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Carta do Conselheiro Ruy 13arbosa, dirigida 
ao autor 

Petropolis, lO de Fe'l/(!reiro de 19/6. 

E.nllo. 51', Dr, Gomes Ribeiro 

o 117'1'0, que li. ex. me deu o prazer de me e1wiar 

em original" alltes de submettido aos prelos, deman

daria ae mill/, pa1'a Imz juizo completo, attenção bas

tante dnnorada, que agora lhe não posso dar, entre 

outros motiz'os, pdo de que, altenta a natureza desse 

trabalho, aSila j>l/blicarilo deve considerar-se urgente. 

Comquantn, porthll, fosse rapido o exame, a que o 

sujeitei, esse bastou para me convencer de que a Jtla 

obra cOllstituirá 11m subsidio dos mais preciosos, para 

agora e pa,'a O futuro, aos que houverem de estudar 

a gellese da l/Ossa Constituirão e as co/wenit:1lcias da 

sua reforma. 

Reunindo os documelltos que reUlle, usa Pj,tblicacão, 

trará 11m COllcurso inestimavel, de Itm e outro lado, ao 

movime7zto revisio1Jista, que se agita 1/0 paiz, 

Accâte, pois, por esse servÍ(o á causa pubÚca, os 

.gradecimentos do coJlega atte71/o e affect110s0. 
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fo' guisa de Prefacio 

tAl." UEM escreve esta.'; linhas não é político rni
~ litante, lltlO alimenta a mi:nima p'l'etenção 

," polit'lca, nem tem a ('sl1llta intenção de irn
pô'/' doutrinas ou opiniões," fala, como brasileiro 
consciente, como patriota quP se interessa profun
damente pelo bem do Sf'll paiz, e mais nada ... 

O presente livTO () a :l.a edição dos nossos 
.. Estudos COllstituciollaes" pllhlicação (eita em 1890, 
jd eS,qotados e ag01'o l'e/illldidos e consideravel
mentr alfgmentado8, ronslitlliudo l.una obra, por 
bem dizer, llova, 

As notas d' esta Edição levam, p01' indicação, 
as letras do alphabeto . 

• Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1916. 

João C:oelho Çomes 'R/beiro· 
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INTRODUCÇAO 
.. , . 

~Le gouvernement actuel est le seur 
4ui, depuis' Ia Rev'olution, aie declaré' 
la cOllstitution perfectible." '.. ' .:; 

(F. LE PLAY, Reforme soc,ale. Con-
clusion, vol. :11.) . 

A REFORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
I 

Washington, ao deixar de vez o poder, em 1797, em men
sagem que dirigio ao povo norte-americano, recommendou-lhe 
com empenho, que se acautelasse seriamente, contra o espirito 
de in novação. 

Revelava elIe, nessa to~ante despedida a seus devotados 
concidadãos, interesse quasi paternal pela nova organisação im
plantada em sua patria por seus amigos, organisação essa que, 
em muitos pontos, reproduzia fielmente a colonial e mantinha 
de pé as instituições conservadoras da Common-Ia7i.l ingleza. 

Espirito vidente e criterioso, observando atravez do oceano, 
com a anciedade do philantropo, as scenas sanguinolentas e 
temerosas da revolução de 1789, a exhibição terrivelmente co-o 
mica das theorias mais abstrusas, a furia da demolição erigida 
em systema politico e, finalmente, a dictadura militar almejada 
e acceita, como unico -salvaterio da anarchia ameaçadora, Was
hington teve medo que a Republica norte-americana se despe
nhasse tambem, pelo plano inclinado das innovações, renegando 
as instituições, os costumes e tradições de sua nobre origem, 
até o abysmo da dissolução, pela tyrannia. 

Porque rasão ha de o Brasil, em preito a innovaçc5es, mo
delar sua f6rma politica e' social, sobre as instituições norte
americanas, sem distinc{ão, no que elIas têm de mais radic~l, 

quando tudo diverge entre os dous povos, desde a origem etlmei
logka e historica, até os costumes privados? 
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OSi bent!meritós au"Cforês' da Cons'tituiçião norte-amei"icanlZ 
éóITser\'atam nes1'á, tu dó quanto de' bOln e ~róv~i,tavef éntéti .. 
dêritm existir nas instituições dá anfiga metropole, venc-en(k) 
assim a natural repugnancia dos espiritos exaltados, em cumprir 
leis e disposições que odiavam profundamente. 

No Brasil, mais de um seculo depois, a despeito do pro
gresso notavel da sciencia e da experiencia politicas, no paiz e 
no estrangeiro, não obstante a proficuidade provada de muitas 
peças do mechinís&o' p61l'tito e' a·d>nii"tilstrá~v'6. da monarchia,. 
com facil e ben'é'fita a'd'aptaç'ã'6 a'o nóvo régiméó, apesar final
mente, do inamolgavel instincto do nosso povo para reverenc:ar 
o passàdo, éin tlI"do' qu'a'nto merecia ell~ ser reverenciado, fez-se 
tabóa rasa' d'é tótlo5 65' aiWétêd'entes da nação, e creou-se uma 
éórl~tit\lkio, u'rilc:a .úiJvei, no mundo, pela sua systematisação 
apurada, consagrando principios de um idealismo politico, que 
a nossa raça, as nossas tradições repellem invencivelmente! 
A té a 6à'ddêiii nadbhlál! f6i en'dmadà pelo' ênfu"l'êinll de' uma 
seita, s'éM p're'sligio, t'l'o- s'éú p'rJprib paiz de <mgéhl ! r 

E' digno de meditaçllo o facto. 
Leon Donnat, o eminente publicista da escola experimental, 

criticando a nossa Constituição, nO$ Anllaes Economicos (Ns. de 
5 e 20 de Novembro de 1890), caracterisou·a em duas palavras:
«A Constituição brasileira nllo é de nenhum modo banal. Em 
nad~ apparenta ser um expediente destinado a satisfazer a opi
nião publiCa, deixando na sombra, o~ pontos controvertidos. E' 
manifesto que seus auctores procuraram fazel-a tão completa 
qUa"nto o permitte o estado actual da sciencia. Ella foi obra 
de philosophos politicos ». 

Si Donnat não quiz, com estas palavras, abusar da fina 
ver;'c gaulesa', contra os nossos pltilosophos politicIJs da época, 
elle incorreu, talvez por demasiada cortezia, para com a joven 
republitá americana, em flagrante contradicção com o methodo 
e opiniões, contidas nO seu livro - Política experintC1Ztal. 

«As idé'ás, diz élle alli, são fil"has do seu tempo, porque 
slro ftlhâs do meio em que se engerldram; dépendem da's tia
d\lções, dos habitas, dos precon'ceitos, dós' interesses e da's pai
iÔes. .. Tó'dá hdtnem crea pára si uma con'cep'cão das cO'Usas, 
q1U'ê os rÍla>rs in'strilídos refundem facilmente em cOl'pb de sci
éntia, tnas quê, em matéria política: é moral, não se altera á 
vontade ... 

,SêYi'á imposslvel n:!f6rmar-se com sutcésso, uma 6Y~at'lisaça:o 
piSlilica, s-em' iêfúndir ptéviatiú~n·te os cérebros » P~lititllti dPe
finiéidlt/é. Pag~;. i 3 e I 4)~ 

Id'éiitiéaménté pensa fI. Spencer. 



DiI'-se-á por' venttlJ'a, que, com a deCla'raçã'o da Re~ublica 
a opini1'lO do pait, adherihdo, como o fez, ao fado consum
rtia'd'o, patenteou o despertar da'S novas conce'peões, auctori
~ántlo a renovaç1l'o absóluta da' face social e politica do 8r~it 
não ficando pedra sobre pedra do' secUlar edifiCio, nem aO' 
meót)S para attestar ao explorador de ruinás', o lugar ubiTroja 
(ui! f! 

Sêria isso um optimismo revoltanté. 

Diga-se a' vêrdllde inteira ao povo, qué ém géral, desco
nhece estes mysterios da alta politica' é' qúe vâe sê déixando 
desl\ifubr'ar pelas palavras aI"tisónarites da moda': féââ'áliJ11lo, 
rigimen j/ie'súlbicial, sutf1'af{io U1i'iVe1 sal, sobàalíia' do povo e' 
fuMas outras identicas. 

A Republica, no Brasil, é incompativel, na pratica, com 
as bellas theorias da nossa lei constitucional. 

Mor.archia centralisadora e parlamentar de hontem, com 
antecedentes muito proximos do absolutismo absorvente, e tendo 
por apoio, as tradições e indole de uma raça, com longo pas-
5ado historico de subserviencia, nllo existe, ainda no Brasil, a 
condição essencial para a creação de um governo forte, estavel 
e democratico, sob moldes nort~-americanos, sem perigo de de
generar em dictadura, isto é, não ha entre nós, o respeito reli
gioso da lei e do Jireito, essa pedra ang.ular de todo edificio de
mocratico duradouro, que aliás, se revela na nacionalidade anglo-
5axonia, com toda vivacidade Je um instincto natural e domi
nador. 

a poder, t'lltre nós, é selllPre o poder. 

Para nITo alongarmo·nos demasiado, basta considerar o que 
ha sido ° regimen presidencial, aqui e nas republicas visinhas. 
PóI" esse regimen, o presidente eleito, durante todo o periodo 
g'oV'ernamental, nomea' e demitte livremente seUs secretarios, 
sem o menor contrasté ou intluencia - no acto - da opinião 
publica ou do parlamento. e concentra em sua pessoa toda a 
rdponsahilidade politica. 

Como doutrina absoluta .:jue é, nada mais repres~nta essé 
systema do que uma reacç1i:o contra os ahuSos do parlamenta
rismo, e, como toda a reacção, excede o alvo que leva em 
Il'Iirá, e incorre em novos abusos, posto que dê origtm ou fórma 
diversa. Assim é que tivemos o golpe de Estado de 3 de 
Novembro, motivado pela insistencia do Marechal Deodoro em 
manter o seu perniçioso secretario Lucena, contra o voto do 
Congresso, insistencia aliás, J!lerfeitam~nte constitucional, e que 
só desvirtuou-se, quando attingiu ao extremo da inconstitucional 
d1ssotuçãü do Congresso. 
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Em seguida a· este attentado, é facto notoria 3 séríe de 
acontecimentos luctuosos que se desenrolaram ,em varios. Estados 
da União, onde pretendiam ineptamente manter-se instrumeOtos 
fieis' da dictadura, e como esta, fóra da lei e do direito, e onde 
intervieram as forças federaes. 

Aliás, já passaram ao dominio da historia, os crimes, atten. 
tados e abusos commettidos, nestes ultimos tempos. ...., 

Todos estes males clamorosos actuaes procedem de uma 
causal unica - o regimen presidencial da ConstituiçãO., 

Como pois sustentaI-o? . 
. Maximo Santos, no Uruguay, Juarez Celman, na RepLlblis~ 

Argentina, Balmaceda, no Chile, todos estes 1/loll{lrcllas de c.~~ 
saca, representantes directos de Sromwel, ú Protector, negavam 
a soberania do parlamento e julgavam-se novos Messias para a 
salvação da patria, em frente da lettra da 'lei, que mais ou 
menos expressamente preconisava o regimen presidencial. 

Na França entretanto, nessa nação admiravel, hoje tehabi
litada para a republica, com quem temos tantos pontos de con
tacto, de quem recebemos diariamente o alimento do espirito'~ 
a fé na civilisação, longe de verificarem-se estes abusos de go'
vemo, nós vemos a coexistencia harmonica da ordem e dà liber
dade, a composição. e recomposição de gabinetes, sem abalos 
nem sobresalto~ da opinião, a imprensa livre, fiscalisando acti~ 

vamente os actos do governo, questões encandescentes, decididas 
com um bom senso fóra do commum, uma prcsperidade ma
terial sem exemplo, a defesa nacional fortemente organisada e
a Republica solidificada e respeitada até mesmo relas suspei
tosas monarchias, com um passado archi-secular, e alliadas entre 
si. por pactos mysteriosos e aggressivos ! 

Que melhor modelo para nós, neste particular? 
Urge, que um Brasileiro de bôa vontade desfralde de novo, 

aos quatro ventos, o estandarte do - Regresso - enrolado e 
abandonado ha tanto tempo, pelo morto illustre - Bernardo P. 
de Vasconcellos! 

A reforma da Constituição, no genuino sentido conservado,', 
isto é, com a restauração das instituições antigas, compativeis 
com a Republica, é esse o melhor programma politico da actua
Iiçlade. 

O Brasil necessita entrar, de uma vez, no regimen da 
ordem e da liberdade. 

II 

o .que se passa, neste momento, no scenario politico, vem 
de~onstrar, por factos, mais uma vez, o fetichismo da raça 
latIna pelos palavrões altisonantes, como insignias de movimet1'-
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tos e aggremiações, hypnotisando a' massa popular com o pres,j 
tigio das adhesões dos chefes. ',"dI 

Em uma palavra, só se cogita da organisação dos poderes' 
politicos, do seu funccionamento e da extensão de suas attribui
çães, deixando de lado, com a mais absoluta indifferença, a 
questão primordial do systema, a condição sine qua non dq, 
regimen adoptado, isto é, a pureza da origem de todos aql,lelle~, 
poderes, a capacidade eleitoral, a legitimidad~ do voto, a vet;d~d~, 
da clâ(ão.' , ," 

Si a fonte está corrompida profundamente, com não,ha,; 
negai-o, deante dos alistamentos forjados, deante da subservienT: 
cia do eleitorado, originando a abstenção em massa dos repu", 
blicanos conscientes, como falar-se, em nome do paiz legal, 
como desfraldar bandeiras partidarias, como orgams da opinião ' 
em materia constitucional, sem habilitar-se o povo para emitti.r, 
conscientemente o seu voto, com a reforma prévia dos rrocessos 
da actuali,lade, na União e nos Estados?! ' " ' 

Urge fazer,se desde já, retroceder ao seu nascedouro a cor
rente impetuosa do rio, que ameaça transbordar, submergindo 
os edificios custosos e elegantes que se ostentam em suas mar~ 
gens; feito isso, verificar·se-á, então, si não é de bom avi'iO' 
cavar, ao lado do seu leito actual, fundos canaes, que permittam: 
ao excesso das aguas derivar-se suavemente, por e\1es, até 
ganhar a fóz cornmum no oceano, onde aque\1as se confundiriam' 
definitivamente, ' 

A raiz do mal está nas rondi{lies de capacidade do ~lt:ito

rado - essa pedra angular de todo o edificio democratico; não', 
está no j>roCt'sso fleitoral, t;'!'o sophismado e tão' ~ophismavel 
sempre, e muito menos, nas condições existenciaes ou formaes 
dos poderes politicos.! I 

Qual o meio, ~lorém, simples, efficaz e pratico de re~abi
litar aquella capacidade? 

A resposta é faei!' E' o aconselhado, ha muito, por Stuart' 
Mill, esse doutrinado r classico do systema representativo, é o 
po~to em pratica, na Belgica, em 1893, pela 'revisão da Consti
tuiç;Io desse paiz, assim synthetisado pelo JOllntal des Débals: 
- « Todos os belgas maiores de 25 annos poderão votar;' nía~ 
alguns delles terão mais de um voto. Estes privilegiados sito ~s' 
paes de familia, os proprietarios e os cidadãos pertencentes' a 
categorias capacitarias fixadas mui liberalmente, pois compre~ 
hendem todos aquelles que freqüentam as escolas livres, em 
certas condições e os que exercem certas profissões privadas: I 
Ninguem poderá accumular mais de tres votos. » 

Esta idéa não é nova, para quem escreve estas linhas,' 
pois, desde 1890, isto é, na aurOf'a' do rq[imen, quando se' eh.·' 



borá'l>'a a C<mst'ituição de 24 de fevereiro, Sllstel'ltou-a na imprensa 
convictamente, como unica providencia efficaz, para assegurar a 
V'érdá'CIe e a Independencia do suftragio eleitoral_ 

Repetimós aqui o que entãO dissémos; 
~ A polltica é a sciencia das ttansàcções. De posse do 

direito de voto, como se acha hoje a maSsa popular, já p'ela 
re1órii\a Saraiva, já pelo recente regulamento do GoverliO Pro
visól'io, colrcotdamos em que não seria prudente, no morrrento 

,actual, despojar-se tão grande numero de cidadãos do di'reito 
al(jqui'ii'do~ attenta a phase de recon'sfrutção social em que nos 
à'th'à'n16S. O meio, pórém, dê atteJ1'lIar 6s perniciosos éffeit<>s do 
S\'J!fIragió quasi universa;l, que temos, pate'ce-nos que' IIll'O póde 
ser outro senão o seguinte; -

Concessão t!m toda a Repllblica do 'iloto duPlo aos lldtores 
cásctdós 011 vim'os, com filhos, e do triplo áquelles que exerce
rblt' quálquer ptofissão liberal, scientijica ou lilleraria, ou pos
suiutH diploma con(erído por estabelecil1iellto publico dt instru
C(ã(l, Demais, o escrutinio deve ser />ublico. 

Adoptamos o voto plural, para obviar aos inconvenientes 
da extensão excessiva do suffragio, em paiz, como o nosso, tão 
pouco favorecido ainda, pelos beneticios da instrucção e tl10 
inexperiente e alheio ás co usas publicas, seguindo neste parti
cular, Stuart Mill, que, a nosso vêr, justifica sem réplica a 
necessidade, em taes casos, desta especialidade de voto. 

Não vemos aliás, difticuldade pratica alguma que se oppo
nta á adopçl1o entre nós, deste systema, sendo que, por outro 
lado, são incontestaveis as vantagens que advirão, para a repre
sentação politica do paiz, dessa intervenção efticaz e poderosa 
das classes dirigentes e conservadoras da sociedade, no acto 
mais importante da soberania nacional. 

O arbitrio do executivo, as explo~ões anarcl1icas da mul
tidão, a pressão das int1uencias locaes mal intencionadas encon
trarão, em sua violenta manifestação, obices respeitaveis nas 
classes independentes e mais interessadas nos negocios publicos. 

O escrutinio deve ser publico, porque está infelizmente 
averig,uado, a nl10 deixar duvida, que o escrutinio secreto, longe 
de salvaguardar a liberdade do voto, é mais um incentivo para a 

, cabala e para a pressão do governo, ou das influencias locaes_ 
Como diz Stuart Mill, si o voto é lima funcçl1o, si o pu

~!ic?, tem um direito sobre seu voto, como não ter o publico o 
dlreílto de conhecer esse voto? 
, , O perigo das absten~êíes, pelo receio de compromeHimento, 
e C1'J'cumstan~ia rn-il'lÍma, se considerarmos a facilidade da pressllo 
019 da vel'lahda'Cle, J'l'O escrtltin10 secreto. 



Como meio poderoso de educar oefipirito p~lico, Jazendo-o 
interessar-se pela administração e zelar sempre ,dos se~ ,Qite,itos 
proprios com dignidade, cremos que ,t) votode~cQl;le,nto virá,me
lhorar profundamente a composição de novaS~l;Ilaras, c;limi
nuindo as probabilidades de victoria do filhQtisroo ,,gude impo
sições do governo, cujas represalias ter-ão umcQr.(ecÜyo et$0J,Z 
na opposição vigilante _ » 

Eis o que dissémosha 26 annos, e o repetimos ilinda ./;l(lj~, 
com a amargaexperiencia do periodo decorrido, cOOlpn>patof.io 
de todas as arguições e vaticiniGs feitos! 

E' possivel que a idéa, por nós suggerida, seja ,acQimadil 
de incompativel com o regimen republicano que adoptámos. 

Respondemos a isso, cúm os conceitos judicio~40 m~tre
historiador da Constituiçílp norte-americana, ,Laboulaye, .sobre ,a 
op.nião alludida, de Stuart Mill, que ellesynthetisa !nos seguin
tes termos, aliás conhe:::idos:-

«Comprehendo, diz M. Mill, que se dê um voto a 
quem tem um interesse, uma capacidade; mas pareç.e que {la 
pessoas que têm mais interesse; ou que têm seis ou -oito vez~ 
mais capacidade do que outras. Ora, vós começais estab~le
cendo, em these, uma egualdade que não existe,impe(iis que 
ella nasça, declarando desde logo que o numero é tudo, isto ,é, 
que a ignorancia é superior á sabedoria, a pobreza .• á .riqueza: 
vossa Constituição é, pois, immora!. Uma Constit\Jição deve ser 
para o povo, uma grande licção de moralidade; as ii1st~tuições 

politicas, em seu funccionamento mesmo, representam uma es
cola perpetua, um permanente meio de educação: é mistér pois, 
que se firmem ellas em principios verdadeiros. 

Não se deve dizer .fÍmulfaueamelllf' ao cidadão: - Respeita 
o que sabe mais do que lu, o que Ü' dá trabalho - e - vales 
tanto como o' que sabe mais do que lu, ou o que te prop01'ciona 
o trllbalho_ 

M. Mill quer, pois, que haja votos multi pios ; não pede 
privilegios pessoaes, mas quer que o patrão, que o pae de fa
milia tenham mais votos do que o cidadão que não é nem uma 
cousa nem outra; que o cidadão graduado nas universidades 
tenha mais votos do que aquelle que o não é. Nestas condi· 
ções, respeitar-se,á a verdade; de outro modo, cahir·se-á em erro, 
e o erro em politica importa sempre um soffrimento para a 
sociedade. » 

Terminando as suas observações a respeito, escreve La
boulaye estas palavras, que reproduziremos fielmente: 

« Ces idées --lá nous paraissent étranges; mais le mérite de 
M. Mill c'est que les idées tres hardies qu'il émet, sont presque. 
toujours acceptées à la reflexion.» 
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Oxalá. que, nQ Congresso federal, uma voz patriotica se 
ttrguesse,i 'sustentando essa refórma da capacidade eleitoral, para 
que, em. breve, tivessernos a descriminação do paiz legal em 
partidos, representantes legitimos da opinião nacional. 

Não vemos n3 Constituiç'lo federal disposição al~uma que 
véde a decretação da medida, por lei eleitoral ordinaria; vêr, 
por outro lado, no regimen adoptado, obices implicitos a ella, é, 
Pilr.ece-nos, levar muito longe a superstiçllo politica, em caso 

,como este, que representa uma questão prejudicial e inadiavel. 
E' tal, porém, a nosso vêr, a vantagem da reforma pro

,posta,. que; mesmo capitulando-se deante dos escrupulos forma
li~tas, e ,acceitando-se os tramites morosos da reforma constitu
'cional, merece ella ser debatida no Congresso, Com revisão, ou 
,sem ella - é mistér que o paiz fale por si, 

E' pr,eciso que se aponte, com a rude franqueza do cam
jonez do Danubio, a verdade dos factos aos politicos dirigentes, 

.. O povo deve estar cançapo de mystificações e de promes
~~s; a egualdade e os direitos imprescrijli'vâs que lhe outor
garam, só existem no papel. . 

Bem melhor será proclamar-se· lealmente, deante delle, o 
. principio inaíacavel da moral de todos os povos livres: - A 
e!Jualdade. cons~te em tratar-se dese!Jualmente a seres deseguaes. 
e( !tão, em. confundir-se uns e outros, na mesma categoria, para 
.mais. facilmente esmaf?ar-se a maioria pela pressão ou pelo 
suborno, e afastar-se a minon'a pela absten(ão do desdenz e da 

. descrença! 



. A GENESE HISTORICA DA NOSSA CONSTITUIÇÃO 

OS ANTE-PROJECTOS 

Feita a Republica, urgia elaborar-se a Constituição, a pedra 
basilar do novo regimen. 

O beriemerito governo provisorio, empenhando-se na' exe
cução prompta desse desideratum, nomeou, pelo decreto n. 29, 
de 3 de dezembro de 1889, anniversario do manifesto republi
Gano de 1870, uma commissJo de cinco membros, para elaborar 
um projecto de Constituição, que serviria de base aos debates 
do Congresso Constituinte. 

Formavam essa commiss1[o os seguintes juristas de larga 
nomeada e de crenças reconhecidamente republicanas: Joaquim 
Saldanha Marinho, como presidente; Americo Braziliense de Al
meida Mello, vice-presidente; A ntonio Luiz dos Santos Werneck, 
Francisco Rangel Pestana e José Antonio Pedreira de Ma
galhães Castro. 

lniciados os trabalhos da commissão, em janeiro de 1890, 
seus membr'os resolveram, por maioria, que cada um delles ela
borasse projecto em separado, para depois apurar-se a synthese 
dos mesmos, em projecto definitivo. 

Rangel Pestana, que opinava pela elaboração conjunta, e , 
foi vencido, organizou, de commum accordo com Santos Wer- \. 
neck, um projecto, que foi assignado por ambos; Magalhães 
Castro e Americo Braziliense elaboraram projectos individuaes, dei
'xando, como de razão, o presidente da commissão ce apresentar 
projecto. 

E' curioso rec0rclar-se hoje os pontos capitaes de accordo. 
ou de divergenci,l, ~,.re esses varios projectos: 
. ",0. projecto Werneck-Pestana attribuia ao poder judiciciario 

a competencia para conhecer e decidir, mas sempre em especie, 
de. toda e qualquer infracção da Constituição; além dos Estados, 
,adrnittia as provincias e lt:rrilo1'ios, como entidades administrª,o 



,tivas, em casose~peciaes; QsEs~!la.9S qlJe recQrr.essem ao ~\lJÇ!lip 
da União, passariam á categoria de provincias, com dir~ito Ue 
iepresentação restringida e inhabilitação para intervir na eleiÇ'lo 
presidencial, o mesmo se dando com os territorios; a mudança 
da capital federal; a descriminação sensata das rendas federaes 
e estadoaes; eleição indirecta do presidente e vice-presidente da 
Republica, formando os Estados circumscripções eleitoraes e 
tendo cada qual tantos votos directos quantos senadores e de
putados enviasse ao Congresso; intervençlIo federal de accordo 
coma da actual .ConstituiçiIo. (Vide projecto adeante). 

O projecto A merico Braziliense admittia a intervenção federal, 
nos mesmos casos do projecto Werneck-Pestana; eleição indi· 
recta do presidente e vice-presidente da Republica, dando cada 
Estado 20 eleitores presidenciaes; comparecimento facultativo 
dos ministros ao Congresso e intervenção nos debates; respon
Silbilidade delles; poder judicii!rio, com competellcia em materia 
constitucional; organizaç1Io judiciaria, generalizada; manda~~ 
rever e fixava, dentro domais breve praso, os limites dos Es· 
tados. (Vide projecto adeante) . 

. 0 projecto Magalhães Castro propunha; - a mudança d;l 
Capital Federal; intervenção federal nos casos do proJectcvW~r
neck~Pestana; os Estados sem renda propria para se manter 
como taes, seriam considerados lerritorios e sujeitos á adminis
tr~ção do g{)verno federal, caso não quizessem incorporar-se a 
outro (Estado; prohibia os contratos, compromissos e condições 
incompativeis com a liberdade, independencia Oll natureza hu
,mana, quaesquer que fossem a fórma, a causa ou pretexto, 
inclusive o voto de religião; ingresso facultativo dos ministro~' 
no recinto das camaras, quando convidados para isso; attribuiçiTp 
,expressa do ,Congresso je providenciar sobre a civilisação dos 
indios; eleição de -senadores pelas assembléas dos btadas e no 
Districto Federal, pela fórma que a lei determinar; fludiencia 
facultativa do Supremo Tribunal de Justiça pelo presidente da 
.I<epublica, sobre a constitucionalidade dos projectos de lei, antes 
da.sanq:ão; eleição do presidente e vice-presidente da Republica, 
pelas ;Camaras Municipaes, num só dia, em sess1Io solemnee 
perante o juiz de direito e o tabellião da comarca; respr nsabi
!idade dos ,ministros; eleição dos membros do Suprt>mo Tribunal 
pelo Congresso; os juizes das relações eleitos pelo Supr.emp 

. Tribunal; competencia de~te, para decidir questões de caracter 
constitucional; .entrega aos Estado!' de uma área limitad.a de 

,tlmas ,de,volutas, com a condkilo de povoal-a e colonizai-a. 
(,Y·ide projecto adeante). 

;Fundidos essestresprojectos em um SÓ, que ·foi reduzido 
em ,fó~ma definitiva, por F . Rangel Pestana, a commissllo o 
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apresentou, em 24 de maio de 1890, ao governo provisorio. 
(Vide adeante). 

Nestt:! projecto í.onjunto, foram mantidas, além de outras, 
as seguintes disposições dos projectos individuaes: - Mudança 
da capital; intervenção federal em casos especificados, descri
minação de rendas; eleição indirecta do presidente e vice-pre
sidente da Republica pelos Estados, tendo cada qual um numero 
de eleitores igual ao decuplo da sua representação no Congresso; 
comparecimento dos ministros ás sessões do Congresso, somente 
com autorização do presidente da Republica; responsabilidade 
daquelles; competencia do poder judiciario, em materia attinente 
á violação da Constituição; área limitada de terras devolutas, en
tregue ao:s Estados; habeas.corpus cabendo todas as vezes que 
o individuo fôr violentado ou sentir-se coagido por illegalidades 
ou abusos do poder; recurso prévio obrigatorio ao arbitramento 
e prohibição de guerras de conquista. 

Recebido o projecto da com missão, o governo provisorio, 
pelo decreto n. 510, de 22 de junho do mesmo anno de 1890, 
promulgou aquelle projecto, devidamente revisto, mandando que 
elle entrasse em vigor, somente 110 tocante á dualidade das 
camaras, á sua composição, eleição e funcção que lhes competia, 
de approvar a Constituição. (Vide adeante). 

Esse projecto do governo provisorio pouco alterou <f da 
com missão, mantendo o disposto sobre intervenção, descrimina,ão 
de rendas, eleição dos senadores pela legislatura dos Estados, 
sendo os do Districto Federal por eleição indirecta; eleição do 
presidente e vice-presidente da Republica, por eleição indirecta 
em cada Estado, com eleitores em numero duplo dos seus repre
sentantes no Congresso; prohibição aos ministros de compare
cerem ás sessões do Congresso; competencia do poder judiciario 
para questões attinentes ã Constituição ou interessando a esta; 
cessão aos Estados de certa extensão de terras devolutas, sob 
condicilo de povoamento e colonização; conce~são de habeas· 
corpus, em casos de violencia ou coacçllo, por illegalidade ou 
ahuso do poder, ou de imminencia evidente desse perigo. 

Alterado pelo decreto n. 9'4 A, de 23 de outubro, foi elle 
presente ao Congresso Constituinte. (Vide). 

Em sessão de 22 de setembro do mesmo anno de 1890, foi 
eleita uma commissão de 21 membros, um por cada Estado, para 
dar parecer sobre o projecto de constituicão do governo provisorio. 
Foram eleitos membros della os seguintes congressistas: M. F. 
Machado, Lauro Sodré, Casimiro Junior, Theodoro Pacheco, J. 
Catunda, Amaro Cavalcanti, Jollo Neiva, José Hygino, Gabino 
Besouro, O. Valladllo, V. Damasio, Gil Goulart, Bernardino de 
Campos, Lapér, Ubaldino do Amaral, Lauro Muller, Julio de 

F. 2 
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Gastilhos, João Pinheiro, Lopes Trovão, Leopoldo de Bulhões 
e Aquilino do Amaral. (Vide). 

Apresentado o parecer na sessao de Ia de dezembro, nelle 
vêem-se assignados, com resttiqões, quasi todos os membros, á 
excepção somente de J. Catunda, J. Soares Neiva e Casimiro 
Junior. - J. Hygino, Damasio, A. Cavalcanti, Casimiro, M. 
,Machado e Julio de Castilhos apresentaram voto em separado. 

Wide). 
Entre outras emendas dessa commissão, vêem-se a que 

equipara o processo da eleição de senadores ao da de deputados; 
a que estabelece a fórma directa para a eleição de presidente 
e vice-presidente aa Republica; a cessão aos Estados das terras 
devolutas, sem excepção ou condição; liberdade de exercicio de 
qualquer profissão moral, intellectual e industrial e outras. 

Os debates da Constituinte prolongaram-se até 23 de feve
reiro de 1891, e no dia seguinte, foi solemnemente promulgada 
a Constituição. 

Quaesquer que sejam seus defeitos ou lacunas, é justo que 
nos curvemos perante os patrioticos intuitos dos seus collabo
radores e perante os preceitos, em geral meritorios e proficuos 
de suas disposições, que Leon Donnat reconheceu «(como as 
mais completas possiveis, diante do estado actual da sciencia, e 
coI1lo obra que foi, de verdadeiros philosophos politicos». 

A titulo de informação complementar, accrescentaremos 
que, além dos projectos ofticiaes referidos, foram publicados, na 
época da elaboração daquelles, mais os seguintes: I·, um do 
Dr. Francisco Ignacio Ferreira; 2°, um do Dr. Brasilio dos Santos; 
3°, um dos Snrs. Miguel Lemos e Teixeira Mendes; 4·, um do 
autor destas linhas que então publicou uma série de artigos na 
Gazota de Noticias. (Vicie). 

O do Dr. F. I. Ferreira resente-Se da imitação servil da 
Constituição do Imperio; o do Dr. Brasilio dos Santos, profun
damente republicano, é, infelizmente, muito resumido; o dos 
Snrs. Miguel Lemos e Teixeira Mendes, moldado no comfismo 
puro, estabelece a dictaàura scientifica, como fórma de governo. 
e só por isso, é incompativel com o regimen que adoptámos; o 
do abaixo assignado é unionista ou federalista moderado e 
afasta-se dos demais por algumas idéas, embora adopte muitas 
das disposições do projecto do governo provisorio. 

