sem jus ti fi ca ção, im por ta cri me de
res pon sa bi li da de.

§ 1º Igual fa cul da de, e nos mes mos ter mos, cabe às suas co mis sões.
§ 2º A Câ ma ra dos De pu ta dos, ou as suas co mis sões, de sig na rão

dia e hora para ou vir os mi nis tros de Esta do que lhes que i ram so li ci tar pro -
vi dên ci as le gis la ti vas ou pres tar es cla re ci men tos.

Art. 38. O voto será se cre to nas ele i ções e nas de li be ra ções so bre
ve tos e con tas do pre si den te da Re pú bli ca.

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo

Art. 39. Com pe te pri va ti va men te ao Po der Le gis la ti vo, com a
san ção do pre si den te da Re pú bli ca:

1) de cre tar leis or gâ ni cas para a com ple ta exe cu ção da Cons ti tu i ção;
2) vo tar anu al men te o or ça men to da re ce i ta e da des pe sa, e, no

iní cio de cada le gis la tu ra, a lei de fi xa ção das For ças Arma das da União, a
qual, nes se pe río do, so men te po de rá ser mo di fi ca da por ini ci a ti va do pre si -
den te da Re pú bli ca;

3) dis por so bre a dí vi da pú bli ca da União e so bre os me i os de
pagá-la; re gu lar a ar re ca da ção e a dis tri bu i ção das suas ren das; au to ri zar
emis sões de pa pel-mo e da de cur so for ça do, aber tu ra e ope ra ções de cré di to;

4) apro var as re so lu ções dos ór gãos le gis la ti vos es ta du a is so bre
in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra men to de Esta do, e qual quer acor -
do en tre es tes;

5) re sol ver so bre a exe cu ção de obras e ma nu ten ção de ser vi ços
da com pe tên cia da União;

6) cri ar e ex tin guir em pre gos pú bli cos fe de ra is, fi xar-lhes e al te -
rar-lhes os ven ci men tos, sem pre por lei es pe ci al;

7) trans fe rir tem po ra ri a men te a sede do go ver no, quan do o exi gir a
se gu ran ça na ci o nal;

8) le gis lar so bre:

a) o exer cí cio dos po de res fe de ra is;
b) as me di das ne ces sá ri as para fa ci li tar, en tre os es ta dos, a pre -

ven ção e re pres são da cri mi na li da de e as se gu rar a pri são e ex tra di ção dos
acu sa dos e con de na dos;

c) a or ga ni za ção do Dis tri to Fe de ral, dos ter ri tó ri os e dos ser vi ços
ne les re ser va dos à União;
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d) li cen ças, apo sen ta do ri as e re for mas, não po den do por dis po si ções 
es pe ci a is con ce dê-las, nem al te rar as con ce di das;

e) to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, cons tan tes do art. 5º, 
ou de pen den tes de lei fe de ral, por for ça da Cons ti tu i ção.

Art. 40. É da com pe tên cia ex clu si va do Po der Le gis la ti vo:
a) re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos e con ven ções com as

na ções es tran ge i ras, ce le bra dos pelo pre si den te da Re pú bli ca, in clu si ve os
re la ti vos à paz;

b) au to ri zar o pre si den te da Re pú bli ca a de cla rar a guer ra, nos
ter mos do art. 4º, se não cou ber ou ma lo grar-se o re cur so do ar bi tra men to, e 
a ne go ci ar a paz;

c) jul gar as con tas do pre si den te da Re pú bli ca;
d) apro var ou sus pen der o es ta do de sí tio, e a in ter ven ção nos

es ta dos, de cre ta dos no in ter va lo das suas ses sões;
e) con ce der anis tia;
f) pror ro gar as suas ses sões, sus pen dê-las e adiá-las;
g) mu dar tem po ra ri a men te a sua sede;
h) au to ri zar o pre si den te da Re pú bli ca a au sen tar-se para país

es tran ge i ro;
i) de cre tar a in ter ven ção nos es ta dos, na hi pó te se do art. 12, § 1º;
j) au to ri zar a de cre ta ção e a pror ro ga ção do es ta do de sí tio;
k) fi xar a aju da de cus to e o sub sí dio dos mem bros da Câ ma ra

dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral e o sub sí dio do pre si den te da Re pú bli ca.
Pa rá gra fo úni co. As leis, de cre tos e re so lu ções da com pe tên cia

ex clu si va do Po der Le gis la ti vo se rão pro mul ga dos e man da dos pu bli car
pelo pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

SEÇÃO III
Das Leis e Re so lu ções

Art. 41. A ini ci a ti va dos pro je tos de lei, guar da do o dis pos to nos
pa rá gra fos des te ar ti go, cabe a qual quer mem bro ou co mis são da Câ ma ra
dos De pu ta dos, ao ple ná rio do Se na do Fe de ral e ao pre si den te da Re pú bli ca;
nos ca sos em que o Se na do co la bo ra com a Câ ma ra, tam bém a qual quer dos 
seus mem bros ou co mis sões.

§ 1º Com pe te ex clu si va men te à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao pre -
si den te da Re pú bli ca a ini ci a ti va das leis de fi xa ção das For ças Arma das, e,
em ge ral, de to das as leis so bre ma té ria fis cal e fi nan ce i ra.

§ 2º Res sal va da a com pe tên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, quan to aos res pec ti vos ser vi ços ad mi nis tra ti vos, per ten ce
ex clu si va men te ao pre si den te da Re pú bli ca a ini ci a ti va dos pro je tos de lei
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que au men tem ven ci men tos de fun ci o ná ri os, cri em em pre gos em ser vi ços
já or ga ni za dos ou mo di fi quem, du ran te o pra zo da sua vi gên cia, a lei de
fi xa ção das For ças Arma das.

§ 3º Com pe te ex clu si va men te ao Se na do Fe de ral a ini ci a ti va das
leis so bre a in ter ven ção fe de ral, e, em ge ral, das que in te res sem de ter mi na -
da men te a um ou mais es ta dos.

Art. 42. Trans cor ri dos ses sen ta dias do re ce bi men to de um pro je to
de lei pela Câ ma ra, o pre si den te des ta, a re que ri men to de qual quer de pu ta do,
man dá-lo-á in clu ir na or dem do dia, para ser dis cu ti do e vo ta do, in de pen -
den te men te de pa re cer.

Art. 43. Apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, sem mo di fi ca ções,
o pro je to de lei ini ci a do no Se na do Fe de ral, ou o que não de pen da da co la -
bo ra ção des te, será en vi a do ao pre si den te da Re pú bli ca, que, aqui es cen do,
o san ci o na rá e pro mul ga rá.

Pa rá gra fo úni co. Não ten do sido o pro je to ini ci a do no Se na do
Fe de ral, mas de pen den do da sua co la bo ra ção, ser-lhe-á sub me ti do, re me -
ten do-se, de po is de por ele apro va do, ao pre si den te da Re pú bli ca, para os
fins da san ção e pro mul ga ção.

Art. 44. O pro je to de lei da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do 
Fe de ral, quan do este te nha de co la bo rar, se emen da do pelo ór gão re vi sor,
vol ve rá ao ini ci a dor, o qual, ace i tan do as emen das, en viá-lo-á mo di fi ca do,
nes sa con for mi da de, ao pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º No caso con trá rio, vol ve rá ao ór gão re vi sor, que só as po de -
rá man ter por dois ter ços dos vo tos dos mem bros pre sen tes, de vol ven do-o
ao ini ci a dor. Este só as po de rá re je i tar de fi ni ti va men te por igual ma i o ria, se
for a Câ ma ra dos De pu ta dos, ou por dois ter ços dos seus mem bros, se o Se -
na do Fe de ral.

§ 2º O pro je to, no seu tex to de fi ni ti va men te apro va do, será sub -
me ti do à san ção.

Art. 45. Qu an do o pre si den te da Re pú bli ca jul gar um pro je to de
lei, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal ou con trá rio aos in te res ses na ci o na is, 
o ve ta rá, to tal ou par ci al men te, den tro de dez dias úte is, a con tar da que le
em que o re ce ber, de vol ven do nes se pra zo, e com os mo ti vos do veto, o
pro je to, ou a par te ve ta da, à Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º O si lên cio do pre si den te da Re pú bli ca, no de cên dio, im por ta
à san ção.

§ 2º De vol vi do o pro je to à Câ ma ra dos De pu ta dos, será sub me ti do, 
den tro de trin ta dias do seu re ce bi men to, ou da re a ber tu ra dos tra ba lhos,
com pa re cer ou sem ele, à dis cus são úni ca, con si de ran do-se apro va do se
ob ti ver o voto da ma i o ria ab so lu ta dos seus mem bros. Nes te caso, o pro je to
será re me ti do ao Se na do Fe de ral, se este hou ver nele co la bo ra do, e, sen do
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apro va do pe los mes mos trâ mi tes e por igual ma i o ria, será en vi a do, como
lei, ao pre si den te da Re pú bli ca, para a for ma li da de da pro mul ga ção.

§ 3º No in ter va lo das ses sões le gis la ti vas, o veto será co mu ni ca -
do à se ção per ma nen te do Se na do Fe de ral, e esta o pu bli ca rá, con vo can do
ex tra or di na ri a men te a Câ ma ra dos De pu ta dos para so bre ele de li be rar,
sem pre que as sim con si de rar ne ces sá rio aos in te res ses na ci o na is.

§ 4º A san ção e a pro mul ga ção efe tu am-se por es tas fór mu las:
1) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:”.
2) “O Po der Le gis la ti vo de cre ta e eu pro mul go a se guin te lei:”.
Art. 46. Não sen do a lei pro mul ga da den tro de 48 ho ras pelo pre -

si den te da Re pú bli ca, nos ca sos dos §§ 1º e 2º do art. 45, o pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos a pro mul ga rá, usan do da se guin te fór mu la: “O pre -
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos faz sa ber que o Po der Le gis la ti vo de cre -
ta e pro mul ga a se guin te lei:”.

Art. 47. Os pro je tos re je i ta dos não po de rão ser re no va dos na
mes ma ses são le gis la ti va.

Art. 48. Po dem ser apro va dos em glo bo os pro je tos de có di go e
de con so li da ção de dis po si ti vos le ga is, de po is de re vis tos pelo Se na do
Fe de ral e por uma co mis são es pe ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do
esta as sim re sol ver por dois ter ços dos mem bros pre sen tes.

Art. 49. Os pro je tos de lei se rão apre sen ta dos com a res pec ti va
emen da, enun ci an do, de for ma su cin ta, o seu ob je ti vo, e não po de rão con ter 
ma té ria es tra nha ao seu enun ci a do.

SEÇÃO IV
Da Ela bo ra ção do Orça men to

Art. 50. O or ça men to será uno, in cor po ran do-se obri ga to ri a men te
à re ce i ta to dos os tri bu tos, ren das e su pri men tos dos fun dos, e in clu in do-se
dis cri mi na da men te na des pe sa to das as do ta ções ne ces sá ri as ao cus te io dos
ser vi ços pú bli cos.

§ 1º O pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá à Câ ma ra dos De pu ta dos,
den tro do pri me i ro mês da ses são le gis la ti va or di ná ria, a pro pos ta de or ça -
men to.

§ 2º O or ça men to da des pe sa di vi dir-se-á em duas par tes, uma
fixa e ou tra va riá vel, não po den do a pri me i ra ser al te ra da se não em vir tu de
de lei an te ri or. A par te va riá vel obe de ce rá a ri go ro sa es pe ci a li za ção.

§ 3º A lei de or ça men to não con te rá dis po si ti vo es tra nho à re ce i ta 
pre vis ta e à des pe sa fi xa da para os ser vi ços an te ri or men te cri a dos. Não se
in clu em nes ta pro i bi ção:

a) a au to ri za ção para a aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e ope -
ra ções de cré di tos por an te ci pa ção de re ce i ta;

824 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



b) a apli ca ção de sal do, ou o modo de co brir o de fi cit.
§ 4º É ve da do ao Po der Le gis la ti vo con ce der cré di tos ili mi ta dos.
§ 5º Será pror ro ga do o or ça men to vi gen te se até 3 de no vem bro,

o vin dou ro não hou ver sido en vi a do ao pre si den te da Re pú bli ca para a san ção.

CAPÍTULO III
Do Po der Exe cu ti vo

SEÇÃO I
Do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 51. O Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo pre si den te da Re pú -
bli ca. 

Art. 52. O pe río do pre si den ci al du ra rá um qua driê nio, não po den -
do o pre si den te da Re pú bli ca ser re e le i to se não qua tro anos de po is de
ces sa da a sua fun ção, qual quer que te nha sido a du ra ção des ta.

§ 1º A ele i ção pre si den ci al far-se-á em todo o ter ri tó rio da Re pú -
bli ca, por su frá gio uni ver sal, di re to, se cre to e ma i o ria de vo tos, cen to e vin -
te dias an tes do tér mi no do qua driê nio, ou ses sen ta dias de po is de aber ta a
vaga, se esta ocor rer den tro dos dois pri me i ros anos.

§ 2º Em um e ou tro caso, a apu ra ção re a li zar-se-á, den tro de ses sen ta 
dias, pela Jus ti ça Ele i to ral, ca ben do ao seu Tri bu nal Su pe ri or pro cla mar o
nome do ele i to.

§ 3º Se a vaga ocor rer nos dois úl ti mos anos do pe río do, a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, trin ta dias após, em ses são con jun ta,
com a pre sen ça da ma i o ria dos seus mem bros, ele ge rão o pre si den te subs ti -
tu to, me di an te es cru tí nio se cre to e por ma i o ria ab so lu ta de vo tos. Se no pri -
me i ro es cru tí nio ne nhum can di da to ob ti ver essa ma i o ria, a ele i ção se fará
por ma i o ria re la ti va. Em caso de em pa te, con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho.

§ 4º O pre si den te da Re pú bli ca, ele i to na for ma do pa rá gra fo an -
te ri or e da úl ti ma par te do § 1º, exer ce rá o car go pelo tem po que res ta va ao
subs ti tu í do.

§ 5º São con di ções es sen ci a is para ser ele i to pre si den te da Re pú -
bli ca: ser bra si le i ro nato, es tar alis ta do ele i tor e ter mais de 35 anos de ida de.

§ 6º São ine le gí ve is para o car go de pre si den te da Re pú bli ca:
a) os pa ren tes até o 3º grau, in clu si ve os afins, do pre si den te que

es te ja em exer cí cio, ou não o haja de i xa do pelo me nos um ano an tes da ele i ção;
b) as au to ri da des enu me ra das no art. 112, nº 1, le tra a, du ran te o

pra zo nele pre vis to, e ain da que li cen ci a das um ano an tes da ele i ção, e as
enu me ra das na le tra b do mes mo ar ti go;
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c) os subs ti tu tos even tu a is do pre si den te da Re pú bli ca, que te nham 
exer ci do o car go, por qual quer tem po, den tro dos seis me ses ime di a ta men te 
an te ri o res à ele i ção.

§ 7º De cor ri dos ses sen ta dias da data fi xa da para a pos se, se o
pre si den te da Re pú bli ca, por qual quer mo ti vo, não hou ver as su mi do o car go,
o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de cla ra rá a va cân cia des te, e pro vi -
den ci a rá logo para que se efe tue nova ele i ção.

§ 8º Em caso de vaga no úl ti mo se mes tre do qua driê nio, as sim
como nos de im pe di men to ou fal ta do Pre si den te da Re pú bli ca, se rão
cha ma dos su ces si va men te a exer cer o car go o pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, o do Se na do Fe de ral e o da Cor te Su pre ma.

Art. 53. Ao em pos sar-se, o pre si den te da Re pú bli ca pro nun ci a rá,
em ses são con jun ta da Câ ma ra dos De pu ta dos com o Se na do Fe de ral, ou, se 
não es ti ve rem re u ni dos, pe ran te a Cor te Su pre ma, este com pro mis so: “Pro me -
to man ter e cum prir com le al da de a Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mo ver o bem
ge ral do Bra sil, ob ser var as suas leis, sus ten tar-lhes a união, a in te gri da de e
a in de pen dên cia”.

Art. 54. O pre si den te da Re pú bli ca terá o sub sí dio fi xa do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, no úl ti mo ano da le gis la tu ra an te ri or à sua ele i ção.

Art. 55. O pre si den te da Re pú bli ca, sob pena de per da do car go,
não po de rá au sen tar-se para país es tran ge i ro sem per mis são da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, ou, não es tan do esta re u ni da, da se ção per ma nen te do Se na do
Fe de ral.

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 56. Com pe te pri va ti va men te ao pre si den te da Re pú bli ca:
1) san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as leis, e ex pe dir de cre tos

e re gu la men tos para a sua fiel exe cu ção;
2) no me ar e de mi tir os mi nis tros de Esta do e o pre fe i to do Dis tri to 

Fe de ral, ob ser van do, quan to a este, o dis pos to no art. 15;
3) per do ar e co mu tar, me di an te pro pos ta dos ór gãos com pe ten tes, 

pe nas cri mi na is;
4) dar con ta anu al men te da si tu a ção do país à Câ ma ra dos De pu -

ta dos, in di can do-lhe, por oca sião da aber tu ra da ses são le gis la ti va, as pro vi -
dên ci as e re for mas que jul gue ne ces sá ri as;

5) man ter re la ções com os Esta dos es tran ge i ros;
6) ce le brar con ven ções e tra ta dos in ter na ci o na is, ad re fe ren dum do 

Po der Le gis la ti vo;
7) exer cer a che fia su pre ma das for ças mi li ta res da União, ad mi -

nis tran do-as por in ter mé dio dos ór gãos do alto-co man do;
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8) de cre tar a mo bi li za ção das For ças Arma das;
9) de cla rar a guer ra, de po is de au to ri za do pelo Po der Le gis la ti vo,

e, em caso de in va são ou agres são es tran ge i ra, na au sên cia da Câ ma ra dos
De pu ta dos, me di an te au to ri za ção da se ção per ma nen te do Se na do Fe de ral;

10) fa zer a paz, ad re fe ren dum do Po der Le gis la ti vo, quan do por
este au to ri za do;

11) per mi tir, após au to ri za ção do Po der Le gis la ti vo, a pas sa gem
de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;

12) in ter vir nos es ta dos ou ne les exe cu tar a in ter ven ção, nos ter -
mos cons ti tu ci o na is;

13) de cre tar o es ta do de sí tio, de acor do com o art. 175, § 7º;
14) pro ver os car gos fe de ra is, sal vas as ex ce ções pre vis tas na

Cons ti tu i ção e nas leis;
15) ve tar, nos ter mos do art. 45, os pro je tos de lei apro va dos pelo 

Po der Le gis la ti vo;
16) au to ri zar bra si le i ros a ace i ta rem pen são, em pre go ou co mis são 

re mu ne ra dos de go ver no es tran ge i ro.

SEÇÃO III
Da Res pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 57. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos do pre si den te da
Re pú bli ca, de fi ni dos em lei, que aten ta rem con tra:

a) a exis tên cia da União;
b) a Cons ti tu i ção e a for ma de Go ver no Fe de ral;
c) o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos;
d) o gozo ou exer cí cio le gal dos di re i tos po lí ti cos, so ci a is ou in di -

vi du a is;
e) a se gu ran ça in ter na do país;
f) a pro bi da de da ad mi nis tra ção;
g) a guar da ou em pre go le gal dos di nhe i ros pú bli cos;
h) as leis or ça men tá ri as;
i) o cum pri men to das de ci sões ju di ciá ri as.
Art. 58. O pre si den te da Re pú bli ca será pro ces sa do e jul ga do,

nos cri mes co muns, pela Cor te Su pre ma, e, nos de res pon sa bi li da de, por
um Tri bu nal Espe ci al, que terá como pre si den te o da re fe ri da Cor te e se
com po rá de nove ju í zes, sen do três mi nis tros da Cor te Su pre ma, três mem bros 
do Se na do Fe de ral, e três mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos. O pre si den te
terá ape nas voto de qua li da de.
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§ 1º Far-se-á a es co lha dos ju í zes do Tri bu nal Espe ci al por sor te io,
den tro de cin co dias úte is, de po is de de cre ta da a acu sa ção, nos ter mos do
§ 4º, ou no caso do § 5º des te ar ti go.