Propõe entre outras, as seguintes idéas: 
Voto plural, a exemplo da Belgica; eleição do presidente e 

vice-presidente da Republica, pelos Congressos dos Estadol!; 
eleição dos senadores pelas Camaras Municipaes; creação de um 
tribunal especial para conhecer de questões politicas ou consti· 
tucionaes, eleito pelo Senado, dentre seus membros, e com 
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absoluta independencia, representando as classes preponderantes 
da nossa sociedade; incompatibilidade ansoluta do poder judi
ciario com casos, conflictos ou questões que se refiram á Consti
tui,ão ou dependam da interpretação della; o home stead, como 
institui,ão social, 

b, assim. outras idéas, que ainda hoje mantemos comI) 
justas e efficazes para o reerguimento político e social do noss() 
paiz, 



Recordações H istoricas (*) 

Afim de tranquilisar a opinirro publica no paiz e de resta
belecer a confiança no exterior, reconheceu o Governo Provi
sorio, desde logo, a necessidade de tratar da organisação cons
titucional do regimen que revolucionariamente se inaugurára. 
Nomeou ent11o, pelJ decreto n. 29, de 3 de dezem bro de 1889 
- anniversario do celebre manifesto republicano de 1870-
lima commiss11o de cinco membros p,Ha elaborar um projecto 
de Constituiç11o, a ser submettido ao Congresso Constituinte. 

Dentre alguns dos mais conhecidos propagandistas das 
doutrinas republcanas foram tirados os cidadãos incumbidos do 
t110 melindrosa tarefa. Eram elles: Joaquim Saldanha Marinho, 
como presidente; Americo Braziliense de Almeida Mello, vice
presidente; Antonio Luiz dos Santo~ Werneck, Francisco Rangel 
Pestana e José Antonio Pedreira de Magalh11es Castro. 

Reunidos na Capital da Republica, em janeiro de 1890, 
encetaram elles o seu labor. Por maioria, resolveram que cada 
um, com excepç110 do presidente. organizasse um projecto, se
gundo a sua orientaç11o. E assim fizeram, trabalhando isolada
mente por algum tempo. 

Embóra discordasse de semelhante ah'itre, preterindo um 
projecto cOllectivo, R~ngel Pestana, como os demais compa
nheiros, começou o seu projecto, que ainda possuimos em ma
nuscripto, com a letra do autor. Vendo, porém, que suas idéas 
principaes combinavam com as do dr. Santos Werneck, com quem 
conversava frequentemente, pois ambo~ estavam residindo em 
Petropolis, propol a este amigo subscreverem um só trabalho, 
feito de commum accôrdo. 

Na Chacara das F/oles, em Petropolis, Rangel Pestana e 
Santos Werneck combinaram durante dias e dias as suas opi-

(e) Com a devida venia. transCTevemoli do E'slado ti~ S. Paulo este in
eressante artigo. 
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niões sobre os diversos aspectos do füturo direito constitucional 
brasileiro. Sentados frente a frente, junto a ·uma janella 
aberta para o jardim, ambos liam, discutiam e assentavam as 
soluções para os diversos casos. De modo que os. originaes 
que cada qual tinha em mãos, vieram a fundir-se num só, que 
ambos assignaram, com mutua transigencia em alguns topicos. 

No projecto inedito de Rangel Pestana acham-se disposi
ções que foi pena não chegassem a ser incorporadas ao nosso 
estatuto federal. Além da eleição do presidente por sete annos, 
ahi se estabelecia a designação dos juizes do Supremo Tribunal 
Federal por eleição do Senado, sem a Indicação do executivo. 
Demais, para garantir maior prestigio ao judiciario, que devia 
ser a pedra angular do regimen, mandava que o chefe da naçllo 
prestasse compromisso perante o mesmo tribunal, que hoje os 
nresidentes consideram uma dependencia do seu palacio, para 
aninhar ser\·idores dedicados e doceis. 

Uma vez prompto o projecto Werneck-Pestana, foi elle 
apresentado á com missão juntamente com os de Americo Bra
ziliense e Magalhães r:astro. Sobre esta triplice base, começou
se a formar, em conjuncto, o projecto collectivo, de cujas ori
gens a não poucas pessoas, inclusive o commentador Jollo Bar
balho, faltam noticias exactas. 

O projecto Werneck-Pestana era francamente presidencia
lista, com a completa separação dos tres poderes. O de Maga
lh1Ies Castro, tambem presidencialista, resentia-se de tendencias 
socialistas. O de Americo Braziliense, finalmente, imbuido de 
liberalismo francez, procurava transigir com o parlamentarismo, 
admittindo a presença dos ministros nas camaras, etc. 

Como criterio coordenador, adoptou-se o plano de A merico 
Braziliense, que a esse respeito, revelou mais methodo na or
denação e denominação dos titulos e capitulos. Do mesmo 
lente da Faculdade de Direito de S. Paulo, prevaleceram os 
primeiros artigos sobre a organisação federal. 

De Magalhães Castro, lente da Escola Naval, aproveita
ram-se varios artigos. Entre elles, os referentes a Instituições 
militares. 

O projecto Werneck-Pestana suggeriu a descriminaçllo das 
rendas estaduaes e federaes - uma das sensatas originalidad~s 
do nosso estatuto federal. Dahi provieram, em maioria, as de
clarações de direito», que Leon Donnt considerou mais completas 
do que a. famosa «Declaração de direitos do homem», dos re
volucionarios fraricezes. E ainda dessa fonte sairam os for
mosos artigos constitucionaes, estabelecendo o arbitraménto abri
gatorio nas pendencias internacionaes e a aboliçlla do recruta
mento for!;iido,subsíituido po'r's·ortt-iio militar. 
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Pela leitura do primitivo projecto de Rangel Pestana, em 
manuscripto, percebe-se que estas ultimas idéas passaram dahi 
para o projecto Werneck-Pestana, depois para o da commissão 
dos cinco. e, emfim, para a Constituição, posto que com suc, 
cessivas modificações na redacção. Aliás, taes idéas constituiam 
pontos essenciaes do programma republicano, que o propriQ 
Rangel Pestana dest!nvolvera em 1882, no «Programma dos 
candidatos. - um pequ,eno folheto em parte, escripto por elle 
e em parte, pelo dr. Campos Salles. ' 

Para amalgamar todas essas contribuições parciaes num 
todo uniforme e coheso, a com missão escolheu Kangel Pestana, 
embora tivesse ella um secretario especial. De accordo com o 
vencido nas discussões, ia elle annotando os artigos dos diversos 
projectos com a palavra - «Preferiveb>, como se verifica dos 
exemplares utilisados nessa occ3sião. Depois modificava a re
daccão, sllpprimia ou substituia vocabulos, dando ao texto 
aquella clareza e aquella concisão que caracterisaram o estylo 
do redactcr·cl1efe da Pr07'illcia dt' S. Paulo. 

Toda· esta evolução do projecto está perfeitamente regis
tada nas provas typographicas existentes, com as alterações á 
margem, feitas cotn a letrinha microscopica do citado jornalista 
republicano. E' curioso acompanhar·se, pelo espelho desses 
papeis historicos, as successivas transformações que cada artigo 
foi soffrendo, até receber sua fórma definitiva. , 

Com a assignatura autographa dos cinco membros, a com
misslto entregou o seu trabalho ao Governo Provisorio em 24 
de maio de 1890. Era êsta a data anniversaria do manifesto 
em que, dois annos antes, os rêpublicanos paulistas declaravam 
resistencia a todo o transe ao terceiro reinado, cujo advento o 
15 de novembro de 1889 impediu para sempre. E quiz a 
coincidencia que, de tal arte, a mesma penna que traçou este 
eloquente documento revoluLionario, fosse aquella que escrevesse 
o que ficou sendo o fundamento da magna lei da Republica. 

Revendo o projecto, o Governo Provisorio enviou-o ao Con
gresso Constituinte, quasi como o recebeu, salvo em dois pontos 
essenciaes, segundo resulta da cómparaçlto dos textos. Limi
tou-se, pelo punho de Ruy Barbosa, a dividir alguns artigos 
em paragraphos, a dar mais precisão a certas expressões e li 
aprimorar a linguagem com o cunho c1assico de quem é mestre 
no manejaI-a. 

Ao principiar suas sessões, elegeu a Constituinte uma com
missão de vinte e um membros, lIm de cada Estado e do Ois
tricto Federal, para opinar soble o projecto já decretado pelo 
governo dictatorial. Era ella composta dos seguintes senadores 
e deputados: Ubaldino do Amaral, Lauro Sodré, Lauro Mull~r~ 
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Manuel F. Machado, Virgilio Damasio, Joaquim Catunda, Lopes 
Trovão, Gil Goulart, Oliveira Jalladão, T. Alves Pacheco, José
Hygino, Gabino Besouro, Julio de Castilhos, Leopoldo de Bu
lhões, dr. J. B. Laper e J. Soares Neiva. (I) Seu ultimo pa
recer, com a redacção definitiva da Constituição,' foi apresen-

. tado em 2 I de reverei ro de 1891. 
Dos 2 I, aquelle que mais influencia exerceu em a nossa 

lei basica, foi o relator, Julio de Castilhos. Adepto do comtismo. 
consegúiu a acceitação de muitas das suas doutrinas, tendentes 
a robustecer o executivo e a affrouxar os laços federativos. . 

A' influencia desse homem de talento, energia e fé, que 
encontrou apoio no elemento militar da CO:1stituinte, represen
tado no seio da commissão, por nada menos de seis ofticiaes do 
exercito, devemos os maiores defeitos do nosso codigo funda
mentaI. E' assim que tornou o presidente da Republica uma 
especie do dictador positivista, com mais poderes e arbitrio do 
que o presidente norte-americano, já considerado verdadeiro des
pota. E' assim que, transviado pela falsa e prejudicial «sobe
rania das vinte e uma patrias brasileiras», deixou a' União im
potente para, sem usar da violencia, fazer-se respeitar pelos 
Estados, entregues ao mandonismn irresponsavel e liberticida. 
E' assim que deixou, vacillando entre a tyrannia e a anarchia 
um povo mal educado, embrutecido, deformado secularmente 
pela triplice herança do cesarismo romano. do despotismo colo
nial e do caciquismo selvagem. (2) 

Sem embargo de tamanhos erros, que podem ser corregidos 
habilmente por leis ordinarias e pela educação civica, a Cons
tituição de 24 de fevereiro é um bello documento, digno do 
mundo moderno. Ao contrario do que se aftirma levianamente, 
não constitue uma simples e servil imitação do pacto federal 
dos Estados Unidos da America do Norte. Em muitos pontos 
superou o seu antiquado modelo, consubstanciando os progresso!'
das sociedades comtemporaneas, em materia constitucional. 

Amoldar a essa Constituição a nossa indole. tornal-a esti
mada do povo, fazer della o esteio da liberdade é a gloriosa 
missão que incumbe aos estadistas que dirigirem os destinos 
brasileiros. 

(~) OmisSã? dos nomes dos constituintes: Casimiro Junior, Amaro Ca
valcantI, Bernardmo de Campos, João Pinheiro e Aquilino do Amaral. 

. (2) Eis o maior defeito da nossa ConstituiçãO, filho do sectarismo ta
Datico de Comte. 

(3) Paulo Rangl!l Pnlano, digno filho do Dr Francisco Rangel Pes-
tana e iIIustrado redactor do Estado dI! S. Pa14lo. . 



INTRODUCÇAO 
QUE PRECEDEO A 1.' EDIÇÃO D'ESTE LIVRO, EM 1890 

A CONSTITUINTE 
E' unanime o accôrdo das opiniões, no que respeita á ur

gencia da reconstituição definitiva do paiz, sob o novo regimen. 
Variam apenas no modo practico da realisação desse desideratu1Il. 

Uns queriam a Constituinte, isto é, uma Assembléa com 
poderes, para discutir e formular em lei o projecto de Constitu
ição, que lhe fosse apresentado pelo Governo. 

Outros queriam a decretação do projecto em questão, pelo 
Governo, ficando ao 10 congresso salvo o direito de alterai-o. 

Ainda outros desejavam o piebiscito, seguido da decretação, 
em caso de votação favoravel d'aquelle, isto é, que se SUjeitasse 
o projecto de Constituição escolhida pelo Governo, á votação 
popular e, approvado que fosse, aquelle o promulgasse como lei. 

Declaramo·nos francamente a favor da Constituinte, pois, 
embora reconheçamos o peso das authoridades que adoptam a 
idéa do plebiscito, não nos convencemos até agora, das vanta

.gens d'este sobre aquella. 
Parece· nos que o plebiscito seria fatalmente, ou uma me

dida nociva, um máo precedente, ou, em ultimo caso, uma inu
tilidade perigosa. 

Já o disse alguem - os plebi~citos só t~m legitima efticacia, 
para a solução das questões de facto. 

Nem os proprios federalistas puros podem logicamente ado· 
ptar o plebiscito, porque a federação; como pacto que é, exige 
a intervenção de mandatarios competentes e responsaveis; ora 
a multidão plebiscitaria, incapaz de autonomia, seguiria docil
mente os seus antigos chefes. 

Em sua obra - Principio federatit'o - diz Proudhon, () 
seguinte: «No systema federativo, o contracto social deixa de 
ser uma ficção: é um pacto positivo, effectivo, que foi na reali
dade proposto, discutido, votado, mdoptado, e que se modifica 
regularmente á vontade dos contractantes». 
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o plebiscito seria pois medida anti-federalista, demagogica 
e illusoria, e iniciaria um precedente perigoso para a estabilidade 
das instituições. 

A outorga ou decretação seria idéa anti-democratica, anti
federalista, e geradora de conf1ictos entre o Governo e o con
gresso, com poderes constituintes entidade hybrida, sem 
justificativa alguma, na theoria ou na experieneia politicas_ 

Ao envez d 'isso, a Constituinte é o unico processo san
cionado pelo Direito publico e pelas praticas dos paizes adian
tados, e e:-.igido mesmo pelo dever de coherencia do Governo, 
autor do decreto de sua convocação, em termo prefixado. 

Só pela Constituinte, recuperará definitivamente a nação a 
posse de si mesma, lancando em terreno firme, as bases de sua 
prosperidade futura. 

Nada importa que se equipare geralmente a Constituinte 
brasileira, com a sua esphera de acção delimitada, com a sua 
neutralidade em questões administrativas occurrentes, com a sua 
duração restricta. ás Constituintes francezas, oriundas, em linha 
recta, das theorias jacobinas de Rousseau e de Sleyés. 

A. estas, presidia o principio anarchico da delegação abso
luta da soberania aos seus membros que, incorporados, represen
tavam portanto, a omnipotencia legislativa, judiciaria e admi-
11istrativa, cassados de um só golpe, todos os poderes exercidos 
até alli, pelos agentes ou mandatarios da nação. 

Comprehende-se sem duvida, que, adoptada essa thecria, 
entre nós, o Governo Provisorio teria forçosamente de devolver 
á Constituinte, no primeiro dia de suas sessões, todos os pode
res recebidos do povo, do exercito e da armada, por ac:::lamação. 

Quando mesmo a Constituinte, por dever de gratidll"o pa
triotica, confirmasse ou ratificasse aquelles poderes provisoria
mente, é claro que o Governo perderia muito do seu prestigio, 
sujeito como ficava, a moções ou votos de censura ou mesmo, 
a exautorações pela Assembléa. 

Era a dictadura indefinida da COllveu(ão, substituindo a 
dictadura provisoria, imposta pelas circumstancias. 

Mas nada d'isso se· dará entre nós, pois que o Governo 
adoptou n'este particular, o systema norte americano e n1l0, o 
francez. 

A constituinte futura nada mais será do que uma commis
são composta de representantes de todos os Estados, encarre
gada exclusivamente de rever o projecto de Constituição offere
cido pelo Governo, podendo emendai-o ou substituil-o po'r outro: 

Só depois de promulgada a Constituição e eleito o r 6 

Presidente da Republica, é que o 'provisorio . desapparecerá (fá 
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administração, porque só, n'esse momento, terá o Governo actual 
successor legitimo, para receber os poderes que lhe foram dele
gad0s. 

Ainda que incompetente, propuzemos, em artigo, pela 
Gazeta de Noticia do Rio de Janeiro, o seguinte alvitre, para 
apressar a reconstituição politica do paiz; 

I ° Constituinte, com poderes e duração restricta; 
2° Eleição, no seio d'ella, dos primeiros senadores, deputa-, 

dos e membros do tribunal constitucional; 
3° Eleição do primeiro Presidente da Republica, pelo pri

meiro Congresso. 
O Governo resolveu a effectuação da Constituinté, a elei

ção d'esta, já com a especifiGI(~o de senadores e deputados e 
a eleiçl'Io do Presidente pelo primeiro Congresso. 

A coincidencia, loda eí'el/tllal, como o reconhecemos, entre 
:dgumas medidas rropostas e as acceitas pelo Governo, servIrá' 
de estimulo pala reanimar o esforço dedicado, com que procu
ram,os, na esper:\ da nossa humildade, collaborar na reconstruc
ção da patria. 

Os adversa rios da Constituinte argúem contra essa assem
bléa, na actuali,lade, os seguintes inconvenientes: 

,0 Protelaçiies indefinidas da discussão da lei fundamental, 
em consequencl3 de divergencia sobre principios ou theorias; 

2° Perigos de dissenções violentas e mesmo, de contlictos, 
no seu seio, attenta a difticuldade de accôrdo alli, entre o gru
po de republicanos historicos e o grupo dos no\'os, oriundos dos 
extinctos rartidos; 

3° Contlictos possiveis, entre a assembléa e o governo, em 
questões administrativas, forçando este a medidas violentas ou 
golpes de Estado. 

O perigo allegado de protelações indefinidas e discussões 
violentas, na constituinte, dando logar ao retardamento da re
constituição do paiz, parece· nos que não existe, ao menos, em 
condições de tal modo graves, que annullem as vantagens de 
lima elaboração regular da lei. Os abusos do parlamentarismo 
devem ser proscriptos, mas a fôrma representativa do governo 
futuro, mantida como vae ser, pela constituição, não poderá' 
prescindir de um parlamentarismo bem entendido. . 

E' forçoso não esquecer que a dictadura patriotica é hoje 
a unica tahoa de salvação, que mantém de pé a nação brasi
leira. como um corpo politico, e por si só evitará os conflictos. 
em qlle~tões administrativas. 

Se um ou outro acto do governu offerece margem para· 
reparo OIJ censura, perante os espiritos impacientes, os bene
ficios i nestimaveis da energica manutenção da ordem publica,. 
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da garantia dos direitos adquiridos, da conservação da unidade 
nacional, da honestidade na administração, em phase tão critica, 
são titulos de gloria que a actualidade não póde regatear ao go
verno provisorio, sob pena de incorrer, ella propria, na censura 
da justiça da historia. 

'A dictadura impõe-se portanto, fatalmente, como fórma 
politica e social provisoria, já pela especialidade do momento 
politico, já pela feição patriotica, por que está sendo ella des
empenhada pelo governo actual. 

Não vemos pois, obice que se opponha a um decreto do 
governo,. que limitasse as sessões da constituinte a dous mezes, 

Na republica norte americana, as sessões da constituinte 
duraram apenas tres mezes e meio, e alli o projecto de consti
tuição foi ela borado por uma commissão eleita do proprio seio 
do congresso. Entre nós, o projecto irá ser apresentado pelo 
governo, já formulado em artigos, sobre os quaes terá de ha
sear-se a discussão, o que, é manifesto, muito facilitará o tra
balho da constituinte, 

Ella deverá funccionar em loca I apropriado e distante do 
Rio de Janei~o (Petropolis, por exemplo), occupando·se unica
mente da elaboração da constituição. Emquanto esta não fôr 
decretada e não se organisar o novo governo pela eleição do 
presidente da republica, permanecerá o governo provisorio na 
plena amplitude de suas attribuições actuaes, o que impedirá os 
abusos da assembléa. 

O primeiro congresso, isto é, o primeiro senado e camara 
dos deputados procederiam da mesma constituinte. 

O congresso elegeria o primeiro presidente da republica. 
D'este modo, se constituiria o paiz definitivamonte e "em 

demora, como todos desejam, talvez em melados de Janeiro 
de 1891. 

E' preciso, pois, bater o preconceito dos que veem na 
constituinte uma Convenção á franceza. soberana e anarchica, 
e não, uma assembléa restrictamente competente para elaborar, 
em prazo determinado, a lei fundamental, sobre as bases dI: um 
projecto proposto pelo governo, depois de estudos aprofundados 
de uma com missão technica e de discussões detidas na imprensa. 

A constituinte brazileira deverá ser modelada pela norte
americana, e não, pela franceza. 

«O systema americano. diz Laboulaye. parece ml.Úto com
plicado, quando de facto, é de um simplicidade perfeita. Quando 
o povo encarrega a uma convenção de elaborar a constituição, 
essa convenção. que não governa, nada mais póde fazer senão 
a constituição que lhe exige o povo. Tal a theoria de Hamilton. » 



Tal, diremos nós, deve ser o modo de pen~ar dos brazileiros 
patriotas. 

A outorga, seguida de um congresso com poderes consti
tui ntes, não sol via a difficuldade; pelo contrario, a aggravava. 

Feita a outorga, o governo teria deante de si o seguinte 
dilemma - ou deixar a eleição do congresso correr livre, sujei
tando-se a vêr a constituição outorgada refundida completamente 
pelo dito congresso,. ou intervir na eleição d'este, e macular o 
novo regimen com a nodoa indelevel da corrupção. 

De mais, todas as objecções oppostas á constituinte pode
riam ser repetidas contra o congresso constituinte. 

Escolhida a primeira ponta do dilemma, unica acceitavel, 
e eleito o congresso, o paiz inteiro tomaria parte nos debates 
d'este, scindindo-se ao meio, apoiando uns, a constituição outor
gada, outros, as alterações do congresso. A organisação federal, 
a separaçllo da Igreja do Estado, e todas as suas consequencias, 
a revisão e descrimillação dos impostos, todos os problemas 
temerosos que se antepõem, á marcha politica da nova patria, 
seriam motivos para cOllflictos e dissenções, entre o governo e 
o congresso. 

Em poucos mezes, a constituição outorgada seria substi
tuida por outra, com grave prejuizo publico e verdadeira anar
chia, na administração, visto tal revogação importar tambem a 
revogação de todas as leis, regulamentos e avisos, que, na pri
meira constituição, se baseassem. 

Convem não esqllecer que a constituição, a ser outorgada 
pelo governo, seria forçosamente feJeralista pura, estabeleceria 
absoluta separação entre o Estado e a Igreja, a variedade de 
legislação entre os Estados, o suffragio universal, a magis
tratura electiva ou, pelo menos, sujeita a concurso, a plena 
secularisação do ensino, emfim todas as theorias que, directa 
ou indirectamente tem externado o governo provisorio. 

Terão todas essas theorias o apoio da maioria do paiz? 
Cremos que não. 

E pois, a olltorga, não será mais que um pa/liativo, para 
chegarmos por caminho mais longo e perigoso, ao congresso em 
questão, o qual nllo passará de uma constituinte, isto é, d'aquillo 
mesmo que se quizera evitar. 

Eis porque julgamos plenamente justificado o alvitre ado
ptado pelo governo a respeito. 



Editorial da "Gazeta de Noticias" de 8 de Março de 1890, 
justificando a publicação das paginas que se seguem: 

A. CONS TITUle; ÃO 

Sabe· se que é intenção jo governo provisorio, logo que 
adoptar, de accordo com a respectiva commissão, o projecto de 
lei· constitucional, submettel·o a larga discussão pela imprensa 
em todo o paiz, Je modo a simplificar e apressar o trabalho da 
Constituinte. 

A commissão nomeada para redigir o projecto ainda não 
trabalhou em commum; dizem que o Sr. DI'. Saldanha Mari
nho tem projecto seu; o do DI'. Americo Brasiliense já está em 
parte publicado; o Sr. Dr. Magalhães Castro já apresentou o 
seu e os Srs. Ors. Antonio Luiz dos Santos Werneck e Fran
cisco Rangel Pestana concordaram em apresentar, firmado por 
ambos, um só trabalho, de que já l]Ontem demos noticia, e cuja 
publicação vamos encetar. 

. Estes plojeCtos vão ser disLUtidos pela commissão reunida, 
que adoptará um d 'elles, com as modilicações que todos acceita· 
iem, e que o governo examinará, para sugeital-o á discussão 
assim ou alterado. 

Pretendemos acompanhar com o maior cuidado a elabora
ção da lei que vai ser a base de nossa organisaçllo, discutindo 
em todos os seus pontos o projecto preferido, e abrindo espaço 
a quem o queira discutir; mas, como ha questões geraes de 
principios que. adoptados pelo projecto preferido, precisam de 
ser expostas ao publico, para que bem lhes conheça a vantagem, 
ou, condemnadas por elle, devem ser discutidas para u caso de 
ser·a opinião publica contraria ao que consigna o projecto, resol
vemos iniciar, desde já, a discussão, publicando trabalhos que 
n?s têm sido enviados, e em que ha accordo, nos pontos capi
taes, com o nosso modo de ver. 

, Para começar, publicaremos amanhã um artigo que nos 
.re'metteu, de Itaguahy o Sr. L. Antonino de S, Neves, em de
fesa do principio da unidade da legislação civil e" commercial. 
. Em seguida, iniciaremos a publicação de um interessante 

trabalho do illustre magistrado Sr. Dr. João Coelho Gomes Ri
berro; 'sobre federalismo e unionis'mo». 

(FERREIRA DE ARAUJO) 



Bases da Constitu ição (*) 

CAPITULO 

FEDERALISMO E UNIONISMO 

Ao constituir-se a Republica Franceza actual, Thiers pro
"feriu a celebre phrase: 

« A Republica será conservadora ou então deixará de 
existir. ) 

Da nascente Republica Brazileira se poderá dizer com igual 
acerto, que será unionista ou desapparecerá, como um todo 
"homogeneo. 

Releva notar que dizemos - wzionisla e não, unitarista, e 
assim nos expressamos, para caracterisar uma fórma politica e 
administrativa moderada, que, a igual distancia, se ache do 
unitarismo e do federalismo, puros. 

Nem se diga que esta fórma "especial seria uma ficção ou 
paradoxo, e que como tal, não teria realidade pratica. 

E' sabido que o federalismo offerece gradações e matizes 
variados, conforme as nações e até mesmo, em uma só nação, 
em determinadas epochas da historia. 

A federação Norte-A mericana muito diverge, em materia 
"propriamente de organisação federalista, da federação Suissa. 

Por outro lado, a federação Norte-Americana actual muito 
se distancia do primitiva; assim como a federação Suissa ho
dierna iguaimente diversifica profundamente da federação, ali 
"constituida em 1848. 

Si ha pois, gradações e typos variados no systema, é claro 
que a fórma mitigada de federalismo, não incorre na pécha de 
concepção banal de ideologo. 

Aliás, ella se legitima cabalmente, como systema adaptavel 
á Republica Brazileira. pela adhesão, implicita mas incontestavel 
dos representantes do actual Governo Provisorio aos principios 

( .) Editorines da Ga::t"/a de Noticias de 10, 13, 19 e 20 de Março ~ de 
:., 7 e 30 de Abril e "de 3 de Junho de 1890, 
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cardeaes do systema, adhesilo essa manifestada em actos so
lemnes, que nenhuma duvida pode deixar no espirito obser
vador. 

Nem outro proceder poderiam ter os homens, sobre os quaes 
pesa a responsabilidade enorme dos negocios publicos, na qua
dra melin:lrosa que atravessamos. 

De facto, em face do problema da elaboraçilo de uma 
constituição federal para a Republica, o Governo Provisorío s6 
teve ao seu alcance dous expedientes a adoptar, sendo que 
ambos elles se excluem reciprocamente: 

- l° Constituir, antes de tudo, as provincias em Estados 
autonomícos, para que estes em seguida, realisassem o pacto 
federativo; 

2.° Convocar uma constituinte, com prévia organisaç1lo de 
um corpo eleitoral, o mais numeroso possível, para que as an
tigas provincias, por seus representantes, ,:om poderes especíaes, 
se habilitassem a realisar o referido pacto. 

Diante de dilemma t1l0 grave, o Governo nllo hesitou e 
preferiu o segundo dos expedientes expostos, procurando entre
tanto attenuar quanto possivel, com as regalias concedidas ás 
provincias, o máu effeito inevitavel da medida, nos espiritos 
exclusivistas, que nada concedem, além do seu estreito horisonte. 

Em todo o caso porém, é fóra de duvida que a providen
cia em questão, não poude e nem podia transfigurar, por um 
acto dictatorial, as provincias em Estados autonomicos, para os 
effeitos do pacto federalista, e limitou·se, como de razllo, á 
medida preventiva contra velleidades separatistas possiveis. 

Entretanto, o expediente adoptado não é federalista puro. 
Segundo Pi y Margall, ° ex-presidente Republica Hespanhola 

e autor da obra sobre Federalismo, especialmente em relaç1l0 á 
Hespanha, cujas doutrinas melhor se adaptam ao nosso paiz, 
por identidade de condições politicas, de raça e de tempo, nllo 
póde haver federação, isto é, pacto, emquanto, no paiz, nllo 
houver Estados autonomicos e portanto, o movimento deveria 
começar pela constituição das antigas provincias em Estados (I). 
Proudhon, que tambem escreveu obra notavel sobre o systema, 
declara que se deve provocar um movimento, em sentido inverso 
do movimento unitario e centralista. (2) 

E' pois, esta a theoria do federalismo puro. 
E' a consagraçllo do processo que se dirige de baixo para 

cima, em contraposiçllo ao unionista, que parte de cima para 
baixo. 

(I) Las Nacionalidadu - Traducçao de Xavier Rlcard 
(2) Du Principc Fcdcralft. . . 



Está pois evidenciado, que o Governo Provisorio não adoptou, 
ao menos, nesta questão culminante, <.os principios do federalismo 
puro, de origem Norte-Americana_ 

De facto, as doutrinas radicaes sustentadas em 1787, no 
Federalista, . por Hamilton, Madison e Jay, não tem hoje IlPpli
cação ás nações já constituidas unitariamente. 

Assim é, que o proprio Pi y Margall, reconheceu, ao pre
sidir á organisação da Republica Hespanhola que «embora seja 
o processo de baixo para cima mais logico e mais conforme á 
idéa de federação, o processo de cima para baixo é mais apro
priado para uma nação já constituida, como a Hespanha, e sua 
applicação muito menos perigosa». 

Desenvolvendo esse pensamento do iIIustre democrata, di
remos que, na America do Norte, o movimento obedecendo á 
força centripeta, exigia dos Estados, já constituidos com auto
nomia propria, uma alienação de direitos, para a effectividade 
do pacto federal; no Brazil, a exemplo da Hespanha, o movi
mento, sendo dominado, ao contrario, por uma força centrifuga, 
não en\'olve alienação, mas sim, acquisição de direitos, visto 
ter-se em mira sobretudo, dar autonomia de Estados a provincias 
sujeitas até aqui. á centralisação politica e administrativa. 

Eis porque, no primeiro caso, era forçosa a applicação do 
processo de baixo para cima e no segundo, s6 é racional o pro
cesso inverso, ainda que sujeito fique a uma ratificaç1l'0 posterior. 

E' principio de direito, que as condições da t:apacitlade 
contr.lctual variam, conforme se trate de actos onerosos ou van
tajosos para as partes. 

Eis pois, justificado plenamente, o proceder do Governo 
Provisorio, em relar.:ão ao futuro congresso constituinte. 

Esse congresso, já traz, no proprio aeto da sua convocação, 
o caracteristico de unionista e, não, de federalista puro, e por
tanto, si fôr elle fiel, como deve, aos principias d'esse aeto, a 
futura constituição que elabora, não será tambem federalista pura. 

Será caso, para nós, de congratularmo-nos com a nossa 
patria, ~or vermos afastado, para bem longe, o tremendo perigo 
de uma desintegração provavel da Republica, sob a acção .da 
anarchia. 

Para completar a obra porém, é de mister que se attenda 
especialmente ás demais condições de uma organisação ·federa
lista moderada, baseada no confronto dos ensinamentos inapre
ciaveis da experiencia federalista, na America do Norte, nas 
Republicas Sul-Americanas, na Suissa, na Hespanha e na Con
federação Germanica, em tudo quanto fôr compativel com a 
peculiariedade das circumstancias do nosso paiz. 

F. 3 



CAPITULO II 

FONTE DA SOBERANIA 

O dogma da soberania do povo, implica fatalmente a insti-' 
tuição do suffragio universal, porque o seu principio justificativo, 
é o da soberania da razão do individuo. 

Ora, a consequencia immediata da consagração de um tal 
dogma, em uma Constituição politica, seria a instabilidade 
constante dos preceitos d'essa lei fundamental, sob o influxo 
da tyrannia do numero (A). 

" Verdade historica, a soberania do povo, isto ê, da massa 
popular, s6 teve existencia real, na phase embryonaria da com
munidade, ao constituir-se em associação politica. 

Delegados porém, primitivamente, como o foram, os poderes 
da referida soberania á autoridade - chefe, assembléa ou rei
que presidiu a organisação politica, esse poderes foram succes
sivamente 'subdelegados aos agentes, que se seguiram áquelles, 
os quaes por isso, exclusivamente exercem a soberania de facto. 

Desde o primeiro momento da organisação do povo, em 
sociedade politica, a ~oberania do direito, reside exclusivamente 
na nação, isto é, no povo organisado em familias, em classes, 
em corporações, em municipios e em provincias, e não mais, na 
mlJltidão, no povo, como a massa informe de todos os individuos. 
O titulo da soberania da nação, é o pacto social, ou melhor, 
o acto pelo qual os indiviJuos assim organisados se congregaram 
em associação politica. 

Estes principios, se não se coadunam com a Democracia 
pura, isto é, com o chamado - governo do povo pelo povo, no 
sentido restricto, utopia mais irrealisavel do que as de Platão 
e Thomas Morus, são no emtanto, os unicos consentaneos com 
a f6rma republicana moderada, segundo o reconhecem os publi
cistas de todas as escolas, que não sacrificam as idéas proprias 
á popularidade ou ao jacobinismo. 