§ 2º A de nún cia será ofe re ci da ao pre si den te da Cor te Su pre ma,
que con vo ca rá logo a Jun ta Espe ci al de Inves ti ga ção, com pos ta de um mi nis -
tro da re fe ri da Cor te, de um mem bro do Se na do Fe de ral e de um re pre sen -
tan te da Câ ma ra dos De pu ta dos, ele i tos anu al men te pe las res pec ti vas
cor po ra ções.

§ 3º A Jun ta pro ce de rá, a seu cri té rio, à in ves ti ga ção dos fa tos
ar güi dos e, ou vi do o pre si den te, en vi a rá à Câ ma ra dos De pu ta dos um re la -
tó rio com os do cu men tos res pec ti vos.

§ 4º Sub me ti do o re la tó rio da Jun ta Espe ci al, com os do cu men tos, à 
Câ ma ra dos De pu ta dos, esta, den tro de trin ta dias, de po is de emi ti do pa re cer 
pela co mis são com pe ten te, de cre ta rá, ou não, a acu sa ção, e, no caso afir ma -
ti vo, or de na rá a re mes sa de to das as pe ças ao pre si den te do Tri bu nal Espe ci al,
para o de vi do pro ces so e jul ga men to.

§ 5º Não se pro nun ci an do a Câ ma ra dos De pu ta dos so bre a acu -
sa ção no pra zo fi xa do no § 4º, o pre si den te da Jun ta de Inves ti ga ção re me te rá
có pia do re la tó rio e do cu men tos ao pre si den te da Cor te Su pre ma, para que
pro mo va a for ma ção do Tri bu nal Espe ci al, e este de cre te, ou não, a acu sa ção,
e, no caso afir ma ti vo, pro ces se e jul gue a de nún cia.

§ 6º De cre ta da a acu sa ção, o pre si den te da Re pú bli ca fi ca rá, des de
logo, afas ta do do exer cí cio do car go.

§ 7º O Tri bu nal Espe ci al po de rá apli car so men te a pena de per da
do car go, com ina bi li ta ção até o má xi mo de cin co anos para o exer cí cio de
qual quer fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo das ações ci vis e cri mi na is ca bí ve is
na es pé cie.

SEÇÃO IV
Dos Mi nis tros de Esta do

Art. 59. O pre si den te da Re pú bli ca será au xi li a do pe los mi nis tros 
de Esta do.

Pa rá gra fo úni co. Só o bra si le i ro nato, ma i or de 25 anos, alis ta do
ele i tor, pode ser mi nis tro.

Art. 60. Além das atri bu i ções que a lei or di ná ria fi xar, com pe ti rá
aos mi nis tros:

a) subs cre ver os atos do pre si den te da Re pú bli ca;
b) ex pe dir ins tru ções para a boa exe cu ção das leis e re gu la men tos;
c) apre sen tar ao pre si den te da Re pú bli ca o re la tó rio dos ser vi ços

do seu mi nis té rio no ano an te ri or;
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d) com pa re cer à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral nos 
ca sos e para os fins es pe ci fi ca dos na Cons ti tu i ção;

e) pre pa rar as pro pos tas dos or ça men tos res pec ti vos.
Pa rá gra fo úni co. Ao mi nis tro da Fa zen da com pe te mais:

1) or ga ni zar a pro pos ta ge ral do or ça men to da re ce i ta e des pe sa,
com os ele men tos de que dis pu ser e os for ne ci dos pe los ou tros mi nis té ri os;

2) apre sen tar, anu al men te, ao pre si den te da Re pú bli ca para ser
en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos, com o pa re cer do Tri bu nal de Con tas, o
ba lan ço de fi ni ti vo da re ce i ta e des pe sa do úl ti mo exer cí cio.

Art. 61. São cri mes de res pon sa bi li da de, além do pre vis to no
art. 37, in fine, os atos de fi ni dos em lei, nos ter mos do art. 57, que os mi nis tros 
pra ti ca rem ou or de na rem; en ten den do-se que, no to can te às leis or ça men tá ri as,
cada mi nis tro res pon de rá pe las des pe sas do seu mi nis té rio, e o da Fa zen da,
além dis so, pela ar re ca da ção da re ce i ta.

§ 1º Nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li da de, os mi nis tros
se rão pro ces sa dos e jul ga dos pela Cor te Su pre ma, e, nos cri mes co ne xos
com os do pre si den te da Re pú bli ca, pelo Tri bu nal Espe ci al.

§ 2º Os mi nis tros são res pon sá ve is pe los atos que subs cre ve rem,
ain da que con jun ta men te com o pre si den te da Re pú bli ca, ou pra ti ca rem por 
or dem des te.

Art. 62. Os mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos, no me a dos
mi nis tros de Esta do, não per dem o man da to, sen do subs ti tu í dos, en quan to
exer çam o car go, pe los su plen tes res pec ti vos.

CAPÍTULO IV
Do Po der Ju di ciá rio

SEÇÃO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 63. São ór gãos do Po der Ju di ciá rio:
a) a Cor te Su pre ma;
b) os ju í zes e tri bu na is fe de ra is;
c) os ju í zes e tri bu na is mi li ta res;
d) os ju í zes e tri bu na is ele i to ra is.
Art. 64. Sal vas as res tri ções ex pres sas na Cons ti tu i ção, os ju í zes

go za rão das ga ran ti as se guin tes:
a) vi ta li ci e da de, não po den do per der o car go se não em vir tu de

de sen ten ça ju di ciá ria, exo ne ra ção a pe di do, ou apo sen ta do ria, a qual será
com pul só ria aos 75 anos de ida de, ou por mo ti vo de in va li dez com pro va da, 
e fa cul ta ti va em ra zão de ser vi ços pú bli cos pres ta dos por mais de trin ta
anos, e de fi ni dos em lei;
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b) ina mo vi bi li da de, sal vo re mo ção a pe di do, por pro mo ção ace i ta,
ou pelo voto de dois ter ços dos ju í zes efe ti vos do tri bu nal su pe ri or com pe -
ten te, em vir tu de de in te res se pú bli co;

c) ir re du ti bi li da de de ven ci men tos, os qua is fi cam, to da via, su je i tos
aos im pos tos ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A vi ta li ci e da de não se es ten de rá aos ju í zes cri a dos 
por lei fe de ral, com fun ções li mi ta das ao pre pa ro dos pro ces sos e à subs ti tu i -
ção de ju í zes jul ga do res.

Art. 65. Os ju í zes, ain da que em dis po ni bi li da de, não po dem
exer cer qual quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo o ma gis té rio e os ca sos pre vis tos
na Cons ti tu i ção. A vi o la ção des te pre ce i to im por ta a per da do car go ju di ciá rio
e de to das as van ta gens cor res pon den tes.

Art. 66. É ve da da ao juiz ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria.
Art. 67. Com pe te aos tri bu na is:
a) ela bo rar os seus re gi men tos in ter nos, or ga ni zar as suas se cre -

ta ri as, os seus car tó ri os e mais ser vi ços au xi li a res, e pro por ao Po der Le gis -
la ti vo a cri a ção ou su pres são de em pre gos e a fi xa ção dos ven ci men tos res -
pec ti vos;

b) con ce der li cen ça, nos ter mos da lei, aos seus mem bros, aos ju í zes 
e ser ven tuá ri os que lhes são ime di a ta men te su bor di na dos;

c) no me ar, subs ti tu ir e de mi tir os fun ci o ná ri os das suas se cre ta ri as,
dos seus car tó ri os e ser vi ços au xi li a res, ob ser va dos os pre ce i tos le ga is.

Art. 68. É ve da do ao Po der Ju di ciá rio co nhe cer de ques tões ex clu -
si va men te po lí ti cas.

Art. 69. Ne nhu ma per cen ta gem será con ce di da a ma gis tra do em
vir tu de de co bran ça de dí vi da.

Art. 70. A jus ti ça da União e a dos es ta dos não po dem re ci pro ca -
men te in ter vir em ques tões sub me ti das aos tri bu na is e ju í zes res pec ti vos,
nem lhes anu lar, al te rar ou sus pen der as de ci sões, ou or dens, sal vo os ca sos 
ex pres sos na Cons ti tu i ção.

§ 1º Os ju í zes e tri bu na is fe de ra is po de rão, to da via, de pre car às
jus ti ças lo ca is com pe ten tes as di li gên ci as que se hou ve rem de efe tu ar fora
da sede do ju í zo de pre can te.

§ 2º As de ci sões da jus ti ça fe de ral se rão exe cu ta das pela au to ri -
da de ju di ciá ria que ela de sig nar, ou por ofi ci a is ju di ciá ri os pri va ti vos. Em
to dos os ca sos, a for ça pú bli ca es ta du al ou fe de ral pres ta rá o au xí lio re qui si -
ta do na for ma da lei.

Art. 71. A in com pe tên cia da jus ti ça fe de ral, ou lo cal, para co nhe cer
do fe i to, não de ter mi na rá a nu li da de dos atos pro ces su a is pro ba tó ri os e
or di na tó ri os, des de que a par te não a te nha ar güi do. Re co nhe ci da a in com -
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pe tên cia, se rão os au tos re me ti dos ao ju í zo com pe ten te, onde pros se gui rá o
pro ces so.

Art. 72. É man ti da a ins ti tu i ção do júri, com a or ga ni za ção e as
atri bu i ções que lhe der a lei.

SEÇÃO II
Da Cor te Su pre ma

Art. 73. A Cor te Su pre ma, com sede na ca pi tal da Re pú bli ca e
ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, com põe-se de onze mi nis tros.

§ 1º Sob pro pos ta da Cor te Su pre ma, pode o nú me ro de mi nis tros
ser ele va do por lei até de zes se is, e, em qual quer caso, é ir re du tí vel.

§ 2º Tam bém, sob pro pos ta da Cor te Su pre ma, po de rá a lei di vi -
di-la em câ ma ras ou tur mas, e dis tri bu ir en tre es tas ou aque las os jul ga men tos 
dos fe i tos, com re cur so ou não para o tri bu nal ple no, res pe i ta do o que dis põe
o art. 179.

Art. 74. Os mi nis tros da Cor te Su pre ma se rão no me a dos pelo
pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do Fe de ral, den tre bra si le i ros 
na tos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, alis ta dos ele i to res, não
de ven do ter, sal vo os ma gis tra dos, me nos de 35, nem mais de 65 anos de
ida de.

Art. 75. Nos cri mes de res pon sa bi li da de, os mi nis tros da Cor te
Su pre ma se rão pro ces sa dos e jul ga dos pelo Tri bu nal Espe ci al, a que se re fe re 
o art. 58.

Art. 76. À Cor te Su pre ma com pe te:

1) pro ces sar e jul gar ori gi na ri a men te:
a) o pre si den te da Re pú bli ca e os mi nis tros da Cor te Su pre ma,

nos cri mes co muns;
b) os mi nis tros de Esta do, o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, os

ju í zes dos tri bu na is fe de ra is e bem as sim os das Cor tes de Ape la ção dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os, os mi nis tros do Tri bu nal de
Con tas e os em ba i xa do res e mi nis tros di plo má ti cos, nos cri mes co muns e
nos de res pon sa bi li da de, sal vo, quan to aos mi nis tros de Esta do, o dis pos to
no fi nal do § 1º do art. 61;

c) os ju í zes fe de ra is e os seus subs ti tu tos, nos cri mes de res pon -
sa bi li da de;

d) as ca u sas e os con fli tos en tre a União e os es ta dos, ou en tre es tes;
e) os li tí gi os en tre na ções es tran ge i ras e a União ou os es ta dos;
f) os con fli tos de ju ris di ção en tre ju í zes ou tri bu na is fe de ra is,

en tre es tes e os dos es ta dos, e en tre ju í zes ou tri bu na is de es ta dos di fe ren tes,
in clu í dos, nas duas úl ti mas hi pó te ses, os do Dis tri to Fe de ral e os dos ter ri -
tó ri os;
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g) a ex tra di ção de cri mi no sos, re qui si ta da por ou tras na ções, e a
ho mo lo ga ção de sen ten ças es tran ge i ras;

h) o ha be as cor pus, quan do for pa ci en te, ou co a tor, tri bu nal, fun ci o -
ná rio ou au to ri da de, cu jos atos es te jam su je i tos ime di a ta men te à ju ris di ção
da Cor te; ou quan do se tra tar de cri me su je i to a essa mes ma ju ris di ção em
úni ca ins tân cia; e, ain da, se hou ver pe ri go de se con su mar a vi o lên cia an tes
que ou tro juiz ou tri bu nal pos sa co nhe cer o pe di do; 

i) o man da do de se gu ran ça con tra atos do pre si den te da Re pú -
bli ca ou de mi nis tro de Esta do; 

j) a exe cu ção das sen ten ças, nas ca u sas da sua com pe tên cia ori gi -
ná ria, com a fa cul da de de de le gar atos do pro ces so a juiz in fe ri or;

2) jul gar:

I – as ações res ci só ri as dos seus acór dãos;
II – em re cur so or di ná rio:
a) as ca u sas, in clu si ve man da dos de se gu ran ça, de ci di das por

ju í zes e tri bu na is fe de ra is, sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 78 e 79;
b) as ques tões re sol vi das pelo Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to -

ral, no caso do art. 83, § 1º;
c) as de ci sões de úl ti ma ou úni ca ins tân cia das jus ti ças lo ca is e as 

de ju í zes e tri bu na is fe de ra is, de ne ga tó ri as de ha be as cor pus.
III – em re cur so ex tra or di ná rio, as ca u sas de ci di das pe las jus ti ças 

lo ca is em úni ca ou úl ti ma ins tân cia:
a) quan do a de ci são for con tra li te ral dis po si ção de tra ta do ou lei 

fe de ral, so bre cuja apli ca ção se haja ques ti o na do;
b) quan do se ques ti o nar so bre a vi gên cia ou a va li da de de lei fe -

de ral em face da Cons ti tu i ção, e a de ci são do tri bu nal lo cal ne gar apli ca ção
à lei im pug na da;

c) quan do se con tes tar a va li da de de lei ou ato dos go ver nos lo ca is 
em face da Cons ti tu i ção, ou de lei fe de ral, e a de ci são do tri bu nal lo cal jul gar
vá li do o ato ou a lei im pug na do;

d) quan do ocor rer di ver si da de de in ter pre ta ção de fi ni ti va de lei
fe de ral en tre Cor tes de Ape la ção de Esta dos di fe ren tes, in clu si ve do Dis tri to
Fe de ral ou dos ter ri tó ri os, ou en tre um des tes tri bu na is e a Cor te Su pre ma,
ou ou tro tri bu nal fe de ral;

3) re ver, em be ne fí cio dos con de na dos, nos ca sos e pela for ma
que a lei de ter mi nar, os pro ces sos fin dos em ma té ria cri mi nal, in clu si ve os
mi li ta res e ele i to ra is, a re que ri men to do réu, do Mi nis té rio Pú bli co ou de
qual quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos do nº 2, III, le tra d, o re cur so po de rá
tam bém ser in ter pos to pelo pre si den te de qual quer dos tri bu na is ou pelo
Mi nis té rio Pú bli co.
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Art. 77. Com pe te ao pre si den te da Cor te Su pre ma con ce der exe -
qua tur às car tas ro ga tó ri as das jus ti ças es tran ge i ras.

SEÇÃO III
Dos Ju í zes e Tri bu na is Fe de ra is

Art. 78. A lei cri a rá tri bu na is fe de ra is, quan do as sim o exi gi rem
os in te res ses da jus ti ça, po den do atri bu ir-lhes o jul ga men to fi nal das re vi -
sões cri mi na is, ex ce tu a das as sen ten ças do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, e das
ca u sas re fe ri das no art. 81, le tras d, g, h, i e l; as sim como os con fli tos de
ju ris di ção en tre ju í zes fe de ra is de cir cuns cri ção em que es ses tri bu na is
te nham com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá re cur so para a Cor te Su pre ma, sem pre
que te nha sido con tro ver ti da ma té ria cons ti tu ci o nal e, ain da, nos ca sos de
de ne ga ção de ha be as cor pus.

Art. 79. É cri a do um tri bu nal, cuja de no mi na ção e or ga ni za ção a
lei es ta be le ce rá, com pos to de ju í zes, no me a dos pelo pre si den te da Re pú bli ca, 
na for ma e com os re qui si tos de ter mi na dos no art. 74.

Pa rá gra fo úni co. Com pe ti rá a esse tri bu nal, nos ter mos que a lei
es ta be le cer, jul gar pri va ti va e de fi ni ti va men te, sal vo re cur so vo lun tá rio
para a Cor te Su pre ma nas es pé ci es que en vol ve rem ma té ria cons ti tu ci o nal:

1) os re cur sos de atos e de ci sões de fi ni ti vas do Po der Exe cu ti vo,
e das sen ten ças dos ju í zes fe de ra is nos li tí gi os em que a União for par te,
con tan to que uns e ou tros di gam res pe i to ao fun ci o na men to de ser vi ços
pú bli cos, ou se re jam, no todo ou em par te, pelo di re i to ad mi nis tra ti vo;

2) os li tí gi os en tre a União e os seus cre do res, de ri va dos de con -
tra tos pú bli cos.

Art. 80. Os ju í zes fe de ra is se rão no me a dos den tre bra si le i ros na tos
de re co nhe ci do sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, alis ta dos ele i to res, e que
não te nham me nos de 30, nem mais de 60 anos de ida de, dis pen sa do este
li mi te aos que fo rem ma gis tra dos.

Pa rá gra fo úni co. A no me a ção será fe i ta pelo pre si den te da Re pú -
bli ca den tre cin co ci da dãos, com os re qui si tos aci ma exi gi dos, e in di ca dos,
na for ma da lei, e por es cru tí nio se cre to, pela Cor te Su pre ma.

Art. 81. Aos ju í zes fe de ra is com pe te pro ces sar e jul gar, em pri -
me i ra ins tân cia:

a) as ca u sas em que a União for in te res sa da como au to ra ou ré,
as sis ten te ou opo en te;

b) os ple i tos em que al gu ma das par tes fun dar a ação, ou a de fe sa
di re ta e ex clu si va men te em dis po si ti vo da Cons ti tu i ção;

c) as ca u sas fun da das em con ces são fe de ral ou em con tra to ce le -
bra do com a União;
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d) as ques tões en tre um Esta do e ha bi tan tes de ou tro, ou do mi ci -
li a dos em país es tran ge i ro, ou con tra au to ri da de ad mi nis tra ti va fe de ral,
quan do fun da das em le são de di re i to in di vi du al, por ato ou de ci são da
mes ma au to ri da de;

e) as ca u sas en tre Esta do es tran ge i ro e pes soa do mi ci li a da no
Bra sil;

f) as ca u sas mo vi das com fun da men to em con tra to ou tra ta do do 
Bra sil com ou tras na ções;

g) as ques tões de di re i to ma rí ti mo e na ve ga ção no oce a no ou nos 
rios e la gos do País, e de na ve ga ção aé rea;

h) as ques tões de di re i to in ter na ci o nal pri va do ou pe nal;
i) os cri mes po lí ti cos, e os pra ti ca dos em pre ju í zo de ser vi ços ou

in te res ses da União, res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral ou Mi li tar;
j) os ha be as cor pus, quan do se tra tar de cri me de com pe tên cia da

Jus ti ça Fe de ral, ou quan do a co a ção pro vi er de au to ri da des fe de ra is, não
su bor di na das ime di a ta men te à Cor te Su pre ma;

k) os man da dos de se gu ran ça con tra atos de au to ri da des fe de ra is, 
ex ce tu a do o caso do art. 76, 1, le tra i;

l) os cri mes pra ti ca dos con tra a or dem so ci al, in clu si ve o de
re gres so ao Bra sil de es tran ge i ro ex pul so.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no pre sen te ar ti go, le tra a, não ex clui 
a com pe tên cia da jus ti ça lo cal nos pro ces sos de fa lên cia e ou tros em que a
fa zen da na ci o nal, em bo ra in te res sa da, não in ter ve nha como au to ra, ré, as sis -
ten te ou opo en te.

SEÇÃO IV
Da Jus ti ça Ele i to ral

Art. 82. A Jus ti ça Ele i to ral terá por ór gãos: o Tri bu nal Su pe ri or
de Jus ti ça Ele i to ral, na ca pi tal da Re pú bli ca; um Tri bu nal Re gi o nal na ca pi -
tal de cada Esta do, na do Ter ri tó rio do Acre e no Dis tri to Fe de ral; e ju í zes 
sin gu la res nas se des e com as atri bu i ções que a lei de sig nar, além das jun tas 
es pe ci a is ad mi ti das no art. 83, § 3º.

§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or será pre si di do pelo vice-pre si den te da
Cor te Su pre ma, e os Re gi o na is pe los vice-pre si den tes das Cor tes de Ape la ção,
ca ben do o en car go ao 1º vice-pre si den te nos tri bu na is onde hou ver mais de
um.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or com por-se-á do pre si den te e de ju í zes
efe ti vos e subs ti tu tos, es co lhi dos do modo se guin te:

a) um ter ço, sor te a do den tre os mi nis tros da Cor te Su pre ma;
b) ou tro ter ço, sor te a do den tre os de sem bar ga do res do Dis tri to

Fe de ral;
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c) o ter ço res tan te, no me a do pelo pre si den te da Re pú bli ca, den tre
seis ci da dãos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, in di ca dos pela
Cor te Su pre ma, e que não se jam in com pa tí ve is por lei.

§ 3º Os Tri bu na is Re gi o na is com por-se-ão de modo aná lo go: um
ter ço, den tre os de sem bar ga do res da res pec ti va sede; ou tro, do juiz fe de ral
que a lei de sig nar e de ju í zes de di re i to com exer cí cio na mes ma sede; e os
de ma is se rão no me a dos pelo pre si den te da Re pú bli ca, sob pro pos ta da Cor te 
de Ape la ção. Não ha ven do na sede ju í zes de di re i to em nú me ro su fi ci en te,
o se gun do ter ço será com ple ta do com de sem bar ga do res da Cor te de Ape -
la ção.

§ 4º Se o nú me ro de mem bros dos tri bu na is ele i to ra is não for
exa ta men te di vi sí vel por três, o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral de ter -
mi na rá a dis tri bu i ção en tre as ca te go ri as aci ma dis cri mi na das, de sor te que
ca i ba ao pre si den te da Re pú bli ca a no me a ção da mi no ria.

§ 5º Os mem bros dos tri bu na is ele i to ra is ser vi rão obri ga to ri a -
men te por dois anos, nun ca, po rém, por mais de dois biê ni os con se cu ti vos.

Para esse fim, a lei or ga ni za rá a ro ta ti vi da de dos que per ten ce rem
aos tri bu na is co muns.

§ 6º Du ran te o tem po em que ser vi rem, os ór gãos da Jus ti ça Ele i -
to ral go za rão das ga ran ti as das le tras b e c do art. 64, e, nes sa qua li da de, não 
te rão ou tras in com pa ti bi li da des se não as que fo rem de cla ra das nas leis
or gâ ni cas da mes ma Jus ti ça.

§ 7º Ca bem a ju í zes lo ca is vi ta lí ci os, nos ter mos da lei, as fun ções 
de ju í zes ele i to ra is, com ju ris di ção ple na.

Art. 83. À Jus ti ça Ele i to ral, que terá com pe tên cia pri va ti va para o
pro ces so das ele i ções fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, in clu si ve as dos re pre -
sen tan tes das pro fis sões, e ex ce tu a da a de que tra ta o art. 52, § 3º, ca be rá:

a) or ga ni zar a di vi são ele i to ral da União, dos es ta dos, do Dis tri to 
Fe de ral e dos ter ri tó ri os, a qual só po de rá al te rar qüin qüe nal men te, sal vo
em caso de mo di fi ca ção na di vi são ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va do es ta do
ou ter ri tó rio e em con se qüên cia des ta;

b) fa zer o alis ta men to;
c) ado tar ou pro por pro vi dên ci as para que as ele i ções se re a li -

zem no tem po e na for ma de ter mi na dos em lei;
d) fi xar a data das ele i ções, quan do não de ter mi na da nes ta Cons -

ti tu i ção ou nas dos es ta dos, de ma ne i ra que se efe tu em, em re gra, nos três
úl ti mos ou nos três pri me i ros me ses dos pe río dos go ver na men ta is;

e) re sol ver so bre as ar güi ções de ine le gi bi li da de e in com pa ti bi li -
da de;

f) con ce der ha be as cor pus e man da do de se gu ran ça em ca sos per -
ti nen tes a ma té ria ele i to ral;
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g) pro ce der à apu ra ção dos su frá gi os e pro cla mar os ele i tos;
h) pro ces sar e jul gar os de li tos ele i to ra is e os co muns que lhes

fo rem co ne xos;
i) de cre tar per da do man da to le gis la ti vo, nos ca sos es ta be le ci dos

nes ta Cons ti tu i ção e nas dos es ta dos.
§ 1º As de ci sões do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral são ir -

re cor rí ve is, sal vo as que pro nun ci a rem a nu li da de, ou in va li da de, de ato ou
de lei em face da Cons ti tu i ção Fe de ral, e as que ne ga rem ha be as cor pus. Nes tes
ca sos ha ve rá re cur so para a Cor te Su pre ma.

§ 2º Os Tri bu na is Re gi o na is de ci di rão, em úl ti ma ins tân cia, so bre 
ele i ções mu ni ci pa is, ex ce to nos ca sos do § 1º, em que cabe re cur so di re ta -
men te para a Cor te Su pre ma, e no do § 5º.

§ 3º A lei po de rá or ga ni zar jun tas es pe ci a is de três mem bros, dos 
qua is dois, pelo me nos, se rão ma gis tra dos, para a apu ra ção das ele i ções
mu ni ci pa is.

§ 4º Nas ele i ções fe de ra is e es ta du a is, in clu si ve a de go ver na dor,
ca be rá re cur so para o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral da de ci são que
pro cla mar os ele i tos.

§ 5º Em to dos os ca sos, dar-se-á re cur so da de ci são do Tri bu nal
Re gi o nal para o Tri bu nal Su pe ri or, quan do não ob ser va da a ju ris pru dên cia
des te.

§ 6º Ao Tri bu nal Su pe ri or com pe te re gu lar a for ma e o pro ces so
dos re cur sos de que lhe ca i ba co nhe cer.

SEÇÃO V
Da Jus ti ça Mi li tar

Art. 84. Os mi li ta res e as pes so as que lhes são as se me lha das te rão
foro es pe ci al nos de li tos mi li ta res. Este foro po de rá ser es ten di do aos ci vis,
nos ca sos ex pres sos em lei, para a re pres são de cri mes con tra a se gu ran ça
ex ter na do país, ou con tra as ins ti tu i ções mi li ta res.

Art. 85. A lei re gu la rá tam bém a ju ris di ção dos ju í zes mi li ta res e
a apli ca ção das pe nas da le gis la ção mi li tar, em tem po de guer ra, ou na zona 
de ope ra ções du ran te gra ve co mo ção in tes ti na.

Art. 86. São ór gãos da Jus ti ça Mi li tar o Su pre mo Tri bu nal Mi li tar 
e os tri bu na is e ju í zes in fe ri o res, cri a dos por lei.

Art. 87. A ina mo vi bi li da de as se gu ra da aos ju í zes mi li ta res não
ex clui a obri ga ção de acom pa nha rem as for ças jun to às qua is te nham de
ser vir.

Pa rá gra fo úni co. Cabe ao Su pre mo Tri bu nal Mi li tar de ter mi nar a 
re mo ção de ju í zes mi li ta res, de con for mi da de com o art. 64, le tra b.
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CAPÍTULO V
Da Co or de na ção dos Po de res

SEÇÃO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 88. Ao Se na do Fe de ral, nos ter mos dos arts. 90, 91 e 92, in cum -
be pro mo ver a co or de na ção dos po de res fe de ra is en tre si, man ter a con ti nu i -
da de ad mi nis tra ti va, ve lar pela Cons ti tu i ção, co la bo rar na fe i tu ra de leis e
pra ti car os de ma is atos da sua com pe tên cia.

Art. 89. O Se na do Fe de ral com por-se-á de dois re pre sen tan tes de 
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos me di an te su frá gio uni ver sal, igual 
e di re to, por oito anos, den tre bra si le i ros na tos, alis ta dos ele i to res e ma i o res 
de 35 anos.

§ 1º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, no
Se na do, re no var-se-á pela me ta de, con jun ta men te com a ele i ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

§ 2º Os se na do res têm imu ni da des, sub sí dio e aju da de cus to
idên ti cos aos dos De pu ta dos e es tão su je i tos aos mes mos im pe di men tos e
in com pa ti bi li da des.

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Se na do Fe de ral

Art. 90. São atri bu i ções pri va ti vas do Se na do Fe de ral:
a) apro var, me di an te voto se cre to, as no me a ções de ma gis tra dos, 

nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção; as dos mi nis tros do Tri bu nal de Con -
tas, a do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, bem como as de sig na ções dos che -
fes de mis sões di plo má ti cas no ex te ri or.

b) au to ri zar a in ter ven ção fe de ral nos Esta dos, no caso do art. 12, 
nº III, e os em prés ti mos ex ter nos dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu -
ni cí pi os;

c) ini ci ar os pro je tos de lei, a que se re fe re o art. 41, § 3º;
d) sus pen der, ex ce to nos ca sos de in ter ven ção de cre ta da, a con -

cen tra ção de for ça fe de ral nos es ta dos, quan do as ne ces si da des de or dem
pú bli ca não a jus ti fi quem.

Art. 91. Com pe te ao Se na do Fe de ral:

I – co la bo rar com a Câ ma ra dos De pu ta dos na ela bo ra ção de leis
so bre:

a) es ta do de sí tio;
b) sis te ma ele i to ral e de re pre sen ta ção;
c) or ga ni za ção ju di ciá ria fe de ral;
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d) tri bu tos e ta ri fas;
e) mo bi li za ção, de cla ra ção de guer ra, ce le bra ção de paz e pas sa gem 

de for ças es tran ge i ras pelo ter ri tó rio na ci o nal;
f) tra ta dos e con ven ções com as na ções es tran ge i ras;
g) co mér cio in ter na ci o nal e in te res ta du al;
h) re gi me de por tos; na ve ga ção de ca bo ta gem nos rios e la gos do 

do mí nio da União;
i) vias de co mu ni ca ção in te res ta du al;
j) sis te ma mo ne tá rio e de me di das; ban co de emis são;
k) so cor ros aos es ta dos;
l) ma té ri as em que os es ta dos têm com pe tên cia le gis la ti va sub si -

diá ria ou com ple men tar, nos ter mos do art. 5º, § 3º;
II – exa mi nar, em con fron to com as res pec ti vas leis, os re gu la -

men tos ex pe di dos pelo Po der Exe cu ti vo, e sus pen der a exe cu ção dos dis po -
si ti vos ile ga is;

III – pro por ao Po der Exe cu ti vo, me di an te re cla ma ção fun da -
men ta da dos in te res sa dos, a re vo ga ção de atos das au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas, quan do pra ti ca dos con tra a lei ou ei va dos de abu so de po der;

IV – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te, de qual quer lei
ou ato, de li be ra ção ou re gu la men to, quan do ha jam sido de cla ra dos in cons -
ti tu ci o na is pelo Po der Ju di ciá rio;

V – or ga ni zar, com a co la bo ra ção dos con se lhos téc ni cos, ou dos
con se lhos ge ra is em que eles se agru pa rem, os pla nos de so lu ção dos pro -
ble mas na ci o na is;

VI – ele ger a sua Mesa, re gu lar a sua pró pria po lí cia, or ga ni zar o
seu re gi men to in ter no e a sua se cre ta ria, pro pon do ao Po der Le gis la ti vo a
cri a ção ou su pres são de car gos e os ven ci men tos res pec ti vos;

VII – re ver os pro je tos de có di go e de con so li da ção de leis, que
de vam ser apro va dos em glo bo pela Câ ma ra dos De pu ta dos;

VIII – exer cer as atri bu i ções cons tan tes dos arts. 8º, § 3º, 11 e 130.
Art. 92. O Se na do Fe de ral ple no fun ci o na rá du ran te o mes mo

pe río do que a Câ ma ra dos De pu ta dos. Sem pre que a se gun da for con vo ca da
para re sol ver so bre ma té ria em que o pri me i ro deva co la bo rar, será este
con vo ca do ex tra or di na ri a men te pelo seu pre si den te, ou pelo pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 1º No in ter va lo das ses sões le gis la ti vas, a me ta de do Se na do
Fe de ral, cons ti tu í da na for ma que o re gi men to in ter no in di car, com re pre -
sen ta ção igual dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, fun ci o na rá como se ção
per ma nen te, com as se guin tes atri bu i ções:
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I – ve lar na ob ser vân cia da Cons ti tu i ção, no que res pe i ta às prer -
ro ga ti vas do Po der Le gis la ti vo;

II – pro vi den ci ar so bre os ve tos pre si den ci a is, na for ma do art. 45,
§ 3º;

III – de li be rar, ad re fe ren dum da Câ ma ra dos De pu ta dos, so bre o
pro ces so e a pri são de de pu ta dos e so bre a de cre ta ção do es ta do de sí tio
pelo pre si den te da Re pú bli ca;

IV – au to ri zar este úl ti mo a se au sen tar para país es tran ge i ro;
V – de li be rar so bre a no me a ção de ma gis tra dos e fun ci o ná ri os,

nos ca sos de com pe tên cia do Se na do Fe de ral;
VI – cri ar co mis sões de in qué ri to, so bre fa tos de ter mi na dos,

ob ser van do o pa rá gra fo úni co do art. 36;
VII – con vo car ex tra or di na ri a men te a Câ ma ra dos De pu ta dos.
§ 2º Achan do-se re u ni da a Câ ma ra dos De pu ta dos em ses são ex -

tra or di ná ria, para a qual não se faça mis ter a con vo ca ção do Se na do Fe de ral,
com pe te à se ção per ma nen te de li be rar so bre pri são e pro ces so de Se na do res, e 
exer cer as atri bu i ções do nº V do pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º Na aber tu ra da ses são le gis la ti va a se ção per ma nen te apre -
sen ta rá à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral o re la tó rio dos tra ba lhos 
re a li za dos no in ter va lo.

§ 4º Qu an do no exer cí cio das suas fun ções na se ção per ma nen te,
te rão os mem bros des ta o mes mo sub sí dio que lhes com pe te du ran te as ses sões
do Se na do Fe de ral.

Art. 93. Os mi nis tros de Esta do pres ta rão, pes so al men te ou por
es cri to, ao Se na do Fe de ral, as in for ma ções por este so li ci ta da.

Art. 94. O Se na do Fe de ral, por de li be ra ção do seu ple ná rio, po -
de rá pro por à con si de ra ção da Câ ma ra dos De pu ta dos pro je tos de lei so bre
ma té ri as nas qua is não te nha de co la bo rar.

CAPÍTULO VI
Dos Órgãos de Co o pe ra ção nas Ati vi da des Go ver na men ta is

SEÇÃO I
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 95. O Mi nis té rio Pú bli co será or ga ni za do na União, no
Dis tri to Fe de ral e nos ter ri tó ri os, por lei fe de ral, e nos Esta dos, pe las leis lo ca is.

§ 1º O che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral nos ju í zos co muns é o
pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, de no me a ção do pre si den te da Re pú bli ca,
com apro va ção do Se na do Fe de ral, en tre ci da dãos com os re qui si tos es ta be -
le ci dos para os mi nis tros da Cor te Su pre ma. Terá os mes mos ven ci men tos
des ses mi nis tros, sen do, po rém, de mis sí vel ad nu tum.
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§ 2º Os che fes do Mi nis té rio Pú bli co no Dis tri to Fe de ral e nos ter -
ri tó ri os se rão de li vre no me a ção do pre si den te da Re pú bli ca den tre ju ris tas
de no tá vel sa ber e re pu ta ção ili ba da, alis ta dos ele i to res e ma i o res de 30
anos, com os ven ci men tos dos de sem bar ga do res.

§ 3º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co cri a dos por lei fe de ral e
que sir vam nos ju í zos co muns se rão no me a dos me di an te con cur so e só
per de rão os car gos, nos ter mos da lei, por sen ten ça ju di ciá ria, ou pro ces so
ad mi nis tra ti vo, no qual lhes será as se gu ra da am pla de fe sa.

Art. 96. Qu an do a Cor te Su pre ma de cla rar in cons ti tu ci o nal qual -
quer dis po si ti vo de lei ou ato go ver na men tal o pro cu ra dor-ge ral da Re pú -
bli ca co mu ni ca rá a de ci são ao Se na do Fe de ral, para os fins do art. 91, nº IV,
e bem as sim à au to ri da de le gis la ti va ou exe cu ti va, de que te nha ema na do a
lei ou o ato.

Art. 97. Os che fes do Mi nis té rio Pú bli co na União e nos es ta dos
não po dem exer cer qual quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo o ma gis té rio e os
ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção. A vi o la ção des te pre ce i to im por ta a per da
do car go.

Art. 98. O Mi nis té rio Pú bli co, nas Jus ti ças Mi li tar e Ele i to ral, será 
or ga ni za do por leis es pe ci a is, e só terá, na se gun da, as in com pa ti bi li da des
que es tas pres cre ve rem.

SEÇÃO II
Do Tri bu nal de Con tas

Art. 99. É man ti do o Tri bu nal de Con tas, que, di re ta men te, ou
por de le ga ções or ga ni za das de acor do com a lei, acom pa nha rá a exe cu ção
or ça men tá ria e jul ga rá as con tas dos res pon sá ve is por di nhe i ros ou bens
pú bli cos.

Art. 100. Os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas se rão no me a dos
pelo pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do Fe de ral, e te rão as
mes mas ga ran ti as dos mi nis tros da Cor te Su pre ma.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas terá, quan to à or ga ni za ção
do seu re gi men to in ter no e da sua se cre ta ria, as mes mas atri bu i ções dos
tri bu na is ju di ciá ri os.