Os apologistas sinceros da soberania do povo, offerecem 
aliás, pelo seu exemplo, o melhor argumento contra aquelle 
dogma, pois que são levados, pelas exigencias da logica, a sus
tentar a necessidade do mandato imperativo, nas representações, 
como consectario forçado do suffragio 1Jniversal e da referida 
soberania. 

Mas como determinar a esphera de acção do mandato 
imperativo? 

(A) Conceito brilhantemente desenvolvido pelo Dr. A. O. Viveiros de Castro, 
no seu recente e importante livro Estudos de Direito Publico. Pags. X e 
seguintes, da Introducçao e 34 e seguintes da obra. (Vide Arts. 16, 17, SI e 
63 do nosso proJecto). 
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Como, em uma republica sobretudo, limitar a faculdade do 
mandante, que se julga soberano, em ordem a não aniquillar a 
dignidade do mandatario, que é tambem soberano? 

Na Republica Norte-Americana, sempre citada em materia 
de democracia, publicistas modernos, da estatura de um Ezra 
Seaman e de um Brownson, combatem francamente o falso 
dogma da soberania do povo (3). 

O proprio Tocqueville, embora enthusiasta das instituições 
Norte-Americanas. reconhece que a ideia da soberania do povo 
e o poder que exerce a maioria IIOS Estados-Unidos, destruiram 
ali a verdadeira liberdade de pensamento (4). 

T. Jefferson, que foi, em sua patria, o verdadeiro propagan
dista li 'aquelle dogma, de que se fez fervoroso adepto em Fran
ça, ror occasião da Revolução, ao assumir a presidencia da Re
publica, proferiu a seguinte phrase, que pouco se conforma 
com os principios da soberania do povo, envolvendo pelo con
trario, argumento contra aquella: 

« A vontade da maioria deve sempre prevalecer, isso é 
incontestavel ; mas convém não esquecer o seguinte principio, 
que é s:lgrado: - para 4ue essa vontade seja legitima, é de 
mister que vá de accôrdo com a razão. A minoria tem direitos 
iguaes. que devem ser protegidos por leis tambem iguaes e que 
n1[o podem ser violados sem oppressão. » (5) 

Estas palavras parecem mais pertencer a um doutrinario 
da escola de Royer -Collard e Guisot, apologista da soberania 
da razllo, do que ao redactor da celebre Declararão dos Direi/os. 

A escola positivista, fiel ás doutrinas de A. Comte, pros
creve claramente a theoria dos direitos do povo, quando declara 
pelo orgão do mestre, que o ponto de vista do positivismo é 
sempre social, e nllo póde comportar noção alguma de direito 
assente sobre a individualidade. (6) 

Ora, a soberania do povo, baseia-se na soberania do individuo. 
A escola naturalista ou evolucionista, por sua vez, tendo á 

sua frente Darwin e Spencer, só admitte o methodo experi
mentai no estudo da scien.:ia social e combate portanto, todas 
as concepções a jJ,iori, entre as quaes a da soberania do povo, 
que se baseia na igualdade de direitos, chimera anti-scientifica, 
segundo ella. (7) 

(3) E. SEAMAN - Sys/~m~ dtt go"vu'n~m~lIt am~ricain. (Cap. especial). 
BROWNSON - R~ptlbliqtl~ am~rical1/~. AUDLEY - A.,al)'u des écrils du 
Brownsoll 

parte. 
(4) D~ la D~mocrali~ ~11 Amé";q,,~. Tomo 11 capo VII e Tomo 111 primeira 

(5) C. de Witt T. Idferson, sa z'i~ ~I sa co,'r('s/Jolldallu. 
(6) CoJlallis",~ posilivis/~. Pago 288 e seguintes. 
(7) CARO - La D~",ocralk ~t la moral<: d~ I'ovi!tlir. R~vtt~ d~s d~u~ 

mondes. Tomo - XII pago S. 
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Pouco importa, observa Caro, que muitos democratas pu
ros, se proclamem evolucionistas fervorosos, cahindo 'em con
tradicção com seus proprios principios. 

Não ignoramos, que Alfredo Fouillée, o eminente chefe da es
cola ecclectica francesa actual, procurou consorciar q naturalismo 
com a Democracia, caracterisando a sociedade, como um organisrr.o 
contractual e adoptando a doutrina capital de Rousseau. (8) " 

Essa tentativa de conciliação porém, ainda não sortio o de
sejado effeito, pelo assentimento de authoridades das escolas 
oppostas. (9) 

Por, outro lado, a escola catholica repelle francamente o 
dogma em questão. pois só admitte a soberania na commu
nidade perfeita, isto é, na nação organisada e não, nos 
individuos que a compõem. (Ia) 

Bluntschli, o publicista mais respeitado, na Allemanha 
a::tual, diz que Rousseau, em seu systema, toma como base a 
liberdade e a igualdade dos individuos, que contractam; ora a 
liberdade por elle presuprosta, é a liberdade politica, e esta 
precisamente só póde existir no Estado, o que é patente cir
culo vicioso. (II) 

E' sabido, que Rousseau foi, senão o creador do dogma da so
berania do povo, pelo menos, o seu apostolo mais importante. 

E' visto pois, que a maioria das escolas de sciencia social 
condemnam o dogma em questão. 

Nem se diga que a negação da soberania popular impor· 
tará a justificação e a permanencia do absolutismo, sob todas as 
suas fórmas variadas. 

De facto, a propria escola catholica, considerada profunda
mente authoritaria, e como vimos, só admittindo a soberania na 
communidade perfeita, reconhece expressamente, n'esta ultima o 
direito de resistencia activa ao despotismo ou ao regimen do 
abuso, precisamente caracterisado. (12) 

Os principios expostos, que, á primeira vista, parecem en
volver apenas, um interesse theorico, offerecem aliás, na reali
dade, extenso alcance pratico, sobretudo em u'm paiz, como o 
nosso, em via de reorganisaçã"o politica, e, além do mais, com 
el ementos heterogeneos e especialissimos, que deverão ser leva
dos em linha de conta, na elaboração da nova ordem de causas. 

(8) La science sociale conlemporaine. /880. Pag. UI. 

(9) Vide entre outros - F. PUGLlA - L' Evollt::ione dei dirilo penale 
- Pago :;>41 • 

. (10) VENTURA DE RAULlCA - Du pouvoir polilique. Pago 296 e 
seg\lmtes. 

(lI) Theorie generale de I' Elat. 
(12) L. DE LA RALLLAYE Le liberalisme jugéPar la Civillá <..atlolica 

Pags. 27 e seguintes. . 
V. DE RAULICA. Obro cito pags. 37 e seguit\t ~. 
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E' sabido que a .grande massa de libertos, que a lei 13 de 
Maio chamou ao gremio da nação, permanece, em sua maioria, 
nas zonas agricolas mais ricas, entregue qllasi sempre, á ocio
sidade e a expedientes engenhosos, para viver. 

Reconhecida pela lei constitucional a soberania do povo, e 
como corollario d'élla, o suffragio universal, só limitado pela 
maioridade civil e pela habilitação á leitura e á escripta, essa' 
multidão de individuos inconscientes, educados na subservien
cia do captiveiro, tornar-se·ha facilmente maIleavel, nas mãos 
dos aventureiros politicos, que as eleições farão surgir 

Os precedentes da America do Norte, apontados p'or H. Di
xon e Emile Montegut, provam a facilidade com que os car
jJet-baggers de toda a especie, no interior do paiz, conseguirão so
phismar o voto popular, impondo a supremacia das facções por 
meio das maiorias, assim formadas e exploradas (13). 

Na Europa, essa objecção não teria razão de ser, porque 
ali, a decretação do dogma da soberania do povo não teve con
tra si, o triste legado da escravidão abolida. 

Por outro lado, admittida ainda a soberania do povo, todos 
os poderes constitucionaes e todos os agentes desses poderes, ou 
pelo menos, os principaes serão oriundos immedialamellte do 
povo, como outros tantos productos de uma delegação directa ou 
de uma eleição popular. 

Os actos legislativos e as proprias Constituições, tanto a 
Federal como as dos Estados. dependerão sempre, da revisão ou 
da ratificação por parte do povo, e as reformas constitucionaes se 
succederão rapidamente, umas ás outras, desde que um partido, 
arvorando-se em legitimo e unico representante d'aquelle, o exi
gir, com o imperio que lhe dará a maioria numerica, ainda que 
eventual ou apparente. 

E' facto singular da historia, que, no paiz do mundo, onde 
mais se idolatra a soberania do povo, seja ahi precisamente, que 
mais vezes e com melhor exito, se tenham realisado os golpes 
de estado e os plebiscitos, a favor dos usurpadores ! 

Si o caracter da revogabilidade do suffragio afasta de uma 
vez a hypothese de uma restauração monarchica, não véda entre· 
tanto a usurpação de caudilhos, successivos de dominio temporario. 

Em uma palavra - o dogma da soberania do povo, acceito 
que seja pela futura Constituição, importará, entre nós, a crea~ão 
do monopolio dos negocios politicos nas mãos, nem sempre limpas, 
dos especuladores eleitoraes, dos jJolztz'cialls, na expressão caracte
.ristica dos Norte-A mericanos. 

Ora, o exemplo não é digno de imitar-se. 

(13) 11. DIXON - Wllile cO/lqllest. E. MONTEGUT - Les cOlljlils des raus 
aux Elals U"is. Revue des deux m07ldes. Tomo XV. Pago 785. 
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CAPITULO III 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 

Segundo Stuart-MiII, além da indispellsavel sympathia re
ciproca entre as populações, silo precisas, para a estabilidade de 
um governo federal, as seguintes condições : . 

- 1°. Os diversos Estados não devem ser tão poderosos, que 
independam de auxilio, em caso de invasão estrangeira; 

- 2°. Não deverá existir, entre elles, uma desigualdade de 
força muito accentuada. (14). 

A primeira condição obviará ao inconveniente de uma ten
dencia separatista inevitavel ; a segunda impedirá o facto da su
premacia absoluta de um ou mais Estados, nas deliberações 
.communs. 

A urgencia da revisão da nossa carta administrativa, já 
era mate ria reconhecida no regimen decahido; a incerteza de 
divisas e a desproporção de riqueza, população e territorio, entre 
as antigas provindas, erão factos, realmente, clamorosos e de gra
ves consequencias. 

Hoje, com a renovação social e politica, que se inaugura, 
é claro, que a anomalia insta ainda mais, por um correctivo 
efticaz. 

Poderá porem, a futura Constituição, por disposiçãO expres
sa, estabelecer tal correctivo; ou melhor, será de bom conselho, 
determinar eIla, em um dos seus artigos, as condições constitu
tivas dos Estados, desmembrando as provincias excessivamente 
populosas ou extensas, e fundindo, entre si, as que, pelo con
trario carecerem de territorio ou de população, para assumirem 
a posição de Estado? 

A nosso vêr, o bom senso responderá negativamente a esta 
interrogação. 

Sem um recenseamento regular e recente, sem dados esta
tisticos minuciosos, sempre faltará ao legislador o criterio indis
pensavel, para decretar uma medida tão grave como essa. 

Demais, e esta consideração nos parece sobrelevar a tudo 
mais, s6 o Estado, por seus legitimos representantes, poderá, 
com conhecimento de causa e competencia, estatuir sobre a con
veniencia de um desmembramento ou fusão de seu territorio 
com outro. 

Ora, prescrever, desde j2, a Constituinte os moldes dos no· 
vos Estados, inspirando-se em um criterio todo de convenção, 
é preparar o desprestigio da Constituição CI iando preceito, qüe 
será lettra morta, em breve tempo. 

(14) STUART-MILL - Gouverumenl H!fJreseltl.Jlif. Pags. 361 e 36a 
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A devoluç1ro aos futuros Estados de grande parte das ver
bas da Receita geral, para a sustentaçJo dos serviços que pas· 
sam a seu cargo, póde e deve redundar em notavel beneficio 
para as finanças em geral, do Estado, desde que a applicaç~o 
de taes verbas, seja. feita sob a inspiraç1l'o de criteriosa economia, 
o que é mais facil de reaJizarse em um orçamento restrícto, do 
que, n'um complicado e vasto, como era o do Irnperio. 

Demais, as provaveis subvenções ou auxilios a decretar-se, 
a favor das provincias, alcançadas por compromissos financeiros 
avultados, não s1l'0 susceptiveis de lima previsão, nem mesmo 
approximada, hoje, que tudo se inicia com dados e elementos 
deficientes. 

E' pois claro, que, só depois que o novo mechanismo admi
nistrativo começar a funccionar, sob a acç~o das leis constituo 
cionaes, é que as questões de facto, como esta, da constituiç~o 
territorial definitiva dos Estados, poderá ter uma soluç~o racio
nal e effectiva, baseada nos resultados positivos da Estatística. 

Antes d'isso, cada provincia deverá constituir um Estado 
autonomo, para que apropria experiencía lhe imponha a neces
sidade da permanencia da autonomia ou da divis~o em dous ou 
mais Estados ou da fusão com Estado Iimitrophe. 

Releva notar que a idea de egualdade dos Estados, com 
todas as condições de população, riqueza ou territorio, em uma 
federação, é utopia flagrante; assim é que o proprio Stuart·Mill 
reconhece haver immensa differença, em materia de riqueza e 
de população, entre New York e Rhode-Island, e entre Berne e 
Zug ou Glaris, (I s) sem que esse facto prejudique a natureza 
federal da organisação Suissa e Norte-Americana. 

A Constituição norte americana dispõe o seguinte, sobre a 
criaçllo de novos Estados: 

«Novos Estados poderão ser admittidos na União, pelo 
Congresso; mas nenhum Estado novo, será formado ou estabe
lecido, sob a jurisdicção de outro, assim como nenhum Estàdo 
poderá formar-se pela juncção de dous ou mais Estados, ou par
te de Estados, sem o consentimento, nllo só da legislatura dos 
Estados interessados, como tambem do Congresso». (16) 

Esta disposição foi adoptada quasi ipsis verbis relo legisla
dor constitucional da Confederação Argentina. (Const. art. 13). 

A Confederação Suissa não reconhece novos Estados; mas 
consente que os Estados, já reconhecidos, se subdividam em 
seu regimen interior, conforme o que lhes aconselharem suas 
sympathias e interesses. Assim, os Estados de Apenzell. Unter
wald e Basiléa, foram divididos em dous, e o dos Frisões, em 

(15) STU-\Rf-MII.!. - GO!':J~rnm&mt represenlatif. Pago 355. 
(16) Art. IV. Secção 111 n. I. 



tres. Cada um destes. quatro Estados é por assim dizer, uma 
federacão especial, no seio da federacllo geral da Suissa. (17) : 

De todas estas disposições, decorre logicamente,· a justi(i
cacllo pratica do principio, que sustentamos em comeco. d'este cá
pitulo, isto é, que, :10S Estados e somente a elles, por seus orgllos 
legitimos, compete a iniciativa em materia de divisa:0 ou fusllo 
do seu territorio com o de Estado limitrophe, e que portanto, a 
decretação, na lei constitucional. das condicões organicas da 
entidade administrativa - Estado, seria um absurdo insustentaveI. 

Dir-se-ha rorem, que muitas das actuaes provincias de 3a 

ordem, nllo obst:lOte a devolucão que lhes terá de ser feita, de 
grande parte de receita geral, nllo poderão por muito tempo, 
manter a respunsabilidade da posicão de Estados autonomos, já 
pela sua má e,lucacão financeira, já pelo onus crescente de 
compromissos anteriores, em seus orcamentos e que portanto, 
em breve tempo, ter1l0 de recorrer ao Thesouro Federal, para 
obter subsidios imprescindiveis. 

A Isso responderemos. que nenhum mal advirá d'essa ano
malia, para o Estado ou para a Federac1l0, porque: 

- 10 O Estado, assim reduzido ao extremo de solicitante, 
terá obtido uma ~alutar experiencia, na escola da autonomia 
administrativa, que lhe servirá para o futuro; 

- 2° O governo federal, á vista do espontaneo reconhe-' 
cimento da incapacidade para a autonomia, sentir-se-ha mais 
forte, para decretar a reducç1l0 do sobredito Estado á cathego
ria dependente, de provincia, sujeita á sua directa administração. 
e beneficiada pelas subvenções que o Congresso decretar; 

- 3° O Estado, assim decahido, maior estimulo terá para 
readquirir a sua antiga posiç1l0, no confronto inevitavel entre as 
regalias do passado e a subserviencia, ainda que attenuada, do 
presente. (8) 
. ,Quanto ao regimen a applicar-se ás terras devolutas, pare
ce-nos que o governo federal deve abrir mão d'ellas, a favor dos 
Estados, onde forem situadas, depois de feito o cadastro, res
peitando-se porém, sempre a igualdade, na distribuiçllo por cada 
Estado, e compensando-se com titulos de renda ou mesmo, em 
dinheiro, aquelles Estados onde ellas n1l0 existirem au existirem 
em tllo pequena quantidade, que n1l0 possam formar a quota 
divisivel pelu Estado. 

Para isso, dever1l0 ser vendidas, nas me: ho· es condições 
.possiveisaquellas terras, existentes no Estado e que excederem 

.. sua. quota respecti va. (18) 

(I7)Pi y Margall. Obr_ clt. pago 64-
. (B) Cada dia que se passa, mais se justifica a necessidA.de d'essa me-

dida, na epocha. O Brazil não estava preparado para o regimen uniforme. 
(18}Vide CLAUOIOJANNET - Elals U"is co"lempora;'u. Capo XIII n'llI. 
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Si é hoje idéa vencedora, que as terras situadas á margem 
das Estradas de Ferro em construcção, devem ser cedidas ás 
Companhias, que as dirigem, para melhor constituição de nu
c1eos coloniaes, e si no novo regimen, a competencia administra
tiva e legislativa sobre taes estradas, deve attribuir·se exclusi
vamente aos E~tados quando não ultrapassem suas divisas, é 
intuitivo que a persistencia da jurisdicção e propriedade das 
terras devolutas no governo federal, será apenas um embaraço 
grave, para a acção d'este, além de motivo certo de conflictos 
quotidianos com os Estados, sem vantagem alguma apreciavel. 

O mesmo se deverá entender, com relação ao sub-solo, ás 
minas e aos terrenos de marinhas. 

Quanto ao districto federal, a séde do governo ou a capital 
da Republica não póde e nem deve continuar por mais tempo, 
na cidade do Rio de Janeiro. 

O exemplo criterioso e sabio, da ConfederaçJ'o Norte-Ame
ricana, os proprios precedentes da nossa historia, nos estão 
indicando a necessidade inel utavel de subtrahir á influencia da 
grande multidão, em um centro populoso, muitas vezes, mal 
inspirada, porque mal dirigida, o governo supremo da nação e 
sobretudo, as suas assembléas deliberantes. 

O local mesmo, a preferir-se para o caso, deve offerecer 
condições especiaes de terreno, que difficultem o incremento das 
habitações e da população, além de certos limites. 

E' essa a lição respeitavel dos Estados Unidos do Norte, 
onde até, nas capitaes dos Estados, se acham prehenchidas as 
citadas condições, acautelado~as de futuras sedições e de graves 
embaraços para o governo. (C) 

CAPITULO IV 

TRmUNAL CONSTITUCIONAL 

O segredo da solida organisação federal da Republica 
Norte·Americana reside incontestavelmente na sabia instituição 
de um Tribunal Supremo, guarda vigilante da Constituição 
federal, contra as usurpações do governo central 'ou dos Esta
dos, e contra as innovações constitucionaes do Congresso, insti
tuiçllo essa que foi reproduzida pela Constituição Suissa, ainda 
que nllo modelada pelos mesmos principios, quanto á formaçllo 
do referido Tribunal. 

(C) Os factos clamorosos de que tem sido theatro a Capital actual e n 
situaçllo miseranda dos noss( s sertões e fronteiras clamam pela mudança. 
Os poderes publicos mantêm-se, entretanto, indiffercntes a este nosso prin
cipal desideratum ! 
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E' intuitivo, que, err: toda collectividade, composta de gru
pos de individuos, os contlictos de direitos Oll de interesses são 
fataes, dadas certas condições. 

Por outro lado, é tambem inconcusso que o poder central, 
a autoridade que representa, n'aquelles casos, o interesse geral, 
não tem competencia para derimir definitivamente os sobreditos 
contlictos, porque, não só exorbitaria de suas attribuições de 
caracter unionista, ferindo a com petencia ou direitos dos Estados 
ou individuos, determinados na lei constitucional, como sobre
tudo, po:-que, em muitos casos, teria de julgar em causa pro
pria, isto é, de decidir os conflictos, entre a sua propria juris
dicção e a dos Estados, o que seria absurdo. 

Eis porque muitos chegam a negar a existencia legal do 
Contencioso administrativo, como materia de jurisdicção de 
excepção. 

Assim como a Constituição, lei das leis, domina e preside 
á toda legislação federal ou dos -Estados, a todo o mecanismo 
administrativo e politico da nação, assim tambem, o Tribunal 
incumbido da interpretação de seus preceitos soberanos e da 
sua applicação a casos especiaes, deve manter-se superior a 
todos os poderes constitllcionaes da mesma nação, formando 
uma entidade politica á parte, tão soberana em suas determi
nações, quanto é soberana, em seus preceitos, a Constituição. 

E' esse o laço de uniao mais forte, que poderá constringir 
os diversos grupos componentes do aggregado politico, diante 
d0s perigos da dissolução; é quasi uma nova força de cohesl1O, 
dominando elementos heterogeneos e, ás vezes incompativeis, 
sem degenerar já mais, em força de affinidade, annulladora da 
autonomia individual dos grupos. 

Racionalmente portanto, o Tribunal Supremo deve ser con
siderado como a Constituição viva, em tudo quanto respeita á 
esphera ampla de sua competencia, expressamente estatuida na 
propria Constituição, e, como tal, deve independer absoluta
mente, em sua organisação, funccionamento e exercicio de 

.' attribuições, dos demais poderes, como já ficou dito. 
Na pratica porém, nem sempre tal modo de encarar esse 

Tribunal tem sido adoptado pelas Constituições federaes de 
paizes adiantados. 

Na Constituição Norte-Americana, o Supremo Tribunal é 
membro superior do poder judiciario: seus juizes são nomeados 
directamente, pelo chefe do poder executivo, com acquiescencia 
do Senado, ( 19) gozando entretanto de verdadeira sobera nia as 
suas deciiões·. 

(19j Consto Secção :I n. 2. 
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A Constituição Argentina adoptou essa disposição, aper.as 
dispensando a intervenção do Senado. (20) 

A Constituição Suissa porém, mais moderna, comquanto 
declare estabelecido o tribunal federal para a administração da 
justiça, em materia federal, attribue a nomeação dos seus mem
bros, â assembléa federal, e exige, para tal nomeação, tão 
sómente a qualidade de cidadão suisso elegivel para o conselho 
nacional, isto é, ter de idade vinte annos completos e gozar do 
direito de voto, segundo a lei do cantão do seu domicilio. (2 I ) 

Não ha portanto, na Suissa, magistratura federal, consti
tuida em fórma de classe. 

E' pois patente a especialidade caracteristica da organisação 
do tribunal suisso, mais inependente e racional do que a do 
tribunal norte·americano. 

O tribunal norte-americano depende, em sua formação, do 
executivo, poder essencialmente absorvente e dominador, e é 
constitui do por magistrados, i~to é, por membros de um outro 
poder, que, devendo ser independente, vai expôr-se em muitos 
casos, á acção compressora dos demais poderes ou da opinião 
publica, e ás agitações politicas encandescentes do momento. 

O tribunal SL:isso, oriundo embora, de um acto das duas 
camaras, reunidas em assembléa federal, é constituido indiffe
rentemente por magistrados ou por leigos, e portanto, está mais 
de accôrdo a sua organisação com a propria natureza de um 
tribunal federal, com jurisdicção, a um tempo, politica, adminis-
trativa e judiciaria. . 

O que até agora tem attenuado, até certo ponto, o vicio 
de origem, que affecta o tribunal norte-americano, é, como se 
sabe, a regalia da inamovibilidade dos seus membros. 

Entretanto, basta con hecer·se certasphases das adminis
trações presidenciaes de T. Jefferson e do General Grant, para 
prevê r-se o perigo gravissimo, que ameaça alli a instituição e os 
inconvenientes da sua adopção entre nós, tal qual existe ella, 
na grande republica. 

Ao assumir a presidencia em I80I, T. Jefferson, o apostolo 
fanatico da soberania do povo, desfechou logo os primeiros 
golpes, no Tribunal Supremo. . 

Diz um seu illustre biographo: 
«A inamovibilidade da magistratura federal, sendo garan

tida pela constituição, convenceu-se a principio Jefferson de 
que era difficil - de~fazer o que estava feito; mas não hesitou 
muito tempo, diante de taes difficuldades constitucionaes. Para 
vencei-as, bastava obter uma maioria disposta a esquecer por 

(20) Art. 86 ? 5". 
(21) Arts. 106, 107 e 108, combinado com os Arts. 74 e 75. 
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um momento, o principio sagrado de que sua omnipotencia 
tinha por limite, o direito. Este não foi violado de frente. Os 
magistrados nomeados por J. Adams, não foram demittidos i o 
congresso supprimiu simplesmente suas funcções, revogando a 
lei que criára os novos lugares. (22) 

Pouco tempo depois, a camara dos representantes, por insi· 
nuação de Jefferson, processou Mr. Chase, Juiz do Tribunal 
Supremo, venerando veterano da independencia, que depois foi 
presidente do Tribunal. (1806) 

Tendo sido absolvido porém, Mr. J. Randolph propôz uma 
emenda á Constituição, pela qual o poder legislativo, teria o 
direito de destituir os magistrados, sem julgamento previo. (23) 

Essa emenda obteve 68 votos a favor, contra 33, mas não 
teve apezar disso, proseguimento a proposta. 

Em 1807, Jefferson chegou a declarar, colerico, que nenhuma 
segurança existiria para a União, emquanto a magistratura fosse 
inamovivel e que a justiça política competisse a uma corpo· 
ração, superior ás revoluções periodicas, que se dão, nas demais 
corporações do Estado. (24) 

Em seguida á guerra da secessão, foram nomeados para o 
Tribunal, influencias partida rias, e Seaman declara terminante· 
mente que «as tendencias actuaes dirigem-se a minar e destruir 
muitos dos poderes do presidente e mesmo do Tribunal Suo 
premo». (25) 

Finalmente, o partido radical, tendo á sua frente o general 
Grant, atacou de hce a magistratura federal. (26) 

O defeito substancial, que a nosso vêr, desnatura a insti· 
tuição do Tribunal Supremo norte-americano, é a sua procedencia, 
a um tempo, dos dous poderes executivo e judiciario e a sua 
consequente posição de antagonista, successivamente vencedor e 
vencido, diante do governo, conforme prevalece ou não, contra 
a acção d'este ultimo, alliado ao legislativo, a arma poderosa 
da inamovibilidade. 

Justiça e politica, são duas especialidades que se repellem. 
Entregar a um tribunal judiciario, a decisão definitiva de 

contlictos ou questões politicas, ou administrativas, de ordem 
superior ou mesmo, infima, é desconhecer e adulterar o poder 
judiciario, coagindo moralmente a magistratura a render culto 
aos programmas politicos e aos personagens que os representam, 

. esquecendo a veneração pelos principios, o culto exclusivo do 
direito, a que se devotou, por compromisso solemne. 

(22) CORNELIS DE WITT - p1fl!rson I!t sa vil!. 
(23) Obro cito pago 366. 
(24) Obro cito pago 373. 
(25) Systeme d/4 lrol4Vernement americaú,. Pago 3t. 
(26) CI.AUDlO JANNET - Etats Uni! conlem}oraim. Pago 195. 
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Si é hoje principio axiomatico quasi, de orgariisaç~o judi
daria, que o juiz deve ser impassivel, como a lei, diante das 
paixões privadas ou politicas dos litigantes, que em sua rectidão 
confiam, como crear-se um Tríbunal ]udiciario, para derimir con
flictos, tão sómente de natureza administrativa e politica? 

Todas as jurisdicções de excepção para conflictos ou em 
geral, para o contencioso administrativo, creadas no começo do 
seculo, apoiando-se em principios inatacaveis da modernissima 
sciencia do direito administrativo, vão se legitimando na pratica, 
até mesmo na propria republica norte-americana. 

Ha pouco foi alli, creado um tribunal superior para conhecer 
das reclamações dirigidas contra o governo central, com o nome 
de Court of claims. (27) 

Entretanto, persiste n'esse tribunal, o systema da inter
venção da magistratura. 

Sem que levemos ás ultimas consequencias, o principio 
dogmatico da separação dos f1oderes, reconhecendo que é inevi
tavel um expediente de transação, como o demonstra Hamilton 
no Federalista, não podemos furtar-mo-nos ã repugnancia, que 
sempre motiva, nos e~piritos desprevenidos, a ingerencia legal 
da magistratura na politica e na administração. (28) 

Ao confeccionar-se a constituição norte-americana, (1787) 
a sciencia administrativa não existia ainda e o contencioso judio 
ciario tudo absorvia. 

Eis porque, em falta de uma camara de Lords, vitalicios 
e soberanos, para solver as questões administrativas, politicas ou 
judiciarias superiores, o legislador constituinte creou o Tribunal 
Supremo, nos termos em que existe. 

Si hoje tivesse de ser refundida aquella constituição, estamos 
certo de que os Hamilton, Madison, Morris e Randolph futuros, sa
beriam dar mais garantias á magistratura, amparando·a das aggres
sões mesquinha!' dos partidos e excluindo-a sempre da luta politica. 

Dir-se-á porém, que de outro modo, a constituição do Tri
bunal Supremo é impossivel, ficando assim indefesa a constituição. 

Parece nos porém, que ha um p.xpeJiente intermedio, que 
solve entre nós a difficuldade. 

E' brocardo juridico conhecido: - Ejus est interpretare 
cujus est condere lClJem. 

Do proprio seio da Constituinte pois, é que deve sahir o 
primeiro, Tribunal Constitucional. 

No ultimo dia de sessão, os deputados elegeriam d'entre 
si, membros para constituir o Tribunal, que seria presidido 
por um ministro do supremo tribunal de justiça. 

(37) SEAMAN - Obro cito rag, 47 e C. JANNET - Obro tambem cito pago 81' 
(38) Fedu'alisla. Trad. vol. 3 pag 63, 
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D'entre os demais membros, seriam do mesmo modo, eleitos 
os senadores e deputados á primeira assembléa federal. 

Eis, a nosso vêr, o meio de apressar a organisação defini
tiva do paiz. 

Voltando porém, á organisação do Tribunal Constitucional, 
repetimos, o expediente é transitorto. 

As faltas por morte ou renuncia de funcções que occorres
sem no Tribunal, seriam suppridas pelo Senado, por eleiçD:o 
d'entre os seus membros, sem prejuizo da representação dos Es
tados, visto proceder-se á nova eleição, para substituir o Sena
dor, que passasse para o Tribunal Supremo. 

A ideia suggerida não está desamparada de precedentes. 
O Tribunal de conflictos, creajo pela Constituição republi

cana franceza de 1849, em Art. 89, si bem que associe como 
membros do Tribunal, magistrados a conselheiros de Estado, re
presenta no emtanto, a primeira tentativa de substrahir-se da ad
ministração de justiça, a decisão dos conflictos policticos ou admi
nistrativos, e de mais, independia do executivo em sua for
mação. 

Ora, Vivien declara que a instituição d'esse Tribunal, foi 
uma feliz innovação que correspondeu plenamente á espectativa 
do legislador, a0 menos quanto ao contencioso. (29) 

Esse Tribunal foi creado de novo em França, pela lei de 24 de 
Maio de 1872, com pequenas alterações. (30) 

Nunca serão por demais repetidas as seguintes palavras de 
Guizot: - «Desde que a politica penetra no tribunal. é forçoso 
que a justiça deserte d'elle, Entre a politica e a justiça, teda e 
qualquer intelligencia é corruptora, todo o contacto prestilento. 
Acautele-se pois a sociedade, ao menor signal de approximação 
d'eIlas». 

Esta linguagem é verdadeira, diz G. Picot, quer nas re
publicas, quer nas monarchias. Quanto mais demofratico 
fôr o governo, tanto mais importante é a missão a desempenhar 
pelas instituições judiciarias. (31) 

Além da incompatibilidade flagrante que, para n6s, existe 
entre as funcções propriamente jndiciarias da magistratura e as 
funcções de natureza politico-administrativas, incumbidas a um 
tribunal federal, de molde norte-americano, depara-se, no proprio 
objecto das attribuições desse tribunal, motivos de incompetencia 
profissional, que incapacitam a magistratura, para conhecer effi
cazmente dos negocios affectos a uma corporação daqt:ella ordem. 

(29) Etudes administra/ifs. Vol. I pags r62 e r62. 
(30) E. FLOURENS. Organisatiell judiciaire et adlHim's/ra/ive de la Bel-

gique. Pago 356 e seguintes. . 
(31) De la Rrjorme judicaire. Capo 111 n. V. 
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Em todos estes negocios, a questão technica, a especialidade 
~cientifica, industrial ou :: rtistica sobreleva em importancia, a 
questão juridica. 

Nos conflictos, entre o governo federal e os Estados, entre 
os diversos Estados ou entre um Estado e os indivlduos, muitas 
vezes estarão em jogo, principios, praxes ou serviços publicos, 
de natureza especial ou complexa, para cuja elucidação ou co
nhecimento, sejam indispensaveis, por parte da autoridade jul
gadora, habilitação technica superior, em ordem a ser a decisão 
respectiva obedecida e acatada pelas classes ou individuos, 
nella interessados. 

Questões de hygiene publica, com relação ao serviço sa
nitario dos portos, questões de divisas de Estados, dependentes 
de estudos historicos e geographicos profundos ou de expIo· 
rações orographicas e hydrographicas, questões financeiras, com 
relação especialmente á Bancos de deposito ou emissão que 
absorvem a vida inteira do especialista, questões commerciaes, 
questões maritimas, questões de immigração, questões de vias 
ferreas ou de rodagem, todas estas questões poderão dar lugar, 
a conflictos frequente~, sobretudo no inicio do novo regimen, 
entre o governo federal e os Estados ou d'estes, entre si. 