Art. 101. Os con tra tos que, por qual quer modo, in te res sa rem
ime di a ta men te à re ce i ta ou à des pe sa, só se re pu ta rão per fe i tos e aca ba -
dos quan do re gis tra dos pelo Tri bu nal de Con tas. A re cu sa do re gis tro
sus pen de a exe cu ção do con tra to até ao pro nun ci a men to do Po der Le -
gis la ti vo.

§ 1º Será su je i to ao re gis tro pré vio do Tri bu nal de Con tas qual -
quer ato de ad mi nis tra ção pú bli ca, de que re sul te obri ga ção de pa ga men to
pelo Te sou ro Na ci o nal, ou por con ta des te.
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§ 2º Em to dos os ca sos, a re cu sa do re gis tro, por fal ta de sal do no 
cré di to ou por im pu ta ção a cré di to im pró prio, tem ca rá ter pro i bi ti vo; quan do 
a re cu sa ti ver ou tro fun da men to, a des pe sa po de rá efe tu ar-se após des pa cho
do pre si den te da Re pú bli ca, re gis tro sob re ser va do Tri bu nal de Con tas e 
re cur so ex of fi cio para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 3º A fis ca li za ção fi nan ce i ra dos ser vi ços au tô no mos será fe i ta
pela for ma pre vis ta nas leis que os es ta be le ce rem.

Art. 102. O Tri bu nal de Con tas dará pa re cer pré vio, no pra zo de
trin ta dias, so bre as con tas que o pre si den te da Re pú bli ca deve anu al men te
pres tar à Câ ma ra dos De pu ta dos. Se es tas não lhe fo rem en vi a das em tem po
útil, co mu ni ca rá o fato à Câ ma ra dos De pu ta dos, para os fins de di re i to,
apre sen tan do-lhe, num ou nou tro caso, mi nu ci o so re la tó rio do exer cí cio
fi nan ce i ro ter mi na do.

SEÇÃO III
Dos Con se lhos Téc ni cos

Art. 103. Cada mi nis té rio será as sis ti do por um ou mais con se lhos
téc ni cos, co or de na dos, se gun do a na tu re za dos seus tra ba lhos, em con se -
lhos ge ra is, como ór gãos con sul ti vos da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral.

§ 1º A lei or di ná ria re gu la rá a com po si ção, o fun ci o na men to e a
com pe tên cia dos con se lhos téc ni cos e dos con se lhos ge ra is.

§ 2º Me ta de, pelo me nos, de cada con se lho será com pos ta de pes -
so as es pe ci a li za das, es tra nhas aos qua dros do fun ci o na lis mo do res pec ti vo
mi nis té rio.

§ 3º Os mem bros dos con se lhos téc ni cos não per ce be rão ven ci -
men tos pelo de sem pe nho do car go, po den do, po rém, ven cer uma diá ria pe las
ses sões, a que com pa re ce rem.

§ 4º É ve da do a qual quer mi nis tro to mar de li be ra ção, em ma té ria da
sua com pe tên cia ex clu si va, con tra o pa re cer unâ ni me do res pec ti vo con se lho.

TÍTULO II
Da Jus ti ça dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os

Art. 104. Com pe te aos es ta dos le gis lar so bre a sua di vi são e or ga -
ni za ção ju di ciá ri as e pro ver os res pec ti vos car gos, ob ser va dos os pre ce i tos
dos arts. 64 a 72 da Cons ti tu i ção, me nos quan to à re qui si ção de for ça fe de ral, e 
ain da os prin cí pi os se guin tes:

a) in ves ti du ra, nos pri me i ros gra us, me di an te con cur so, or ga ni -
za do pela Cor te de Ape la ção, fa zen do-se a clas si fi ca ção, sem pre que pos sí vel, 
em lis ta trí pli ce;
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b) in ves ti du ra, nos gra us su pe ri o res, me di an te aces so por an ti -
güi da de de clas se, e por me re ci men to, res sal va do o dis pos to no § 6º;

c) inal te ra bi li da de da di vi são e or ga ni za ção ju di ciá ri as, den tro
de cin co anos da data da lei que a es ta be le cer, sal vo pro pos ta mo ti va da da
Cor te de Ape la ção;

d) inal te ra bi li da de do nú me ro de ju í zes da Cor te de Ape la ção, a
não ser por pro pos ta da mes ma Cor te;

e) fi xa ção dos ven ci men tos dos de sem bar ga do res das Cor tes de
Ape la ção, em quan tia não in fe ri or à que per ce bam os se cre tá ri os de Esta do;
e os dos de ma is ju í zes, com di fe ren ça não ex ce den te a trin ta por cen to de
uma para ou tra ca te go ria, pa gan do-se aos da ca te go ria mais re tri bu í da não
me nos de dois ter ços dos ven ci men tos dos de sem bar ga do res;

f) com pe tên cia pri va ti va da Cor te de Ape la ção para pro ces so e
jul ga men to dos ju í zes in fe ri o res, nos cri mes co muns e nos de res pon sa bi li -
da de.

§ 1º Em caso de mu dan ça da sede do ju í zo, é fa cul ta do ao juiz
re mo ver-se com ela, ou pe dir dis po ni bi li da de com ven ci men tos in te gra is.

§ 2º Nos ca sos de pro mo ção por an ti güi da de, de ci di rá pre li mi -
nar men te a Cor te de Ape la ção, em es cru tí nio se cre to, se deve ser pro pos to
o juiz mais an ti go; e, se três quar tos dos vo tos dos ju í zes efe ti vos fo rem pela 
ne ga ti va, pro ce der-se-á à vo ta ção re la ti va men te ao ime di a to em an ti güi da de, e 
as sim por di an te, até se fi xar a in di ca ção.

§ 3º Para pro mo ção por me re ci men to, o tri bu nal or ga ni za rá lis ta
trí pli ce por vo ta ção em es cru tí nio se cre to.

§ 4º Os es ta dos po de rão man ter a jus ti ça de paz ele ti va, fi xan do-lhe 
a com pe tên cia, com res sal va de re cur so das suas de ci sões para a jus ti ça
co mum.

§ 5º O li mi te de ida de po de rá ser re du zi do até 60 anos para a
apo sen ta do ria com pul só ria dos ju í zes, e até 25 anos, para a pri me i ra no -
me a ção.

§ 6º Na com po si ção dos tri bu na is su pe ri o res, se rão re ser va dos
lu ga res, cor res pon den tes a um quin to do nú me ro to tal, para que se jam pre -
en chi dos por ad vo ga dos, ou mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, de no tó rio
me re ci men to e re pu ta ção ili ba da, es co lhi do de lis ta trí pli ce, or ga ni za da na
for ma do § 3º.

§ 7º Os es ta dos po de rão cri ar ju í zes com in ves ti du ra li mi ta da a 
cer to tem po e com pe tên cia para jul ga men to das ca u sas de pe que no va lor,
pre pa ro das ex ce den tes da sua al ça da e subs ti tu i ção dos ju í zes vi ta lí ci os.

Art. 105. A jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e a dos ter ri tó ri os se rão
or ga ni za das por lei fe de ral, ob ser va dos os pre ce i tos do ar ti go pre ce den te,
no que lhes fo rem apli cá ve is, e o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 64.
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TÍTULO III
Da De cla ra ção de Di re i tos

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 106. São bra si le i ros:
a) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -

din do este a ser vi ço do go ver no do seu país;
b) os fi lhos de bra si le i ro, ou bra si le i ra, nas ci dos em país es tran -

ge i ro, es tan do os seus pais a ser vi ço pú bli co e, fora des te caso, se, ao atin gi rem 
a ma i o ri da de, op ta rem pela na ci o na li da de bra si le i ra;

c) os que já ad qui ri ram a na ci o na li da de bra si le i ra, em vir tu de do
art. 69, nos 4 e 5, da Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro de 1891;

d) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos.

Art. 107. Per de a na ci o na li da de o bra si le i ro:
a) que, por na tu ra li za ção vo lun tá ria, ad qui rir ou tra na ci o na li da de;
b) que ace i tar pen são, em pre go ou co mis são re mu ne ra dos de

go ver no es tran ge i ro, sem li cen ça do pre si den te da Re pú bli ca;
c) que ti ver can ce la da a sua na tu ra li za ção, por exer cer ati vi da de

so ci al ou po lí ti ca no ci va ao in te res se na ci o nal, pro va do o fato por via ju di -
ciá ria, com to das as ga ran ti as de de fe sa.

Art. 108. São ele i to res os bra si le i ros de um ou de ou tro sexo, ma i o res 
de 18 anos, que se alis ta rem na for ma da lei.

Pa rá gra fo úni co. Não se po dem alis tar ele i to res:
a) os que não sa i bam ler e es cre ver;
b) as pra ças de prêt, sal vo os sar gen tos do Exér ci to e da Arma da

e das for ças au xi li a res do Exér ci to, bem como os alu nos das es co las mi li ta res
de en si no su pe ri or e os as pi ran tes a ofi ci al;

c) os men di gos;
d) os que es ti ve rem, tem po rá ria ou de fi ni ti va men te, pri va dos

dos di re i tos po lí ti cos.
Art. 109. O alis ta men to e o voto são obri ga tó ri os para os ho mens, 

e para as mu lhe res, quan do es tas exer çam fun ção pú bli ca re mu ne ra da, sob
as san ções e sal vas às ex ce ções que a lei de ter mi nar.

Art. 110. Sus pen dem-se os di re i tos po lí ti cos:
a) por in ca pa ci da de ci vil ab so lu ta;
b) pela con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos.

Art. 111. Per dem-se os di re i tos po lí ti cos:
a) nos ca sos do art. 107;
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b) pela isen ção de ônus ou ser vi ço que a lei im po nha aos bra si le i -
ros, quan do ob ti da por mo ti vo de con vic ção re li gi o sa, fi lo só fi ca ou po lí ti ca;

c) pela ace i ta ção de tí tu lo no bi liár qui co, ou con de co ra ção es tran -
ge i ra, quan do esta im por te res tri ção de di re i tos ou de ve res para com a
Re pú bli ca.

§ 1º A per da dos di re i tos po lí ti cos acar re ta si mul ta ne a men te,
para o in di ví duo, a do car go por ele ocu pa do.

§ 2º A lei es ta be le ce rá as con di ções de re a qui si ção dos di re i tos
po lí ti cos.

Art. 112. São ine le gí ve is:
1) em todo o ter ri tó rio da União:
a) o pre si den te da Re pú bli ca, os go ver na do res, os in ter ven to res

no me a dos nos ca sos do art. 12, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, os go ver na do res
dos ter ri tó ri os e os mi nis tros de Esta do, até um ano de po is de ces sa das de fi -
ni ti va men te as res pec ti vas fun ções:

b) os che fes do Mi nis té rio Pú bli co, os mem bros do Po der Ju di ciá rio,
in clu si ve os das Jus ti ças Ele i to ral e Mi li tar, os mi nis tros do Tri bu nal de
Con tas, e os che fes e sub che fes do Esta do-Ma i or do Exér ci to e da Arma da;

c) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, do pre si den te da
Re pú bli ca, até um ano de po is de ha ver este de fi ni ti va men te de i xa do o car go,
sal vo para a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, se já ti ve rem exer -
ci do o man da to an te ri or men te ou fo rem ele i tos si mul ta ne a men te com o
pre si den te;

d) os que não es ti ve rem alis ta dos ele i to res;

2) nos es ta dos, no Dis tri to Fe de ral e nos ter ri tó ri os: 
a) os se cre tá ri os de Esta do e os che fes de po lí cia, até um ano

após a ces sa ção de fi ni ti va das res pec ti vas fun ções;
b) os co man dan tes de for ças do Exér ci to, da Arma da ou das po lí -

ci as ali exis ten tes;

c) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, dos go ver na do res
e in ter ven to res dos es ta dos, do pre fe i to do Dis tri to Fe de ral e dos go ver na -
do res dos ter ri tó ri os, até um ano após de fi ni ti va ces sa ção das res pec ti vas
fun ções, sal vo, quan to à Câ ma ra dos De pu ta dos, ao Se na do Fe de ral e às
Assem bléi as Le gis la ti vas, à ex ce ção da le tra c do nº 1;

3) nos mu ni cí pi os:
a) os pre fe i tos;
b) as au to ri da des po li ci a is;
c) os fun ci o ná ri os do fis co;

844 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



d) os pa ren tes, até o 3º grau, in clu si ve os afins, dos pre fe i tos, até
um ano após de fi ni ti va ces sa ção das res pec ti vas fun ções, sal vo, re la ti va -
men te às Câ ma ras Mu ni ci pa is, às Assem bléi as Le gis la ti vas e à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral, à ex ce ção da le tra c do nº 1.

Pa rá gra fo úni co. Os dis po si ti vos des te ar ti go se apli cam por
igual aos ti tu la res efe ti vos e in te ri nos dos car gos de sig na dos.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos e das Ga ran ti as Indi vi du a is

Art. 113. A Cons ti tu i ção as se gu ra a bra si le i ros e a es tran ge i ros
re si den tes no país a in vi o la bi li da de dos di re i tos con cer nen tes à li ber da de, à
sub sis tên cia, à se gu ran ça in di vi du al e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

1) To dos são igua is pe ran te a lei. Não ha ve rá pri vi lé gi os, nem
dis tin ções, por mo ti vo de nas ci men to, sexo, raça, pro fis sões pró pri as ou dos 
pais, clas se so ci al, ri que za, cren ças re li gi o sas ou idéi as po lí ti cas.

2) Nin guém será obri ga do a fa zer, ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa,
se não em vir tu de de lei.

3) A lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e 
a co i sa jul ga da.

4) Por mo ti vo de con vic ções fi lo só fi cas, po lí ti cas ou re li gi o sas,
nin guém será pri va do de qual quer dos seus di re i tos, sal vo o caso do art. 111,
le tra b.

5) É in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, e ga ran ti do o 
li vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos, des de que não con tra ve nham à or dem
pú bli ca e aos bons cos tu mes. As as so ci a ções re li gi o sas ad qui rem per so na li -
da de ju rí di ca nos ter mos da lei ci vil.

6) Sem pre que so li ci ta da, será per mi ti da a as sis tên cia re li gi o sa
nas ex pe di ções mi li ta res, nos hos pi ta is, nas pe ni ten ciá ri as e em ou tros es ta -
be le ci men tos ofi ci a is, sem ônus para os co fres pú bli cos, nem cons tran gi -
men to ou co a ção dos as sis ti dos. Nas ex pe di ções mi li ta res a as sis tên cia re li -
gi o sa só po de rá ser exer ci da por sa cer do tes bra si le i ros na tos.

7) Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu lar e se rão ad mi nis tra dos pela
au to ri da de mu ni ci pal, sen do li vre a to dos os cul tos re li gi o sos a prá ti ca dos
res pec ti vos ri tos em re la ção aos seus cren tes. As as so ci a ções re li gi o sas po de -
rão man ter ce mi té ri os par ti cu la res, su je i tos, po rém, à fis ca li za ção das au to -
ri da des com pe ten tes. É-lhes pro i bi da a re cu sa de se pul tu ra onde não hou ver
ce mi té rio se cu lar.

8) É in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia.
9) Em qual quer as sun to é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to,

sem de pen dên cia de cen su ra, sal vo quan to a es pe tá cu los e di ver sões pú bli cas,
res pon den do cada um pe los abu sos que co me ter, nos ca sos e pela for ma
que a lei de ter mi nar. Não é per mi ti do o ano ni ma to. É as se gu ra do o di re i to
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de res pos ta. A pu bli ca ção de li vros e pe rió di cos in de pen de de li cen ça do
po der pú bli co. Não será, po rém, to le ra da pro pa gan da de guer ra ou de pro -
ces sos vi o len tos para sub ver ter a or dem po lí ti ca ou so ci al.

10) É per mi ti do a quem quer que seja re pre sen tar, me di an te pe ti ção,
aos po de res pú bli cos, de nun ci ar abu sos das au to ri da des e pro mo ver-lhes a
res pon sa bi li da de.

11) A to dos é lí ci to se re u ni rem sem ar mas, não po den do in ter vir 
a au to ri da de se não para as se gu rar ou res ta be le cer a or dem pú bli ca. Com
este fim, po de rá de sig nar o lo cal onde a re u nião se deva re a li zar, con tan to
que isso não a im pos si bi li te ou frus tre.

12) É ga ran ti da a li ber da de de as so ci a ção para fins lí ci tos. Ne nhu -
ma as so ci a ção será com pul so ri a men te dis sol vi da se não por sen ten ça ju di -
ciá ria.

13) É li vre o exer cí cio de qual quer pro fis são, ob ser va das as con -
di ções de ca pa ci da de téc ni ca e ou tras que a lei es ta be le cer, di ta das pelo
in te res se pú bli co.

14) Em tem po de paz, sal vas as exi gên ci as de pas sa por te quan to
à en tra da de es tran ge i ros, e às res tri ções da lei, qual quer pes soa pode en trar 
no ter ri tó rio na ci o nal, nele fi xar re si dên cia ou dele sair.

15) A União po de rá ex pul sar do ter ri tó rio na ci o nal os es tran ge i ros
pe ri go sos à or dem pú bli ca ou no ci vos aos in te res ses do país.

16) A casa é o asi lo in vi o lá vel do in di ví duo. Nela nin guém po de rá
pe ne trar, de no i te, sem con sen ti men to do mo ra dor, se não para acu dir a ví ti mas
de cri mes ou de sas tres, nem de dia, se não nos ca sos e pela for ma pres cri tos
na lei.

17) É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de, que não po de rá ser
exer ci do con tra o in te res se so ci al ou co le ti vo, na for ma que a lei de ter mi nar. 
A de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca far-se-á nos ter mos
da lei, me di an te pré via e jus ta in de ni za ção. Em caso de pe ri go imi nen te,
como guer ra ou co mo ção in tes ti na, po de rão as au to ri da des com pe ten tes
usar da pro pri e da de par ti cu lar até onde o bem pú bli co o exi ja, res sal va do o
di re i to a in de ni za ção ul te ri or.

18) Os in ven tos in dus tri a is per ten ce rão aos seus au to res, aos
qua is a lei ga ran ti rá pri vi lé gio tem po rá rio, ou con ce de rá jus to prê mio,
quan do a sua vul ga ri za ção con ve nha à co le ti vi da de.

19) É as se gu ra da a pro pri e da de das mar cas de in dús tri as e co mér -
cio e a ex clu si vi da de do uso do nome co mer ci al.

20) Aos au to res de obras li te rá ri as, ar tís ti cas e ci en tí fi cas é as se -
gu ra do o di re i to ex clu si vo de re pro du zi-las. Esse di re i to trans mi tir-se-á aos
seus her de i ros pelo tem po que a lei de ter mi nar.

21) Nin guém será pre so se não em fla gran te de li to, ou por or dem 
es cri ta da au to ri da de com pe ten te, nos ca sos ex pres sos em lei. A pri são ou
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de ten ção de qual quer pes soa será ime di a ta men te co mu ni ca da ao juiz com -
pe ten te, que a re la xa rá, se não for le gal, e pro mo ve rá, sem pre que de di re i to, a
res pon sa bi li da de da au to ri da de co a to ra.

22) Nin guém fi ca rá pre so, se pres tar fi an ça idô nea, nos ca sos por 
lei es ta tu í dos.

23) Dar-se-á ha be as cor pus sem pre que al guém so frer, ou se achar
ame a ça do de so frer vi o lên cia ou co a ção em sua li ber da de, por ile ga li da de
ou abu so de po der. Nas trans gres sões dis ci pli na res não cabe o ha be as cor pus.

24) A lei as se gu ra rá aos acu sa dos am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos es sen ci a is a esta.