Estará a magistratura habilitada a solvel-os, com conhe
cimento de causa e de modo tão peremptorio, que não admit
ta a sua decisão recurso algum, recebendo pelo contrario, a 
sancção do apoio da opinião publica e a adhesão dos inter
ressados? 

O ponto de vista juridico, abstracto ou concreto, a espe
cialidade do direito positivo, o espirito formalista, a preoccu
pação absorvenle do interesse privado, em prejuizo, muitas ve
zes, do interesse publico, a tendencia, filha dos habitos de jul
gar soberanamente contestações privadas, para fazer prevalecer 
uma opinião technica erronea, só rorque t~m a seu favor meia 
duzia de at:thoridades de segunda ordem, são factos que caracte
risam, em todos os paizes, mesmo adiantados, a classe da ma
gistratura, por mais illustrada, por mais integra, por mais dis
tincta que seja, sem embargo das excepções individuaes honro
sissimas. 

E' claro pois, que fallecem á magistratura os requisitos 
primordiaes indispensaveis de independencia absoluta, em face 
dos demais poderes, de ccmpetencia technica, de isenção de 
preoccupações exclusivistas, para desempenhar a elevadi~sima e 
difficiJima missão de interpretar a lei constitucional e derimir 
os conflict05 cccurrentes, n'uma federação pura ou mitigada. 

Não desconhecemos, que, em contrario á opinião acima 
exposta, de fazer proceder do senado a organisaçao difinitiva 
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do tribunal constitilcional, ha, á primeira vista, o peso da aucto
ridade veneranda de E. Laboulaye. 

Justificando a nomeação dos membros do tribunal norte
americano, pelo executivo, diz o eminente publicista o seguinte: 

«Projectou-se a principio, fazer nomear os magistrados pelo 
senado, sem o concurso do presidente. Isso poderia tornar·se 
perigoso. Não é conveniente, que uma corporação politica in
tervenha directamente na administração. O senado teria entre
gado a justiça nas mãos de homens seus, surgindo assim um 
elemento á parte, distincto do elemento do governo. i> (32) 

Esta observação é toda referente ao tribunal supremo, tal 
qual existe nos Estados Unidos do Norte isto é, a um tri
bunal judiciario, com attribuições politico·administrativas, e 
proscreve a ideia do arbitrio do senado, nas nomeações de 
membros d'aquelle tribunal, como podendo recahir em creaturas 
suas ou individuos dependentes. 

A ideia proposta diverge porém, substancialmente d'isso, 
pois faz sahir do seio do proprio senado, onde os partidos e as ca
pacidades individuaes se acham representadas dignamente, 
membros para o tribunal, sem distincção de classes ou pro
fisão. (33) 

Ora, é intuitivo, que taes membros nunca serllo malleaveis 
aos caprichos do senado, e terão, no seu prestigio proprio, um 
estimulo mais, para se manterem sobranceiros ás insinuações ou 
pressões dos demais poderes. 

Nem se diga que o tribunal, ao tomar conhecimento dos 
conflictos, já encontra a questllo technica elucidada pelos com
petentes, em pareceres, exames ou vistorias, obtidas forçosa, 
mente pelas partes, e ainda mais, em publicações pela· imprensa
que não deixará de discutir assumptos tão importantes, como 
esses que motivaram os cont1ictos. 

Si bastasse tal elucidação previa para habilitar juizes, por 
mais illustrados que fossem, a julgar taes negocios, com pleno 
conhecimento da materia, nllo teriam razão de ser os tribunaes 
de excepção, existentes na maioria dos paizes cultos. 

A competencia technica tem sido até hoje, tllo respeitada, 
nos paizes onde funccionam tribunaes politicos ou administra
tivos, ou de excepção, que, nos conselhos de Estado, tem se 
estabelecido sempre secções especiaes, para cada ramo de admi
nistração ou negocios que lhes são attinentes. 

Assim é, na Belgica mO:1archista e na França republicana 
de nossos dias. (34) 

(32 ) LabouIaye. HisJoire des E. Unis. 3 voI. pago 430 
(33) Vide voto em separado do parecer dos 2[ - J. Hygino e outros. 
(3-1) E. FLOURENS - Obr. cito pago 33 e seguintes. 
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Tratar-se-ha, por vezes, de pontos scientificos e industriaes 
controvertidos, isto é, ainda não firmados pelo consenso da maioria 
dos competentes; tratar-se-ha muitas vezes, de assumptos mal 
expostos ou mal discutidos, pelas proprias partes ou pelos seus 
representantes; tratar-se-ha, finalmente, por hypothese, da appli
cação de principios ou theses verdadeiras e de accôrdo com a 
sciencia e com a praxe, mas completamente contrarias. em . sua 
applicação, ao facto em si, já pela especialidade do meio phy
sico ou social, já pelas circumstancias de tempo ou de pessoas. 

Para o processo mesmo da confrontação e ponderação 
scientifica das provas de um e outro lado; para a verificação da 
authenticidade dos documentos e legitimidade technica das de
ligencias empregadas, será sempre indispensavel, na auctoridade 
julgadora, a posse do conhecimento, ao menos, dos principios 
ou preceitos fundamentaes da sciencia, arte ou industria, com 
cuja especialidade se relacionar o objecto do mesmo conflicto_ 

Terá a magistratura tal conhecirrento? 
Crêmos que não. 
No proprio regimem monarchico, a magistratura só tinha 

competencia para conhecer de negocios de origem ou feição 
contenciosa administrativa, quando se tratava da propriedade 
ou posse, materia de direito privado, especialmente favorecida 
pela Constituição do Imperio. 

Ora, são conhecidos os tristes conflictos, entre ella e a 
administracão, originados de taes attribuições judiciarias. 

Em summa, como diz Hamilton, o poder judiciario é o 
mais fraco dos poderes politicos; (35) se assim é, como n1l0 ga
rantil-o plenamente, contra os demais, mantendo-o sempre, na es
phera serena do direito puro, muito acima das miserias dos par
tidos e das ambições de seus chefes? (D) 

CAPITULO V 

PODERES POLITIOOS - PODER EXECUTIVO 

A divis1l0 dos poderes politicos é principio adaptado por 
todas as constituições de povos livres, e representa verdadeira 
conquista da experiencia politica, no governo das nações. 

E' indispensavel porém, que tal divisão se limite a esta
belecer a independencia reciproca e harmonica dos poderes, e 
nunca, um isolamento esteril ou um antagonismo anarchico, 
entre elles. 

(35) o Fi!deyalista vol. 30 pago 156 
(O) o projecto recente do deputado Arnulpho Azevedo, restabelecend. 

o Conselho de Estado, veio corroborar as razOes expostas para a creaçllo de um 
tribunal technic(), embora opine elle por um conselho meramente consultivo. -
Vide Arts. II6 e seguintes de nosso projecto e nota I adiante. 

F .• 



Já I( dizia MOl,lnier, na Assembléa Con~tituinte tranceza :
~Para que os poderes fiquem difinitivamente divididos, 

faz-s~ mister que elles não sejam inteiramente separados. » 
. Labl(ulaye, occupando·se do assumpto, firma a genuina 
doutrina constitucional, nos seguintes termos; 

«E' mister que os poderes legislativo, executivo e judiciario 
não se concentrem em uma só mão, o que porém, não deve· 
inlpedir que o executivo participe da obra da legislação, que (). 
legislativo inflúa na administração e nem mesmo, que o judiciario· 
supra a insufficiencia das leis.» 

Para que se effectue rigorosamente, na pratica, este syste
ma engenhoso de transacções, sem compromisso de indepen
dencia ou sugeição entre os diversos poderes, é imprescindivel 
que acima d'elles, exista uma authoridade ou tribunal, que pre
vina os contlictos e usurpações, interpretando soberanamente, 
em especie, a lei fundamental, creadora d'aquelles poderes e 
reguladora de suas funcções mais elevadas. 

Em todas as Constituições bem elaboradas, apparece 
aquella authoridade; na Inglaterra, é ella representada pela Ca
mara dos Lords, que alli exerce do modo mais correcto, a sua 
elevada missão (36); nos Estados Unidos do Norte, o Supremo 
Tribunal Federal tem a mesma competencia de elemento pon
derador. 

Já o espirito eminente de Benjamin Co.lsatnt previra, no 
começo d'este seculo, a necessidade ineluctavel, nos governos 
cOl1stitucionaes representativos, de um poder neutro e superior 
que fosse o moderador dos demais poderes e uma salvaguarda 
importante contra o recurso extremo e lamentavel das revo
luções á mão armada. 

Já, em capitulo anterior, dissémos como desejáramos que 
fosse organisado entre nós, o Tribunal, com tal objectivo. 

Por sua propria natureza de poder essencialmente activo, o 
executivo é o que mais tendencias offerece para usurpar attri
buições de outros poderes, muitas vezes, com perfeita impuni
dade e até com applauso da opinião publica ignara, mystifi
cada ou corrompida. 

Sobretudo, nas republicas de molde norte-americano e de 
costumes políticos, nada semelhantes, 30S da grande republica, é 
que se patenteiam mais flagrantes essses abusos, dando lugar 
ao flagello dos pl'onunciamentos, e da instabilidade dos go
vernos. 

E' força reconhecer que as instituições e leis devem affei
coar·se á raça, á indole, aos costumes, ao meio physico e ás 

(36) Montalembert. Avenir poJltique de I' AllgleJerre. Pags. 147 e
seguintes. 
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tradicções historicas de cada povo, sob pena de produzirem 
males, n'um paiz, quando em outro, só produzem beneficios. 

Muitos analystas insuspeitos da Constituicão norte-ame
ricana, ao descerem ao estudo de sua applicação, declarão que 
o Presidente dos Estados Unidos do Norte tem, em 5uas mãos 
tal somma de poderes que lhe cabe perfeitamente o qualifi
cativo de monarcha de casaca. 

Convirá entre nós, conceder ao poder executivo tal sobe
rania de attribuições, por tempo tão lato, como alli se concedeo, 
fazendo depender a eleição do primeiro magistrado da republica, 
simplesmente do voto popular, ainda que de dois gráos? 

Entendemos que não, porque pensamos que a proficuidade 
de uma instituição não deve basear-se somente no caracter 
de um individuo determinado, que mais cedo ou mais tarde, 
pagará o tributo supremo á natureza. 

Os factos altamente eloquentes e profundamente lastimaveis 
que acabão de passar·se, na visinha republica Argentina, nos 
estão clamando os perigos da adopção de instituição alheia, 
sem o criterio da adaptacão ás nossas condIções especiaes. 

O expediente proposto por muitos publicistas francezes, 
conhecedores do poder absorvente do executivo e da indole do 
povo francez, de estabelecer um Conselho ou junta governativa 
que exerça as attribuiçães do executivo, tal expediente, com
quanto vá dando excellentes resultados na Suissa, povo com 
organisação politica e social á parte, não pode ser adoptado por 
um paiz como o nosso. 

E' principio de direito administrativo incontestavel e incon
testado este: - Para a deliberação, muitos; para a acção, um só. 

Nem J. Barni e nem Larroque nos convencem da conve
niencia na instituição de um poder executivo, representado por 
um conselho ou jünta, pois que tal expediente nem ao menos 
obstaria as tendencias de um povo qualquer, para o governo 
pessoal ou a dictadura, exemplo: o 18 Brumario, e o 2 de 
Dezembro. (37) 

Como porém, delimitar a esphera de acção do poder exe
cutivo, sem enfraquecer de mais esse orgão importante da so
berania nacional? 

A nosso vêr, são precisas as seguintes medidas para conse· 
guir-se este resultado: 

1°. Organisação do Tribunal Constitucional, como propuze
mos, alheio inteiramente a todos os poderes politicos e aos par
tidos, e superior a elles; 

(37) P. LARROQUE. O,·gallisatioll dI< gouvenle",nlt ,"epublt"cai1J pago 48 
e seguintes. 
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2°, Eleição do Presidente e Vice-Presidente pelos Congres-
sos dos Estados e não, pelo pOVO; (E) . 

3°, Periodo presidencial limitado a quatro annos; . 
4°, Prohibição de reeleição do Presidente ou Vice-Presidente 

ou de parentes seus, 110 periodo presidencial seguinte; 
5°, Dependencia da aprovação do Sel'lado, em certos actos; 
6°, Os avisos, ordens ou instrucções do executivo só tendo 

applicação aos casos e pessoas, para os quaes forem expedidos; 
7°, Os decretos e regulamentos, dependendo sempre para a 

sua execução, de approvação do Congresso; 
A I a. condição está justificada com a exposto, no Capitulo I V, 
A eleição pelos Cnngressos é apoiada pelas seguintes con

si derações. 
O proprio Hamilton, se' subsistisse por muito tempo, á sua 

obra patriotica, teria reconhecido com magua, que o systema de 
eleição presidencial pelo povo ou por eleitores feitos por este, 
tem dado,. na sua patria, os peiores resultados, e cantaria a pali
nodia, rectificando o capitulo 68 do Federalista, na parte em 
que preconisa as vantagens de tal eleição. 

Longe de preferir os homens mais dignos e mais notaveis 
da republica, aquella eleição, falseada pelos especuladores políti
cos, faz sahir das urnas, victorioso com sorpresa geral, um cida
dão quasi desconhecido, com preterição dos candidatos mais nota
veis dos partidos e do povo em geral. 

Laboulaye, o enthusiasta propagandista das instituições nor· 
te·americana~, no velho continente, reconhece elle proprio, os 
inconvenientes da eleição presidencial, tal como é feita nos Esta
dos Unidos do Norte, por verdadeiro mandato imperativo e com 
a preterição dos mais dignos, (38) 

A eleição de Garfield, em 1880, si elevou á cadeira presi
dencial um homem digno, fê-lo com sorpresa geral, que bem 
demonstra o perigo da victoria de um menos digno, por má 
orientação das convenções preliminares úu por erro de estrategia 
eleitoral, tão explorada pelos denominados - politicialls. (39) 
Mas o que aggrava sobremodo os inconvenientes de tal systema 
de eleição é a facilidade da fraude, no processo eleitoral ou eUJ 
sua apuração, fraude essa que repercute com enorme es
candalo, em todo o paiz. desprestigiando a authoridade moral 
do novo Presidente, muito embora seja aquella averiguada, sa
nada e punida em tempo. 

(El Ideia apresentada depois, em emenda á Constituiçao pelo deputad., 
Adolpho Gordo, e unica soluÇa0 compativel com as nossas condições politicas 
e iociaes d'esse problema capital. 

Vide Art, 95 do nosso projecto. 
(38) Consto des Etats Unis Vol. 3 pags. 416 e 419. 
(39) Revue des deux mondes vol. 44 pago 68 e segulntei. 
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E' 'sabido que a eleição de Hayes, em 1876, deu occasião 
a enormes fraudes, na Carolina do Sul, n'a Luiziania e em ou
tros pontos, agitando profundamente o paiz e impondo a neces
sidade do recurso a uma innovação, sem base na Constituição e 
sem precedentes - qual a da criação de uma commissãc arbi
traI composta de membros do Congresso e de juizes do Supre
mo Tribunal, pard decIdirem a quem cabia a victoria, na elei
Cão (40). Para quem conhece os nossos costumes e praxes 
eleitoraes, é claro que taes fraudes se produzirão, entre nós 
foreosamente, e que portanto, o povo não será legitimamente, 
o eleitor do Presidente, mas sim, meia duzia de influencias, em 
cada parochia, nem sempre bem inspiradas, 

Ora, nenhum d'estes incon\ enientes se dará com a eleição 
pelos Congressos. 

Quanto á limitaçrro do periodo presidencial a quatro annos, 
é intuitiva a sua vantagem. Na republica argentina, o mesmo 
periodo é de 6 annos, e os factos vão demonstrando a sua du
ração excessiva. N'este ponto, seguimos Pi y Margall (41). 

Quanto á prohibição de rteleiçlIo do Presidente ou dos seus 
parentes, e á dependencia de approvação de certos actos, pelo 
Senado, tambem s1l0 condiçues acceitas geralmente. 

Em relação á applicabilidade dos Avisos, sómente aos casos 
e pessoas, para os quaes forão expedidos, e á dependencia de 
approvação do Congresso, para' a execução dos Regulamentos 
ou Decretos do executivo, apenas recordaremos que são medi
das, l1a muito reclamadas pela opinião dos competentes, á vista 
dos abusos das delegações do legislativo c das imposições ao 
judiciario, que, entre nós, diariamente fazia o executivo e que 
continuará a fazer, embora seja outro o regimen. 

Adepto da escola conservadora, em politica. porque acom
panhamos as opiniões de Thiers, Duvergier de Hauranne, Cas
tellar, Seaman, e outros, queremos o poder executivo forte, mas 
não, omnipotente, ou com tenJencias a sel,o, porque antes de 

'tudo, somos e seremos republicano. 

CAPITLILO VI 

, f PODER LEGISLATIVO 

Dando, como detinitivamonte conquist?do pela sciencia po
litica, o principio da divisão do poder legislativo, em duas ca
maras, sobretudo nos governos federativos, puros ou mitigados, 

)ttenta a diversidade de interesses a representar, quanto aos 

(40) RevIU des delt% ",olld"J vol. 43 pago 812 e seguintes, 
, (41) Obro cito pago 146, 



Estados e quanto ao povo em geral, consideramos aqoi espe
cialmente, as condições que, a nosso vêr, melhor se coadunam 
com a forma de governo adoptada pelo Brasil, no tocante ao
referido poder. 

Antes de tudo, estudemos o que constitue o direito eleito
ral, isto é, a fonte, o fundamento, a sancção directa de todo 
agente do poder legislativo. 

Já no Capitulo 11, nos manifestamos francamente contrario 
ao suffragio universal, isto é, á theoria, de origem francesa e 
jacobina, que considera o direito de voto um direito natural e 
inherente por isso, a todo homem, theoria aliás repeli ida pelo 
systema de governo norte-americano. 

Assim diz Seaman (Obr. cito pags. 20 e seguintes) :. 
«Nosso systema de governo não se baseia em eleicões po

pulares, para o effeito de assegurar a cada cidad1l0, um voto, 
uma intluencia igual, como fim importante a attingir ..... . 

D'ahi resulta que pessoa alguma deve tomar parte no go
verno pelo voto, desde que não possua intelligencia e indepen
dencia de espirito e de opiniões, sufficientes para faze-lo conve
llIentemente, de acclJrdo com o bem geral e com os fins em 
vista». 

O voto é uma funcção, publica, n1l0 ha negai-o; e como 
tal, póde e deve ser regulamentado por lei especial, que impo
nha as condições de sua effectividade. 

Já fizemos salientes os perigos do suffragio universal, espe
cialmente entre nós. 

A politica porém, é a sciencia das transações. De posse do 
direito de voto, como se acha hoje a massa popular, já pela 
reforma Saraiva, já pelo recente regulamento do Governo Pro· 
visorio, concordamos em que não seria prudente, no momento 
actual, despojar tão grande numero de cidadãos do direito 
adquirido, attenta a phase de reconstrucção social em que nos 
achamos. 

iO meio porem, de attenuar os perniciosos effeitos do suf
fra go quasi universal que temos, parece-nos que n1l0 pode ser 
outro, sinão o seguinte: . 

Concessão, em toda a Republica, do voto duplo aos eleitores 
casados ou viuvos com filhos e do triplo áquelles que exercerem 
qualquer profissão liberal, scientifica ou Iitteraria ou possuirem 
diploma conferido por estabelecimento publico de instrucçllo. (F) 

Demais o escrutinio deve ser publico. 

(F) vide Art. 36 ns. 3, 4 e ? uriico do nosso Projécto. 
E' o nnico meio de evitar-se a abstençloclalllorosa dos e1eltóres ced8tl6n

tes e de combater-se a tyrannia das massas, tão exploradas pelos caudllhes 
e pelos politiqueiros, em nosso paiz. R. de l.a Grasserie, ainda ha pouco, sus
tentou as vantágerts do vôto plilrãl. 
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Adóptamos o voto plural, para obviar aos inconvenientes 
ja extensão excessiva do suffragio, em paiz como ó nosso, tão 
pouco favorecido ainda pelos beneficios da instrucção e tãó 
inexperiente e alheio ás co usas publicas, seguindo n'esfe pam
cular Stuart Mill, que a nosso vêr, justifica sem replica à de
cessidade, em taes casos, d'esta especialidáde de voto. (42} 

Não vemos aliás, difficuldade pratica alguma, que se 
opponha á adopção entre nós, deste systellía, sendo que, pór 
outro lado, são incontestaveis as vantagens que advirão para a 
representação política do paiz, dessa intervenção efficaz e pode
ro~a das classes dirigentes e conservadoras da sociedade, nó 
acto mais importante da soberania nacional. 

O arbitrio do executivo, as explosões anarchicas da mul
tidllO, a pressão de influencias locaes, mal intencionadas, encón
trarão, em sua violenta manifestação, obices respeitaveis, naS. 
classes mais independentes e mais interessadas nos negocios 
publicos. 

O escrutinio deverá ser publico, porque está infelizmente 
averiguado, a não deixar duvida, que o escrutinio secreto, ronge 
de salvaguardar a liberdade do voto, é mais um incentivo para 
a cabala e para a pressão do governo ou das influencias locaes. 

Como diz Stuart Mil! (Obr cit pag 234), si o voto é 
uma funcção, si o publico tem um direito sobre o seu voto, 
como não ter o publico o direito de conhecer esse voto? 

O perigo das abstenções pelo receio de comprometimento, 
é circumstancia minima, se considerarmos a facilidade da preSo 
-são ou da venalidade, no escrutinio secreto. 

Como meio poderoso de educar o espirito publico, fazendo-o 
interessar-se pelos negocios da administração e zelar sempre, 
dos seus direitos proprios, com dignidade, cremos que o voto 
descoberto virá melhórar profundamente a composição de nossas 
camaras, diminuindo as probabilidades de victoria do filhótismo 
,ou de imposições do governo, cujas repr~salias terão um corre
divo efficaz, na oppÓsiçâo vigilante. 

Quanto á organisação das camaras do Congresso, enten
demos que a dos Deputados deve ser eleita directamente pelo 
povo, mas que o Senado deve ser eleito pelas Camaras muni
,cipâes ou Intehâehcias e não, pelos Congressos dos Estados, 
como querem a ConstituiçD:o norte-americana e o projectó p'úbii
cado pelo Goverho Provisorio. 

De facto, o Senado representa especialmente, os Es~dos 
federados e como tal, pareceria dever ser eleito pelos Con
gressos. 

(42) Gouvernement representatif pàg. 202 li lI$guintes. 
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Considerando porém, que reservamos, para os Congressos, 
a eleição do Presidente da Republica, pelos motivos declarados 
no Capitulo anterior, e mais, que as Camaras municipaes, orga
nisadas convenientemente, representarão interesses muito impor
tantes, nos Estados, e estão mais alheias do que os Congressos 
á luta politica, entendemos que as ditas Camaras são mais 
aptas do que os Congressos, para eleger uma corporação emi
nentemente conservadora, como é o Senado, sem que por isso, 
deixe este de representar especialmente os Estados respectivos. 

Com tal medida, muito se elevará o prestigio das Camaras 
municipaes, além do restricto campo de acção, que lhes dá o 
seu regimento. (G) 

Consideremos agora, o gráo de influencia politica e admi
nistrativa, que deve ter o Congresso, ou melhor, estudemos, 
ainda qU;J ligeiramente, o que se denomina: - parlamentarismo

Diz Pi Y Margall (Obr. cito pago 130). 
«Toda Confederação é essencialmente representativa. Não 

é possivel que ella viva ou mesmo que se constitua, sem uma 
corporação de individuos, deputados pelas nações que a formam, 
ou, com os quaes, trata-se de formal-a. » 

E' pois incontestavel a existencia de certa somma de poder, 
como attribuida aos representantes dos Estados; ora esse poder 
tanto actua, na ordem administrativa, corno na ordem politica. 

Oriundo da Constituição norte-americana, o projecto de 
Constitui~ ão do Governo P rovisorio negou ao Cc ngresso toda e 
qualquer influencia politica, propriamente tal,. sobre o governo. 
Assim é que o Presidente númeia e demitte, livremente, os 
ministros, sem dependencia de votos ou moções de confiança 
das Camaras; demais, os ministros não podem comparecer ás 
sessões destas e são irresponsaveis politicamente. 

Não concordamos com o rigorismo destas disposições, que 
áliás difticilmente se acclimarão entre nós. 

Parece-nos que é direito sagrado de um ministro o defen
der-se no proprio recinto da Camara, onde foi atacado e sujei
tar-se ao voto daquella, quando contrario, exonerando-se do 
cargo e mais, que a irresponsabilidade politica tem graves 
inconvenientes. 

Nenhuma excepção deve ter a regra de que todo o tunc
donario é responsavel, pelas attribuições que exerce. 
. A responsabilidade unica do Presidente da Republica fará 
attrahir sobre este, odiosidades, prevenções, opposição constante 
e . muitas vezes mesquinha, que hão de levai-o sem querer, ao 

( G) A eleição pelas Camaras viria dar ao Senado o prestigio que elle 
perdeu, com as indicações previas das commissões executivas. 

Vide Art. 71 do nosso Projecto. 
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uso de medidas de violencia ou compressão, medidas estas 
que poderiam ser evitadas, com a simples exoneração de um 
ministro. 

Concordamos em que a permanencia do systema anterior 
da instabilidade dos Gabinetes, ao capricho das maiorias parla
mentares, nem sempre bem inspiradas, não póde hoje dar-se, 
sobretudo, com o regimen que adaptamos. 

Pensamos porém, que o extremo opposto tambem terá 
serias desvantagens e perigos, o que nos leva a adoptar o meio 
termo, neste particular, como em outros, adversos como somos 
á transplantação de instituições alheias, sem perfeita adapta,ão 
ao paiz. (H) 

CAPITULO VII 

DO PODER JUDICIARIO 

Como diz Hamilton, o poder judiciario é o mais fraCo de 
todos os poderes publicos, e por isso sua constituição precisa 
ser rodeada de garantias especiaes, que impeçam sua defec,ão ou 
abatimento. 

A primeira dessas garantias está na independencia dos de
mais poderes, e como consequencia, no alheiamento completo, 
absoluto dos seus membros de todo e qualquer interesse ou in
tuito politico, em suas funcções. 

Eis porque entendemos ser um erro gravissimo, um atten
tado mesmo, contra a independencia d'esse poder publico, a at
tribuiçlIo que lhe conferem alguns, de interpretar a Constitui-. 
ção Federal e proferir decisões de caracter político, mesmo em 
especié. 

Sóbe de ponto porém, o perigo do uma tal attribuição 
conservando-se ao executivo o direito de nomear os membros, 
desse Poder. 

Não é de presumir-se facil a revolta da criatura contra, o 
criador, antes os factos, mesmo nos E. U. da America do Norte, 
têm provado o contrario, como já o demonstrámos em capo ante
rior. (I V) 

Assim sendo, propomos a criação de um Supremo Tribu
nal de Justiça, na Capital Federal, composto dos actuaes mem
bros do Tribunal existente, para a formação do primeiro, sendo 
as vagas suppridas por escolha do Senado, dentre os juizes mais 
antigos dos Superiores Tribunaes ou Relações dos Estados e do 

( H ) As crueis experiencias que temos tido do regimen presidencial, de 
molde positivista, s40 sufficientes para justificar a rehabilltaç40 do Poder 
Legislativo, hoje t40 deprimido e annullado. Até leis decreta o Executivo! 
Caminhamos a passos largos para a dictadura comtista I 



Districto Federal, e de 21 Superiores Tribunaes, nas capita:es 
dos Estados e n'aquelle districto, compostos de juizes, em nú
mero fixado em lei, e escolhidos pelo poder executivo, em 'listá 
tríplice organisada pelo Supremo Tribunal, dos magistrados mais 
notaveis, por sua integridade, intelligencia e ilIustracâ'o. 

Assim seria consorciado o prestigi0 do governo com a in
depencia da classe. 

A' magistratura federal e á estadual deveria ser vedado 
tomar conhecimento de litigio que se fundasse na lettra ou in
terpretação da C'Jnstituição Federal ou dos Estados, em contra
ctos com o governo federal ou estadual, em questões de direito 
internacional ou de direito maritimo e navegação, finalmenie em 
conflictos ou crimes politicos e em questões, que por qualquer, 
forma, tenham caracter administrativo, quer, em sua origem, 
quer em seus fundamentos ou fins. (I) 

Em lei especial, seriam estabelecidos os casos de recurso e 
a alçada dos Superiores Tribunaes e do Supremo, em suas re
lações com os Tribunaes e· Juizes Estaduaes. 

A uniformidade das leis de processo é uma necessidade que 
se impõe a todo espirito sensato. 

A conhecida phrase de Pascal contem uma verdade inalá
ca vel, mesmo no regimen federativo. A unidade de legislaç!lo 
não deve ter restrições. 

(I) Vide arts. 107 e seguintes do nosso Ante-projecto. Os abusos e àt
tentados. commettidos, ha pouco tempo, contra o Supremo Tribunal eos 
desvios d'este clamam bem alto pela necessidade da remodelaçllo do Poder 
Judic:iarío nesse sentido. 
"" No Congresso constituinte, as classes principaes da nossa sociedade, 

• estáYâ1l1 Í'epresentádas do segulnté modo: 
Alttlógádos - 80; Meáicós - 3"S; ApiculltweS ~ 27; &arenhei,..bS - 4; 

Otficiaes de Marinha - 11; Officiaes do Exercito - 38; Nerociames - .. ; 
Funccionarios Publicas - 6. 

Sériá facíl pois, á. organisàçllo dO TribunAl Constitucional, 001112 me ... 
!>r~s de ca~a I1ma d'essas çlasses,. s!>b a presiclencia de um juiz do Suprea. 
Tribunal de Justiça, como jâ dissemos. . 



PROJECTO 
=00= 

DI'. Àn1erico Brasiliense de Àlmeida e Meno 

TITULO I 

DA ORGANISAÇAO FEDERAL 

Art. 1.0 A Naçilo Brasileira adopta como fórma de governo 
a Republica Federativa, proclamada pelo decreto h. I de í 5 de 
novembro de 1889, e sob o regimen representativo: em '$'Uâs 
relações officiaes, se denominará «Republica dos Estados-Unidos 
do Brasil». 

Art. 2.· As antigas provincias de S. Pedro dó Rio Gránde 
jo Sul, Sdnta Catharina, Paraná, S. Pauló, Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parahybá, 
R.io Grande do Norte, Ceará, Piauhy, Maranhão, Pará, Ama
zonas, Minas Geraes, Matto-Grosso e Goyaz ficam coJ\stituidíls 
em Estados, com seus actuaes limites. 

O districto federal, outr'ora municipio n~utro, passará á 
cathegoria de Estado, desde que a séde do governo seja trans
ferida para outra parte,· em virtude de acto do Congresso Na
cional. 

Art· 3.° Dentro do mais breve prazo, serão revistos e fixados. 
os limites dos actuaes Estados: depois de approvados pelo Con
gresso Nacional, nenhum Estado será creado, e nenhum dps 
entlo existentes poderá ser annexado integralmente ou por di
visões a outro ou outros, sem que haja representações das legis
laturas dos Estados interessados. 

Art. 4.· A soberania da naçllo tem por orgams os poder~s 
federaes que slIo- o legislativo, o executivo e o judicial, nàs 
rnlterias de sua competencia, e os poderes dos Estado&, ~ 
tudo quanto diz respeito ao governo interno dos mesmos" nos 
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limites fixados respectivamente pela presente constituiçllo e pelas 
constituições, que a cada um d'elles cumpre fazer. 
, Nas constituições dos Estados, nllo se poderllo consagrar 

principias contrarias ás disposições da federal. 
Art. 5.· A Republica dos Estados Unidos do Brazil assume 

a responsabilidade das dividas internas e externas existentes, e 
a das que forem contrahidas por autorisação do Congresso 
Nacional. 

Art. 6.° Todos os Estados concorrerão para as despezas 
federaes: o Congresso Nacional, em sua primeira 'iessão, fará 
a descriminação entre rendas geraes e rendas de Estado. As 
contribuições, quaesquer que sejam sua natureza e fim, serllo 
votadas annualmente. 

Art. 7.0 O go\'erno federal não intervirá nos territorios dos 
Estados, salvo: 

L°. para exercer attribuições constitucionaes; 
2.°. para repellir invasões de forças estrangeiras ou de outros 

Estados; 
3.". para garantir o regimen interno e manter, em suas 

func;ões as autoridades legalmente constituidas, quando estas 
o requisitem. 

. Art. 8.° Serão organisados, como instituições federaes, o 
codigo civil, o do commercio, o penal e o militar. 
. Se porém qualquer Estado representar contra disposições 
consagradas nos dous primeiros codigos, por julgai-as inaplicaveis 
ás circumstancias, em que aquelle se achar, o Congresso Na
cional, poderá autorisar modificações; votadas estas pela legisla
tura do Estado, terão vigor unicamente, no respectivo territorio. 
. Art. 9." Os poderes, que, por esta Constituição não forem 

delegados á Federação, ou não forem recusados aos Estados 
serão considerados pertencentes a cada um d'elles. 

SECÇÃO I 

PODER LEGISLATIVO 

Art. 10. O poder legislativo da federação é confiado ao 
,Congresso Nacional, constituido da camara de representantes e 
dacamara de senadores ou senado. 

Art. I I. A camara de representantes se comporá de membros 
eleitos, na proporção de I por 50 mil habitantes, em escrutinio 
de lista e por circumscripções, que comprehendam pelo menos 
um Estado: o mandato durará 4 annos . 