25) Não ha ve rá foro pri vi le gi a do nem tri bu na is de ex ce ção; ad -
mi tem-se, po rém, ju í zos es pe ci a is em ra zão da na tu re za das ca u sas.

26) Nin guém será pro ces sa do, nem sen ten ci a do, se não pela au to -
ri da de com pe ten te, em vir tu de de lei an te ri or ao fato, e na for ma por ela
pres cri ta.

27) A lei pe nal só re tro a gi rá quan do be ne fi ci ar o réu.
28) Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do de lin qüen te.
29) Não ha ve rá pena de ba ni men to, mor te, con fis co ou de ca rá ter 

per pé tuo, res sal va das, quan to à pena de mor te, as dis po si ções da le gis la ção
mi li tar, em tem po de guer ra com país es tran ge i ro.

30) Não ha ve rá pri são por dí vi das, mul tas ou cus tas.
31) Não será con ce di da a Esta do es tran ge i ro ex tra di ção por cri me

po lí ti co ou de opi nião, nem, em caso al gum, de bra si le i ro.
32) A União e os es ta dos con ce de rão aos ne ces si ta dos as sis tên cia

ju di ciá ria, cri an do para este efe i to, ór gãos es pe ci a is, e as se gu ran do a isen ção
de emo lu men tos, cus tas, ta xas e se los.

33) Dar-se-á man da do de se gu ran ça para a de fe sa de di re i to, cer to 
e in con tes tá vel, ame a ça do ou vi o la do por ato ma ni fes ta men te in cons ti tu ci o -
nal ou ile gal de qual quer au to ri da de. O pro ces so será o mes mo do ha be as
cor pus, de ven do ser sem pre ou vi da a pes soa de di re i to pú bli co in te res sa da.
O man da do não pre ju di ca as ações pe ti tó ri as com pe ten tes.

34) A to dos cabe o di re i to de pro ver a pró pria sub sis tên cia e a da 
sua fa mí lia, me di an te tra ba lho ho nes to. O po der pú bli co deve am pa rar, na
for ma da lei, os que es te jam em in di gên cia.

35) A lei as se gu ra rá o rá pi do an da men to dos pro ces sos nas re par ti -
ções pú bli cas, a co mu ni ca ção aos in te res sa dos dos des pa chos pro fe ri dos, as -
sim como das in for ma ções a que es tes se re fi ram, e a ex pe di ção das cer ti -
dões re que ri das para a de fe sa de di re i tos in di vi du a is, ou para o es cla re ci -
men to dos ci da dãos acer ca dos ne gó ci os pú bli cos, res sal va dos, quan to às
úl ti mas, os ca sos em que o in te res se pú bli co im po nha se gre do, ou re ser va.
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36) Ne nhum im pos to gra va rá di re ta men te a pro fis são de es cri -
tor, jor na lis ta ou pro fes sor.

37) Ne nhum juiz de i xa rá de sen ten ci ar por mo ti vo de omis são na 
lei. Em tal caso, de ve rá de ci dir por ana lo gia, pe los prin cí pi os ge ra is de di re i to
ou por eqüi da de.

38) Qu al quer ci da dão será par te le gí ti ma para ple i te ar a de cla ra ção
de nu li da de ou anu la ção dos atos le si vos do pa tri mô nio da União, dos es ta dos 
ou dos mu ni cí pi os.

Art. 114. A es pe ci fi ca ção dos di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clui ou tros, re sul tan tes do re gi me e dos prin cí pi os que
ela ado ta.

TÍTULO IV
Da Ordem Eco nô mi ca e So ci al

Art. 115. A or dem eco nô mi ca deve ser or ga ni za da con for me os
prin cí pi os da jus ti ça e as ne ces si da des da vida na ci o nal, de modo que pos si -
bi li te a to dos exis tên cia dig na. Den tro des ses li mi tes, é ga ran ti da a li ber da de
eco nô mi ca.

Pa rá gra fo úni co. Os po de res pú bli cos ve ri fi ca rão, pe ri o di ca men te, 
o pa drão de vida nas vá ri as re giões do país.

Art. 116. Por mo ti vo de in te res se pú bli co e au to ri za da em lei
es pe ci al a União po de rá mo no po li zar de ter mi na da in dús tria ou ati vi da de
eco nô mi ca, as se gu ra das as in de ni za ções de vi das, con for me o art. 112, nº 17, 
e res sal va dos os ser vi ços mu ni ci pa li za dos ou de com pe tên cia dos po de res
lo ca is.

Art. 117. A lei pro mo ve rá o fo men to da eco no mia po pu lar, o
de sen vol vi men to do cré di to e a na ci o na li za ção pro gres si va dos ban cos de
de pó si to. Igual men te pro vi den ci a rá so bre a na ci o na li za ção das em pre sas de 
se gu ro em to das as suas mo da li da des, de ven do cons ti tu ir-se em so ci e da de
bra si le i ra as es tran ge i ras que atu al men te ope ram no país.

Pa rá gra fo úni co. É pro i bi da a usu ra, que será pu ni da na for ma
da lei.

Art. 118. As mi nas e de ma is ri que zas do sub so lo, bem como as
que das-d’água, cons ti tu em pro pri e da de dis tin ta da do solo para o efe i to de
ex plo ra ção ou apro ve i ta men to in dus tri al.

Art. 119. O apro ve i ta men to in dus tri al das mi nas e das ja zi das
mi ne ra is, bem como das águas e da ener gia hi dráu li ca, ain da que de pro pri e -
da de pri va da, de pen de de au to ri za ção ou con ces são fe de ral, na for ma da
lei.

§ 1º As au to ri za ções ou con ces sões se rão con fe ri das ex clu si va -
men te a bra si le i ros ou a em pre sas or ga ni za das no Bra sil, res sal va da ao
pro pri e tá rio pre fe rên cia na ex plo ra ção ou co-par ti ci pa ção nos lu cros.
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§ 2º O apro ve i ta men to de ener gia hi dráu li ca, de po tên cia re du zi da
e para uso ex clu si vo do pro pri e tá rio, in de pen de de au to ri za ção ou con ces são.

§ 3º Sa tis fe i tas as con di ções es ta be le ci das em lei, en tre as qua is a
de pos su í rem os ne ces sá ri os ser vi ços téc ni cos e ad mi nis tra ti vos, os es ta dos
pas sa rão a exer cer, den tro dos res pec ti vos ter ri tó ri os, a atri bu i ção cons tan te 
des te ar ti go.

§ 4º A lei re gu la rá a na ci o na li za ção pro gres si va das mi nas, ja zi das
mi ne ra is e que das-d’água ou ou tras fon tes de ener gia hi dráu li ca, jul ga das
bá si cas ou es sen ci a is à de fe sa eco nô mi ca ou mi li tar do país.

§ 5º A União, nos ca sos pres cri tos em lei e ten do em vis ta o in te -
res se da co le ti vi da de, au xi li a rá os es ta dos no es tu do e apa re lha men to das
es tân ci as mi ne ro me di ci na is ou ter mo me di ci na is.

§ 6º Não de pen dem de con ces são ou au to ri za ção o apro ve i ta -
men to das que das-d’água já uti li za das in dus tri al men te na data des ta Cons -
ti tu i ção, e, sob esta mes ma res sal va, a ex plo ra ção das mi nas em la vra, ain da 
que tran si to ri a men te sus pen sa.

Art. 120. Os sin di ca tos e as as so ci a ções pro fis si o na is se rão re co -
nhe ci dos de con for mi da de com a lei.

Pa rá gra fo úni co. A lei as se gu ra rá a plu ra li da de sin di cal e a com -
ple ta au to no mia dos sin di ca tos.

Art. 121. A lei pro mo ve rá o am pa ro da pro du ção e es ta be le ce rá
as con di ções do tra ba lho, na ci da de e nos cam pos, ten do em vis ta a pro te ção
so ci al do tra ba lha dor e os in te res ses eco nô mi cos do país.

§ 1º A le gis la ção do tra ba lho ob ser va rá os se guin tes pre ce i tos,
além de ou tros que co li mem me lho rar as con di ções do tra ba lha dor:

a) pro i bi ção de di fe ren ça de sa lá rio para um mes mo tra ba lho,
por mo ti vo de ida de, sexo, na ci o na li da de ou es ta do ci vil;

b) sa lá rio mí ni mo, ca paz de sa tis fa zer, con for me as con di ções de
cada re gião, às ne ces si da des nor ma is do tra ba lha dor;

c) tra ba lho diá rio não ex ce den te de oito ho ras, re du zí ve is, mas só 
pror ro gá ve is nos ca sos pre vis tos em lei;

d) pro i bi ção de tra ba lho a me no res de 14 anos, de tra ba lho no tur no 
a me no res de 16; e em in dús tri as in sa lu bres, a me no res de 18 anos e a
mu lhe res;

e) re pou so heb do ma dá rio, de pre fe rên cia aos do min gos;
f) fé ri as anu a is re mu ne ra das;
g) in de ni za ção ao tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa;
h) as sis tên cia mé di ca e sa ni tá ria ao tra ba lha dor e à ges tan te,

as se gu ra do a esta des can so, an tes e de po is do par to, sem pre ju í zo do sa lá rio 
e do em pre go, e ins ti tu i ção de pre vi dên cia, me di an te con tri bu i ção igual da
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União, do em pre ga dor e do em pre ga do, a fa vor da ve lhi ce, da in va li dez, da 
ma ter ni da de e nos ca sos de aci den tes do tra ba lho ou de mor te;

i) re gu la men ta ção do exer cí cio de to das as pro fis sões;
j) re co nhe ci men to das con ven ções co le ti vas de tra ba lho.
§ 2º Para o efe i to des te ar ti go, não há dis tin ção en tre o tra ba lho

ma nu al e o tra ba lho in te lec tu al ou téc ni co, nem en tre os pro fis si o na is
res pec ti vos.

§ 3º Os ser vi ços de am pa ro à ma ter ni da de e à in fân cia, os re fe -
ren tes ao lar e ao tra ba lho fe mi ni no, as sim como a fis ca li za ção e a ori en ta ção
res pec ti vas, se rão in cum bi dos de pre fe rên cia a mu lhe res ha bi li ta das.

§ 4º O tra ba lho agrí co la será ob je to de re gu la men ta ção es pe ci al,
em que se aten de rá, quan to pos sí vel, ao dis pos to nes te ar ti go. Pro cu rar-se-á 
fi xar o ho mem no cam po, cu i dar da sua edu ca ção ru ral, e as se gu rar ao
tra ba lha dor na ci o nal a pre fe rên cia na co lo ni za ção e apro ve i ta men to das ter ras
pú bli cas.

§ 5º A União pro mo ve rá, em co o pe ra ção com os es ta dos, a or ga -
ni za ção de co lô ni as agrí co las, para onde se rão en ca mi nha dos os ha bi tan tes
de zo nas em po bre ci das, que o de se ja rem, e os sem tra ba lho.

§ 6º A en tra da de imi gran tes no ter ri tó rio na ci o nal so fre rá as res -
tri ções ne ces sá ri as à ga ran tia da in te gra ção ét ni ca e ca pa ci da de fí si ca e ci vil
do imi gran te, não po den do, po rém, a cor ren te imi gra tó ria de cada país
ex ce der, anu al men te, o li mi te de dois por cen to so bre o nú me ro to tal dos
res pec ti vos na ci o na is fi xa dos no Bra sil du ran te os úl ti mos cin qüen ta anos.

§ 7º É ve da da a con cen tra ção de imi gran tes em qual quer pon to
do ter ri tó rio da União, de ven do a lei re gu lar a se le ção, lo ca li za ção e as si mi -
la ção do ali e ní ge na.

§ 8º Nos aci den tes do tra ba lho em obras pú bli cas da União, dos
es ta dos e dos mu ni cí pi os, a in de ni za ção será fe i ta pela fo lha de pa ga men to,
den tro de quin ze dias de po is da sen ten ça, da qual não se ad mi ti rá re cur so
ex of fi cio.

Art. 122. Para di ri mir ques tões en tre em pre ga do res e em pre ga dos,
re gi das pela le gis la ção so ci al, fica ins ti tu í da a Jus ti ça do Tra ba lho, à qual
não se apli ca o dis pos to no ca pí tu lo IV do Tí tu lo I.

Pa rá gra fo úni co. A cons ti tu i ção dos Tri bu na is do Tra ba lho e das
Co mis sões de Con ci li a ção obe de ce rá sem pre ao prin cí pio da ele i ção de seus 
mem bros, me ta de pe las as so ci a ções re pre sen ta ti vas dos em pre ga dos, e
me ta de pe las dos em pre ga do res, sen do o pre si den te de li vre no me a ção do
go ver no, es co lhi do den tre pes so as de ex pe riên cia e no tó ria ca pa ci da de
mo ral e in te lec tu al.

Art. 123. São equi pa ra dos aos tra ba lha do res, para to dos os efe i tos
das ga ran ti as e dos be ne fí ci os da le gis la ção so ci al, os que exer cem pro fis sões
li be ra is.
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Art. 124. Pro va da a va lo ri za ção do imó vel por mo ti vo de obras
pú bli cas, a ad mi nis tra ção, que as ti ver efe tu a do, po de rá co brar dos be ne fi ci a -
dos con tri bu i ção de me lho ria.

Art. 125. Todo bra si le i ro que, não sen do pro pri e tá rio ru ral ou
ur ba no, ocu par, por dez anos con tí nu os, sem opo si ção nem re co nhe ci men to 
de do mí nio alhe io, um tre cho de ter ra até dez hec ta res, tor nan do-o pro du ti -
vo por seu tra ba lho e ten do nele a sua mo ra da, ad qui ri rá o do mí nio do solo, 
me di an te sen ten ça de cla ra tó ria de vi da men te trans cri ta.

Art. 126. Se rão re du zi dos de cin qüen ta por cen to os im pos tos
que re ca i am so bre imó vel ru ral, de área não su pe ri or a cin qüen ta hec ta res e
de va lor até dez con tos de réis, ins ti tu í dos em bem de fa mí lia.

Art. 127. Será re gu la do por lei or di ná ria o di re i to de pre fe rên cia
que as sis te ao lo ca tá rio para a re no va ção dos ar ren da men tos de imó ve is
ocu pa dos por es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri al.

Art. 128. Fi cam su je i tas a im pos to pro gres si vo as trans mis sões de 
bens por he ran ça ou le ga do.

Art. 129. Será res pe i ta da a pos se de ter ras de sil ví co las que ne las
se achem per ma nen te men te lo ca li za dos, sen do-lhes, no en tan to, ve da do ali e -
ná-las.

Art. 130. Ne nhu ma con ces são de ter ras de su per fí cie su pe ri or a
dez mil hec ta res po de rá ser fe i ta sem que, para cada caso, pre ce da au to ri za ção
do Se na do Fe de ral.

Art. 131. É ve da da a pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas po lí ti -
cas ou no ti ci o sas a so ci e da des anô ni mas por ações ao por ta dor e a es tran ge -
i ros. Estes e as pes so as ju rí di cas não po dem ser aci o nis tas das so ci e da des anô -
ni mas pro pri e tá ri as de tais em pre sas. A res pon sa bi li da de prin ci pal e de ori -
en ta ção in te lec tu al ou ad mi nis tra ti va da im pren sa po lí ti ca ou no ti ci o sa só
por bra si le i ros na tos pode ser exer ci da. A lei or gâ ni ca de im pren sa es ta -
be le ce rá re gras re la ti vas ao tra ba lho dos re da to res, ope rá ri os e de ma is em -
pre ga dos, as se gu ran do-lhes es ta bi li da de, fé ri as e apo sen ta do ria.

Art. 132. Os pro pri e tá ri os, ar ma do res e co man dan tes de na vi os
na ci o na is, bem como os tri pu lan tes na pro por ção de dois ter ços, pelo me nos,
de vem ser bra si le i ros na tos, re ser van do-se tam bém a es tes a pra ti ca gem das 
bar ras, por tos, rios e la gos.

Art. 133. Exce tu a dos quan tos exer çam le gi ti ma men te pro fis sões
li be ra is na data da Cons ti tu i ção, e os ca sos de re ci pro ci da de in ter na ci o nal
ad mi ti dos em lei, so men te po de rão exer cê-las os bra si le i ros na tos e os na tu -
ra li za dos que te nham pres ta do ser vi ço mi li tar ao Bra sil; não sen do per mi ti da,
ex ce to aos bra si le i ros na tos, a re va li da ção de di plo mas pro fis si o na is ex pe di dos 
por ins ti tu tos es tran ge i ros de en si no.

Art. 134. A vo ca ção para su ce der em bens de es tran ge i ros exis ten tes
no Bra sil será re gu la da pela lei na ci o nal em be ne fí cio do côn ju ge bra si le i ro
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e dos seus fi lhos, sem pre que não lhes seja mais fa vo rá vel o es ta tu to do de
cu jus.

Art. 135. A lei de ter mi na rá a per cen ta gem de em pre ga dos bra si -
le i ros que de vam ser man ti dos obri ga to ri a men te nos ser vi ços pú bli cos da dos
em con ces são, e nos es ta be le ci men tos de de ter mi na dos ra mos de co mér cio
e in dús tria.

Art. 136. As em pre sas con ces si o ná ri as ou os con tra tan tes, sob qual -
quer tí tu lo, de ser vi ços pú bli cos fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is, de ve rão:

a) cons ti tu ir as suas ad mi nis tra ções com ma i o ria de di re to res
bra si le i ros, re si den tes no Bra sil, ou de le gar po de res de ge rên cia ex clu si va -
men te a bra si le i ros;

b) con fe rir, quan do es tran ge i ras, po de res de re pre sen ta ção a bra -
si le i ros em ma i o ria, com fa cul da de de subs ta be le ci men to ex clu si va men te a
na ci o na is.

Art. 137. A lei fe de ral re gu la rá a fis ca li za ção e a re vi são das ta ri fas
dos ser vi ços ex plo ra dos por con ces são, ou de le ga ção, para que, no in te res se 
co le ti vo, os lu cros dos con ces si o ná ri os, ou de le ga dos, não ex ce dam a jus ta
re tri bu i ção do ca pi tal, que lhes per mi ta aten der nor mal men te às ne ces si da des
pú bli cas de ex pan são e me lho ra men to des ses ser vi ços.

Art. 138. Incum be à União, aos es ta dos e aos mu ni cí pi os, nos
ter mos das leis res pec ti vas:

a) as se gu rar am pa ro aos des va li dos, cri an do ser vi ços es pe ci a li za dos
e ani man do os ser vi ços so ci a is, cuja ori en ta ção pro cu ra rão co or de nar;

b) es ti mu lar a edu ca ção eu gê ni ca;
c) am pa rar a ma ter ni da de e a in fân cia;
d) so cor rer as fa mí li as de pro le nu me ro sa;
e) pro te ger a ju ven tu de con tra toda ex plo ra ção, bem como con tra 

o aban do no fí si co, mo ral e in te lec tu al;
f) ado tar me di das le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas ten den tes a res -

trin gir a mor ta li da de e a mor bi da de in fan tis; e de hi gi e ne so ci al, que im pe çam
a pro pa ga ção das do en ças trans mis sí ve is;

g) cu i dar da hi gi e ne men tal e in cen ti var a luta con tra os ve ne nos
so ci a is.

Art. 139. Toda em pre sa in dus tri al ou agrí co la, fora dos cen tros
es co la res, e onde tra ba lha rem mais de cin qüen ta pes so as, per fa zen do es tas
e os seus fi lhos, pelo me nos, dez anal fa be tos, será obri ga da a lhes pro por ci o -
nar en si no pri má rio gra tu i to.

Art. 140. A União or ga ni za rá o ser vi ço na ci o nal de com ba te às
gran des en de mi as do país, ca ben do-lhe o cus te io, a di re ção téc ni ca e ad mi -
nis tra ti va nas zo nas onde a exe cu ção do mes mo ex ce der as pos si bi li da des
dos go ver nos lo ca is.

852 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 141. É obri ga tó rio, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o am pa ro à
ma ter ni da de e à in fân cia, para o que a União, os es ta dos e os mu ni cí pi os
des ti na rão um por cen to das res pec ti vas ren das tri bu tá ri as.

Art. 142. A União, os es ta dos e os mu ni cí pi os não po de rão dar
ga ran tia de ju ros a em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos.

Art. 143. A lei pro vi den ci a rá para con cen trar, sem pre que pos sí vel,
em um só Mi nis té rio, o pro je to e a exe cu ção das obras pú bli cas, ex ce tu a das
as que in te res sem di re ta men te à de fe sa na ci o nal.

TÍTULO V
Da Fa mí lia, da Edu ca ção e da Cul tu ra

CAPÍTULO I
Da Fa mí lia

Art. 144. A fa mí lia, cons ti tu í da pelo ca sa men to in dis so lú vel, está
sob a pro te ção es pe ci al do es ta do.

Pa rá gra fo úni co. A lei ci vil de ter mi na rá os ca sos de des qui te e de 
anu la ção do ca sa men to, ha ven do sem pre re cur so ex of fi cio, com efe i to sus -
pen si vo.

Art. 145. A lei re gu la rá a apre sen ta ção pe los nu ben tes de pro va de
sa ni da de fí si ca e men tal, ten do em aten ção as con di ções re gi o na is do país.

Art. 146. O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta a sua ce le bra ção. O ca sa -
men to pe ran te mi nis tro de qual quer con fis são re li gi o sa, cujo rito não con -
tra rie a or dem pú bli ca ou os bons cos tu mes, pro du zi rá, to da via, os mes mos
efe i tos que o ca sa men to ci vil, des de que, pe ran te a au to ri da de ci vil, na ha bi -
li ta ção dos nu ben tes, na ve ri fi ca ção dos im pe di men tos e no pro ces so da
opo si ção, se jam ob ser va das as dis po si ções de lei ci vil e seja ele ins cri to no
re gis tro ci vil. O re gis tro será gra tu i to e obri ga tó rio. A lei es ta be le ce rá pe na -
li da des para a trans gres são dos pre ce i tos le ga is ati nen tes à ce le bra ção do
ca sa men to.

Pa rá gra fo úni co. Será tam bém gra tu i ta a ha bi li ta ção para o ca sa -
men to, in clu si ve os do cu men tos ne ces sá ri os, quan do o re qui si ta rem os ju í zes
cri mi na is ou de me no res nos ca sos de sua com pe tên cia, em fa vor de pes so as
ne ces si ta das.

Art. 147. O re co nhe ci men to dos fi lhos na tu ra is será isen to de
qua is quer se los ou emo lu men tos, e a he ran ça, que lhes ca i ba, fi ca rá su je i ta a 
im pos tos igua is aos que re ca íam so bre a dos fi lhos le gí ti mos.

CAPÍTULO II
Da Edu ca ção e da Cul tu ra

Art. 148. Cabe à União, aos es ta dos e aos mu ni cí pi os fa vo re cer e
ani mar o de sen vol vi men to das ciên ci as, das ar tes, das le tras e da cul tu ra em 
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ge ral, pro te ger os ob je tos de in te res se his tó ri co e o pa tri mô nio ar tís ti co do
país, bem como pres tar as sis tên cia ao tra ba lha dor in te lec tu al.

Art. 149. A edu ca ção é di re i to de to dos e deve ser mi nis tra da
pela fa mí lia e pe los po de res pú bli cos, cum prin do a es tes pro por ci o ná-la a
bra si le i ros e a es tran ge i ros do mi ci li a dos no país, de modo que pos si bi li te
efi ci en te fa to res da vida mo ral e eco nô mi ca da na ção, e de sen vol va num
es pí ri to bra si le i ro a cons ciên cia da so li da ri e da de hu ma na.

Art. 150. Com pe te à União:
a) fi xar o pla no na ci o nal de edu ca ção, com pre en si vo do en si no

de to dos os gra us e ra mos, co muns e es pe ci a li za dos; e co or de nar e fis ca li zar 
a sua exe cu ção, em todo o ter ri tó rio do país.

b) de ter mi nar as con di ções de re co nhe ci men to ofi ci al dos es ta be -
le ci men tos de en si no se cun dá rio e com ple men tar des te e dos ins ti tu tos de
en si no su pe ri or, exer cen do so bre eles a ne ces sá ria fis ca li za ção;

c) or ga ni zar e man ter, nos ter ri tó ri os, sis te mas edu ca ti vos apro -
pri a dos aos mes mos; 

d) man ter no Dis tri to Fe de ral en si no se cun dá rio e com ple men tar 
des te, su pe ri or e uni ver si tá rio;

e) exer cer ação su ple ti va, onde se faça ne ces sá ria por de fi ciên cia
de ini ci a ti va ou de re cur sos e es ti mu lar a obra edu ca ti va em todo o país,
por meio de es tu dos, in qué ri tos, de mons tra ções e sub ven ções.

Pa rá gra fo úni co. O pla no na ci o nal de edu ca ção, cons tan te de lei
fe de ral, nos ter mos dos arts. 5º, item XIV, e 39, nº 8, le tras a e e, só se po de rá
re no var em pra zos de ter mi na dos, e obe de ce rá às se guin tes nor mas:

a) en si no pri má rio in te gral gra tu i to e de fre qüên cia obri ga tó ria,
ex ten si vo a adul tos;

b) ten dên cia à gra tu i da de do en si no edu ca ti vo ul te ri or ao pri má -
rio a fim de o tor nar mais aces sí vel;

c) li ber da de de en si no em to dos os gra us e ra mos, ob ser va das as
pres cri ções da le gis la ção fe de ral e da es ta du al;

d) en si no, nos es ta be le ci men tos par ti cu la res, mi nis tra dos no idi o ma 
pá trio, sal vo o de lín guas es tran ge i ras;

e) li mi ta ção da ma trí cu la à ca pa ci da de di dá ti ca do es ta be le ci -
men to e se le ção por meio de pro vas de in te li gên cia e apro ve i ta men to, ou
por pro ces sos ob je ti vos apro pri a dos à fi na li da de de cur so;

f) re co nhe ci men to dos es ta be le ci men tos par ti cu la res de en si no
so men te quan do as se gu rem aos seus pro fes so res a es ta bi li da de, en quan to
bem ser vi rem, e uma re mu ne ra ção con dig na.

Art. 151. Com pe te aos es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral or ga ni zar e
man ter sis te mas edu ca ti vos nos ter ri tó ri os res pec ti vos, res pe i ta das as di re -
tri zes es ta be le ci das pela União.
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Art. 152. Com pe te pre ci pu a men te ao Con se lho Na ci o nal de Edu -
ca ção, or ga ni za do na for ma da lei, ela bo rar o pla no na ci o nal de edu ca ção
para ser apro va do pelo Po der Le gis la ti vo e su ge rir ao go ver no as me di das
que jul gar ne ces sá ri as para a me lhor so lu ção dos pro ble mas edu ca ti vos,
bem como a dis tri bu i ção ade qua da dos fun dos es pe ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, na for ma das
leis res pec ti vas, e para o exer cí cio da sua com pe tên cia na ma té ria, es ta be le -
ce rão con se lhos de edu ca ção, com fun ções si mi la res às do Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção e de par ta men tos au tô no mos de ad mi nis tra ção do en si no.

Art. 153. O en si no re li gi o so será de fre qüên cia fa cul ta ti va e mi nis -
tra do de acor do com os prin cí pi os da con fis são re li gi o sa do alu no, ma ni fes -
ta da pe los pais ou res pon sá ve is, e cons ti tu i rá ma té ria dos ho rá ri os nas es co las
pú bli cas pri má ri as, se cun dá ri as, pro fis si o na is e nor ma is.

Art. 154. Os es ta be le ci men tos par ti cu la res de edu ca ção gra tu i ta
pri má ria ou pro fis si o nal, ofi ci al men te con si de ra dos idô ne os, se rão isen tos
de qual quer tri bu to.

Art. 155. É ga ran ti da a li ber da de de cá te dra.
Art. 156. A União e os mu ni cí pi os apli ca rão nun ca me nos de dez

por cen to, e os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral nun ca me nos de vin te por cen to,
da ren da re sul tan te dos im pos tos, na ma nu ten ção e no de sen vol vi men to
dos sis te mas edu ca ti vos.

Pa rá gra fo úni co. Para a re a li za ção do en si no nas zo nas ru ra is, a
União re ser va rá, no mí ni mo, vin te por cen to das quo tas des ti na das à edu ca ção 
no res pec ti vo or ça men to anu al.

Art. 157. A União, os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral re ser va rão uma 
par te dos seus pa tri mô ni os ter ri to ri a is para a for ma ção dos res pec ti vos fun -
dos de edu ca ção.

§ 1º As so bras das do ta ções or ça men tá ri as, acres ci das das do a ções,
per cen ta gens so bre o pro du to de ven das de ter ras pú bli cas, ta xas es pe ci a is
e ou tros re cur sos fi nan ce i ros, cons ti tu i rão, na União, nos es ta dos e nos mu ni cí -
pi os, es ses fun dos es pe ci a is, que se rão apli ca dos ex clu si va men te em obras
edu ca ti vas de ter mi na das em lei.

§ 2º Par te dos mes mos fun dos se apli ca rá em au xí lio a alu nos
ne ces si ta dos, me di an te for ne ci men to gra tu i to de ma te ri al es co lar, bol sas de
es tu do, as sis tên cia ali men tar, den tá ria e mé di ca, e para vi le gi a tu ras.

Art. 158. É ve da da a dis pen sa do con cur so de tí tu los e pro vas no
pro vi men to dos car gos do ma gis té rio ofi ci al, bem como, em qual quer cur so, 
e de pro vas es co la res de ha bi li ta ção, de ter mi na das em lei ou re gu la men to.

§ 1º Po dem, to da via, ser con tra ta dos, por tem po cer to, pro fes so res
de no me a da, na ci o na is ou es tran ge i ros.

§ 2º Aos pro fes so res no me a dos por con cur so para os ins ti tu tos
ofi ci a is ca bem as ga ran ti as de vi ta li ci e da de e de ina mo vi bi li da de nos car gos,
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sem pre ju í zo do dis pos to no Tí tu lo VII. Em caso de ex tin ção da ca de i ra,
será o pro fes sor apro ve i ta do na re gên cia de ou tra em que se mos tre ha bi li -
ta do.

TÍTULO VI
Da Se gu ran ça Na ci o nal

Art. 159. To das as ques tões re la ti vas à se gu ran ça na ci o nal se rão
es tu da das e co or de na das pelo Con se lho Su per vi sor de Se gu ran ça Na ci o nal
e pe los ór gãos es pe ci a is cri a dos para aten der às ne ces si da des da mo bi li za ção.

§ 1º O Con se lho Su pe ri or de Se gu ran ça Na ci o nal será pre si di do
pelo pre si den te da Re pú bli ca e dele fa rão par te os mi nis tros de Esta do, o
che fe do Esta do-Ma i or do Exér ci to e o che fe do Esta do-Ma i or da Arma da.

§ 2º A or ga ni za ção, o fun ci o na men to e a com pe tên cia do Con se lho
Su pe ri or se rão re gu la dos em lei.

Art. 160. Incum bi rá ao pre si den te da Re pú bli ca a di re ção po lí ti ca 
da guer ra, sen do as ope ra ções mi li ta res da com pe tên cia e res pon sa bi li da de
do co man dan te-em-che fe do Exér ci to ou dos exér ci tos em cam pa nha e do
das for ças na va is.

Art. 161. O es ta do de guer ra im pli ca rá a sus pen são das ga ran ti as 
cons ti tu ci o na is que pos sam pre ju di car di re ta ou in di re ta men te a se gu ran ça
na ci o nal.

Art. 162. As For ças Arma das são ins ti tu i ções na ci o na is per ma -
nen tes, e, den tro da lei, es sen ci al men te obe di en tes aos seus su pe ri o res hi e rár -
qui cos. Des ti nam-se a de fen der a pá tria e a ga ran tir os po de res cons ti tu ci o na is, 
a or dem e a lei.

Art. 163. To dos os bra si le i ros são obri ga dos, na for ma que a lei
es ta be le cer, ao ser vi ço mi li tar e a ou tros en car gos ne ces sá ri os à de fe sa da
pá tria, e, em caso de mo bi li za ção, se rão apro ve i ta dos con for me as suas ap ti -
dões, quer nas For ças Arma das, quer nas or ga ni za ções do in te ri or. As mu lhe -
res fi cam ex ce tu a das do ser vi ço mi li tar.

§ 1º Todo bra si le i ro é obri ga do ao ju ra men to à ban de i ra na ci o nal, 
na for ma e sob as pe nas da lei.

§ 2º Ne nhum bra si le i ro po de rá exer cer fun ção pú bli ca uma vez
pro va do que não está qui te com as obri ga ções es ta tu í das em lei para com a
se gu ran ça na ci o nal.

§ 3º O ser vi ço mi li tar dos ecle siás ti cos será pres ta do sob a for ma
de as sis tên cia es pi ri tu al e hos pi ta lar às For ças Arma das.

Art. 164. Será trans fe ri do para a re ser va todo mi li tar que, em ser -
vi ço ati vo das For ças Arma das, ace i tar qual quer car go pú bli co per ma nen te,
es tra nho à sua car re i ra, sal vo a ex ce ção cons tan te do art. 172, § 1º.
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Pa rá gra fo úni co. Res sal va da tal hi pó te se, o ofi ci al em ser vi ço ati vo
das For ças Arma das que ace i tar car go pú bli co tem po rá rio, de no me a ção ou
ele i ção, não pri va ti vo da qua li da de de mi li tar, será agre ga do ao res pec ti vo
qua dro. Enquan to per ce ber ven ci men tos ou sub sí di os pelo de sem pe nho
das fun ções do ou tro car go, o ofi ci al agre ga do não terá di re i to aos ven ci -
men tos mi li ta res; con ta rá, po rém, nos ter mos do art. 33, § 3º, tem po de ser -
vi ço e an ti güi da de de pos to, e só por an ti güi da de po de rá ser pro mo vi do
en quan to per ma ne cer em tal si tu a ção, sen do trans fe ri do para a re ser va
aque le que, por mais de oito anos con tí nu os ou doze não con tí nu os, se con ser -
var afas ta do da ati vi da de mi li tar.

Art. 165. As pa ten tes e os pos tos são ga ran ti dos em toda a ple ni -
tu de aos ofi ci a is da ati va, da re ser va e aos re for ma dos do Exér ci to e da
Arma da.

§ 1º O ofi ci al das For ças Arma das só per de rá o seu pos to e pa ten te
por con de na ção, pas sa da em jul ga do, a pena res tri ti va de li ber da de por
tem po su pe ri or a dois anos, ou quan do, por tri bu nal mi li tar com pe ten te e
de ca rá ter per ma nen te, for, nos ca sos es pe ci fi ca dos em lei, de cla ra do in dig no
do ofi ci a la to ou com ele in com pa tí vel. No pri me i ro caso, po de rá o tri bu nal,
aten den do à na tu re za e às cir cuns tân ci as do de li to e à fé de ofí cio do acu sa do,
de ci dir que seja ele re for ma do com as van ta gens do seu pos to.

§ 2º O aces so na hi e rar quia mi li tar obe de ce rá a con di ções es ta be -
le ci das em lei, fi xan do-se o va lor mí ni mo a re a li zar para o exer cí cio das
fun ções re la ti vas a cada grau ou pos to e as pre fe rên ci as de ca rá ter pro fis si o -
nal para pro mo ção.

§ 3º Os tí tu los, pos tos e uni for mes mi li ta res são pri va ti vos do
mi li tar em ati vi da de da re ser va ou re for ma do, res sal va das as con ces sões
ho no rí fi cas efe tu a das em ato an te ri or as ex ce ções da lei mi li tar.

§ 4º Apli ca-se aos mi li ta res re for ma dos o pre ce i to do art. 170, nº 7.
Art. 166. Den tro de uma fa i xa de cem qui lô me tros ao lon go das

fron te i ras, ne nhu ma con ces são de ter ras ou de vias de co mu ni ca ção e a
aber tu ra des tas se efe tu a rão sem au diên cia do Con se lho Su pe ri or da Se gu -
ran ça Na ci o nal, es ta be le cen do este o pre do mí nio de ca pi tães e tra ba lha do res
na ci o na is e de ter mi nan do as li ga ções in te ri o res ne ces sá ri as à de fe sa das zo nas
ser vi das pe las es tra das de pe ne tra ção.

§ 1º Pro ce der-se-á do mes mo modo em re la ção ao es ta be le ci men to,
nes sa fa i xa, de in dús tri as, in clu si ve de trans por tes, que in te res sem à se gu -
ran ça na ci o nal.

§ 2º O Con se lho Su pe ri or da Se gu ran ça Na ci o nal or ga ni za rá a
re la ção das in dús tri as aci ma re fe ri das, que re vis tam esse ca rá ter, po den do,
em todo tem po, re ver e mo di fi car a mes ma re la ção, que de ve rá ser por ele
co mu ni ca da aos go ver nos lo ca is in te res sa dos.
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§ 3º O Po der Exe cu ti vo, ten do em vis ta as ne ces si da des de or dem
sa ni tá ria, adu a ne i ra e da de fe sa na ci o nal re gu la men ta rá a uti li za ção das ter ras
pú bli cas, em re gião de fron te i ra, pela União e pe los es ta dos, fi can do su bor -
di na da à apro va ção do Po der Le gis la ti vo a sua ali e na ção.

Art. 167. As po lí ci as mi li ta res são con si de ra das re ser vas do Exér -
ci to e go za rão das mes mas van ta gens a este atri bu í das, quan do mo bi li za das 
ou a ser vi ço da União.

TÍTULO VII
Dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos

Art. 168. Os car gos pú bli cos são aces sí ve is a to dos os bra si le i ros,
sem dis tin ção de sexo ou es ta do ci vil, ob ser va das as con di ções que a lei
es ta tu ir.

Art. 169. Os fun ci o ná ri os pú bli cos, de po is de dois anos, quan do
no me a dos em vir tu de de con cur so de pro vas, e, em ge ral, de po is de dez
anos de efe ti vo exer cí cio, só po de rão ser des ti tu í dos em vir tu de de sen ten ça 
ju di ciá ria ou me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo, re gu la do por lei, e no qual
lhe será as se gu ra da ple na de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Os fun ci o ná ri os que con ta rem me nos de dez
anos de ser vi ço efe ti vo não po de rão ser des ti tu í dos dos seus car gos, se não
por jus ta ca u sa ou mo ti vo de in te res se pú bli co.