. ' Art. 12. O senado será composto de 4 senadores de cada 
.. Estado, eleitos pela respectiva legislatura: o mandato durará 6 

annos. 
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Art. 13. O Congresso Nacional se reunirá todos os annos 
na Capital Federal, no dia 13 de maio, independente de convo
cação, e funccionará durante 4 mezes, contados do dia de sua 
installação. Esta s6 se effectuará, concorrendo a maioria abso
luta dos membros da camara de representantes e do senado. 

Tambem deverá reunir-se extraordinariamente por convo
cação do presidente dos Estados Unidos, (art. 36 § 1 I) e por 
convocaçlIo do presidente do senado para o fim do art. 2 I n. 2, 
ou em virtude de deliberaçlIo de tres quartas partes do numero 
de representantes e de dous terços do numero de senadores, 
para esse mesmo ou qualquer outro fim. 

Art, 14. A camara de representantes e o senado funccio
narlIo separadamente: cada uma dessas corporações será juiz 
das eleições de seus membros, constituirá suas mezas, organizará 
seus regimentos, nomeará e demittirá os empregados de suas 
secretarias. 

Todas as suas decisões serlIo' por maioria absoluta de votos. 
Art. 15. Os representantes e senadores serlIo inviolaveis 

pela opiniões que enunciarem, no exercicio do seu mandato. 
Durante este, nlIo poderlIo ser presos e processados crimi

nalmente, sem prévia licença da camara respectiva, salvo o caso 
de flagrante delicto, em que, feito o processo até pronuncia 
exclusive, a autoridade prucessante remetterá os autos á camara 
para que esta resolva se procede ou nlIo, a accusaçlIo. 

Art. 16. Durante os mandatos dos representantes e sena
dores, nlIo poderlIo elles exercer seus empregos, e nem ser no
meados para outros, salvo licença da resp~ctiva camara, sob 
proposta do presidente dos Estados Unidos. 

Art. 17. IndeJJendente de licença de sua camara, poderá 
qualquer de seus membros ser nomeado ministro e secretario do 
poder executivo, mas n'este caso, perderá seu logar de represen
tante ou senador e nlIo poderá ser reele1to, emquanto exercer 
aquelle cargo. 

A rt. 18. Os representantes e os senadores receberlIo, por 
seus serviços, lima indemnisaçlIo que será fixada por lei e en
trará na classe das despezas federaes. 

Atlribui(ões do Congresso Nacional 

Art. 19. Compete ao Congresso - legislar sobre as se
guintes materias : 

10. I !!1 postos, direitos, taxas e quaesquer contribuições, que 
constituam a receita federal, respectiva arrecadaçlIo e fixaeão de 
despezas. 



21;). Levantamento d~ emprestimo federal e pagamento da 
divida dos Estados Unidos. ' 

3°' Determinação do peso, valor, inscripçlJo, typo e deno
nominaçlJo das moedas, bem como do padrão dos pesos e me-
44das. 
. 4°. OrganisaçlJo, manutenção e disciplina das forças de 
mar e terra, ordinarias e extraordinarias. 

5°. Vias de communicaçlJo, serviços de correios e telegra
phos, q'ue interessem a mais de um Estado. 

6Q
• Estradas estrategicas, fortificações e meios de seguran

ça e defesa do territorio nacional. 
J,Q. Ensino das sciencias e artes uteis, especialmente as 

adequadas á industria predominante em cada Estado. 
8°. Commercio com as nações estrangeiras e entre os di-

versos Estados. 
9°. Immigração, colonisação, terras devolutas e minas. 
100. NaturalisaçlJo. . 
I 10. Concessão de amnistia, commutação, e perdão de 

penas impostas por crimes de responsabilidade. 
12°. Organisação dos codigos civil, do commercio, penal e 

militar. 
Art. 20. Os assumptos a que se referem os ns. I e 4 do 

artigo antecedente serão regidos por leis annuaes de· iniciativa 
da camara de representantes. 

E' egualmente de iniciativa da camara de representantes a 
autorisação para levantamento de emprestimo federal. 

A competenciit do Congresso, relativamente á materia do 
n. 7 será cumulativa com a dos Estados, podendo cada um d'estes 
legislar sobre instrucção secundaria e superior, estabelecer ly
cêus, faculdades, universidades, escolas agricolas e industriaes, 
e quaesquer instituições de ensino theorico e pratico, como a 
cada um parecer conveniente. 

A attribuição referida no n. 9, quanto a terras devolutas e 
minas, será exercida pela legislatura de cada Estado, desde 
que forem fixados definitivamente seus limites, e promulgada 
sua constituição. 

Art. 2 I. Tambem compete ao Congresso Nacional: 
1°. Receber a aftirmação do presidente dos Estados Unidos 

de bem cumprir seus deveres, ao tomar posse do cargo. 
2°. Decretar suspensão e promover a responsabilidade do pre

sidente dos Estados Unidos. 

3°. Confirmar as nomeações dos ministros diplomaticos, em 
miss~ ordinaria ou extraordinaria. 

4°. Ratificar os tratados internacionaes. 
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Art. 22. As attrit'uições conferidas pelo artigo antecedente 
serão ex~rcidas pelo Congresso Nacional, reunidos os membros 
.Q~ Cl,lmara de representantes e do Senado, sob a direcção do 
presidente d'este. 

Igualmente se effectuará a reunião do Congresso para: 
10. Installaçãl) do Congresso Nacional. 
2°. A puração de votos das eleições do presidente e vice

presidente dos Estados Unidos, e consequente escolha de ambos, 
n,os casos previstos por esta Constituição. 

. Art. 23. O Congresso Nacional, promovendo o bem geral 
da federaçãO, conciliará os interesses d'esta com a soberania de 
cada Estado, e fará em sua primeira reunIão, uma lei fir
mando os principios, segundo os quaes todos os Estados concor
'Ierão para as despezas da federação, e esta, para as do Estado ou 
~os Estados, cujas rendas forem insufficientés. 

Leis e resoluções 

Art. 24. A cada um dos membros do Congresso Nacional, 
na Camara a que pertencer, compete a proposição dos projectos 
'de lei e de resolução; igual faculdade pertence a cada um dos 
ministros, em nome e por ordem do presidente dos Estados Unidos_ 
N'estt~ caso, o projecto será apresentado primeiramente á cama
ra de representantes. 

A rt. '25. A pprovado o projecto, depois de 3 discussões, guar
dado o intervallo de 48 horas, passará á outra camara. Si esta, 
observado o que fica estabelecido, quanto ás discussões e intervallo, 
o adoptar, o enviará á sancção do presidente 90S Estados Unidos. 

A approvacão se effectuará pela maioria absoluta de votos. 
A rt. 26. Negada a sancção, o projecto será sujeito a uma só dis

cussão eá approvação em t:ada uma das camaras, e, obtendo dois 
terços de votos da totalidade dos respectivos membros, será pu
blicado como lei, com as assignaturas dos presidentes e secreta
rios das mesmas camaras. 

SECÇÃO 11 

PODER EXECUTIVO 

Art. 27. O exercicio do poder executivo da federação será 
confiado a uma unica pessoa, que terá o titulo de «Presiden
te dos Estados Unidos do Brasil»; o man,jqto durará 4 annos. 

Art. 28. Para ser eleito presidente, é llecessario: se{ cidadão 
brasileiro nato, ter mais de 30 annos de idade e estar no exer
cicio de seus dírei tos. 

Art. 29. A eleição se fará da seguinte fórma: os eleitores de 
'cada Estado escolherão 20 cidadãos, que se reunirão na respe-
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ctiva capital e ahi, votarão em dois nomes, para presidente e
vice-presidente, em cedulas separadas. 

Apurados os votos, organisarão duas listas, uma c()nt~ndo os 
nomes de todos os votados e numeros de votos que cada um 
tiver obtido, para presidente; outra, do mesmo modo, quanto ao 
vice-presidente. Assignadas ambas as listas por todos que tive
rem votado, e reconhecidas as firmas por dois tabeliães, serD'o 
enviadas com a acta dos trabalhos, ao presidente do Senado. Reu
nidas as duas camaras, se procederá á apuraçD'o dos votos, con
forme as actas receb idas de todos os Estados; será proclamádo 
prl'sidente o cidadão que tiver alcançado maioria. ábsoluta. Da 
mesma fórma, se procederá, em seguida, á apuração de votos 
para vice-presidente. 

Art. 30. Quando houver votos empatados, ou falta de maip
ria absoluta, em ambas ou em qualquer das eleições, o Cor 
gresso Nacional será competente para escolher o presidente e o 
vice-presidente, d'entre os cidadãos votados, ou nomeaI-os, sem 
su bordi /lar-se aos nomes indicados nas listas. 

Para o primeiro caso, bastará a maioria absoluta de votos; 
para o segundo, serão necessarios dous terços. 

Art. 3 r. O Presidente começará a exercer suas funcções 
a 15 de novembro e continuará até completar-se o quatriennio; 
não poderá ser reeleito para o período seguinte. Si por qualquer 
motivo, a eleição de presidente não for feita até 15 de novem
bro ou si o novo eleito não puder entrar em funcções, e igual
mente o vice-presidente, o Doder executivo será provisoriamente 
confiado ao presidente da Côrte Suprema de Justiça. 

Art. 32. Nos casos de morte, destituição, renuncia ou in
capacidade do presidente para exercer suas funcções, o vice
presidente assumirá o cargo; na falta d'este, o presidente da 
Côrte Suprema de Justiça, que continuará até que cesse o im
pedimento ou se proceda á nova eleição. 

Art. 33. Para a expedição dos negocios da competencia 
do poder executivo, o presidente terá os ministros e secretarios 
em numero que a lei determinar; serão nomeados e demittidos 
pelo presidente. Todos os actos do presidente serão referendados 
por um d'elles, sem o que não serão exequiveis, excepto, po
rem, os decretos de nomeação ou demissão dos mesllJos func
cionarios. 

Art. 34. O presidente receberá por seus serviços, uma inde
mnisaçllo, que nllo poderá ser augmentada ou diminuida durante 
o periodo, em que estiver em funcções, e nllo deverá receber 
nenhum outro ordenado dos Estados Unidos ou de qualquer 
Estado. 
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Art. 35. Ao tomar posse do cargo, o presidente fará a at
firmação seguinte: «Affirmo solemnemente exercer com fidelidade 
{} cargo de presidente dos Estados Unidos do Brazil, observar 
e fazer observar sua constituição politica e mais leis, e prover 
ao bem geral da nação». 

A tlribui{ões do Presidente 

Art,.' 36. Ao presidente compete: 
I. o Nomear e demittir; 

I os ~inistros e secreta rios de que trata o art. 33; 
II o commandante em chefe das forças federaes; 

111 os ministros diplomaticos, os consules e agentes com
merciaes, guardada, quanto aos ministros, a disposição do art. 
21 § 3°; 

I V os demais funccionar;os civis ou militares, quando por 
lei não esteja providenciado de outro modo. 

2.° Nomf'ar os juizes das relações dos Estados e auctori
dades judiciarias federaes. 

3, o Receber os ministros das nações estrangeiras e admittir 
seus consu les. 

4. o Dirigir as negociações, fazer e firmar tratados interna
cionaes, observada a disposição do art. 2 I § 4. 0

• 

5. 0 Declarar a guerra e fazer a paz, communicando ao 
Congresso Nacional tudo quanto fôr relativo aos interesses e á 
segurança da Federação. 

6.0 Distribuir e empregar as tropas federaes, de conformidade 
com as leis e com as exigencias do serviço publico. 

7. 0 A mesma attribuiç:lo lhe compete, quanto ás forças de 
cada Estado, nos casos de guerra. 

8.° O direito de declarar em estado de sitio, qualquer parte 
do territorio nacional, conforme a disposição do art. 79. 

9.° Executar e fazer executar a constituiçãJ e as leis fede
raes, sanccionando e promulgando estas e expedindo os decretos, 
regulll.mentos, instrucções e mais providencias para a bôa exe
cução d'dlas. 

10. Conceder cartas de naturalisação, quando por outro 
modo, não esteja providenciado em lei. 

I I." eon vocar extraordinariamente o Congresso Nacional. 
12. Installar o Congresso Nacional, por meio de uma men

sagem, que lerá ou mandará ler por qualquer dos ministros; ,e 
na qual exporá o estado dos negocios publicos internos, das r~
lações internacionaes, e indicará as medidas que julgar conve
nientes. 

F, 5 
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A' mensagem acompanharão os relatorios das differentes. 
~epartições ministeriaes. 

13. Apresentar, na mesma sessão de installa,ão do Con
gresso, a conta geral da receita e despeza federaes do anno· 
findo e o orçamento da receita e despeza para o anno seguinte. 

14. Propor medidas de interesse geral, que devem ser con
vertidas em lei, na fórma do art. 24. 

N'este caso, o projecto, antes de entrar em discussão será 
examinado por uma commissão da camara. 

1 S. Commutar e perdoar as penas impostas por crimes 
communs. 

16. A observancia dos §§ 6.° e 7.° é sujeita ás seguintes 
restricções, em tempo de paz: 

a) O presidente não conservará qualquer contingente de 
forças federaes, nos Estados, desde que contra isso, representem 
os respectivos governadores e camaras legislativas. 

b) Removerá, mediante representação dos mesmos poderes, 
os com mandantes de taes forças. 

c) Só mediante consentimento d'esses mesmos poderes, re
tirará de qualquer Estado as forças, por este creadas e susten
tadas. 

17- Prover a tudo quanto fôr concernente á segurança in
terna e externa e ao bem geral da federação. 

Responsabilidade do Presidente 

Art. 37. O presidente dos Estados Unidos será sujeito a 
processo e julgamento pelos crimes comm uns, perante a Corte 
suprema de justiça, depois que a camara de representantes tiver 
declarado que procede a accusação. 

Decretada esta, ficará o presidente suspenso de suas fU/lc
ções. 

Art. 38. Pelos crimes de responsabilidade, será o presidente 
processado e julgado pelo senado, depois dos tramites acima 
indicados. 

Quando se tratar dos seguintes crimes: traição, peita~ 
suborno ou concussão, dissipação de bens publicos, inter
venção indebita em eleição de qualquer cargo federal ou dos 
Estados, será a accusação do presidente decretada pelo Con
gresso Nacional, competindo ainda o processo e julgamento aC) 
senado, que poderá destituil-o das funcções presidenciaes. 

Uma lei particular definirá a natureza desses delictos. 
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Ministros e Secretarios do Poder E-r:ecutivo 

Art. 39. Os ministros e secreta rios do poder executivo 
ter~o a seu cargo o despacho dos negocios da nac~o, referen
dando os aetos do presidente, sem o que não ter~o taes actos 
effkacia. 

Uma lei determinará os servicos das reparticões, das quaes 
ser~o chefes os ministros. 

A rt. 40. Os ministros serão obrigados a apresentar an
nualmente ao presidente dos Estados Unidos, um relatorio deta
lhado dos negocios da nacão, no que fôr relativo ás respectivas 
pastas. 

Art. 41. Dever~o comparecer ás sessi"ies de cada uma das 
camaras e tomar parte em seus debates, sempre que qualquer 
delJas resolver ouvil·os. 

Art. 42. Serão responsaveis pelos actos que referendarem 
ou que pratica:em, bem como pelos crimes individuaes. 

Serllo processados e julgados nos crimes de responsabilidade 
pela Côrte Suprema de Justica e, nos connexos com os do 
presidente dos Estados Unidos, pelo tribunal competente para o 
julgamento deste. 

A rt. 43. ReceberlIo por seus serviços os vencimentos que 
a lei marcar, sem que possam, emquanto exercerem o cargo, 
perceber augmento ou soffrer diminuiç~o em taes vencimentos. 

SECÇÃO 11I 

PODER JUDICIAL 

A rt. 44. O poder judicial federal será exercido pela 
Côrte Suprema de Justiça, pelas Relações dos Estados e por 
outros tr~ e juizes que a lei crear. 

Aft. 45. Acamara de representantes e o senado tambem 
se constituir1Jo em tribunaes judiciarios, quando tiverem de 
decretar a accusaçlIo e proceder a julgamento dos respectivos 
membros e dos funccionarios referidos nesta Constituição. 

Art. 46. A Côrte Suprema de Justica se comporá de 
juizes eleitos pelas legislaturas dos Estados, dentre os juizes 
que tiverem dez annos de serviço ou d'entre os jurisconsultos 
de notoria ilJustraç~o. Cada Estado dará um juiz. 

Servir~o por doze annos, podendo continuar em funccões, 
emquanto as legislaturas n1l0 os substituirem. 

Art. 47. A Côrte Suprema de Justiça escolherá d'entre 
seus membros, o seu presidente e o procurador geral da Repu
blica, cujas attibuicões ser~o definidas por lei. Organisará sua 
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secretaria, nomeará e demittirá seus empregados. e 'proverá os 
respectivos officios de justiça. 

Art. 48. A' Côrte Suprema de Justiça compete: . 
I. Processar e julgar: . 

a) os respectivos membros, nos crimes de responsabilidade, 
bem como nos communs; 

b) o presidente dos Estados Unidos, nos crimes communs; 
c) os ministros e secretarias do poder executivo. nos crimes 

de responsabilidade e nos communs, que forem connexos com 
os do presidente dos Estados Unidos; . 

d) os ministros diplomaticos, nos crimes de responsabilidaJe 
e communs; 

e) o com mandante em chefe das forças federaes, nos crimes 
de responsabilidade; 

f) os juizes das Relações dos Estados, nos crimes de res
ponsabilidade. 

11. Tomar conhecimento dos processos do art. 5 I 2& parte 
e julgaI-os em gráo de recurso. 

111. Decidir: 
a) as questões suscitadas entre um ou mais Estados ou 

qualquer cidadão e o governo federal, entre dous ou mais Es
tados ou entre estes e algum ou alguns cidadãos de outro 
Estado; 

b) as questões de direito maritimo; 
c) as questões que se levantem sobre a execução desta 

Constituição e das leis federaes; 
d) as questões de ordem civil ou criminal, que possam 

levantar-se em relação aos tratados internacionaes; 
e) as reclamações dos estrangeiros, fundadas na lei pessoal 

ou em contractos com o governo federal ou dos Estados. 
IV. Resolver os cont1ictos entre as Relações ou outros trio 

bunaes, conforme a lei determinar. 
Art. 49. Haverá em cada EstaJo, uma Relação com o 

numero de juizes que a lei determinar. 
Estes serão escol hidos pelo presidente dos Estados Unidos 

em lista triplice, organisada pela Côrte Suprema de Justi(Ja 
com os juizes mais antigos. 

Exercerão as suas funcções por doze armos, e poderão 
continuar, emquanto bem servirem. 

Art. 50. Cada Relação nomeará dentre os seus membros, 
o respectivo presidente e () delegado do procurador geral da 
Republica, cujas attribuições serão definidas em lei. 

Organisará sua secretaria, nomeará e demittirá seus empre· 
gados e proverá os respectivos officios de justiça. 
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Art. 5 I. As Relações tomarão conhecimf'nto de todos os 
processos crimes 011 civeis, segundo a alçada, no civel, que a
lei determinar. 

Suas decisões porão fim aos processos e questões suscita
das nos Estados, menos quanto a I) habeas-corpus, 11) . con
demnações por crimes politícos, 1lI) questões sobre espolios 
deixados por estrangeiros, sempre que, por tratados ou conven· 
(:ões, não esteja providenciado. Nestes casos, poderá haver 
recurso para a Côrte Suprema de Justiça. 

Art. 52. Uma lei determinará as demais attribuições que 
julgar conveniente competirem á Côrte Suprema de Justiça e 
ás Relações dos Estados, e bem assim os vencimentos de seus 
membros e dos empregados das repartições respectivas. 

TITULO 11 

DO ESTADO 

A rt. 53. Cada Estado exercerá todos os poderes que por 
esta Constituição, nllo forem delegados á Federação. 

Art. 54. Fará sua Constituição sob as seguintes bases: 
I. Quanto a organisação de poderes: 
Confiará o poder executivo a uma ou mais pessoas, o 

legislativo a uma ou duas camaras, como entender, marcando o 
prazo de duração do mandato, a época e fõrma de eleiClIo, 
attribuiçães, responsabilidade e vencimentos. 

li Quanto a direitos politicos e individuaes: 
Fará expressa menção de todos os direitos consagrados na 

constituição federal. 
111 Quanto ao regimen eleitoral: 
Adoptará, como condições de capacidade eleitoral activa e 

passiva, para os cargos federaes, a idade de 2 I annos e os demais 
requisitos da constituição federal, podendo, quanto aos cargos 
do Estado, estabelecer gradação de idade, bem como o reglmen 
eleitoral, directo ou indirecto, segundo parecer mais conveniente. 

Art. 55. Creará suas instituições particulares, divisões judi
ciarias e administrativas, elegerá seus legisladores e governadores. 

Art. 56. Organisará a instrucção primaria gratuita, e esta
belecerá as condições em que ella se possa tornar obrigatoria. 

Art. 57. úepois de fixados os limites dos actuaes Estados, 
cada um delles fará suas leis de terras. florestas e minas. 

Art. 58. A disposição do art. 8.°, primeira parte, não inhibe 
o Estado de legislar: I, sobre locação de serviços; sobre im·· 
moveis, de modo a facilitar sua mobilisação, servindo o titulo de 
registro para transferencia do dominio, nos contractos onerosos e 
para a constituiçD:o da hypotheca e anticrése. 
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Art. 59. Emquanto por lei do Congresso Nacional, não se 
proceder á revisão e classificação dos impostos, direitos ou taxas 
que constituem o systema financiai existente, ficam garantidas 
aos Estados as mesmas faculdades orçamentarias que pertenciam 
ás antigas provincias. 

Si, porém, decorridos dois annos depois de approvada esta 
constituição, nenhuma providencia fôr tomada pelo Congresso 
Nacional, ;:ada Estado terá o direito de organisar seu regimen 
financeiro, não podendo, entretanto, decretar impostos de expor
tacão, bem como os de importação sobre productos e merca
dorias procedentes de outros Estados. 

Art. 60. Os titulos e papeis publicos ou officiaes, judiciarios 
ou administrativos de cada Estado, terão fé em outros Estados, 
mediante qualquer formalidade que o Congresso Nacional decretar. 

Art. 61. Cada Estado é obrigado a entregar sem demora 
os criminosos de outros Estados á autoridade que os reclamar. 

Art. 62. Nenhum Estado poderá fazer guerra a outro. Suas 
queixas deverão ser submettidas á Côrte Suprema de Justiça. 
A decisão que esta proferir será mantida pelo governo federal. 

TITULO 111 

DO MUNIOIPIO 

Art. 63. A circumscripção territorial actualmente denomi
nada municípiu, desde que tenha a população de quinze a vinte 
mil almas, poderá ser reorganisada por uma lei do Estado, que 

. conterá, entre outras, as disposições seguintes; 
I Em cada municipio, haverá um conselho, que tomará 

resoluções sobre os assumptos do § IV e um intendente com 
funcções execu tivas. 

O conselho será de eleição popular. A esta poderão con
correr, além dos eleitores, os estrangeiros da circumscripçllo, 
segundo as condições que uma lei do Estado deverá estabelecer. 

O intendente será escolhido pelo governador do Estado, em 
lista triplice organisada pelo conselho. 

11 O poder legislativo do Estado poderá revogar quaesquer 
resoluções municipaes, que offendam os direitos de outros muni· 
cipios ou as leis federaes ou do Estado . 

. O poder judiciario é o competente para conhecer e julg~r 
as mfracções das resoluções municipaes. 

1II O conselho organisará seu regimen de trabalho, as 
repartições que julgar necessarias, nomeará e demittirá os res
pectivos empregados, e elegerá d'entre seus membros, seu pre· 
sidente. 
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IV O conselho tomará deliberações sobre estradas, ruas, 
praças, jardins, logradouros publicos, mercados, abastecimento 
d'agua, serviços de irrigação e de extincção de incendios, illumi
nação, instrúcção primaria e secundaria, creando escolas agrícolas, 
aulas de commercio e de artes, espectaculos publicos, museus 
e bibliothecas populares, hospitaes, policia, hygiene e saude pu
blica, cemiterios, bem como sobre todos os serviços e obras 
peculiares aos interesses e economia do municipio. 

V Fixará annualmente a despeza municipal e estabelecerá 
impostos. ' 

VI Organisará e sustentará uma guarda municipal destinada 
a auxiliar os poderes municipaes, no exercicio de suas funcções. 

VII Procederá ás desapropriações por utilidade municipal, 
na fó~ma decretada por lei do Estado. 

VIII Terá uma agencia de immigração incumbida de prestar 
todas as informações e auxilios aos immigrantes que o quizerem, 
no intuito de guiaI· os em estabelecimento e garantir seus direitos. 

IX Organisará serviços de soccorros aos indigentes,. que, 
por p.nfermidade ou velhice, tornarem·se incapazes para o trabalho. 

Um imposto especial denominado - Taxa dos pobres-
poderá ser votado para esse fim. . 

Art. 64. Uma !ei do Estado marcará as attribuições do 
intendente, poderá ampliar a competencia do conselho e deter
minará o quantum da multa e o tem}:lo maximo de prisão, que 
poderão ser impostos, nas infracções das resoluções municipaes. 

Art. 65. Se duas Oll mais localidades contiguas, que, isola
damente contendo numero de habitantes inferior ao referido no 
art, 63, unidas o completarem, poderão se organisar na fórma 
dos artigos antecedentes. 

Art. 66. O municipio, que contiver o dobro ou mais da 
população do art. 63, poderá dividir-se para formar nOvos. 

TITULO IV 

no OIDAnAo 
SECÇÃO I 

DAS QUALIDADES DE BRASILEIRO E DE CIDADÃO 
BRASILEIRO 

Art. 67. E' brasileiro: 
lOque tiver nascido no Brasil, ainda que o pae seja es

trangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua naçlo. 
11 O filho de pae brasileiro e o legitimo de mãe brasileira, 

nascido em paiz estrangeiro, quando estabelecer domicilio na 
-Republica .. 
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III O filho de pae brasileiro, que estivesse em paiz es
trangeiro ao serviço da Republica, embora não venhaestabe
lecer domicilio no paiz. 

IV O estrangeiro que, se achando no Brasil, no dia. da 
proclamação da Republica, não declarar até 15 de maio do cor
rente anno, que prefere conservar a sua nacionalidade, na forma 
do decreto do governo provisorio, de 15 de Dezembro de 1889. 

V O estrangeiro que possuir bens immoveis no Brasil e 
fôr casado com brasileira ou tiver filhos brasileiros, salvo se 
manifestar, perante a autoridade que a lei designar, a intenç~o· 
de conservar a sua nacionalidade. • 

VI O estrangeiro naturalisado. 
Art. 68. E' cidadão brasileiro todo aquelle que, possuindo 

qualquer das qualidades do art. 67, tenha a idade de 2 I an
nos completos e esteja alistado eleitor. 

Não poderão ser alistados eleitores: 
I Os mendigos; 

11 Os analphabetos; 
III As praças de pret do exercito e da armada e as de 

qualquer instituição militar, creada e sustentada pelos Estados; 
VI Os religiosos de ordens monasticas, companhias, con

gregações ou communidades de qualquer denominação, uma vez 
que seus membros sejão ligados por voto de obediencia ou regra 
ou estatuto que importe ,a perda ou o sacrificio irrevogavel da 
liberdade. 

Art. 69 Suspende-se o exerci cio dos direitos de cidadão 
brasileiro : 

I Por incapacidade physica ou moral; 
II Emquanto durarem os effeitos de qualquer candem

nação criminal. 
: Art. 70 Perde os direitos de cidadão brasileiro: 

lOque se naturalizar em paiz estrangeiro; 
II O que sem licença do Congresso Nacional, acceitar em

prego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro; 
III O que for banido por sentença. 
Art. 71 A perda dos direitos de cidadão não é irrevo

gavel. Uma lei do Congresso Nacional estabelecerá as condi
ções de rehabílitação. 

SECÇÃO 11 

DEOLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 72 A presente constituição garante a todos, estran
geiros, brasileiros naturalisados e cidadãos brasileiros - a invi

,~Iabilidade dos direitos individuaes e civis que tem por base a 
liberdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes: 
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Todos são iguaes perante a lei, que não terá effeito 
retroactivo. 

11 Ninguem pode fazer ou deixar drt fazer alguma cousa 
senão em virtude da lei. 

III Todos podem communicar seus pensamentos por pa
lavras e escriptos e publicaI-os pela imprensa, sem dependencia 
de censura, responsabilisando-se pelos abusos que com meterem no 
exercicio d'este direito, nos casos e pela forma que a lei 
determinar. 

IV Todos podem professar, privada ou publicamente 
qualquer religião, uma vez que não ataquem a soberania na
cional, nem perturbem a paz publica. 

V Todos podem conservar-se no paiz ou d'elle sahir, 
levando comsigo seus bens, salvo prejuizo de terceiro e guar
dados os regulamentos policiaes. 

V I Todos teem em sua casa, um asylo inviolavel: nella 
não se poderá entrar sem seu consentimento, salvo quando fôr 
devido soccorro a pacientes de crimes ou desastres ou que se 
tenha, por mandado legal, de apprehender qualquer instrumento 
de crimes ou prender algum criminoso. 

VII Ninguem poderá ser preso, senão em caso de flagran
te delicto ou em virtude de mandado judicial, excepto nos casos 
declarados em lei; nem conservado na prisão sem culpa for
mada, ou se tiver prestado fiança idonea, nos casos em que a 
lei permittir. 

VIII Ninguem será sentenciado, senão pela autoridade 
competente, em virtude de lei anterior e na forma por ella 
prescripta, sendo garantidos todos os meios de defesa, a come
çar pela entrega, dentro de 24 horas, de uma nota assignada 
pela autoridade e da qual constará o motivo da prisão e os no
mes do accusador e das testemunhas. 

A pena não passará da pessoa do deliquente. 
IX E' garantido o direito de propriedade em toda a sua 

plenitude, salvo o caso de dasapropriação por utilidade pu
blica, com previa indemnisação. 

X E' permittido todo genero de trabalho, industria ou 
commercio, uma vez que não se opponha á moralidade, segu
rança ou saude publica. 

XI Os inventcres terão a propriedade de suas desco
bertas e producções; compete-lhes o privilegio exclusivo tem
porario. 

XII E' inviolavel o segredo da correspondencia. A rei 
determinará a responsdbilidade da administração dos correios ou 
de outra qualquer encarregada de transmitil-a. 
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XlII E' facultado a todos apresentar verbalmente ou 
por escripto, a qualquer dos tres poderes, reclamações, queixas 
ou petições e expôr qualquer infracção desta Constituição ou 
de outra lei, promovendo perante a autoridade competente a 
effectiva responsabilidade do infractor. 

XIV E' garantido o direito de reunião e associação, sem 
armas e para tins uteis. 

Art. 73 A declaração de direitos do artigo antecedente 
não importa res~ricção dos demais direitos civis e individuaes ou 
das garantias, que possam ser consideradas, como resultantes 
dos principios desta Constituição. 

Art. 74 Alem dos direitos civis e individuaes, compete ao 
cidadão brasileiro o direito de voto activo ou passivo e o de 
exercer cargos publicas federaes, dos Estados ou Municipios. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES E :SUPPLEMENTARES 

Art. 75 O Congresso Nacional organisará todas as leis 
que forem necessarias para a execução dos preceitos d 'esta 
Constituição. 

Art. 76. O Congresso fará uma lei estatuindo o processo 
d~ alistamento de eleitores e das eleições para cargos federaes, 
estabelecendo as incompatibilidades entre os cargos e capacidade 
passiva eleitoral. 

Art. 77. Os cidadãos que exercerem tuncções de qualquer 
dos tres poderes constitucionaes, não poJerão exercer as de outros. 

Art. 78. O habeas-corpus terá applicação a todos os casos 
de violencia ou constrangimento á liberdade individual, salvo 
o caso do artigo seguinte. 

Art. 79. Em caso de commoção interna ou de guerra ex
terna, que ponha em perigo a execução d'esta Constituição ou o 
exercicio de· qualquer auctoridade por ella creada, será declarada 
em estado de sitio, qualquer parte do territorio nacional, e ahi 
ficarão suspensas as garantias constitucionaes. 

Esta declaração competirá, na ausencia do Congresso Nacio
nal, ao presidente dos Estados-Unidos, que não poderá con
demnar por si nem applicar penas, mas se limitará, a respeito 
das pessoas, a providencias tendentes: -

I. á detenção, em qualquer logar que não sejam carceres 
nem prisões destinadas aos réus communs; 

11. á retirada para um ponto qualquer do territorio nacional. 
Art. 80. Os brasileiros são obrigados a pegar em annas 

em defeza da patria. . 



A rt. 8 I. Ninguero será isento de contribuir para as despe
zas publicas, na fórma que fôr prescripta por lei. 

Art. 82. Os processos findos em materia crime poderão 
ser revistos, em qualquer tempo, pela Corte Suprema de Justica, 
para o fim de ser reformada ou confirmada a sentença condem
natoria. 

A lei marcará os casos e a forma de revisão, devendo ser 
sempre ouvido o procurador geral da Republica. 

A revisão poderá ser req'Jerida pelo se~tenciado ou por 
qualq uer pessoa do povo, ou ex-dficio, pelo referido procurador. 

Art. 83. Nenhuma lei poderá restabelecer as penas aboli
das pelas leis vigentes; fica extincta a de galés, e a de prisã~ 
nllo excederá de 20 annos. Os trabalhos a que os reos forem 
condemnados serllo feitos no recinto das prisões. 

Art. S4. O mandato de representantes será revogavel em 
qualquer tempo, mediante proposta de um terço e votação de 
tres quartos dú numero de eleitores da circumscripção eleitoral 
a que pertencerem. 

Igual direito compete ás legislaturas dos Estados, em rela
ç:Io aos senadores. 

Art. 85. A sanção de que falla o art. 26, entender-se-ha 
negada, se o presidente dos Estados·Unidos não se declarar no 
prazo de dez dias. 

A rt. 86. Os represen tantes e senadores deverão prestar a 
affirmação de observar esta Constituição e bem cumprir seus 
deveres. Igual aftirmaçllo deverão prestar os funccionarios publi
cos sem excepçllo. 

Estes serão responsaveis pelos abusos e omissões pratica
dos no exerci cio de suas funcções, bem como por nllo fazer~m 
effectivamente responsaveis seus subalternos. . 

Art. 87. Emquanto nllo se proceder ao recenseamento da 
população da Republica, os membros da camara de represen
tantes serão em numero de 225, distribuidos pela forma seguinte: 

S. Paulo,................ 2,5 
Minas Geraes............. 25 
Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Pernambuco. . . . . . . . . • . . .. 20 

Bahia. .. .. .... .......... 20 

Rio de Janeiro.... ....... 20 

Rio Grande do SuL.... . . . 20 

Maranhão ............. , . . 8 
Ceará ........ " .. , ..••. 8 
Districto Federal.......... 8 
Parahyba. . . . . . . . . . . . . . . . 6 



Alagoas ........ ',' ...... ',' 6 
Amazonas.. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sergipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Piauhy.................. 4 
Rio Grande do Norte...... 4 
Espirito Santo............ 4 
Santa Catharina.......... 4 
Govaz................... 4 
Marto Grosso............. 4 

Art. 88. Continuam em vigor, até que sejam revogadas, 
as leis do antigo regimen, quando explicita ou implicitamente 
não forem contrarias á forma de governo adoptada por esta 
Constituição, aos preceitos d'esta ou aos principios que forem 
cOflsiderados seus corollarios. 

Art. 89. A interpretação por via de autoridade ou como 
medida gerat pertence ao poder legislativo. 

Art. 90. As forças federaes serão formadas de voluntarios 
ou de contingentes que dará cada Estado, a quem compete 
chamar a serviço os cidadãos que se acharem nas condições 
prescriptas pela respectiva legislatura. 

Art. 91. Nenhuma força armada poderá fazer requisições. 
Art. 92. A jurisdicção militar só se tornará effectiva para 

osdelictos e faltas, em connexão directa com a disciplina militar. 
Art. 93. A lei annua de força publica determinará o modo 

de distribuição e emprego das tropas federaes, de maneira a 
não haver, em tempo de paz, commandús militares fixos e per
manentes, senão nas fronteiras, fortalezas, arsenaes, quarteis e 
dep()sitos que serão estabelecidos longe dos centros populosos. 

Art. 94. A presente Constituição poderá ser reformada, em 
qualquer de suas partes, por proposta de dous terços do numero 
de representantes e senadores, em qualquer legislatura. 

A proposta passará por tres discussões. A pprovada esta 
por tres quartos do r.umero de representantes e de senadores, 
prevalecerá, corno parte integrante da mesma Constituição, sendo 
publicada, com as assignaturas dos presidentes e secreta rios de 
cada uma das camaras. 
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TITULO I 

A PAT .dIA E o TERRITORIO 

Art. I. o A patria é uma e o seu territorio indivisivel. 
Art. 2. o Compõe-se de Estados, Districto Federal, proviu

ciJS e territorios. 

TITULO 11 

UNIDADE E FEDERAÇAO 

CAPITULO I 

Direito publico federal 

Art. 3.' O governo do Brazil é representativo, federal e 
republicano, conforme esta constituição. 

Art. 4. o fados os poderes são orgãos necessarios do corpo 
social, mas cada qual e todos conjuntamente funccionam. em 
beneficio da communhJo brazileira, sem prejuizo da liberdade 
individual. 

Art. 5. o Cada Estado governar-se-ha por suas proprias 
leis constitucionaes e ardi na rias, com a restricção de amoldai-as 
ao systema republicano e de respeitar e fazer jurar e respeitar 
sobre as suas proprias leis, 05 preceitos da Constituição Federal. 

A rt. 6. o O poder feJeral sô pôde intervir no governo dos 
Estados, para garantir·1I1es a fôrma republicana, a sancção das 
sentenças federaes, se fôr contrariada pelo mesmo governo, é, 
em caso de com moção interior, para restabelecimento da ordem, 
~ob reclamação do governo do Estado. Se circumstancias extra-
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ordinarias obrigarem a suspensão das garantias constituchH\at\'\. 
o poder federal, durante aquellas cirCl1mstancias. assumirá dire, 
ctamente o governo do territorio, declarado em estado dt sitio. 
Dando-se invasão estrangeira. o governo federal nao "uece ~1e 
prévia reclamação do governo do Estado. 

A rt. 7. o Fóra dos casos do artigo precedente. exclusiva
mente o poder judiciario tem compdencia para conhect'f e de· 
cidir, mas sempre em esp~cie, de toda e qualquer infracçao 
desta Constituição. 

Art _ 8. o Provinda é a cin.:umscrip~-!lLl. cuja organisaçllo ~ 
regulada pelo governo da Unilto e cuja administulí.'!tO dell~ 
depende directa ou indirectamente. O Territorio é formado de 
terras devolutas ou não, que pertençam â Unillo. e onde o 
governo e a administr::Jçllo, em geral e em particular, dependem 
immediatamente do poder federal. O Congrt'sso, por leis espe
ciaes a cada provinda e. a cada territorio, tendo em vista a 
variedade de condições, proverá a sua organisa,no e adminis
tração. 

Art. 9. o Novo estado, provincia Oll territorio poderá for
mar-se de qüaesquer porções de territorio nadonal, ainda de 
differentes categorias, sempre que o decretar o Congresso, n!lo 
havendo opposição de estado interessado nem viol<lç1l0 de norma 
constitucional. Mas, o territorio, que contiver um milhlto de 
habitantes e área pelo menos igual á menor dos actuaes esta
dos, poderá, com a approvação do Congresso, constituir-se esta
do, sem embargo de opposição de outro ou mais estados, desde 
que nenhum destes fique com menor populaçllo nem menor 
area. 

Art. 10. Quando um estado, por não lhe bastar a renda 
propria aos serviços indisr:ensaveis da sua existencia autonoma, 
e esgotadas as combinações autorisadas no artigo anterior, im
petrar auxilios da União, entende-se espontanea e immediata
mente classificado como provinda, e assim o referendará o pre
sidente da Republica. Os senadores do ex-Estado perderão in 
conlinmti as suas cadeiras no senado, e o Congresso dará á 
nova provincia os subsidios compativeis ás forças do orçamento 
federaL 

A rt. I I. As provincias e os territorios não concorrem á 
eleição presidencial. 

A rt _ 12 _ A s províncias têem di reito a enviar represen
tantes á camara dos deputados, mas esses representantes s6 
poderão votar em materia de impostos e alistamento militar, 
nunca nas questões que entenderem com exercicio magestatico 
da soberania dos Estados Unidos do Brazil. Não poderão enviar 
representantes ao senado_ 
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Art. 1 ~. Os territorios podem nomear ou eleger deputados, 
mas o voto lhes é interdicto em qualquer materia. 

Art. 14. O governo federal ou nacional poderá funccionar, 
em qualquer lagar do territorio extraordinariamente, quando o 
exigir o bem da nação, mas ordinariamente, a séde do governo 
será na capital da Republica. 

Art. 15. O territorio do districto federal, onde assentará 
a capital da União, não será superior em extenção ao actual 
municipio neutro, e o seu poder legislativo e executivo, assim 
como a sua administração mediata ou immediatamente, ficam a 
cargo do presidente da Republica. 

Art. 16. Este territori,> e a capital da Republica serão 
escolhidos por lei do Congresso. Cahindo a escolha dentro dos 
limites de um ou mais Estados, será preciso o assentimento 
destes; mas a área cedida ficará desligada e independente, em
quanto não fôr dahi transferida a capital federal, voltando, se () 
fôr, a incorporar-se no Estado ou Estados, a que pertenceu em 
todo ou em parte, salvas as hypotheses do art. 9·. 

Art. 17. Afóra as limitações expressas nesta Constituiç1lo, 
todas as regalias e todas as referencias feitas aos Estados es
tendem-se tambem ao districto federal, autonomo como aquelles, 
e pOIS, não póde o governo nacional custear pelo thesouro da 
União as despeza!> do districto federal, que não revestirem o 
caracter de despeza propriamente nacional ou federal. 

A r _ 18. Pertence ao governo federal taxar a importaç1l0 
estrangeira, á chegada, e sómente nas fronteiras da Naç1lo, ma
ritimas, fluviaes ou terrestes. 

Art, 19. O Estado póde lançar impostos sobre a mercadoria 
estrangeir~, que n'elle entre, para consumo de seus habitantes, 
não, quando com destino para fóra. 

Art. 20. O imposto de exportação não pertence á Uni1lo; 
mas o Estado só póde lançar sobre a mercadoria nacional em 
exportação para o estrangeiro e quando producto do mesmo 
Estado. 

Art. 21. São prohibidos os impostos de transito sobre mer
cadorias importadas e exportadas, de que faliam os dois artigos 
antecedentes, e sobre seus vehiculos. 

Art. 22. Os impostos sobre entradas e sahidas de navios, 
não pertencem aos Estados. E' livre o commercio de cabotagem 
das mercadorias nacionaes e estrangeiras, que já pagaram o im
posto d~ importação. 

I\rt. 23. Tanto o governo federal como o do Estado póde 
impôr contribuições dlrectas e sobre materia já tributada por 
outro; mas, salvo, quanto a esta ultima hyj.1othese, accôrdo 
para um imposto prohibitivo, cada governo terá em considera-
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ção a força do contribuinte, respeitará a precedencia de outro e 
~ó accumulará em ultimo recurso. 

Arr. '24. Os Estados não podem lançar sobre cargos e bens 
da União, e vice·versa· 

Art. 25. Os direitos postaes e os do sello do papel perten
cem á União; mas, tratanjo-se de acto de exclusiva jurisdicção 
do Estado, póde este crear sobre o papel, um imposto proprio, 
sem prejuizo do direito da União. 

Art. 26. Não compete ao governo federal o imposto terri
to'rial nos Estados, nem o de transmissão de propriedade. 

Art. 27. O sub-sólo e os terrenos de martnha nos Estados, 
não pertencem a União. 

Art. 28. Cada Estado é inteiramente livre, na distribuição 
ou classificação de suas rendas entre si e suas subdivisões admi
trativas ou locaes. 

Art. 29. O serviço de hygiene publica, não sendo nos por
tos maritimos, nos fluviaes, onde existam alfandegas federaes, 
nas fronteiras, em geral nas partes do territorio, administradas 
pelo governo fejeral, compete aos Estados. 

Art. 30. O governo federal não póde curar da instruçção 
primaria nos Estados. 

Art. 3 l. A legislatura sobre estradas de ferro, sobre o com
mercio e navegação interior, pertence tanto á União como aos 
Estados, determinando o congresso por leis ordinarias, a esphe
ra de cada competencia neste particular; mas não póde o go
verno federal dar garantias de juros, subvenção, privilegio de 
zona ou qualquer outro a nenhuma em preza de viação ferrea. 

Art. 32. Os Estados podem celebrar entre si ajustes, sem 
caracter politico, sobre materia de suas attribuições e de seu 
mutuo interesse, para combinar reciprocamente os seus serviços 
regular a gerencia, dos seus negocias communs, mediante appro
vação do accôrdo relo congresso. Esse accôrdo será communi
cado ao poder executivo, e entrará em vigor, declarando este 
não haver materia que mereça revisão do Congresso. 

Art. 33. Exclusivamente ao poder federal compete legis
lar sobre moeda, sua cunhagem, emissão, falsificação. clr(ula~ão; 
sobre pesos e medidas; sobre commercío e navegação exterior; 
sobre fallencia; sobre documentos da nação; sobre direitos poli
ticos; e sobre os direitos civis federaes, adiante menciollados, sem 
violal·os em essencia. 

Art. 34. Não podem os estados legislar sobre armamentos 
de navios de guerra, levantamento de forças militares, r.omea
ção e recepçã,) de agentes estrangeiros. Entretanto, no caso de 
invasão exterior ou perigo imminente e que não permitta de-
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mora, podem os estados armar navios e exerci tos, dando imme
diata communicação ao governo federal. 

Art. 35. Podem os estados organisar mil icias, armai-as, ad
ministrai-as, dirigi l-as, nomear seus chefes ou officiaes, mas o 
armamento e a disciplina serão sempre prescriptos pelo congres
so. Nos <;asos do art. 6' póde o governo da União mobilisar em 
parte ou totalmente as milícias dos estados, reunil-as, alterar
lhes a organisação, nomear, remover e demittir livremente os 
offlciaes, emquanto durar a necessidade do serviço nacional. 

Art. 36. As expressões «Brasil, Estados Unidos do Brasil, 
Federacão, Nacão, Uni:Io ou Republica Brasileira» podem ser em
pregadas indistinctamente para exprimir o governo federal, a 
~lnidade do territorio, do povo brazileiro, da opinião nacional. 

Art. 37. Os poJeres expressamente recusados á União 
n'este capitulo, porem n110 atrihuidos expressamente aos estados, 
pertencem a estes, competindo-lhes usar ou não d'elles, confe
ril-os, ou reconheceI-os como do dominio particular em cada es
tado. Mas os poderes que não estão expressamente attribuidos 
aos estados e não se deduzem evidentemente dos attribuidos, 
nem s1l0 recusados expressamente á União, entendem-se reserva
.:los a esta Oll ao povo brazileiro. 

CAPITULO 11 

Direito politico f~dera! 

Art. 38. E' cidadão brasileiro; 
I. O que tiver nascido no Brasil. desde que o pai estran

geiro não resida a servico de sua nação. 
11. O que tiver nascido no estrangeiro, estando o pai a 

serviço do Brasil. 
m. O que tiver nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe 

hrasileira, e que vier residir na Republica. 
IV. O que tiver na~cido fóra do Brasil e que, aqui residindo 

na fopoca da proclamação da Republica ou naquella em que co
meçar a vigorar esta Constituiç!ro, não declarar, dentro de 6 
mezes seguintes á segunda época, que prefere manter e sua na
<ionalidade de origem. 

V. O estrangeiro naturalisado, conforme lei federal. 
VI. O estrangeiro residente ou não, no Brasil, que prestar. 

serviço relevante á humanidade, especialmente á Republica Bra·· 
sileira, e que merecer do Congresso esta honra, ficando enten
dido que não perderá os fóros de sua nacionalidade, 

A rt. 39. Não é cidadão brasileiro: 
I O naturalisado em paiz estrangeiro, 
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II O que, sem licença do governo federal, aceitou emprego, 
pensão ou condecoração de governo estrangeiro. 

III O banido por sentença. 
Art. 40. Su~pende-se o exerci cio de funcção politica federal 

por sentença condemnatoria a prisão ou degredo, emquanto du
rarem os seus effeitos. 

Art. 41. Não compete aos Estados imposição de pena de 
banimento e de desterro. 

Art. 42. A traição contra a nação consistirá em pegar em 
armas contra ella ou ligar-se a seus inimigos, prestando-lhes 
auxilios e socorros. O Congresso fixará a pena de tal delicto, 
que não acarretará a degradação do sangue, nem a infamia ou 
a confiscação passarão da pessoa do condemnado. Continúa 
abolida a pena de morte por motivo politico. 

Art. 43. O direito politico de petição, de reunião e de 
associação, é garantido a todos os cidadãos brasileiros, que podem 
denunciar, individual ou collectivamente, qualquer infracção da 
Constituição, requerendo perante a autoridade competente, a 
effectiva responsabilidade dos infractores. 

Art. 44. O estrangeiro não póde exercer cargo algum federal 
de caracter politico. O naturalisado póde exercer qualquer, 
federal ou não. 

Art. 45. Nenhum Estado póde estabelecer differenças entre 
o nascido no seu territorio e outro cidadão brasileiro. 

Art. 46. O cidadão naturalisado não é obrigado ao serviço 
militar, durante 6 annos, a contar da data legal da naturali
sação, salvo se exerce ou exerceu, durante esse prazo, cargo, 
federal ou não, de ordem politica. 

Art. 47. Fica abolido o recrutamento militar; o alistamento 
no exercito e na marinha será voluntario. Não havendo volun
tarios que preenchão os claros das forças de terra e mar, far-se-ha 
sorteio. Em caso de perigo imminente á patria ou de guerra 
declarada, podem ser chamados ás armas todos os cidadãos 
maiores de 2 I annos. Em tempo de paz, o serviço militar 
obrigatorio não excederá de sete aonos. 

Art. 48. Nilo pertence á União legislar sobre capacidade 
eleitoral nos Estados e no districto federal. O voto descoberto 
nunca será, como tal, consider:Ido nullo. 

Art. 49. Não póde ser nomeado ou eleito: 
I. Deputado, quem não tiver 2 I annos completos, e domicilio 

desde dous annos, a contar do dia da eleição, no Estado que o 
eleja. 

11. Senador, quem não houver completado 35 annos. 
111. Juiz Federal, quem não houver completado 2 5 annos~ 

e 30 para o Supremo Tribunal de Justjca. 
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I V. Presidente ou vice-presidente da Republica, quem até 
o dia da elei,ão, não tiver 35 annos completos. 

Art. 50. Não podem ser eleitores de presidente da Repu
blica nem de vice-presidente os cidadãos de qualquer maneira 
remunerados pelo thesouro federal e os menlbros das communhões 
rt"ligiosas, com voto de obediencia a autoridades ecclesiasticas, 
estrangeiras, seculares ou congreganistas. 

CAPITULO III 

Direito federal privado 

Art. 51.. O individuo humano é inteiramente livre em sua 
acção, desde que não offenda o direito de outro. 

Art. 52. Ninguem póde ser obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virtude de lei. 

Art. 53. Todo o individuo póde apresentar ao Congresso 
e ao Poder Executivo reclamações, queixas e propostas concer
nentes ao direito federal privado. 

Art. 54. Todos são iguaes na sociedade, e o merito indi· 
vidual não devendo ficar sujeito ao criterio do poder, é este 
incompetente para estabelecer qualquer especie de titulos de 
nobreza. 

Art. 55. Todos podem communicar os seus pensamentos 
por palavras e escriptos e publicai-os pela imprensa. A lei 
determinará, tão casuisticamente quanto possivel, as fórmas pelas 
quaes possa ser offendida esta liberdade, e proverá á verifica,ão 
facil e prompta do autor real do escripto e á sua effectiva respon
sabilidade pessoal. 

A rt. 56. E' livre o exercicio de qualquer religião, respei- } 
tados a moral e os costumes, já conquistados pela civilisação. ' 
Em todo o territorio da Republica, será impedida subven,ão 
official directa ou indirecta, a qualquer serviço religioso ou de 
culto; será garantida a liberdade das ordens religiosas, emquanto 
n110 offenderem a missão politica da Republica; e livres serão 
os templos e cemiterios religiosos, guardados os regulamentos 
sanita rios, policiaes e posturas locaes. 

Art. 57. E' ampla a liberdade de ensinar e de aprender, 
abolidos os privilegios academicos de toda especíe, sem prejuizo 
do ensino official que não viole a igualdade de condições com 
o ensino particular. O en~ino nITo póde ser obrigatorio e a 
ihstrucção pub!ica primaria será sempre gratuita. 

Art. 58. A liberdade pessoal e de locomoção é de garantia • 
federal, podendo cada qual transitar e vagar. por todo o terri-. 
torio nacional e sahir delle, como· lhe approuver, sem constran-
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gimen10 de especie alguma, só reprimidos. os actos offensivos 
ao direito ou liberdade de outrem. 

I. E' inteiramente livre o uso das armas. 
11. Ninguem está isento dos onus e contribuições civis e 

militares, sem que possa allegar privilegio algum nem impedi
mento religioso, salva a excepção do art. 46. 

111. O fôro é commum, com as restricções constarites desta 
Constituição (lU originadas da natureza da lei militar. E' licito 
o juizo arbitral. 

IV .. Todos tem, em sua casa, um asylo inviolavel. De 
noite nãD se ;:,oderú entrar nella, senão por seu consentimento 
ou para o defender de incendio ou inundaç~o ; e de dia, só será 
franqueada a sua entrada, nos casos e pela maneira determi
nados na lei. 

V. E' sagrado o segredo das cartas e dos telegrammas, 
sendo a administraçao rigorosamente responsavel por qualquer 
infracç1'!o desta garantia. 

VI. A não ser em tlagrante delicto ou depois de culpa for
mada, ninguem póde ser preso, senão por ordem escripta de 
autoridade responsavel, devendo em tal caso, ser-lhe declarado, 
dentro de brevissimo prazo, o motivo da prisão, o nome do 
accusador e a natureza da prova. 

VII. O preso póde livrar·se solto, mediante fiança razoavel 
pela maneira e nos crimes estabelecidos na lei. 

VIII. O habtas.cor/ms é de garantia federal e estende-se á 
ordem de prisão de qualquer autoridade júdiciaria, policial, admi
nistrativa ou militar, desde que a desta não seja por infracção 

. da lei militar, praticada por militar. 

IX. Os processos dos quaes resultarem penas infamantes 
Dara os réos poderão ser revistos, depois de cumprida a sentença, 
salvos os casos de prisão perpetua, em que a revista não póde 
ser negada, passados 7 annos, nem de então em diante de 3 em 
3 annos, a datar da ultima. A revisão póde ser requerid" por 
qualquer, e os motivos do perdão ou commutação, assim como 
da recusa, serão sempre publicados. O rlireito de graça nos 
E!stados, nãn pertence á U nilIo . 

X - Ninguem será sentenciado senão por autoridade com
petente, por virtude de lei anterior e na forma por ella pres
cripta_ 

XI - Os crimes propriamente ditos serão sempre julgados 
pela justiça local; se não tiverem sido commettidcs em ne
nhuma localidade, o julgamento terá lugar, onde o congresso 
designar. 

XII - A extradição de criminosos é de obrigaça:o recipro(a, 
entre todos os Estados e a União. 
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Art. 59 E' permittida a liberdade do trabalho, da in
dustria e do commercio, e garantida a propriedade. 

Esta, mediante prévia indemnisação do seu valor, póde ser 
desapropriada, por motivo de utilidade publica. 

I - Os autores e inventores terão a propriedade de suas 
obras e descobertas. 

11 - E' garantido a todo particular appellar para o au
xilio dos seus semelhantes e, portanto, nenhuma lei se poderá 
fazer, prohibindo a mendicidade. 

111 - Não se póde expor ao consumo substancias deterio
radas ou nocivas, com illusão do consumidor. 

Art. 60 As garantias e direitos taxados nesta constituição 
e outros ja consagrados em leis anteriores e conquistados pela 
consciencia e costumes nacionaes, obrigão a todas as autori
dades judiciarias, federaes ou não, que os respeitarão e appli
carão. Quanto ás garantias ou direitos não especificados, com
pete aos estados legblar sobre elles. 

Art. 61 Poder algum, social ou politico, federal ou não, 
constituinte ou constitui do, poderá offender essas garantias 
e direitos, que são a base da sociedade brazileira e estão aci
ma de qualquer manifestação popular ou individual. 

Art· 62 Nenhuma lei de direito privado tem effeito re
troactivo, mas não ha direitos adquiridos contra a retroacti
vidade das leis de direito publico Dolitico e administrativo, 
salvo ao legislador resalvar por equidade as condicções mate
,iae, dos funccionarios affectados pela lei. Esta resalva, quanto 
a cargo federal, basear·se-a na invalidez do funccionario ou na 
Jifficuldade de encontrar immediatamente outra collocação. Em 
ambas as hypotheses, a lei pagar·lhe-ha os vencimentos, por 
inteiro ou não, mas na segunda, a resalva não ultrapassará o 
prazo de cincos annos. 

A r!. 63 As actuaes leis civis, commerciaes e penaes, 
assim como as que se referem aos respectivos processos, con
tinuarão a vigorar em todo o territorio da republica, emquanto 
não modificadas, revogadas ou substituidas, em cada estado por 
seus competentes poderes. 

Art. 64 Quando alguma alteração fôr votada por um es
tado ou pelo districto federal, os contlictos abertos pela auto
nomia das leis serão regulados pelas doutrinas e preceitos do 
direito internacional privado, no que forem adaptaveis, a juizo 
do congresso. 
: , Art. 65 E' garantida a independencia de cada estado na 
regulamentação do processo do direito federal privado, e igual
mente são legitimas as praticas costumeiras locaes, ainda de
r6gatorias do processo federal, uma vez que, em realidade, o di-
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reito não seja ferido, a juizo, sempre em especie, da magistra
tratura encarregada de applical·o. . ., 

Art. 66 O congresso continuará a legislar sobre aireito 
civil, commercial, cu criminal para toda a União, ou para aquelles 
estados que não os modificaram, ou para todos, naquelles pon: 
tos não cogitados pelo poder legislativo do Estado, garantid~ 
sempre a este o direito á alteração. 

Art. 67 Nos dominios da União que não constituão ter: 
ritorios, destinados á construcção de fortes, depositos de pol
vora, arsenaes, estaleiros e outros estabelecimentos, os habitantes 
e empregados residentes são sujeitos á jurisdicção civil dos es
tados, em que se acham encravados aquelles dominios. 

Art. 68 Os actos publicos e os procedimentos judiciaes" 
revestidos de todas as condicções legaes de validade em um es
tado, gozarão de inteira fé em qualquer parte do territorio e 
vice-versa. O congresso póde, por leis geraes, determinar a: 
fórma probatoria desses actos e procedimentos e os effeitos Ie
gaes que produzirão. 

TITULO III 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

DAS CAMARAS 

Art. 69 O poder legislativo é exercido pelo congresso com 
a sancção, em regra, do presidente da republica, e compõe-se 
de duas camaras: a dos deputados e a dos senadores ou senado. 

Art. 70 As camaras reunir-se·hão todos os annos, de I

de Maio a 39 de Setembro, salvo prorogação ou convocação 
extraordinaria. 

Art. 71 A eleição para senadores e deputados será feita 
simultaneamente em todo o paiz. 

Alt. 72 As -5essões serão publicas, salvo se o contrario 
exigir o bem da nação, a juizo da maioria dos membros pre
sentes. 

Art. 73 A sessão não será aberta sem a maioria dos 
membros, porém a minoria, pela maneira que o estabelecer o 
regimento, poderá compellir os ausentes ao comparecimento. 

Art. 74 Nenhuma camara poderá suspender as suas 
sessões por mais de tres dias, nem realizai-as em lugar diverso 
daquelle em que deve funccionar, sem o consentimento da 
outra. 

Art. 7S O mandato não é imperativo, mas de confiança, 
e cessará, retirada esta, por quem de direito, em voto desco-
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berto, ou demittindo-se expressamente o proprio mandatario; em 
qualquer caso, ha lugar nova eleição, sujeito o senador então 
eleito á condici;ão do demittido, quanto á extincção do mandato 
nQ ttiennio respectivo .. 

Art. 76 Cada membro do congresso, prestará juramento, 
conforme a sua consciencia, de bem desempenhar os deveres do 
Largo. 

Art. 77 Nenhum membro do congresso, emquanto durar 
Q mandato, poderá acceitar do poder executivo emprego ou com
missão remunerada, nem quem occupe tal emprego ou com
missão pôde ser eleito membro do congresso, salvo no primeiro 
::aso, consentimento da respectiva camara, por maioria dos votos 
presente!'>. 

Art. 78 Cada camara formará de seu seio commissões 
correspondentes ás repartições ou distribuições dos serviços do 
poder executivo, que faça o presidente da republica por um ou 
mais secretarias da nação. 

Art. 79 Cada legislatura durará tres annos. 
Art. 80 Não se pode ser membro de ambas as camaras; 
A rt. ~ I Será obrigada a votação nominal, em cada ca-

mara ou no congresso, sempre que o requerer um quinto dos 
membros presentes. 

A rt. 82 A sessão de abertura e a de encerramento serão 
perante as camaras reunidas, na forma do regimento interno. 

Art. 83 Na reunião das duas camaras, o presidente do 
senado dirigirá os trabalhos, tomando assento indistinctamente 
senadores e deputados. 

A r1.. 84 Dous terços dos presentes em cada camara ou 
congresso, poderão reprehender qualquer deputado ou senador, 
suspendel-o do exercicio das funcções e até excluil-o do seio 
da camara, por máo procedimento, no recinto ou incapacidade 
superveniente; neste caso, haverá nova eleição e nulla será a 
primeira reeleição do senador ou deputado expulso: o senador 
substituto incide na condição do final do art. 75. 

Art. 85 Nenhum membro do Congreso pode ser interro· 
gado e processado, pelas opiniões que haja emittido no exer
cicio de seu mandato, salvo por injurias. 

Art. 86 Membro algum do congresso pôde ser preso du
rante o periodo de cada sessão annual, ordinaria ou não, salvo 
por crime politico ou em caso de flagrante delicto que mereça 
pena de morte, ou outra infamante ou afflictiva, do que se 
dará contll á camara respectiva com a informação summaria 
do facto i mas ainda que preso, não perderá a cadeira, em
quanto não condemnado por sentença. 
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Art. 87 Se algum membro do congresso estiver respon
dendo, fóra do periodo legislativo ou houver de responder á jus
tiça, dentro do dito periodo, o processo judicial, reunida a ca
tnarn respectiva, não pó de proseguir, sem que o permitta a 
maioria, suspendendo ou não, o accusado do exercicio das· 
funcções. 

Art. 88 Os membros do congresso vencerão durante as 
sessões, um subsidio pecuniario, que será taxado por cada ca
mara, no fim da ultima sessão da legislatura precedente. Além 
ms.so, cada camara arbitrará uma indemnisação para as des
pe:ras de vinda e volta de seus membros. 

CAPITULO ri 

Da Camara dos Deputados 

Art. 89 A camara dos deputados é constituida pelos re
presentantes dos cidadãos domiciliados no solo brasileiro, excepto 
os indios não recellseaveis, eleitos em cada estado, provincia, terri· 
torio e no districto federal, na proporção de um deputado para cem 
mil habitantes ou fracção superior a cincoenta mil. 

Art. 90 Esta base de representação não póde ser dimi
nuida, e, embora o augmento da população, proporcionar-se·ha 
{) numero de representantes, de modo que a camara dos depu· 
tados não se componha de mais de duzentos e cincoenta 
membros. 

Art. 91 O recenseamento terá lugar de oito em oito 
annos e o primeiro de modo algum ultmpassará o prazo de 
dous annos, contados da installação do primeiro congresso, 
eleito em virtude desta contituição. 

, Art. 92 Começará na camara dos deputados a discussão 
dos projectos: 

I Sobre impostos; 
11 Sobre sorteio militár; 
111 Apresentados pelo poder executivo. 

'" Art. 93 E' da privativa attribuição da mesma camara 
decretar por maioria de votos presentes, que tem lugar a accu
sação, e accusar por meio de uma com missão, perante o se
nado, o presidente da re'publica, os secretarias da nação, os 
membros do supremo tribunal de justiça e mais juIzes federaes 
pelo máo desempenho ou por delicto, no exerci cio de suas 
funcções, ou por crimes çommuns, depois de ter tomado co
nhecimento delles, e declarar ter lugar a formação do pro
cesso, por maioria dos membros presentes, promovendo ou não, 
em tal caso, perante o senado, a destituição do accusado. 
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Do Senado 

Ârt. 94 O senado será composto de tres senadores por 
i:ada estado e pelo districto ·federal. 

Art. 95 Cada estado e o districto federal votarllo, pelo 
menos, em um cidadão que não tenha nascido no dito esta do ou 
,di,stricto, e nelle nllo resida desde tres annos do dia da eleiçllo. 

Art. 96 O mandato de senador dura 9 annos, mas a 
~enovaçllo do senado se fará pela terça parte triennalmente, na 
mesma epoca em que se eleger a camara dos deputados. No 
primeiro anno da primeira legislatura, o senado sorteará o prr· 
e segundo terços de seus membros, que devem ser substituidos, 
mas de maneira que apenas seja desfalcado de um voto a re
presentação de cada estado por triennio, Estabelecida a suc
c~~sllo não será prejudicada na hypothese do art. 10. 

Art. 97 Vagando alguma cadeira no senado, no estado a 
que corresponder, se procederá immediatamente ao preenchi
~ento, sujeito o novo senador a condiçllo do final do art. 75. 

Art. 9S O vice· presidente da nação será o presidente 
.po senado e não terá voto, senão em caso de empltte. Em sua 
ausencia, será substituido pelo vice presidente do senado. 

Art. 99 Compete privativamente ao Senado: 
10 Eleger os membros do .supremo tribunal de justiça, con

firmar ou substituir o que fôr nomeado pelo presidente da re
publica no interregno parlamentar, confirmar ou recusar os 
Juizp.s federaes inferiores propostos pelo mesmo presidente. 
, 2". JuJ,gar os funccionarios publicos de que reza o art. 93. 
Para esse fim, seus membros prestarão juramento, conforme en
tender cada um em sua consciencia; quando o accusado fôr o 
presidente da republica, presidirá o senado o presidente do su
premo tribunal de justiça. 

. Art. 100 A sentença será dada por dois terços dos votos 
presentes, mas só terá por effeito a destituição do accusado ou 
a, declaraçllo da sua incapacidade para qualquer emprego fe
deral de proventos, honra ou confiança, ficando ainda a parte 
çQndemnada sujeita a processo, julgamento e pena dos tribu· 
';laes ordi na rios. 

CAPITULO IV 

Da formarão e sallcção das lás 

Art. 101 A proposição das leis far-se-ha pelos membros 
do congresso, nas suas respectivas camaras, e pelo poder.exe
cutivo, nos termo,s desta constituição. 



90 

Art. 102 Adoptado por alguma camara um projecto de 
lei, passará á outra, donde, se tiver sido tambem approvado, 
iiá ao poder executivo que, approvando·o tambem, o sallccio
nará e promulgará. De igual sancção ou promulgação carecerá 
qualquer ordem resolução ou voto, excepto sobre adiamento 
das sessões, que houver passado pelo concurso de ambas as 
camaras. 