Art. 170. O Po der Le gis la ti vo vo ta rá o es ta tu to dos fun ci o ná ri os
pú bli cos, obe de cen do às se guin tes nor mas, des de já em vi gor:

1) o qua dro dos fun ci o ná ri os pú bli cos com pre en de rá to dos os
que exer çam car gos pú bli cos, seja qual for a for ma do pa ga men to;

2) a pri me i ra in ves ti du ra nos pos tos de car re i ra das re par ti ções
ad mi nis tra ti vas, e nos de ma is que a lei de ter mi nar, efe tu ar-se-á de po is de
exa me de sa ni da de e con cur so de pro vas ou tí tu los;

3) sal vo os ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção, se rão apo sen ta dos
com pul so ri a men te os fun ci o ná ri os que atin gi rem 68 anos de ida de;

4) a in va li dez para o exer cí cio do car go ou pos to de ter mi na rá a
apo sen ta do ria ou re for ma, que, nes se caso, se con tar o fun ci o ná rio mais de
trin ta anos de ser vi ço pú bli co efe ti vo, nos ter mos da lei, será con ce di da com 
os ven ci men tos in te gra is;

5) o pra zo para a con ces são da apo sen ta do ria com ven ci men tos
in te gra is, por in va li dez, po de rá ser ex cep ci o nal men te re du zi do nos ca sos
que a lei de ter mi nar;

6) o fun ci o ná rio que se in va li dar em con se qüên cia de aci den te
ocor ri do no ser vi ço, será apo sen ta do com ven ci men tos in te gra is, qual quer
que seja o seu tem po de ser vi ço; se rão tam bém apo sen ta dos os ata ca dos de
do en ças con ta gi o sas ou in cu rá vel, que os ina bi li te para o exer cí cio do car go;
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7) os pro ven tos da apo sen ta do ria ou ju bi la ção não po de rão ex ce der 
os ven ci men tos da ati vi da de;

8) todo fun ci o ná rio pú bli co terá di re i to a re cur so con tra de ci são
dis ci pli nar, e, nos ca sos de ter mi na dos, a re vi são de pro ces so em que lhe im -
po nha pe na li da de, sal vo as ex ce ções de lei mi li tar;

9) o fun ci o ná rio que se va ler da sua au to ri da de em fa vor de par -
ti do po lí ti co, ou exer cer pres são par ti dá ria so bre seus su bor di na dos, será
pu ni do com a per da do car go, quan do pro va do o abu so em pro ces so ju di -
ciá rio;

10) os fun ci o ná ri os te rão di re i to a fé ri as anu a is, sem des conto;
e a fun ci o ná ria ges tan te, a três me ses de li cen ça com ven ci men tos in te -
gra is.

Art. 171. Os fun ci o ná ri os pú bli cos são res pon sá ve is so li da ri a -
men te com a fa zen da na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal, por qua is quer pre -
ju í zos de cor ren tes de ne gli gên cia, omis são ou abu so no exer cí cio dos seus
car gos.

§ 1º Na ação pro pos ta con tra a fa zen da pú bli ca, e fun da da em
le são pra ti ca da por fun ci o ná ri os, este será sem pre ci ta do como li tis con -
sor te.

§ 2º Exe cu ta da a sen ten ça con tra a fa zen da, esta pro mo ve rá exe -
cu ção con tra o fun ci o ná rio cul pa do.

Art. 172. É ve da da a acu mu la ção de car gos pú bli cos re mu ne ra -
dos da União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os.

§ 1º Exce tu am-se os car gos do ma gis té rio e téc ni co-ci en tí fi cos,
que po de rão ser exer ci dos cu mu la ti va men te, ain da que por fun ci o ná rio
ad mi nis tra ti vo, des de que haja com pa ti bi li da de dos ho rá ri os de ser vi ço.

§ 2º As pen sões de mon te pio e as van ta gens da ina ti vi da de só
po de rão ser acu mu la das, se, re u ni das, não ex ce de rem o má xi mo fi xa do, por 
lei, ou se re sul ta rem de car gos le gal men te acu mu lá ve is.

§ 3º É fa cul ta do o exer cí cio cu mu la ti vo e re mu ne ra do de co mis são 
tem po rá ria ou de con fi an ça, de cor ren te do pró prio car go.

§ 4º A ace i ta ção de car go re mu ne ra do im por ta a sus pen são de
pro ven tos da ina ti vi da de. A sus pen são será com ple ta, em se tra tan do de
car go ele ti vo re mu ne ra do com sub sí dio anu al; se, po rém, o sub sí dio for
men sal, ces sa rão aque les pro ven tos ape nas du ran te os me ses em que for
ven ci do.

Art. 173. Inva li da do por sen ten ça o afas ta men to de qual quer
fun ci o ná rio, será este re in te gra do em suas fun ções, e o que hou ver sido
no me a do em seu lu gar fi ca rá des ti tu í do de pla no, ou será re con du zi do ao
car go an te ri or, sem pre sem di re i to a qual quer in de ni za ção.
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TÍTULO VIII
Dis po si ções Ge ra is

Art. 174. A ban de i ra, o hino, o es cu do e as ar mas na ci o na is de vem 
ser usa dos em todo o ter ri tó rio do país nos ter mos que a lei de ter mi nar.

Art. 175. O Po der Le gis la ti vo, na imi nên cia de agres são es tran ge i ra, 
ou na emer gên cia de in sur re i ção ar ma da, po de rá au to ri zar o pre si den te da
Re pú bli ca a de cla rar em es ta do de sí tio qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal,
ob ser van do-se o se guin te:

1) o es ta do de sí tio não será de cre ta do por mais de no ven ta dias,
po den do ser pror ro ga do, no má xi mo, por igual pra zo de cada vez;

2) na vi gên cia do es ta do de sí tio, só se ad mi tem es tas me di das de 
ex ce ção:

a) des ter ro para ou tros pon tos do ter ri tó rio na ci o nal, ou de ter mi -
na ção de per ma nên cia em cer ta lo ca li da de;

b) de ten ção em edi fí cio ou lo cal não des ti na do a réus de cri mes
co muns;

c) cen su ra da cor res pon dên cia de qual quer na tu re za, e das pu bli -
ca ções em ge ral;

d) sus pen são da li ber da de de re u nião e de tri bu na;
e) bus ca e apre en são em do mi cí lio.
§ 1º A ne nhu ma pes soa se im po rá per ma nên cia em lu gar de ser to 

ou in sa lu bre do ter ri tó rio na ci o nal, nem des ter ro para tal lu gar, ou para
qual quer ou tro, dis tan te mais de mil qui lô me tros da que le em que se acha va 
ao ser atin gi do pela de ter mi na ção.

§ 2º Nin guém será, em vir tu de do es ta do de sí tio, con ser va do em 
cus tó dia, se não por ne ces si da de da de fe sa na ci o nal, em caso de agres são
es tran ge i ra, ou por au to ria ou cum pli ci da de de in sur re i ção, ou fun da dos
mo ti vos e vir a par ti ci par nela.

§ 3º Em to dos os ca sos, as pes so as atin gi das pe las me di das res tri -
ti vas da li ber da de de lo co mo ção de vem ser, den tro de cin co dias, apre sen ta das,
pe las au to ri da des que de cre ta ram as me di das, com a de cla ra ção su má ria
dos seus mo ti vos, ao juiz co mis si o na do para esse fim, que as ou vi rá, to man -
do-lhes, por es cri to, as de cla ra ções.

§ 4º As me di das res tri ti vas da li ber da de de lo co mo ção não atin gem 
os mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, da Cor te Su pre ma, 
do Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral, do
Tri bu nal de Con tas, e, nos ter ri tó ri os das res pec ti vas cir cuns cri ções, os
go ver na do res e se cre tá ri os de Esta do, os mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas 
e os dos tri bu na is su pe ri o res.
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§ 5º Não será obs ta da a cir cu la ção de li vros, jor na is ou de qua is quer
pu bli ca ções, des de que os seus au to res, di re to res ou edi to res os sub me tam
à cen su ra.

§ 6º Não será cen su ra da a pu bli ca ção dos atos de qual quer dos
po de res fe de ra is, sal vo os que res pe i tem as me di das de ca rá ter mi li tar.

§ 7º Se não es ti ve rem re u ni dos a Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do Fe de ral, po de rá o es ta do de sí tio ser de cre ta do pelo pre si den te da
Re pú bli ca, com aqui es cên cia pré via da se ção per ma nen te do Se na do Fe de -
ral. Nes se caso se re u ni rão aque les trin ta dias de po is, in de pen den te men te
de con vo ca ção.

§ 8º Aber ta a ses são le gis la ti va, o pre si den te da Re pú bli ca re la ta rá,
em men sa gem es pe ci al, os mo ti vos de ter mi nan tes do es ta do de sí tio, e jus ti -
fi ca rá as me di das que te nha ado ta do, apre sen tan do as de cla ra ções exi gi das
pelo § 3º, e mais do cu men tos ne ces sá ri os. O Po der Le gis la ti vo pas sa rá, em
se gui da, a de li be rar so bre o de cre to ex pe di do, re vo gan do-o, ou não, po den do
tam bém apre ci ar, des de logo, as pro vi dên ci as tra zi das ao seu co nhe ci men to, e
au to ri zar a pror ro ga ção do es ta do de sí tio nos ter mos do nº 1, des te ar ti go.

§ 9º Pro ce der-se-á na con for mi da de dos pa rá gra fos pre ce den tes,
quan do se haja de pror ro gar o es ta do de sí tio.

§ 10. De cre ta do este, o pre si den te da Re pú bli ca de sig na rá, por
ato pu bli ca do ofi ci al men te, um ou mais ma gis tra dos para os fins do § 3º, as sim 
como as au to ri da des que te nham de exer cer as me di das de ex ce ção, e es ta -
be le ce rá as nor mas ne ces sá ri as para a re gu la ri da de des tas.

§ 11. Expi ra do o es ta do de sí tio, ces sam, des de logo, to dos os
seus efe i tos.

§ 12. As me di das apli ca das na vi gên cia do es ta do de sí tio, logo
que ele ter mi ne, se rão re la ta das pelo pre si den te da Re pú bli ca, em men sa -
gem à Câ ma ra dos De pu ta dos, com as de cla ra ções pres ta das pe las pes so as
de ti das e mais do cu men tos ne ces sá ri os para que ela as apre cie.

§ 13. O pre si den te da Re pú bli ca e de ma is au to ri da des se rão
res pon sa bi li za dos, ci vil e cri mi nal men te, pe los abu sos que co me te rem.

§ 14. A inob ser vân cia de qual quer das pres cri ções des te ar ti go
tor na rá ile gal a co a ção, e per mi ti rá aos pa ci en tes re cor re ram ao Po der Ju di -
ciá rio.

§ 15. Uma lei es pe ci al re gu la rá o es ta do de sí tio em caso de guer ra,
ou de emer gên cia de guer ra.

Art. 176. É man ti da a re pre sen ta ção di plo má ti ca jun to à San ta Sé.
Art. 177. A de fe sa con tra os efe i tos das se cas nos Esta dos do Nor te

obe de ce rá a um pla no sis te má ti co e será per ma nen te, fi can do a car go da
União, que des pen de rá, com as obras e os ser vi ços de as sis tên cia, quan tia nun -
ca in fe ri or a qua tro por cen to da sua re ce i ta tri bu tá ria sem apli ca ção es pe ci al.
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§ 1º Des sa per cen ta gem três quar tas par tes se rão gas tas em obras 
nor ma is do pla no es ta be le ci do, e o res tan te será de po si ta do em ca i xa es pe ci al,
a fim de se rem so cor ri das, nos ter mos do art. 7º, nº II, as po pu la ções atin gi das
pela ca la mi da de.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo man da rá ao Po der Le gis la ti vo, no pri me i ro
se mes tre de cada ano, a re la ção por me no ri za da dos tra ba lhos ter mi na dos e
em an da men to, das quan ti as des pen di das com ma te ri al e pes so al no exer cí cio
an te ri or, e das ne ces sá ri as para a con ti nu a ção das obras.

§ 3º Os es ta dos e mu ni cí pi os com pre en di dos na área as so la da
pe las se cas, em pre ga rão qua tro por cen to da sua re ce i ta tri bu tá ria, sem apli -
ca ção es pe ci al, na as sis tên cia eco nô mi ca à po pu la ção res pec ti va.

§ 4º De cor ri dos dez anos, será por lei or di ná ria re vis ta a per cen -
ta gem aci ma es ti pu la da.

Art. 178. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da, quan do as al te ra ções 
pro pos tas não mo di fi ca rem a es tru tu ra po lí ti ca do es ta do (arts. 1º a 14, 17 a 21);
a or ga ni za ção ou a com pe tên cia dos po de res da so be ra nia (Ca pí tu los II, III
e IV, do Tí tu lo I; o Ca pí tu lo V, do Tí tu lo I; o Tí tu lo II; e os arts. 175, 177, 181, 
e este mes mo art. 178) e re vis ta, no caso con trá rio.

§ 1º Na pri me i ra hi pó te se, a pro pos ta de ve rá ser for mu la da de
modo pre ci so com in di ca ção dos dis po si ti vos a emen dar, e será de ini ci a ti va:
a) de uma quar ta par te, pe los me nos, dos mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos 
ou do Se na do Fe de ral; b) de mais da me ta de dos es ta dos, no de cur so de
dois anos, ma ni fes tan do-se cada uma das uni da des fe de ra ti vas pela ma i o ria 
da Assem bléia res pec ti va.

Dar-se-á por apro va da a emen da que for ace i ta, em duas dis cus -
sões, pela ma i o ria ab so lu ta da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, 
em dois anos con se cu ti vos.

Se a emen da ob ti ver o voto de dois ter ços dos mem bros com po -
nen tes de um des ses ór gãos, de ve rá ser ime di a ta men te sub me ti da ao voto
do ou tro, se es ti ver re u ni do, ou, em caso con trá rio, na pri me i ra ses são le gis -
la ti va, en ten den do-se apro va da, se lo grar a mes ma ma i o ria.

§ 2º Na se gun da hi pó te se, a pro pos ta de re vi são será apre sen ta -
da na Câ ma ra dos De pu ta dos ou no Se na do Fe de ral, e apo i a da, pelo me nos, 
por dois quin tos dos seus mem bros ou sub me ti da a qual quer des ses ór gãos
por dois ter ços das Assem bléi as Le gis la ti vas, em vir tu de de de li be ra ção da
ma i o ria ab so lu ta de cada uma des tas. Se am bos, por ma i o ria de vo tos, ace i -
ta rem a re vi são, pro ce der-se-á, pela for ma que de ter mi na rem, à ela bo ra ção
do an te pro je to. Este será sub me ti do, na le gis la tu ra se guin te, a três dis cus sões e 
vo ta ções em duas ses sões le gis la ti vas, numa e nou tra casa. 

§ 3º A re vi são ou emen da será pro mul ga da pe las Me sas da Câ ma ra 
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral. A pri me i ra será in cor po ra da e a se gun da
ane xa da, com o res pec ti vo nú me ro de or dem, ao tex to cons ti tu ci o nal, que
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nes ta con for mi da de, de ve rá ser pu bli ca do com as as si na tu ras dos mem bros
das duas Me sas.

§ 4º Não se pro ce de rá a re for ma da Cons ti tu i ção na vi gên cia do
es ta do de sí tio.

§ 5º Não se rão ad mi ti dos, como ob je to de de li be ra ção, pro je tos
ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va.

Art. 179. Só por ma i o ria ab so lu ta de vo tos da to ta li da de dos seus 
ju í zes, po de rão os tri bu na is de cla rar a in cons ti tu ci o na li da de de lei ou de ato 
do po der pú bli co.

Art. 180. Ne nhum es ta do terá na Câ ma ra dos De pu ta dos re pre -
sen ta ção in fe ri or à que hou ver tido na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

Art. 181. As ele i ções para a com po si ção da Câ ma ra dos De pu ta dos,
das Assem bléi as Le gis la ti vas Esta du a is e das Câ ma ras Mu ni ci pa is obe de ce rão
ao sis te ma da re pre sen ta ção pro por ci o nal e voto se cre to, ab so lu ta men te
in de vas sá vel, man ten do-se, nos ter mos da lei, a ins ti tu i ção de su plen tes.

Art. 182. Os pa ga men tos de vi dos pela fa zen da fe de ral, em vir tu de
de sen ten ça ju di ciá ria, far-se-ão na or dem de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e 
à con ta dos cré di tos res pec ti vos, sen do ve da da a de sig na ção de caso ou pes so as
nas ver bas le ga is.

Pa rá gra fo úni co. Esses cré di tos se rão con sig na dos pelo Po der
Exe cu ti vo ao Po der Ju di ciá rio, re co lhen do-se as im por tân ci as ao co fre dos
de pó si tos pú bli cos. Cabe ao pre si den te da Cor te Su pre ma ex pe dir as or dens
de pa ga men to, den tro das for ças do de pó si to, e, a re que ri men to do cre dor que
ale gar pre te ri ção da sua pre ce dên cia, au to ri zar o se qües tro da quan tia ne ces sá -
ria para o sa tis fa zer, de po is de ou vi do o pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

Art. 183. Ne nhum en car go se cri a rá ao Te sou ro sem atri bu i ção
de re cur sos su fi ci en tes para lhe cus te ar a des pe sa.

Art. 184. O pro du to das mul tas não po de rá ser atri bu í do, no
todo ou em par te, aos fun ci o ná ri os que a im pu se rem ou con fir ma rem.

Pa rá gra fo úni co. As mul tas de mora por fal ta de pa ga men to de
im pos tos ou ta xas lan ça dos, não po de rão ex ce der de dez por cen to so bre a
im por tân cia em dé bi to.

Art. 185. Ne nhum im pos to po de rá ser ele va do além de vin te por
cen to do seu va lor ao tem po do au men to.

Art. 186. O pro du to de im pos tos, ta xas ou qua is quer tri bu tos cri a dos 
para fins de ter mi na dos, não po de rá ter apli ca ção di fe ren te. Os sal dos que
apre sen ta rem anu al men te se rão, no ano se guin te, in cor po ra dos à res pec ti va 
re ce i ta, fi can do ex tin ta a tri bu ta ção, ape nas al can ça do o fim pre ten di do.

§ 1º A aber tu ra de cré di to es pe ci al, ou su ple men tar, de pen de de
ex pres sa au to ri za ção da Câ ma ra dos De pu ta dos; a de cré di tos ex tra or di ná -
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ri os po de rá ocor rer, de acor do com a lei or di ná ria, para des pe sas ur gen tes e 
im pre vis tas em caso de ca la mi da de pú bli ca, re be lião ou guer ra.

§ 2º Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, ne nhum cré di to não 
de cor ren te de au to ri za ção or ça men tá ria se abri rá, a não ser no se gun do
se mes tre do exer cí cio.

§ 3º É pro i bi do o es tor no de ver bas.
Art. 187. Con ti nu am em vi gor, en quan to não re vo ga das, as leis

que, ex plí ci ta ou im pli ci ta men te, não con tra ri a rem as dis po si ções des ta
Cons ti tu i ção.

Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 1º Pro mul ga da esta Cons ti tu i ção, a Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te ele ge rá, no dia ime di a to, o pre si den te da Re pú bli ca para o pri -
me i ro qua driê nio cons ti tu ci o nal.

§ 1º Essa ele i ção far-se-á por es cru tí nio se cre to e será, em pri me i ra
vo ta ção, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, e, se ne nhum dos vo ta dos a ob ti ver, 
por ma i o ria re la ti va, no se gun do tur no.

§ 2º Para essa ele i ção não ha ve rá in com pa ti bi li da des.
§ 3º O pre si den te ele i to pres ta rá com pro mis so pe ran te a Assem -

bléia, den tro de quin ze dias da ele i ção e exer ce rá o man da to até 3 de maio
de 1938.