Art. 103 Se o poder executivo julgar o projecto contrario 
aos interesses da nação, opporá o seu veto dentro de 10 dias 
uteis ou não, contados do seguinte áquelle em que recebeu o 
projecto, enviando então e dentro do mesmo prazo, á camara 
onde teve origem, com as razões por escripto da sua opposi
ção. Passados os 10 dias, o silencio do poder executivo será 
interpretado sanccionativo do projecto. 

Art. 104 A camara de origem, que receber o projecto 
não sanccionado, discutil-o-ha de novo, se entender necessario, 
e approvando-o por dous terços dos votos presentes, contra as 
razões do veto, envial-o-ha á outra camara, que o discutirá im
mediatamente e approvando-o tambem por dous terços dos 
membros presentes, euvial·o-ha ao poder executivo, que o pro
mulgará como lei da nação, quer o sanccione então, quer o 
o valide apenas para vigorar. 

Art. 105. Se uma camara addir ou emendar projecto vindo 
da outra, voltará o projecto com as emendas ou addições á 
camara de origem que, acceitando-as, o enviará ao poder exe
cutivo. Recusando a camara de origem approvar as modificações, 
voltará o projecto com ellas, á camara revisora, onde bastará 
um terço dos votos presentes, p:ua reproval-as, subindo entlIo 
o projecto, sem as modificações á sancção presidencial; mas se 
as emendas ou addições passarem por dous terços na çamara 
revisora, voltarão com o projecto á camara da origem deste, 
onde se entenderão approvadas com um terço de votos favo
raveis. Rejeitadas ainda as modificações, o projecto seguirá sem 
ellas ao conhecimento do poder executivo. 

Art. 106. Quando um projecto de lei fôr in totum repro
vado por uma camara, não se repetirá na sessão daquelle anno_ 

Art. 107. A promulgação da lei será feita pelo presidente 
da republica, com a seguinte fórmula - O congresso brasileiro 
decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 

No caso da ultima parte do art. 103, será - O congresso 
brasileiro decretou e eu promulgo a lei seguinte: 

Art. 108. O presidente da republica, além de poder iniciar 
um projecto de lei immediatamente, perante a camara dos de
putados, tem a faculdade de propol-o á opinillo nacional dispersa, 
publicando-o acompanhado de uma .exposição de motivos. 
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Findo o prazo de tres mezes, após o projecto ter chegadQl 
aos pontos mais remotos da republica, o poder executivo, tomando 
em consideração as observações feitas sobre o projecto, formu
lará novo ou manterá o primitivo, submettendo-o então áquella 
camara, onde seguirá os transmites legaes. 

Art. 109. Tratando-se de projectos relativos ao districto 
federal, o presidente da republica póde reduzir a quarenta e 
cinco dias o prazo do artigo pr~cedente, porém, quer mantenha o 
projecto ou o reforme, submettel-o-ha á approvação do districto 
e ° promulgará como lei, se fôr approvado por maioria de votos_ 

Art. 110. A elaboração da primeira lei sobre capacidade elei
toral no districto federal, será feita independente da approvaçã(} 
dos cidadãos do districto: dahi, em diante, qualquer reforma 
sobre o mesmo assumpto, será submettida á approvação do 
corpo eleitoral então vigente, cuja decisão, sendo contraria á 
extensão do suffragio, não obrigará o presidente da. republica. 

CAPITULO V 

Attribuir:iJes do Congresso 

A rt. I I I. Compete ao poder legislativo: 
I. Legislar sobre os direitos que constituem o fundo federal; 
11. Fixar annualmente as despezas federaes, impor as con-

tribuições directas, em proporção aos haveres de cada um; 
III. Estabelecer meios para pagamento da divida publica; 
I V. A utorizar o poder executivo a contrahir emprestimos; 
V. Regular a administração dos bens nacionaes e decretar 

a sua alienação; 
VI. Conceder subsidios do thesouro nacional; 
VII. Crear e supprimir alfandegas federaes, habilitar portos, 

regular a livre navegação dos rios exteriores; 
VIII. Regular e estabelecer o commercio maritimo e terrestre, 

com as nações estrangeiras, e dos estados entre si, approvando 
nunca além da sessão seguinte, os ajustes que tenhão elles feito: 

IX. Approvar ou reprovar os tratados concluidos com as 
mesmas nações; 

X. Determinar o peso, inscripção, typo, denominação e 
valor das moedas, bem como o das moedas estrangeiras e (} 
padrão dos pesos e medidas; 

XI. Declarar a guerra e a paz, e autorizar a isso o poder 
executivo, cujos tratados ficarão dependentes da sua approvação ; 

XII. Regular e estabelecer os correios e telegraphos nacionaes ; 
XIII. Discriminar definitivamente os limites do territorio 

nacional ..:om as nações estrangeiras; homologar os combinados 
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pelos' estados entre si, modificai-os, sujeitando a modificação á 
homologação das partes contratantes; homologar e decretar a 
creação de novos estados, provincias, excepto na hypothese do 
att.Jo, e territorios; determinar li organisação e influir na 
administração das provincias; organisar o governo e a adminis
tra,1o dos territorios; 

, XI'r'. Fixar annualmente as forças de mar e terra; 
XV. Conceder e negar a entrada de forças estrangeiras de 

teua e mar, dentro da republica ou dos seus portos; 
XVI. Prover a segurança das fronteiras; 
XVII. Definir e punir os crimes de pirataria, os commettidos 

em alto mar e os ataques ao direito das gentes; conceder carta 
decorso e de represalia e determinar regulamento para as presas ;. 

XVIIl. Autorizar a mobilisação e reunião ou consolidação 
das milicias dos estados, nos casos mencionados nesta constituiçllo; 

XIX. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 
territorio nacional, em caso de cOl1'mo,ão interna ou invasãe 
estrangeira, e approvar ou suspender o estado de sitio, decla
rado pelo poder executivo; 

XX. Diminuir os quadros do exercito, á proporção que tra
tados de paz perpetua sul-americana, os quaes promoverá, forem 
estabelecendo o arbitratamento, como recurso obrigatorio, de 
sa{lcção internacional, para as contendas entre os governos desta 
parte, sem prejuizo do soldo dos ofticiaes e praças licenciadás, 
conforme o art. 62; 

XXI. Acceitar ou recusar os motivos de demissão que peça 
o presidente ou vice·presidente da republica, proceder ao e'lcru
tipio para a eleição do presidente e do vice-presidente, nos casos 
e fórma adiante mencionados; 

XXII. Conceder aos estrangeiros de que falia o art. 38, § 
Vi, as honras de cidadão brasileiro, legislar sobre naturalisação, 
sobre direrto politico federal e sobre o direito federal privado, 
respeitando os principias, a respeito exarados nesta constituição 
fi as Festricções conjuntamente determinadas; 

,', XXIII. Legislar sobre relações civis, nos casos suppostos nos 
arts, 66 e 67; 

XXIV. Crear ou supprimir empregos publicas federaes, 
fixar-lhes attribuições, estabelecer·lhes ordenados, com as limi
tações expressas nesta constituição; conferir, quando julgar util, 
a nomeação de empregados subalternos aos chefes das repar
tiçVes e serviços publicos; 

, XXV. Conceder pensões e amnistias; 
XXVI. Estabelecer a magistratura federal inferior, singular 

ou c0J)e"tiva, ao supremo tribunal de justiça; distribuil-a propor
ciona~· e 'equitativamente pelo' territorio da nação, conforme o 
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requererem as necessidades do direito federal, independentemente 
da divisão geographica ou territorial; 

XXVII .. Em geral, velar na guarda da constituição e das 
leis j prover em tudo que disser respeito á prosperidade do paiz, 
á garantia do direito privado federal, ao desenvolvimento da 
industria, do commercio, ás estradas. e canaes, ao povoamento 
do solo, á melhoria da sorte do proletariado dos estabeleci
mentos publicos nacionaes. 

TITULO IV 

DO PODER EXEOUTIVO 

CAPITULO I 

Do presidt'lzte t' do z'z"ce-jneside1lfe da Republica 

Art. I 12. O poder executivo será exercido exclusivamente 
e com plena e rigorosa responsabilidade, por um cidadão eleito 
pela fórma determinada nesta constituição, com o titulo de -
presidente da republica brazileira. 

Art. I 13. Na mesma occasião que elie, será eleito outro 
cidadão, que será o vice-pre~idente, ao qual, além da attribui
,ão definida no art. 98, compete substituir o presidente em 
caso de morte, renuncia ou destituição do cargo por crime ou. 
i ncapacidade. Vertendo os mesmos motivos contra o exercício 
Jo cargo pelo vice-presidente, governará provisoriamente o vice
presidente do Senado e em sua substituição, o presidente da 
Camarados Deputados, em cuja f:llta o Congresso determinará 
o successor, nenhum delles ultrapassando o prazo do mandato 
do primeiro presidente. O membro do Congresso chamado á 
presidencia, perde immediatamente o seu lugar na respectiva 
Camara, procedendo·se á nova eleição. 

A rt. I 14. O mandato presiJencial durará sete annos sem 
desconto de interrupção alguma, a contar do dia da posse, e 
não póde absolutamente e em tempo nenhum, ser renovado; 
mas quem tiver sido vice-presidente póde ser reeleito ou eleito 
presidente, salvo se exerceu o cargo deste, durante todo o 
ultimo terço do periodo anterior. 

Art. I I 5. O suhsidio do presidente será determinado pelo 
Congresso, no ultimo anno do periodo presidencial, mas em 
caso algum, será inferior a cinco contos mensaes. O vice-presi
dente receberá mensalmente o subsidio mensal de sen~dor. 

Ambos os subsidios serão pagos pelo Thesouro Federal; 'mas. 
durante o tempo, para o qual foram eleito~ ou designados,o 
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presidente e o vice-presidente não poderão receber do mesmo 
thesouro outro ordenado, subsidio ou emolumento. 

Art. Il6. O presidente, antes de tomar posse do cargo, 
prestará juramento, conforme a sua consciencia, nas mãos do 
presidente do Supremo Tribunal de Justiça, reunido em sessão 
solemne, pela seguinte formula; «Juro... manter com lealdade 
e patriotismo a Constituição Federal, tendo em vista, acima dos 
interesses dos partidos ou das maiorias, o bem geral da nacão, 
o respeito á soberania individual, á integridade da patria e á 
união dos brazileiros. » 

CAPITULO 11 

Da eleição presidencial 

ArL I I 7. O presidente e o vice-presidente serão eleit03 
pelo povo dos Estados Unidos do Brazil, por eleição indirecta, 
formando os estados circumscripções eleitoraes e cada qual 
tendo tantos votos directos, quantos senadores e deputados envia 
ao Congresso. Este poderá augmentar o numero de eleitores 
em cada estado, guardando para todos, o mesmo multiplicador. 

Quando, por effeito deste augmento, o estado que delegar 
menor numero de membros ao Congresso possuir tantos elei
tores presidenciaes quanto fôr o numero total dos senadores e 
deputaJos dos estados, o Congresso poderá tornar directa a 
eleição, respeitada a attribuição de que falia o art. 48. 

Art. 1[8. O Congresso póde fixar a época da nomeação 
ou eleição dos eleitores. Estes em cada estado, reunir-se-hão, em 
um só ponto, determinado pelo governo do estado, e a eleição 
terá lugar em todo o territorio da Republica no dia util ou não, 
precedentes aos 120 ultimos do periodo presidencial. O eleitor 
que não comparecer ou votar em branco entende·se ter suffra
gado o candidato afinal eleito. 

Art. I [9. Para presidente, os eleitores votarão em dous 
cidadãos, dos quaes um, pelo menos, não tenha nascido, nem 
esteja domiciliado, no mesmo estado que elles. 

Art. 120. Em uma cedula, se votará para presidente e em 
outra, para vice-presidente. Serão feitas duas classes de listas, 
cada classe com dous exemplares; um, com os nomes dos que 
obtiveram votos, para presidente, com a indicação do numero 
de votos, adiante de cada nome; outra, com os nomes dos que 
obtiveram votos para vice-presidente e igual indicação. 

Um exemplar de cada classe, fechado e lacrado será re
mettido ao chefe ou presidente do poder legislativo do estado 
respectivo, em cujo archivo ficará guardado; outro exemplar de 
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cada classe será enviado ao presidente do Senado. No Districto 
Federal, os exemplares primeiro mencionados· serão remettidos 
ao presidente da municipalidade ou autoridade equivalente. 

Art. I2I. Reunidas as duas camaras, ordinaria ou extra
ordinariamente, o presidente do Congresso abrirá as listas pe
rante elle, servindo de secreta rios tantos membros, até oito, que 
mais ou menos representem as diversas fracções em que se 
divida o Congresso. Contados e annunciados os votos, serão 
proclamados presidente e vice· presidente os que, para os cargos 
respectivos houverem alcançado maioria absoluta. 

Art. 122. Se para os cargos, não houver alguem obtido a 
maioria requerida, d'entre os candidatos que obtiveram as tres 
principaes votações, o Congresso elegerá um, em escrutinio 
secreto, por maioria absoluta dos dOllS terços do numero total 
dos membros. Se ninguem obtiver ainda maioria absoluta, será 
considerado eleito o mais votado, se foi quem alcançou maior 
numero de votos na eleição popular. Se não foi, proceder-se·ha 
a novo escrutinio, entre os que obtiveram as duas principaes 
votações do Congresso e, salvo maioria absoluta ou empate, 
será considerado eleito o mais votado, se dos concurrentes foi 
tambem o mais votado, na eleição popular. Se fôr necessario 
continuar o escrutinio, será procedido sempre entre os possui
dores das duas primeiras votações anteriores, triumphando atinai 
o que alcançar maioria relativa, combinada á identica dos suf
fragios populares. 

A rt. J 23. Essas eleições ficarão terminadas em uma s6 
sessão do Congresso, publicando-se logo pela imprensa o resul
tado e as actas eleitoraes. 

CAPITULO III 

Attribui(ões do poder executivo 

Art. 124. Compete ao presidente da Republica: 
I. Designar á approvação do Senado os juizes federaes 

inferiores ao Supremo Tribunal de Justiça e nomear interina
mente para qualquer lugar da magistratura federal, até que o 
Senado, reunindo-se, confirme ou não, a nomeação; 

11. Exercer o direito de suspensão, de commutação e de 
graça, dos processos e penas por delictos politicos contra a 
nação, excepto, nos casos de processos instaurados pela Camara 
dos Deputados; commutar e perdoar as penas por crimes com
muns, commettidos f6ra do territorio dos estados, publicando em 
qualquer caso, as razões do seu acto; 
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li!. Expedir regulamentos, decretos <> instrucções necessarla15 
á boa execução das leis; 

IV. Exercer mediata ou immediatamente, o poder legislativo 
e executivo especial ao districto federal, pelo processo referido 
nos arts. 109 e I Ia; 

V. Prover os empregos civis e politicos, com as limitaçõ~ 
desta constituição; . 

VI. Nomear embaixadores e outros agentes diplomaticos e 
consulares; 

V 11 Nomear secreta rios da nação, se julgar necessario, para 
o auxiliarem na administração; 

VIII. Abrir as sessões ordinarias e extraordinarias do Con
gresso, e dar-lhe conta, em relatorios geral e parciaes, do estado 
da nação e recommendando-lhe as medidas que julgar conve
nientes; 

IX. Convocar o Congresso extraordinariamente, quando o 
reL] uerer necessidade nacional e pro rogar as suas sessões ordi
narias; 

X. Suspender ou approvar os ajustes dos Estados segundo 
o art. 32; 

Xl. Dirigir as negociações políticas com as nações estran
geiras, fazer tratados de alfiança offensiva e deffensiva, de neu
tralidade, de arbitramento, levando-os ao conhecimento do Con
gresso, logo que o interesse e a segurança da nação o permit
tirem; mas, os tratados que implicarem reconhecimento de limites, 
cessão ou troca de territorio, não serão validos, emquanto não 
ratificados pelo Congresso; 

XII. Receber e adr!1ittir os ministros e consules estran
geiros; 

XIII. Declarar a guerra e fazer a paz, conceder cartas de 
corso e de represa lia, com autorisação do Congresso; 

XIV. Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 
territorio, em caso de ataque estrangeiro ou com moção interna 
grave, se o Congresso não estiver funccionando; 

XV. Dirigir, como generalíssimo do exercito e da armada 
nacionaes, as forças militares e bellicas, sem poder commanda
las em pessoa; 

XVI. Em geral, como chefe da naçãQ, administrar os ne
gocios da republka, participar, conforme o prescreve a consti
tuição, da formação das leis, promulgai-as, e exercer·e desempe
nhar todos os actos e funcç~es relativas á administração; 
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CAPITULO IV 

Dos secreta rios da nação 

Art. 125. Os secreta rios da nação são responsaveis pela 
concordancia com os actos do poder executivo que subscrevão, e 
pelos que pratiquem de facto com independencia. 

Art. 126. Não podem, emquanto secretarias. exercer qual
quer outro emprego ou func~lIo publica, nem ser eleitos membros 
do Congresso, presidente da republica ou juiz federal. Se algum 
senador ou deputado aceitar o cargo de secretario da nação, 
entende-se que renunciou o mandato legislativo e proceder-se-ha 
á eleição para preenchimento da vaga. 

Art. 127. De maneira alguma, comparecerão ás sessões do 
congresso, devendo corresponder-se com elle, por meio de men
sagens assignadas pelo presidente da republica, ou extra-parla
mentarmente, em conferencias com as commissões das camaras. 

Art 128. Receberão subsidio determinado pelo congresso e 
que não p6de ser augmentado nem diminuido, senão no fim de 
cada legislatura, 

TITULO V 

DO PODER JUDICIARIO 

A rt. 129. O poder judiciario federal será exercido por um 
supremo tribunal de justiça e por tantos juizes singulares ou 
tribunaes inferiores, quantos o congresso julgar conveniente crear, 
tendo em attenção a extensão do territorio, disseminação da 
população, multiplicidade das causas e questões. 

Art. 130. Todos os juizes federaes conservarão, os seus 
cargos, emquanto fôr boa a sua conducta, e não se transferirão 
de um lugar para outro, senão temporariamente, a serviço da 
justiça, se a lei o determinar e não, por acto do poder execu
tivo, ou se o requererem, sem offensa do direito alheio. 

Art. 13 1. Juiz algum federal, ainda que temporariamente, 
poderà exercer outro emprego ou funcção publica, federal ou 
não, salvo abandonando definitivamente a magistratura. Os ju
izes federaes não podem ao mesmo tempo, ser membros da ma
gistratura do Estado. 

Art. 132. Na primeira installação do supremo tribunal de 
justiça. os seus membros prestarllo juramento nas mãos do pre
sidente da republica, de bem desempenhar os deveres do cargo; 
de então em diante, o juramento ~erá prestado nas mãos do 
chefe ali presidente do mesmo tribunal ou juiz que o substituir. 

F.7 
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Art. 133. Ao supremo tribunal exclusivamente, assim como 
aos outros juizes, ou tribunaes inferiores, pertence a regulamen
tação interna do respectivo juizo e a nomeação dos empre
gados. 

Art. 134. Exclusivamente ao supremo tribunal compete 
conhecer de todas as causas concernentes aos embaixadores, 
ministros e consules estrangeiros e daquellas, em que fôr parte· 
um estado. 

Art. 135. Ao supremo tribunal, por appellação e aos ou
tros juizes ou tribunaes federaes inferiores originariamente, com
pete conhecer e decidir todas as causas de direito e de equidade 
que versarem sobre pontos da Constituição e das leis federaes; 
dos tratados com as nações estrangeiras; das causas de juris
dicç1l0 maritima; das causas em que a nação fôr parte, das que 
se suscitarem entre dous ou mais estados; entre um ou mais 
estados, contra uma ou mais provincias e vice-versa, entre um 
estado e os habitantes de outro estado, provincia ou territorio, 
entre uma provincia e os habitantes de um ou mais estados, 
entre os habitantes de differentes estados; entre os habitantes 
de um ou mais territorios, provincias ou estados, contra os dI! 
outro ou mais estados; entre um estado, contra uma potencia 
estrangeira ou cidadão estrangeiro; entre habitantes de um esta
do, provincia ou territorio, contra cidadão estrangeiro, ou poten
cia estrangeira. Nas causas entre uma provincia e um cidadão 
estrangeiro, ou potencia estrangeira, o congresso dará á provin
cia capacidade juridica, se lhe houver conferido direitos e n1l0 
apenas, delegado attribuições. 

Art. 136. Aos juizes e tribunaes inferiores compete decidir 
em appellação e ultima instancia, das C<lusas concernentes ao 
direito federal privado, julgadas pela magistratura não federal. 

Esta appellação far-se-ha directamente ao juiz federal, qual
quer a cathegoria a que pertença o juiz não federal, 

Art. 137. O thesouro federal pagar-Ihes-ha por seus servi
ços uma indemnisação, que nunca será inferior a 12:000$000 

annuaes, para o membro do supremo tribunal de justiça, cujo 
presidente póde ter gratificação até 2:000$000 e a de 6:000$000 
para os mais juizes federaes. 

Art. 138. O presidente do supremo tribunal, assim como 
os presidentes dos outros tribunaes federaes, que sejão creados, 
serão eleitos pelos respectivos membros. 



TITULO VI 

DA REFORMA CONSTITUCIONaL 

Art. 139. Esta constituiçao póde ser reformada pelos tra
mites ordinarios, sempre que o aconselhar a licção evidente da 
experiencia; mas a reforma só póde passar mediante dous terços 
de votos, em cada camara, e mais condições necessarias a qual
quer lei da nação, sem abolição do processo mencionado no 
art. 107. . 
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CAPITULO I 

Pedreira de 

Declaração de dÍleitos e g-aralltias 

Art. l° Os Estados Unidos do Brazil adoptam para fór
ma de seu governo, a Republica Federal Representativa. 

Art. 2 0 Toda autoridade emana mediata ou immediata
mente da vontade popular; e os tres poderes em que ella se des
membra, o legislativo, o executivo e o judiciario, são distin
ctos, independentes e coordenados, 

Art. 3° As autoridades que exercem o governo federal, 
residirão no lugar, que será designado para a Capital da 
U nilIo, por lei especial do Congresso. 

§ unico. Mudada a séde da União, a actual capital será 
incorporada ao .Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 4° Com as exclusivas restricções, que esta Cons
tituição estabelece, em tudo mais, os Estados são indepen
dentes, exercendo desembaraçadamente a sua autonomia e de
cretando cada um a sua Constituição e leis, de harmonia com 
os principios consagrados n'esta Constituição 

~ unico. Até que os Estados organisem e votem as 
suas const:tuições e leis, vigorarJo as actuaes em tudo quanto 
não fôr contrario ás disposições desta Constituição e das leis 
federaes promulgadas. 

Art. 50 Todos os cont1ictos, entre os Estados ou entre 
elles ou um d'elles e o Districto Federal, serão resolvidos pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, e em todos os casos, obrigam-se 
as autoridades federaes e as dos Estados e Districto federal a 
obedecer e a fazer que sejam obedecidas as decisões profe
ridas. 
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Art. 6° O governo federal não poderá envolver-se em 
assumptos ou negocios peculiares aos Estados, salvo havendo 
requisição por parte d'elles ou de um d'elles; e s6 terá direito 
de intervir, ou para tornar effectivo o cumprimento integral 
das disposições consignadas na Constituição federal e dos Es· 
tados, ou nos casos de salvação publica, invasão do territorio, 
epidemia ou flagello. 

Art. 7° As despezas do governo e administração federaes 
serão cobertas pelos recursos do thesouro nacional, que provi· 
rão dos direitos sobre importação para consumo, expediente de 
generos livres para consumo, de capatazias e armazenagens, 
em todos os Estados, da venda e locação das terras e pro· 
priedades naçionaes, dos impostos sobre phar6es, dos rendi
mentos das estradas de ferro de propriedade nacional, dos tele
graphos, correios, fabrica de polvora, dos estabelecimentos e 
repartições geraes, das distribuições directas e indirectas e jos 
emprestimos e transacções financeiras e de credito, que o Con
gresso determine. 

Art. 7° Quantia alguma será .retirada do thesouro na
cional, senão com fim certo de applicação determinada em lei, 
salvo nos casos excepcionaes de soccorros publicos, defeza ou 
representação extr30rdinaria da nação no estrangeiro. 

Art. 9° As antigas provincias são consideradas - Es
tados Federados, conservarão as respectivas denominações e o 
municipio neutro continuará a ser a capital da União, até que 
o Congresso resolva sobre a acqllisição do districto federal 
para a sua transferencia. 

Art. 10 Os Estados que não tiverem rendas proprias nem 
recursos para se manter como taes, serão considerados - terri· 
torios, ficando sujeitos á administração e governo federaes, ca ~o 
não queiram se incorporar a outro Estado e o f.açam com con
sentimento d'este e a approvação do Congresso. 

Art. I I Os Estados actuaes ou aqueIles que re'iultarem 
da annexação, conforme o artigo precedente, poderão se subdi
vidir a todo tempo, mediante resolução do seu poder legislativo 
e autorisação do Congresso. 

Art. 12 Na:o poderá ser desmembrada porção alguma de 
um Estado para annexar·~e a outro, nem se poderá formar Es
tado novo, por juncção de dous ou mais Estados OLl fracções 
de seus territorios, sem deliberação e consentimento dos Esta
dos interessados e do Congresso federal. 

Art. 13 Os cidadãos b~asileiros gosarão de todos os seus 
direitos, vantagens e regalias, em qualquer parte do territorio 
da União, respeitada a condição de residencia local que fôr es
tabelecida pelas leis, para capacidade eleitoral activa ou pas-
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siva ou exercicio de certas funcções administrativas, politicas ou 
juridicas. 

§ unico. Ninguem poderá ser eleito para cargos publicos 
depois de haver completado a idade de 65 annos. 

Art. 14 O goso dos direitos civis e individuaes é exten
sivo a todos os cidadões, sem distincção de nacionalidade. -Art. 15 A extradicção de crimincsos é obrigatoria entre 
os Estados mutuamente e, entre elles e o Districto federal. 

Art. 16 Em todo o territorio da União, gosarão de inteira 
fé os attestados, certidões e actos officiaes dos funccionarios e 
empregados publicos, bem como serão respeitadas e cumpridas 
todas as sentenças e decisões proferidas pelos juizes e tribunaes 
federaes e pelos dos Estados. 

Art. 17. Todos os que residirem 
torio dos Estados Unidos do Brazil, têm 

§ 10 - á inviolabilidade da l!ida. 
a pena de morte; 

ou estiverem no terri
direito imprescriptivel: 
Fica portanto abolida 

§ 2° - á liberdade pessoal. Todos têm o direito de fa
zer ou não fazer tudo quanto não offenda nem prejudique a li
berdade e o direito de outra pessoa, ou seja physica ou moral; 

§ 3° - á liberdade esPiritual. Consequentemente: 
a) todos pódem publicamente professar a religião que 

bem quizerem, sendo livres e permittidos todos os cultos, nos 
limites compativeis com a ordem publica e os bons costumes; 

b) todos J::odem communicar seus pensamentos e doutrinas 
pela imprensa e pela tribuna, independentemente de censura, 
desde que não offendam a dignidade individual, a moralidade 
publica e a segurança do Estado e assumam a responsabilidade 
de suas ideias e opiniões; 

c) todos pojem ensinar e aprender livremente. Fica po
rém, sujeito á fiscalisação do Estado o ensino religioso a me
nores, nos collegios, lyceus, escola, e outros quaesquer estabele
cimentos de educação, quer publicos, quer particulares. Aquelles 
que, abusando da liberdade de ensino e da separação àa Igreja 
e do Estado, fizerem propaganda e incutirem no espirito infantil 
de menores qualquer fanatismo de s~ita ou religião, serão passi
veis das penas, que as leis' determinarem, de accôrdo com as 
drcumstancias e a gravidade dos casos; 

§ 4. ° - á liberdade de industria e trabalho, sem detrimen
to e prejuizo da moralidade, segurança e hygiene publicas. Todos 
podem adoptar e seguir a profissão, o officio e o meio de vida 
que mais lhes convenham, desde que sejam honestos e licitos : ne
nhuma prohibição se fará, senão em vista de damno causado a 
terceiro ou aos direitos e interesses da sociedade. 
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§ 5 . o - á liberdade da reunião e associafão, sem :umas e· 
para fins innocentes e legitimas. 

§ 6. o - á liberdade dt' locomofão. Todos podem franca
mente entrar, permanecer e sahir do territorio nacional, como e 
quando lhes convenha, independentemente de passaporte, no 
tempo de paz, e levando comsigo sua fortuna e bens. 

Art 18. - A Constituição Federal reconhece e ga-
rante. 

§ I . o - a traJlquilidade e a u{{ura1l(a individual; e por 
essa razão, salvo nos casos e pela fórma que as leis determi
narem : 

a) ninguem será preso sem culpa formada, e ainda assim, 
ninguem será conduzido à prisão nem ahi conservado, estando 
jà preso, se prestar fiança idonea; 

b) á excepção do tlagrante, a prisão só será effectuada 
por ordem escrita da autoridade competente. Sendo arbitraria, 
illegal e violenta a prisão, quem a tiver requerido e ordenado 
ficará sugeito ás penas que a lei estabelecer; 

c) ninguem será julgado por juizes, tribunaes ou commis
sões excepcionaes, e nem sentenciado senão por autoridade com
petente em virtude de lei anterior, e precedendo intimação, e 
afim de ser-lhe garantida a mais ampla e completa defeza. 

§ 2. o - a igualdade individual: por isso, a Republica não 
admite prerogativa alguma de nascimento nem de sangue, des
conhece quaesquer fóros de distincção e nobreza, não confere 
honras, condecorações, nem titulos, não permite obrigações in
compativeis com a dignidade pessoal e não outhorga privilegios. 

§ 3. o - o direito de propriedade, em toda a sua plenitude 
juridica, quer seja material, scientifica, artistica, ou literaria. Só 
será limitado pelo imposto ou pelo direito social de desapropria
ção por utilidade ou necessidade publica, precedendo indemnisa
ção baseada na geral e commum estimação. Em hypothése nenhu
ma, se procederá á confiscação de bens. As associações e cor
porações religiosas não poderão possuir bens de raiz 

§ 4. o o direito de suilrag-io, cujo exerci::io só será prohi-
bido ou vedado aos menores, aos interdictos, aos analphabetos, 
ás praças de pret, emquanto servirem no exercito e armada aos 
mendigos, aos pronunciados em crimes inafiançaves e aos con
demnados, emquanto durarem os effeitos da pena. 

§ 5 . o o direito de pdi(ão e representarão, competindo 
às autoridades e funccionarios publico", resolver e despachar com 
brevidade as petições e representações que lhes forem dirigidas. 

Art. 19. Tambem a Constituição Federal garante: 
§ I . o - a inviolabilidade do lar. O domicilio do cidadão 

é sagrado e 56 poderá ser invadido, para obstar-se sinistro ou 
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crime visivel e imminente, e durante o dia, para effectuarem-se 
as buscas e diligencias juridicaes ou apprehensão de criminosos, 
observadas escrupulosamente as formalidades legaes. 

2 . o - o se,gredo das cartas e a maxúna reserva nos des
rpachos telef{raphicos. 

3 . o a assistmeia publica, com os socorros e auxilios materi
aes e com a prevenção e repressão dos delictos e crimes. 

Art. 20 Não serllo permitidos contractos, compromissos e 
condições incompativeis com a liberdade, a independencia e a natu- > 
reza humana, quaesquer que sejão a fórma, a causa e o pretex-
to, inclusive o voto de religião. 

Art. 2 I O habeas-corpus é a suprema garantia da liberdade: 
terá logar todas as vezes que os cidadãos forem violentados ou 
se sentirem constrangidos e coactos, por illegalidades ou abusos 
do poder ou da autoridade. Este recurso só poderá ser suspenso 
nos casos de rebellião ou inva~ão, quando exigir a salvação pu
blica. 

Art. 22 Será gratuita e disseminada, quanto possivel, a 
instrucção primaria e civica. 

Art. 23 ficam abolidas as penas corporaes, a pena de ga
lé e o systema celllllar, nos regimens penitenciarios. 

Art. 24 Em todos os estabelecimentos penitenciarios e casas 
de detenção, haverá escolas de freqllencia obrigatoria, onde se 
ministrará aos presos educação e instrucção convenientes, no 
intervallo das horas destiT1adas a seus trabalhos e occupações 
indllstriaes, agricolas ou de quaL.juer outra especie, a que serão 
igualmente obrigados. 

Art. 25 Os productos dos trabalhos serão postos á venda e 
sua importancia será dividida em duas partes iguaes: uma para 
o governo, afim de indemnisar as despesas feitas com o estabe
lecimento, e outra, para o preso ou sua familia. 

Art. 26 Todas as penas serão pessoaes. 
Art. 27 Nenhuma lei terá effdto retroactivo, salvo as leis 

de caracter politico ou as leis criminaes, quando forem mais bran
das que as anteriores. 

Art. 28 Ficam tambem abolidas as pensões e as aposen
tadorias, excepto aos empregados civis ou militares que se inva
lidarem por motivo de serviço publico ou tenham se sacrifica
do pela patria. 

Paragrapho unico. Será instituido o montepio obrigatorio 
para todos os empregados, funccionarios e serventuarios publicos 
que tiverem familia. 

Art. 29. A enumeração dos direitos e garantias feita por 
esta Constituição, não exclue os demais direitos e garantias que 
possam ser considerados consequencias ou corollarios da organisa-
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çãa politica republicano-democratica que os Estados Unidos do 
Brazil adoptam. 

Art. 30 Todo o brasileiro é soldado para sustentar a in
dependencia, a honra, a integridade da União e para defe'1de
l-a de seus inimigos internos e externos. 

Art. 3 I. U ma lei do Congresso organisará devidamente e 
nos ter.mos d' esta Constituição, o exercito federal. . 