§ 4º Fin da rá na mes ma data a pri me i ra le gis la tu ra.
Art. 2º Empos sa do o pre si den te da Re pú bli ca, a Assem bléia

Na ci o nal Cons ti tu in te se trans for ma rá em Câ ma ra dos De pu ta dos e exer ce rá
cu mu la ti va men te as fun ções do Se na do Fe de ral, até que am bos se or ga ni -
zem nos ter mos do art. 3º, § 1º. Nes se in ter va lo ela bo ra rá as leis men ci o na das 
na men sa gem do che fe do Go ver no Pro vi só rio, de 10 de abril de 1934, e ou tras 
por ven tu ra re cla ma das pelo in te res se pú bli co.

Art. 3º No ven ta dias de po is de pro mul ga da esta Cons ti tu i ção,
re a li zar-se-ão as ele i ções dos mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos e das
Assem bléi as Cons ti tu in tes dos es ta dos. Uma vez ina u gu ra das, es tas úl ti mas 
pas sa rão a ele ger os go ver na do res e os re pre sen tan tes dos es ta dos, no Se na do
Fe de ral, a em pos sar aque les e a ela bo rar, no pra zo má xi mo de qua tro me -
ses, as res pec ti vas Cons ti tu i ções, trans for man do-se, a se guir, em as sem bléi as
or di ná ri as, pro vi den ci an do, des de logo, para que seja aten di da a re pre sen -
ta ção das pro fis sões.

§ 1º O nú me ro de re pre sen tan tes do povo na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, na pri me i ra le gis la tu ra, será de um por 150 mil ha bi tan tes, até o
má xi mo de vin te, e, des te li mi te para cima, de um por 250 mil ha bi tan tes,
ob ser va do o dis pos to no ar ti go 180; o de mem bros das Assem bléi as Cons ti -
tu in tes dos es ta dos, igual ao dos an ti gos de pu ta dos es ta du a is, ele i tos por

864 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



su frá gio uni ver sal, igual e di re to, pelo sis te ma pro por ci o nal; o dos ve re a do res
da pri me i ra Câ ma ra Mu ni ci pal do atu al Dis tri to Fe de ral, o mes mo dos an ti -
gos in ten den tes.

§ 2º A ele i ção da re pre sen ta ção pro fis si o nal na Câ ma ra dos De pu -
ta dos se re a li za rá em ja ne i ro de 1935.

§ 3º No mes mo pra zo des te ar ti go se rão re a li za das as ele i ções
para a Câ ma ra Mu ni ci pal do Dis tri to Fe de ral, que ele ge rá o pre fe i to e os
re pre sen tan tes do Se na do Fe de ral.

§ 4º O Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça Ele i to ral con vo ca rá os ele i to res
para as ele i ções de que tra ta este ar ti go, efe tu an do-se si mul ta ne a men te a da 
Câ ma ra dos De pu ta dos e a das Assem bléi as Cons ti tu in tes dos Esta dos, e
re a li zan do-se to das pela for ma pres cri ta na le gis la ção em vi gor, com os
su ple men tos que o mes mo Tri bu nal jul gar ne ces sá ri os, ob ser va dos os pre -
ce i tos des ta Cons ti tu i ção.

§ 5º Di plo ma dos os de pu ta dos às Assem bléi as Cons ti tu in tes
Esta du a is, re u nir-se-ão, den tro de trin ta dias, sob a pre si dên cia do pre si den te 
do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, por con vo ca ção des te, que pro mo ve rá a ele i ção 
da Mesa.

§ 6º O es ta do que, fin do o pra zo des te ar ti go, não hou ver de cre -
ta do a sua Cons ti tu i ção, será sub me ti do, por de li be ra ção do Se na do Fe de ral, à
de um dos ou tros que pa re cer mais con ve ni en te, até que a re for ma pelo
pro ces so nela de ter mi na do.

§ 7º Para as pri me i ras ele i ções dos ór gãos de qual quer po der,
não pre va le ce rão ine le gi bi li da de, nem se exi gi rão re qui si tos es pe ci a is, ex ce -
to as qua li da des de bra si le i ro nato e gozo dos di re i tos po lí ti cos.

§ 8º A qua li da de de in ter ven tor no Dis tri to Fe de ral não tor na
ine le gí vel, para a pri me i ra ele i ção de pre fe i to, o ti tu lar do car go, nos ter mos 
do art. 112, nº 1, le tra a, e nº 2.

Art. 4º Será trans fe ri da a ca pi tal da União para um pon to cen tral
do Bra sil. O pre si den te da Re pú bli ca, logo que esta Cons ti tu i ção en trar em
vi gor, no me a rá uma co mis são que, sob ins tru ções do go ver no, pro ce de rá a
es tu dos de vá ri as lo ca li da des ade qua das à ins ta la ção da ca pi tal. Con clu í dos 
tais es tu dos, se rão pre sen tes à Câ ma ra dos De pu ta dos, que es co lhe rá o lo cal 
e to ma rá, sem per da de tem po, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à mu dan ça.
Efe tu a da esta, o atu al Dis tri to Fe de ral pas sa rá a cons ti tu ir um es ta do. 

Pa rá gra fo úni co. O atu al Dis tri to Fe de ral será ad mi nis tra do por
um pre fe i to, ca ben do as fun ções le gis la ti vas a uma Câ ma ra Mu ni ci pal, am bos
ele i tos por su frá gio di re to, sem pre ju í zo da re pre sen ta ção pro fis si o nal, na
for ma que for es ta be le ci da pelo Po der Le gis la ti vo Fe de ral na Lei Orgâ ni ca.
Esten dem-se-lhe, no que lhe fo rem apli cá ve is, as dis po si ções do art. 12. A
pri me i ra ele i ção para pre fe i to será fe i ta pela Câ ma ra Mu ni ci pal em es cru tí nio
se cre to.
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Art. 5º A União in de ni za rá os es ta dos do Ama zo nas e Mato
Gros so dos pre ju í zos que lhes te nham ad vin do da in cor po ra ção do Acre ao
ter ri tó rio na ci o nal. O va lor fi xa do por ár bi tros, que te rão em con ta os be ne -
fí ci os ori un dos do con vê nio e as in de ni za ções pa gas à Bo lí via, será apli ca do,
sob a ori en ta ção do Go ver no Fe de ral, em pro ve i to da que les es ta dos.

Art. 6º A dis cri mi na ção de ren das es ta be le ci das nos ar ti gos 6º, 8º
e 13, § 2º, só en tra rá em vi gor a 1º de ja ne i ro de 1936.

§ 1º O ex ces so do im pos to de ex por ta ção, co bra do atu al men te
pe los es ta dos, será re du zi do au to ma ti ca men te, a par tir de 1º de ja ne i ro de
1936, e à ra zão de dez por cen to ao ano, até atin gir aque le li mi te.

§ 2º À mes ma re du ção fi cam su je i tos os im pos tos que os es ta dos
e os mu ni cí pi os co brem cu mu la ti va men te, cons tan tes dos seus or ça men tos
para 1933, e que lhes não se jam atri bu í dos por esta Cons ti tu i ção.

§ 3º As ta xas so bre ex por ta ção, ins ti tu í das para a de fe sa de
pro du tos agrí co las, con ti nu a rão a ser ar re ca da das, até que se li qui dem os
en car gos a que elas sir vam de ga ran tia, res pe i ta dos os com pro mis sos de cor -
ren tes de con vê ni os en tre os es ta dos in te res sa dos, sem que a im por tân cia
da ar re ca da ção pos sa, no todo ou em par te, ter ou tra apli ca ção; e se rão
re du zi das, logo que se sol vam os dé bi tos em mo e da na ci o nal, a tan to quan to
bas te para o ser vi ço de ju ros e amor ti za ção dos em prés ti mos con tra í dos em
mo e da es tran ge i ra.

Art. 7º O man da to do re pre sen tan te me nos vo ta do do Dis tri to
Fe de ral e de cada es ta do no Se na do Fe de ral ter mi na rá com a pri me i ra le gis -
la tu ra. Em caso de vo ta ção igual, o ór gão ele i tor es co lhe rá, por sor te io,
aque le cujo man da to ter mi na rá com a pri me i ra le gis la tu ra.

Art. 8º O Se na do Fe de ral, com a co la bo ra ção dos mi nis té ri os,
es pe ci al men te o da Fa zen da, ela bo ra rá um an te pro je to de emen da cons ti tu -
ci o nal dos dis po si ti vos con cer nen tes à di vi são das ren das, o qual será pu bli -
ca do para a res pe i to re pre sen ta rem, den tro em seis me ses, os po de res es ta -
du a is, as as so ci a ções pro fis si o na is e os con tri bu in tes em ge ral.

Pa rá gra fo úni co. O an te pro je to, de fi ni ti va men te ela bo ra do no
pra zo de dois anos, ser vi rá de base para a emen da dos re fe ri dos dis po si ti vos;
e, mes mo na sua fal ta, po de rá a emen da ser fe i ta, ob ser van do-se, num e
nou tro caso, ex cep ci o nal men te, o pro ces so do art. 178, § 1º.

Art. 9º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com os seus atu a is mi nis -
tros, pas sa rá a cons ti tu ir a Cor te Su pre ma.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos pen den tes, cuja de ci são não mais
cou ber à Cor te Su pre ma em vir tu de da cri a ção dos no vos tri bu na is pre vis tos
na Cons ti tu i ção, ba i xa rão aos tri bu na is com pe ten tes, a me nos que se achem
em grau de em bar gos.
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Art. 10. Logo que fun ci o ne o tri bu nal de que tra tou o art. 79,
ces sa rá a com pe tên cia dos ou tros ju í zes e tri bu na is fe de ra is para jul gar os
re cur sos de que tra ta o § 1º do mes mo ar ti go.

Art. 11. O go ver no, uma vez pro mul ga da esta Cons ti tu i ção,
no me a rá uma co mis são de três ju ris tas, sen do dois mi nis tros da Cor te Su pre ma
e um ad vo ga do, para, ou vi das as con gre ga ções das fa cul da des de Di re i to,
as cor tes de ape la ção dos es ta dos e os ins ti tu tos de ad vo ga dos, or ga ni zar,
den tro em três me ses, um pro je to de Có di go de Pro ces so Ci vil e Co mer ci al,
e ou tra para ela bo rar um pro je to de Có di go do Pro ces so Pe nal.

§ 1º O Po der Le gis la ti vo de ve rá, uma vez apre sen ta dos es ses
pro je tos, dis cu ti-los e votá-los ime di a ta men te.

§ 2º Enquan to não fo rem de cre ta dos es ses có di gos, con ti nu a rão
em vi gor, nos res pec ti vos ter ri tó ri os, os dos es ta dos.

Art. 12. Os par ti cu la res ou em pre sas que ao tem po da pro mul ga ção 
des ta Cons ti tu i ção ex plo ra rem a in dús tria de ener gia hi dro e lé tri ca ou de
mi ne ra ção, fi ca rão su je i tos às nor mas de re gu la men ta ção que fo rem con sa -
gra das na lei fe de ral, pro ce den do-se, para este efe i to, a re vi são dos con tra tos
exis ten tes.

Art. 13. Den tro de cin co anos, con ta dos da vi gên cia des ta Cons ti -
tu i ção, de ve rão os es ta dos re sol ver as suas ques tões de li mi tes, me di an te
acor do di re to ou ar bi tra men to.

§ 1º Fin do o pra zo e não re sol vi das as ques tões, o pre si den te da
Re pú bli ca con vi da rá os es ta dos in te res sa dos a in di ca rem ár bi tros, e se es tes
não che ga rem a acor do na es co lha do de sem pa ta dor, cada es ta do in di ca rá
mi nis tros da Cor te Su pre ma em nú me ro cor res pon den te à ma i o ria ab so lu ta 
des sa Cor te, fa zen do-se sor te io den tre os in di ca dos.

§ 2º Re cu sa do o ar bi tra men to, o pre si den te da Re pú bli ca no me a rá
uma co mis são es pe ci al para o es tu do e a de ci são de cada uma das ques tões, 
fi xan do nor mas de pro ces so, que as se gu rem aos in te res sa dos a pro du ção de 
pro vas e ale ga ções.

§ 3º As co mis sões de ci di rão afi nal, sem mais re cur sos, so bre os li mi -
tes con tro ver ti dos, fa zen do-se a de mar ca ção pelo Ser vi ço Ge o grá fi co do
Exér ci to.

Art. 14. Na or ga ni za ção da Se cre ta ria do Se na do Fe de ral se rão
obri ga to ri a men te apro ve i ta dos os fun ci o ná ri os da sua an ti ga se cre ta ria.

Art. 15. Fica o go ver no au to ri za do a abrir o cré di to de 300:000$000, 
para a ere ção de um mo nu men to ao Ma re chal De o do ro da Fon se ca, pro cla -
ma dor da Re pú bli ca.

Art. 16. Será ime di a ta men te ela bo ra do um pla no de re cons tru ção 
eco nô mi ca na ci o nal.
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Art. 17. Sal vo can ce la men to nos ca sos da lei, o alis ta men to para a 
ele i ção da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te pre va le ce rá para as ele i ções
sub se qüen tes.

Art. 18. Fi cam apro va dos os atos do Go ver no Pro vi só rio, dos
in ter ven to res fe de ra is nos es ta dos e mais de le ga dos do mes mo go ver no,
e ex clu í da qual quer apre ci a ção ju di ciá ria dos mes mos atos e dos seus
efe i tos.

Pa rá gra fo úni co. O pre si den te da Re pú bli ca or ga ni za rá, opor tu -
na men te, uma ou vá ri as co mis sões pre si di das por ma gis tra dos fe de ra is
vi ta lí ci os que, apre ci an do, de pla no, as re cla ma ções dos in te res sa dos, emi ti rão
pa re cer so bre a con ve niên cia do apro ve i ta men to des tes nos car gos ou fun ções
pú bli cas que exer ci am e de que te nham sido afas ta dos pelo Go ver no Pro vi -
só rio, ou seus de le ga dos, ou em ou tros cor res pon den tes, logo que pos sí vel,
ex clu í dos sem pre o pa ga men to de ven ci men tos atra sa dos ou de qua is quer
in de ni za ções.

Art. 19. É con ce di da anis tia am pla a to dos quan tos te nham co me ti -
do cri mes po lí ti cos até a pre sen te data.

Art. 20. Os pro fes so res dos ins ti tu tos ofi ci a is de en si no su pe ri or,
des ti tu í dos dos seus car gos des de ou tu bro de 1930, te rão ga ran ti das a ina -
mo vi bi li da de, a vi ta li ci e da de e a ir re du ti bi li da de dos ven ci men tos.

Art. 21. O pre ce i to do art. 132 não se apli ca aos bra si le i ros na tu -
ra li za dos que, na data des ta Cons ti tu i ção, es ti ve rem exer cen do as pro fis -
sões a que ele se re fe re.

Art. 22. As dis po si ções do art. 136 apli cam-se aos atu a is con tra -
tan tes e con ces si o ná ri os, fi can do im pe di das de fun ci o nar no Bra sil as em -
pre sas ou com pa nhi as na ci o na is ou es tran ge i ras que, den tro de no ven ta
dias após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, não cum pri rem as obri ga ções
nela pres cri tas.

Art. 23. São man ti das as gra ti fi ca ções adi ci o na is, por tem po de
ser vi ço, de que es ta vam em gozo os fun ci o ná ri os pú bli cos, des de as da tas
dos de cre tos do Go ver no Pro vi só rio nos 19.565, de 6 de ja ne i ro de 1931 (art. 2º), 
e 19.582, de 12 do mes mo mês e ano (art. 6º).

Art. 24. O sub sí dio do pri me i ro pre si den te da Re pú bli ca será
fi xa do pela Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, em pro je to de re so lu ção.

Art. 25. O Go ver no Fe de ral fará pu bli car em avul so esta Cons ti -
tu i ção para lar ga dis tri bu i ção gra tu i ta em todo o país, es pe ci al men te aos
alu nos das es co las de en si no su pe ri or e se cun dá ri os, e pro mo ve rá cur sos e
con fe rên ci as para lhe di vul gar o co nhe ci men to.

Art. 26. Esta Cons ti tu i ção, es cri ta na mes ma or to gra fia da de
1891 e que fica ado ta da no país, será pro mul ga da pela Mesa da Assem bléia, 
de po is de as si na da pe los De pu ta dos pre sen tes, e en tra rá em vi gor na data
da sua pu bli ca ção.
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Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des a que o co nhe ci -
men to des ta Cons ti tu i ção per ten ce rem, que a exe cu tem e fa çam exe cu tar e
ob ser var fiel e in te i ra men te como nela se con tém.

Pu bli que-se e cum pra-se em todo o ter ri tó rio da na ção.

Sala das ses sões da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, em de zes se is de ju lho de mil no ve cen tos e trin ta e qua tro. 
– Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, pre si den te – To más de Oli ve i ra Lobo,
1º se cre tá rio, com res tri ções quan to ao preâm bu lo – Man gel do Nas ci men to
Fer nan des Tá vo ra, 2º se cre tá rio – Cle men ti no de Alme i da Lis boa, 3º se cre tá rio –
Val de mar de Ara ú jo Mota, 4º se cre tá rio.

(Assi nam tam bém os de ma is cons ti tu in tes pre sen tes.)

Extra í do de Diá rio Ofi ci al. 16 de ju lho de 1934.
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327.7 – DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 – EMENDAS À
CONSTITUIÇÃO (18 DEZEMBRO 1935)

Emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral.

EMENDA 1

ACâ ma ra dos De pu ta dos, com a co la bo ra ção do Se na do Fe de ral,
po de rá au to ri zar o pre si den te da Re pú bli ca a de cla rar a co mo ção 
in tes ti na gra ve, com fi na li da de sub ver si va das ins ti tu i ções po lí ti cas

e so ci a is, equi pa ra da ao es ta do de guer ra, em qual quer par te do ter ri tó rio
na ci o nal, ob ser van do-se o dis pos to no art. 175, nº 1, §§ 7º, 12 e 13, e de ven do o
de cre to da de cla ra ção da equi pa ra ção in di car as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
que não fi ca rão sus pen sas.

EMENDA 2

Per de rá pa ten te e pos to, por de cre to do Po der Exe cu ti vo, sem
pre ju í zo de ou tras pe na li da des e res sal va dos os efe i tos da de ci são ju di ci al
que no caso cou ber, ofi ci al da ati va, da re ser va ou re for ma do que pra ti car
ato ou par ti ci par de mo vi men to sub ver si vo das ins ti tu i ções po lí ti cas e so ci a is.

EMENDA 3

O fun ci o ná rio ci vil, ati vo ou ina ti vo, que pra ti car ato ou par ti ci par 
de mo vi men to sub ver si vo das ins ti tu i ções po lí ti cas e so ci a is será de mi ti do, por 
de cre to do Po der Exe cu ti vo, sem pre ju í zo de ou tras pe na li da des e res sal va dos os 
efe i tos da de ci são ju di ci al que no caso cou ber.

Rio de Ja ne i ro, 18 de de zem bro de 1935. – Antô nio Car los Ri be i ro
de Andra da, pre si den te da Câ ma ra – José Pe re i ra Lira, 1º se cre tá rio da Câ ma ra,
ser vin do de 2º – Edmar da Sil va Car va lho; ser vin do de 3º se cre tá rio da Câ ma ra
– Cla ro Au gus to Go dói, ser vin do de 4º se cre tá rio – Antô nio Gar cia de Me de i ros
Neto, pre si den te do Se na do Fe de ral – Le o pol do Ta va res da Cu nha Melo,
1º se cre tá rio do Se na do – José Pi res Re be lo, 2º se cre tá rio do Se na do.

Extra í do de Diá rio Ofi ci al. 19  de de zem bro de 1935.
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