Art. 32. A's forças actuaes de terra e mar será confiado 
o serviço da guarnição das fronteiras com o estrangeiro, e a da 
defeza, segurança e tranquillidade dos Estados e Districto Fe
deral; serão dispensadas as praças excedentes ás necessidades, 
devendo ser porém conservados os offIciaes, an~ peçadas, cabos, 
forrieis e sargentos, para a preparação e instrucção da milicia 
nacional, que será organisada em cada Estado e no Districto Fe
deral de todos os cidadãos validos de 2 I a ~o annos, mediante 
alistamento e sorteio militar, de conformidade com o que as leis 
federaes e de cada Estado determinarem a respeito. 

Art. 33. A Constituição Federal garante o pagamento de 
toda a divida publica interna e externa. 

Paragrapho unico. O governo federal chamará a si o paga
mento da divida fundada dos Estados, reconhecida até hoje, 
devendo ser reembolsado, no prazo maximo de 33 annos. 

CAPITULO 11 

Nacionalidade e natul'alisaçào 

Art. 34. São cidadãos brasileiros: 
§ L° - Os nascidos em territorio da União, embora de 

pais estrangeiros, quando estes não se acharem em serviço de 
seu paiz; 

§ 2.° - Os filhos de pai ou mãi brasileiros, nascidos no 
estrangeiro que vierem se domiciliar no Brasil; 

§ 3.° - Os filhos de pai brasileiro que estivesse em paiz 
estrangeiro, em serviço da Republica, embora não venham se 
estabelecer ou residir no Brasil, se não pertencerem voluntaria
mente ou por força da lei estrangeira, a outra nacionalidade; 

§ 4.° - Os estrangeiros cjue, no dia da proclamação da 
Republica, estavam residindo no Brasil, salvo se, no espaço dos 
seis mezes subsequentes, fizeram declaração em contrario, perante 
as municipalidades; . 

§ 5.° - Os que, sendo estrangeiros, estabelecerem domi'
cílio no Brasil e residirem sem interrupção por mais de dous 
annos, não fazendo a declaração de que trata o § 4.°, perante 
as municipalidades ou autoridade que fôr designada para esse fim'. 
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Art. 35. Perde o direito de cidad1l0 brasileiro: 
§ 1.0 - O que espontaneamente se naturalisar em paiz 

estrangeiro ; 
§ 2.° - O que, sem licença do governo da Republica, 

aceitar emprego, pens1l0, condecoraç1l0 ou titulo de qualquer 
governo estrangeiro ; 

§ 3.° - O que fôr banido por sentença; 
§ 4. ° - O que tentar á mão armada, restaurar a mo

narchia e o que fôr convencido por sentença de autoria ou de 
cumplicidade em qualquer tentativa de restauração, sem prejuizo 
das penas criminaes em que incorrer; 

§ 5.° - O que se alliar ou prestar auxilio, directa ou indi
rectamente a alguma nação, com a qual o Brasil estiver em 
guerra. 

Art. 36. Suspende-se o exerci cio dos direitos politicos: 
§ 1.0 - Por incapacidade physica ou moral; 
§ 2.° - Por sentença condemnatoria a prisão, emquanto 

durarem os effeitns da pena. 

TITULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

SECÇÃO I 

Di"posi(ões geraes 

Art. 37. O poder legislativo é delegado a um Congresso 
federal, composto de duas camaras: camara dos deputados e 
camara dos senadores. 

Art. 38. - A camara dos deputados representará o povo 
dos Estados e a camara dos senadores representará os Estados, 
como entidades politicas. 

Art. 29. Cada legislatura durará 3 annos; cada sessão será 
de 3 mezes, devendo a abertura dI) Congreso ter lugar a 3 de 
maio, independente de convocação. 

A rt. 40. Cada uma das camaras reconhecerá os poderes 
de seus respectivos membros. Só poderá funccionar, estando 
presente a maioria absoluta do numero dos membros que a 
compõem, podendo os ausentes ser compellidos ao compareci
mento das sessões, pelos meios que estabelecerem os respectivos 
regimentos. 

Art. 41. Cada uma das camaras, no primeiro dia util, pro
cederá a eleição de suas respectivas mesas; confeccionará seus 
regulamentos e regimento interno, nos quaes poderão ser esta-
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belecidas penas correcionaes e de policia, contra os deputados 
e senadores e contra todos os que attentarem ou offenderem 
as immunidades e prerogativas dos legisladores. 

Art. 42. Só no exercicio e cumprimento de suas funq;:ões 
serão inviolaveis os membros de cada uma das camaras, por 
suas idéas, opiniões, pareceres e actos. Cessa, porem, a sua 
inviolabilidade em todos os casos de aggressão ou ataque pes
soal e de imputação injuriosa á vida privada dos cidadãos. 

A rt. 43. Nenhum deputado ou senador poderá acceitar 
emprego ou commissão do poder executivo, sem prévio consen
timento da camara a que pertencer; e em caso algum, quer 
directa quer indirectamente, poderá tratar como procurador ou 
advogado, de negocio ou causa de individuo ou sociedade yue 
dependa de despacho ou decisão do goverto. 

Paragrapho unico. Este facto é sujeito á denuncia de qual
quer cidadão; e, provado, o senador ou deputado perderá sua 
cadeira na camara a que pertencer. No regulamento de cada 
uma das camaras, se marcará a fórma d'este processo. 

Art. 44. Não se poderá instaurar processo, por crime poli
tico, contra deputado ou senador, sem previo consentimento de 
sua respectiva camara. 

Art. 45. Não se pode ser simultaneamente membro de 
ambas as camaras. 

Art. 46. As reuniões do Congresso terão logar na Capital 
Federal, podendo entretanto ser em qualquer outro ponto da 
União, se assim determinar o Congresso por motivo de ordem 
publica e alta conveniencia. 

Art. 47. O congresso poderá se reunir extraordinariamente 
por deliberação propria ou convocação do chefe do poder exe
cutivo ou do presidente do supremo tribunal na unica hypothese 
do art. 103 § 2°. 

Art. 48. As sessões de ambas as camaras serão publicas, 
salvo resolução em contrario, votada por dois terços dos mem
bros presentes, quando exigirem o interesse ou salvação publica. 

Art. 49. Os ministros terão ingresso no recinto das cama
ras, quando para isso, torem convidados, em ordem a prestar as 
informações ou esclarecimentos, que lhes forem solicitados ou 
para proceder á leitura dos relatorios de suas secretarias. 

SECÇÃO 11 

Attribui(ões do Congresso 

Art. 50. Ao Congresso federal compete legislar: 
§ 1°. - sobre o orçamento da receita e despeza federa~s 

que será fixado annualmente; 
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§ 2°, - sobre o regimen tributario, Logo que se tiver le
vantado o cadastro e estiverem organisadas e concluidas conve
nientemente as estatisticas, permittindo as circumstancias eco
nomicas e financeiras, serão criados os impostos sobre a renda, 
o imposto territorial e o de capitação, em substituição ás taxas 
sobre a importação e a exportação; 

§ 3°, sobre o estabelecimento, organisaçãu e administração 
do credito publico e rendas nacionaes, auctorisando o governo 
a fazer todas as necessaria~ operações, quer dentro, quer fóra 
da União; 

§ 4°, - sobre os limites cos Estados entre si e com o 
districto federal, hem como sobre os da União e de cada um 
dos Estados com as nações limitrophes; 

§ 5°, - sobre as terras devoluta,> e igualmente sobre os 
extinctos bens da corôa e todos os proprios nacionaes; 

§ 6°, - sobre a navegação interoceanica e a de cabotagem, 
sobre a dos rios que banham dois ou mais Estados, ou, corram 
por territorio de naç:lo estrangeIra, sendo navegaveis, sobre os 
correios, telegraphos e sobre todos os estabelecimentos de inte
resse geral da União, alfandegas, arsenaes, fortalezas, etc. ; 

§ 7°, - sobre a fixação das forças de terra ou de mar 
tanto em tempo de paz Oll de guerra ou rebellião; 

§ 8°, -- sobre prezas e reprezas maritimas, sobre a pirata
ria e em geral sobre todas as relações de direito civil O'J penal, 
de caracter internacional; 

§ 9°, - sobre o processo e forma das eleições ao Con
gresso e cargos do governo federal, que por ventura crêe; 

§ lO, - sobre a hygiene terrestre e maritima, policia do 
mar e dos portos, por motivos de epidemia, rebellião ou guerra, 

Art. 5 I. Incumbe tambem ao Congresso: 
§ 1°, autorisar o governo a dc::clarar a guerra ou fazer 

a paz; 
§ 2°, conceder amnistias e indultos; 
§ 3°, designar a capital da União; 
§ 4°, resolver definitivamente sobre os tratados e con-

venções, que o governo entabolar com as diversas nações; 

§ 5°, - declarar o estado de sitio ou bloqueio de algum 
ou alguns dos portos ou territorios da União, na hypothese de 
com moção politica interna e approvar ou suspender o que por 
ventura haja declarado o governo na ausencia do Congresso; 

§ 6°, .- organisar, no mais curto espaço de tempo possi' 
vel, a codificação das leis civeis, commerciaes e criminaes, que 
devem regular as respectiva~ relações de direito, em todo o 
territorio nacional, bem como a coditicação das leis do processo, 
sendo licito aos Estados alterarem as suas disposições, em ordem 
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a adaptai-as convenientemente ás suas condiçõe'5 pecunJanas 
necessidades especiaes e interesses particulares e proprios, desde 
que não offendam os principios geraes estabelecidos n'esta 
Constituição; 

§ 7°. - resolver sobre o pavilhão, o escudo e as armas 
nacionaes; 

§ 8°. -- conceder ou negar entrada de forças estrangeiras 
de terra e de mar, dentro do territorio da União, de seus portos 
ou dependencias maritimas; 

§ 9°. - det~rminar o· peso, valor, inscripção, typos e de
nominação das moedas metallicas e as regras para emissão e 
circulação da moeda tlduciaria; 

§ 10. - determinar o padrão dos pesos e medidas; 
§ I r. - estabelecer a organisação e determina~ o arma

mento e disciplina da milicia nacional, podendo auctorisar a, 
sua reunião, quando exigirem os altos interesses da União, ou 
fôr indi~pensavel para conter insurreições ou repellir invasões no 
territorio ; 

§ 12. - prover no caso de morte, renuncia, demissão ou 
incapacidade que attinja ao mesmo tempo o presidente e vice
presidente da Republica, nos termos e condições do art. 83. 

§ 13. - eleger os membros do supremo tribunal de Justiça, 
na fórma do art. 95, reunindo-se para esse fim os eleitores, 
deputados e senadores, na casa do senado; 

§ T 4. - fazer todas as leis e tomar todas as resoluções, 
que forem necessarias e convenientes ao exerci cio e bôa execu
ção das funcções dos poderes acima enumerados e todos aquelles 
que a Constituição confere ao governo federal, ao dos Estados 
e aos funccior.arios d'elles dependentes; 

§ 15. - providenciar de accôrdo e combinação com os 
Estados, sobre a catechese e civilisação dos indios. (I) 

SECÇÃO 111 

Da Camara dos Deputados 

Art. 52. A Camara dos Deputados se comporá de represen
tantes do povo dos Estados e do Districto federal, na propor
ção de um Deputado por 70.000 habitantes ou fracções que 
não baixem de 5°.000, eleitos pela fórma e segundo o processo 
que os Estados adaptarem para si e determinar o Congresso, 
para o Districto federal. 

(I) E' o unico projecto que cogita especialmente da civilisação dos indios. 
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PlHugrnpllO UIlÍlo, Ernquanto niJo estiver terminado o 
re..:etHi(~alll€lllo da p(jpllla~'t!o, os Estados se riJo representado~ 
pf!lo Illltnell) ~!'uuil1tt' de deputados; - Minas Geraes 20, 

Rio de Janeilo, S. Paulo e Uahia 15, Rio Grande do Sul, Per
namlmeo, Manll1ll1To e Pará 10 e cada um dos outros 6, inclu
sive o MUI1ICípio Neutro (Total 185). 

Art. ~ ~ Para o eHeíto do artigo precedente, o governo 
m:tthl:m\ I'rDCl'dt'! ao trabalho de organisação e confecçãc da 
e:'itatistka ~n;ll da populllÇlTo da União, a qual será revista de. 
10 etn 10 al1llO~, 

A r1. 54 Silo condições essenciaes p<ira ser deputado: 
~ I" ~ Ser maior de 21 annos; 
~;20 .. Ser natural do Estado que o eleger ou ter n'elle 

re~iden<i:l, ;~ qual será, no mínimo de 4 annos, para o brasi
leiro naturalizado; 

§ 3" ~ Não se achar incurso em penalidade criminal. 
Art. ~ ~ As funcções de deputados durarão tres - annos, 

podendo o seu t'xercicio prolongar-se indefinidamente pelas re
nov:lções do mandato. 

Art. 56 E' da competencia exclusiva da camara dos de
putados iniciar: 

~ lOTada a lei concernente a impostos, seja para ta
xal·os, seja para augmentar ou diminuil-os, seja para alterar (lU 

substituir o reglOlen tributaria. Com tudo póde a camara dos 
senadores apresentar qualquer projecto, sob fórma de proposta. 

§ 2" A accusaç;'\'o do presidente da Republica e de todos 
os funccionanos e empregados publicas, por delictos ou crimes, 
no cumprimento dos deveres de seus cargos. 

A rt. 57 Os deputados perceberão um subsidio pecuniario 
durante o tempo das sessões, taxado no fim da ultima sessão 
da legislatura antecedente. 

SECÇÃO IV 

Da cama1'a dos Senadores 

A rr. 58 A Camara dos Senadores representa os Estados, 
sendo de dous membros a representação de cada Estado e do 
districto federal. 

Art. 59 Os senadores são eleitos por 6 annos, pela le
gislatura dus Estados, nos termos e peja f6rma que fôr deter
minada pela lei eleitoral de cada Estado; no distriçto federal 
pela fórma que determinar a lei do Congresso. 

Paragrapho unico - Cada Senador terá um supplente; e 
o senado se renovará de tres em tres annos pela metade. 
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Art. 60 Para ser eleito senaJor, é preciso: 
§ 10 ser maior de 35 annos; 
§ 2° - ser natural do Estado que o eleger ou ter n'elle 

residencia, a qual será, no minimo, de 7 annos para o brasi
leiro naturalizado; 

§ 30 
- não estar incurso em pena alguma de crime. 

Art- 61 Quando o senado tiver de funccionar como tri
bunal de justiça, para julgar o presidente da Republica, será 
presidido pelo presidente do Supremo Tribunal. 

Art. 62 E' privativo da Camara jos Senadores o julga
mento dos func.::ionarios e empregados publicos por delictos 
commettidos no desempenho de suas funcções; e quando se 
reunirem, para esse fim, seus membros jeclararão solemne
mente sob a sua palavra de honra, que se haverão com im
parcialidade e justiça. 

Art. 63 Nenhum funccionario ou empregado publico po
derá ser condemnado senão por votaçl:'[o de dous terços dos 
membros presentes, A pena nl:'[o poderá ir além da perda do 
cargo ou decretação de incapacidade para exercer emprego de 
honra, confiança, ou proventos pecuniario~ da União, ficando 
salva a acçl:'[o da justiça ordinaria e commum, podendo ser o 
delinquente pro.::essado, julgado e condemnado, como na hy
pothese courer. 

Art. 64 Cada senador vencerá, como sub~idio, o que fôr 
marcado para o deputado e mais a metade. 

SECÇÃO V 

Da formação das leis 

Art. 65 Com excepção do estabelecido no art. 56, todos 
os projectos de lei podem ter origem em qualquer das camaras 
indistinctamente, desde que sejam propostos por algum ou al
guns de seus membros. 

Art. 66 Todo o pT0jecto de lei será submettido a tres 
discussões previas, por dias successivos, em cada uma das ca-' 
maras e de accôrdo com o lJue determinarem seus respectivos 
regulament·)s. 

Art. 67 Approvado o projecto de lei, em uma das ca
maras, passará para outra: e depois de ahi approvado, será en
viado ao chefe do poder executivo que o promulgará, como 
lei, dentro de 10 dias, depois de o examinar, ordenando que 
seja impresso e publicado. 

Art. 68 Se o chefe do poder executivo entender que o 
projecto da lei é inconstitucional, sLb~l;::nderá a sua promulgaçllo. 
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marâ conhecimento e resolverá em igual prazo de 10 dias. 
Entendendo o Supremo Tribunal que não é inconstitucional o 
projecto de lei, devolvel-o-ha com as razões de sua decisão, ao 
c,hefe do poder executivo, que deverá promulgal-o, logo após, 
como lei. 

Art. ó9 Reconhecida a inconstitucionalidade do projecto 
pelo Supremo Tribunal, que motivará a sua decisão, será devol
vido por intermedio do poder executivo á camara, donde teve 
a iniciação para que o Congresso reconsidere. Se o Con
gresso achar procedentes as observações e decisão do Supremo 
Tribunal e não quizer emendai-o, para ser promulgado então 
como lei, será archivado o projecto, só podendo ser renovado 
dous annos depois; caso, porém, julgue diversamente por dous 
terços da votaç~o em cada uma das camaras, ou por maioria 
de votos na hypothese da renovação, será o projecto enviado 
ao chefe do poder executivo que o promulgará d'esde logo, 
fazendo-o imprimir e publicar. 

Art. 70 A formula da promulgação será esta: 
« O presidente da Republica Federal dos Estados Unidos 

do Brazil faz saber a todos os seus habitantes que o Congresso 
Federal adoptou e votou a seguinte lei ou resolução ... (segue
se na sua integra, o texto da lei ou resolução). Seja, pois, a 
referida lei ou resolução fielmente observada e cumprida. O 
ministro de ... (o da pasta competente) a faça imprimir e pu
blicar. (Seguem-se a assignatura do presidente da Republica, 
a do ministro e a data.)>> 

TE;HCEIRA PARTEi 

TITULO I 

DO PODER EXECUTIVO 

SECÇÃO I 

Art. 71. O poder executivo da União é confiado a um 
cidadão, sob a denominação de - Presidente da Republica Fe
deral dos Estados Unidos do Brazil, o qual o exercitará por si 
e por auxiliares seus, denominados ministros e secretarios do 

. Governo. 
Art. 72. Na falta, ausencia ou impedimento, quer abso

luto, quer temporario do chefe do poder executivo se observarâ 
o disposto no a rt. 83. 

Art. 73. São condições essenciaes para ser eleito presi
dente n'" vÍl.:e-presidente da Republica; 

F.8 
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§ 1. 0 
- ser cidadão nato do Brazil; 

§ 2.0 
- ser maior de 35 annos; 

§ 3.· - não estar incurso em pena alguma. 
Art. 74. O presidente e vice-presidente exercerão as suas 

funcções por cinco annos: e só decorridos dous per iodos iguaes. 
poderá o presidente ser reeleito. 

Art. 75. Serão eleitos pelas municipalidades, tendo cada 
camara um voto; procedendo-se á eleição em toda a União no 
mesmo dia e 'ás mesmas horas, em sessão solemne, perante o 
juiz de direito e o tabellião da comarca. 

Paragrapho unico. A eleição se fará a 15 de Novembro, 
Art. 76. Não poderão ser eleitos os membros do ministe

rio, na época da eleição, nem os membros do Supremo Tribunal. 
Art. 77. P ara ser eleito presidente da Repu blica é neces

sario reunir 8. metade e mais um, do numero total de votos; 
caso nenhum dos candidatos obtenha este resultado, proceder· 
se·ha a nova eleição, entre os mais votados até tres, sendo 
então eleito o que alcançar a maioria dos suffragios. 

Art. 78. O vice-presidente será o immediato em votos: 
em todas as hypotheses verificadas de empate, vencerá o can
diqato mais velho. 

Art. 79. Feita a a puração da eleição, as actas rubricadas 
pelo presidente da municipalidade e pelo juiz de direito assis
tente, e immediatamente cencertadas pelo tabellião e secretario, 
serão enviadas ao Supremo Tribunal, que fará a apuração geral 
e definitiva, conhecendo da validade ou não da eleição, e deci
dindo sobre todas as duvidas e contestações arguidas. 

Art. 80. Para completa liberdade da eleição, ainda que 
suspensas as municipalidades, seus membros deverão 'lotar. 

Art, 81. Terminada a apuração, o presidente do Supremo 
Tribunal proclamará solemnemente eleitos em nome do povo, o 
presidente e vice-presidente da Republica Federal dos Estados 
Unidos do Brazil. 

Art. 82. Antes de serem empos~ados, em seus respectivos 
cargos o presidente e o vice-presidente farão publicamente a 
seguinte aftirmação: 

« A ffirmo sob minha honra, que exercerei com toda a fide
lidade o cargo de (presidente ou vice-presidente); que acima dos 
intelesses pessoaes ou partidarios, collocarei sempre os da União, 
os dos estados e territorios; que cumprirei lealmente com dedi
cação e zelo, os deveres que a Constituição me impõe e que 
defenderei até com a vida, a dignidade da patria e a integri
dade da nação brazileira. » 

Art. 83. Na falta do presidente e do vice-presidente da 
Republica, serão observadas as seguintes disposições: 
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§ 1.0 - Por morte, demissão ou incapacidade absoluta do 
presidE.nte : 

a) se faltar mais de um anno para terminação do prazo 
de seu mandato, proceder-se-ha â eleição de novo presidente, o 
qual terá exercicio por cinco annos, considerando-se terminado 
tambem para o vice-presiderlte, o quinquennio; 

6) se faltar um anno ou menos de um anno, o Congresso 
decidirá, designando quem o substituirá, case.. tambem o vice
presidente esteja morto ou incapaz por qualquer motivo legal. 
Um e outro, substituindo o presidente pelo prazo restante do 
quinquennio, não poderão ser candidatos na eleição a que se 
proceder na época ordinaria; 

§ 2.° - por incapacidade ou impossibilidade temporaria ou 
momentanea ; 

a ) o vice-presidente substituirá o presidente da Republica ; 
6) na falta do vice presidente, designará o Congresso 

quem o deva substituir. 

SECÇÃO 11 

Attribuições do poder executivo 

Art. 84. O presidente da Republica, é O chefe supremo 
da nação e o general em chefe de todas as forças de terra e 
mar. A elle compete directamente ou por intermedio de seus 
ministros: 

§ 1.° - expedir decretos, regulamentos e instrucções ade
quados á fiel execução das leis federaes e resoluções do Con
gresso ; 

§ 2.° - promulgar, fazer imprimir e publicar as leis e deci
sões do Congresso; 

§ 3. 0 
- nomear e demittir livremente os ministros, chefes 

das diversas secretarias de Estado; 
§ 4. ° - nomear e demittir todas os funccionarios e empre

publicos federaes, quer civis, quer militares, e bem assim todo 
o pessoal diplomatico e consular; 

§ 5.° - prover a todas as necessidades inherentes á defeza, 
á paz e a segurança publica interna e externa; 

§ 6.° - distribuir, dirigir e dispôr do exercito federal em 
tempo de paz; e em caso de guerra ou rebellião, da milicia 
dos estados; 

§ 7.° - suspender a promulgação das leis federaes e a 
execução das 'Ieis e actos dos estados que lhe pareçam offen
sivos da Constituição e dos direitos do cidadão, levando imme
diatamente a hypothese, em ambos os casos, ao conhecimento 
do Supremo Tribunal; 
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§ 8.° -- prorogar as sessões ordinarias do Congresso e 
convocai-o extraordinariamente; 

§ 9.° - proceder escrupulosamente á arrecadação dás ren· 
das federaes, não só no Districto Federal como nos Estados, 
por meio de empregados ou prepostos seus, que as recolha~ 
directamente ou fiscalizem a arrecadação, de accôrdo com os 
governos locaes; 

§ IO. - satisfazer promptamente ás necessidades geraes co~ 
os recursos das rendas arrecadadas, recolhendo aos cofres do the
souro os saldos que houver ou dando-lhes conveniente e imme~ 
di.ata applicação; 

S I I. - declarar e dirigir a guerra, fazer a paz e celebrar 
tratados e convenções com as differentes nações, sempre ad-rt:
lerendulJl do Congresso; 

§ 12. - exercer o direito de graça, nos casos e pela fórma 
que fôr estabelecida em lei; 

§ I3. conceder carta de naturalisação fóra da hypothese 
do § 5° do art. 34, bem como conferir patentes de privilegios 
aos autores e inventores, conforme a lei vigorante; 

§ 14. - abrir e encerrar annualmente as sessões do Con
gresso, que, para Í'SsO'ie reunirá na camara dos senadores; 

§ 15. - conceder aos Estado~, uma determinada area de 
terrenos devolutos, para o fim de sua colonisação e povoamento; 

§ r6. - suspender, finalmente, o exerci cio das leis fede
raes, no caso do art. 103. 

SECÇÃO 111 

Do il1inisterio 

A rt. 85. Como seus auxiliares no exercicio do Poder Exe
<:utivo, o Presidente da Republica nomeará para as diversas 
secretarias em que dividir a Administração, conforme a lei que 
fôr votada pelo Congresso, cidadãos de sua particular confiança, 
que com elle despacharão. 

Art. 86' O Ministro responde por todos os actos que pra
ticar ou referendar. 

Art. 87. A referenda do ministro não isempta o presidente 
da Republica da responsabilidade politica ou penal em que 
incorrer. 

Art. 88. O presidente e os ministros respondem: 
§ I·. por traição; 
§ 2°. por peita, suborno e concussão; 
§ 3°· por falta de observancia da lei; 
§ 4°. por tudo que praticarem contra a liberdade, se-

gurança, propriedade I:' direitos dos cidadãos; 
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§ 5°. . por abuso de poder; 
§, 6° . ...:... por qualquer dissipação dos dinheiros publicas. 
Uma lei especial declarará a natureza d'este delicto, a ma-

neira de processar, meios de provas e as penas que serão appli
cadas. 

Art. 89. Os ministros ní'Io podem ser membros do Con
gresso nem do supremo tribunal. 

Art. 90. Perceberí'Io um ordenado que será taxado p~lo 
Congresso. 

Art. 9 I. OS ministros, bem como o presidente e vice-pre
sidente só com licença do congresso, sahirão do territorio da 
União e não estando o congresso reunido, só em caso urgentis
simo. A infracção importa renuncia. 

Art. 92. Aberto o Congresso, o Presidente da Republica, 
por intermedio dos ministros, apresentará relatorio de cada mi
nisterio, orçando a receita, fixando a despeza, detalhando os 
diversos serviços de cada pasta, indicando as medidas e refor
mas que lhe pareçam mais necessarias, adequadas e urgentes. 

SECÇÃO I 

Do poder judiciario 

Art. 93. O poder judiciario dos Estados Unidos do Brasil 
será confiado a um supremo tribunal de justiça, ás Relações 
dos Estados, aos juizes de direito, juizes de paz e jurados. 

Art. 94. E' garantida a inamovibilidade da magistratura bra
zileira e a sua completa independencia. Os juizes serão conser~ 
vados em seus lagares, emquanto se houverem no desempenho 
de suas funcções, com intelligencia, probidade e conducta 
exemplar. 

Só a pedido, poderão ser removidos, 
Art. 95. Os membros do Supremo Trihunal serão eleitos 

pelo Congresso, votando o deputado mais velho (\ o senador 
mais moço de cada Estado e do districto federal, em um nome 
escolhido entre os desembargadores e os cidadãos que se hou
verem notabilisado por seus talentos e virtudes, na advocacia, 
politica ali magisterio juridico, não devendo porem, o numero 
<lestes exceder ao terço do numero total dos membros do tri
bunal. . 

Art. 96. Os membros das Relações serão eleitos pelos 
membros do Supremo Tribunal, entre os juizes de direito dós 
Estados respectivos. 
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Art. 97. Os juizes de direito serão nomeados pelo presi
dente das Relações, o qual escolherá em lista tríplice organísada 
pelos desembargadores, mediante o concurso. 

S 1°, - Aquelles que tiverem sido habilitados 2 vezes por 
unanimidade ou " por maioria de votos, poderão ser nomeados 
independentemente de nova prova; 

§ 2 Q
• - E' obrigatoria a escolha e nomeacllo do candidato 

que hom·er alcançado o primeiro lugar na classificação, por 2 

vezes. 
Art. 98. 05 juizes de paz serão eleitos dírectamente pelo 

suffragio popular. 
Art.. 99 E' obrigatorío o ::.erviço de jurado 'lue uma lei 

especial regularisari convenientemente. 
Art. 100. O rresidente, quer das Relações, quer do Supre

mo Tribunal. será eleito pdoJs membros do respedivo tribunal. 
A cada um J'elles incumbe a organisação, a direcçlo e Ji 

r:cmeaçlo do ressoai de suas respectivas secretarias . 
. -\rt. 101. A sede do Supremo Tribunal deverá ser na ca

í-'ital da União, podendo porem ser transferida para outro qual
quer logar, por Jeterminaç:Io do governo e approvaç:!o jo Con
gresso. 

Art. lO..!. As Relações ]ulgar:!o em segunda e u:tima ins
tancia; só nas causas crimes, havendo condo::rnnaçlo, haverá 
ex-officio recurso je revista para o Suprema Tribunal. que jul
gará definitivamente. 

Art. lO,. Competê au Supremo Tribunai velar pela guard;J 
e fiel observanóa da ConstituiçJo, pela do::têza Jas instituições 
e dos Jireitos Jo cidad;Iu, que elle garante; pur IS5(): 

S l-, - Jentro de tres dIas depo,is da prornulgaÇIo do:: um:J. 
rei, se julgar que ella é inconstitucional. representará ao (Jover· 
no rederal rara que suspenda a seu exercido, e dentro de :1 
dias. motivará a sua deliberação, que será levada ao Congresso 
por intermedio -:ia governo, para que conSIJere e resolva sobre 
a hypothese, seg:uinJo·se o mais comu se acha Jisposto; 

§ 2~ - na ausencia do Congresso. conhecerá em segredo 
de justiça, das Jenuncias. que lhe forem trazidas pelos ,:idadiIos 
ou pelo procurador g:eral,. que será um dos seus membros esco~ 
lhidos annualmente por eleiç;Io do tribunal, contra as viol<ll,;ões 
da constituiç-Io e abusos do poder praticados pelo presidente Ja. 
republiC'd. Julgada procedente a denuncia, provocará a reuníile
extraordil1aria do Congresso. communicando-se para esse fim 
com Q chefe do poder executivo, ,-+ue fará a convocaçãQ imme
Jíatamente. Se Q não fizer, o presidente -:ia Supremo Tribunal 
canvocará o Con~resso em nome da naçãQ. 
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Art. 104. Alem disto e do que lhe conferem os arts. 68 
e 69, silo attribuições do Supremo Tribunal; 

§ 1°. - julgar as questões entre o poder federal e os dos 
Estados, e entre dous ou mais Estados, inclusive o districto 
federal; 

§ 2°. - resolver os conflictos entre as differentes Relações 
dos Estados ou entre os poderes nos differentes Estados e distri
cto federal; 

§ 3°. - decidir as questões, entre os cidadlIos e os Estados 
-ou districto federal, relativamente á applicaçlIo ou interpretaçlIo 
de leis federaes ou decretos e resol uções do governo federal; 

§ 4°. - conhecer e julgar as reclamações e os litígios dos 
estrangeiros que se basearem em contratos celebrados com o 
governo federal ou dos Estados, e tratados ou convenções com 
.as nações estrangeiras. 

§ SO. resolver as questões sobre prezas e reprezas mariti
mas e todas as que forem concernentes ás disposições inter
nacionaes. 

Em todos os casos destes paragraphcs, o Supremo Tri
bunal julgará por turma, em lima unica instancia, podendo as 
partes recorrer de suas decisões para o tribunal pleno. 

Art. lOS NlIo podem ser membros do Supremo Tribunai 
nem o presidente da republica, nem os ministros, nem os mem
bros do Congresso. 

Art. 106 A competencia do Supremo Tribunal pode ser 
ampliada por lei do Congresso. Tambem perante elle, se po
derá intentar o recurso de habeas-corpus, ou directamemte, ou 
quando negado ou indeferido pelos juizes e tribunaes In
feriores. 

QUINTA PART:& 

SECÇÃO I 

Dos Estados 

Art. 107 Tudo quanto nlIo se acha definido nesta Cons
tituiçlIo, como attribuiçlIo do poder federal, é da competencia 
.exclusiva dos Estados. 

A rt. 108 Os Estados serlIo administrados por governa
<lores eleitos pelo suffragio popular, com as attribuições que 
lhes forem conferidas pela constituiçlIo e leis de cada Estado. 
Os governadores collaborarlIo com o governo federal, na ga
rantia e cumprimento exacto da ConstituiçlIo e leis federaes. 

Art. 109 Cabe aos Estados nomear os officiaes de sua 
milícia e a autoridade de exercitai-a, segundo à disciplina pres-
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; eripta pelo Congresso: além dos direitos que lhes são inhe
rentes, como organisações politicas autonomas, com as unicas 
·limitações impostas por esta Constituição, pertence-lhes dentro 
(de i seu territorio: 

§ l°. - promover livremente o desenvolvimento de seu 
,commercio, industria, agricultura, viação fluvial ou terresrre e 
todos os seus melhoramentos materiaes; 

§ 2°. - legislar independentemente, sobre a organisação e 
: constituição do ensino primario, secundario e superior, não s6 
(das· sciencias como das artes uteis e Iiberaes; satisfazer a todas 
as suas necessidades permanentes ou transitoria!!, comtanto que 
as suas leis e resoluções não contrariem os preceitos consigna

(dos n' esta Constituição e nas leis federaes. 
§ 3°. - celebrar tratados ou accôrdus parciaes sem ca

racter politico e contrahir emprestimo de qualquer nafureza, 
communicando immediatamente ao Congresso. 

§ 4°. - auctorisar o estabelecimento de bancos que poderi}o 
emittir bilhetes ou notas, com approvação do Congresso. 

. § 5°. - taxar a importação e impõr contribuições, quer di
rectas quer indirectas, que não forem de natureza exclusiva
mente federal, nos termos d'esta Constituição. 

Art. 110 Os Estados receberão de conformidade com o 
disposto, uma certa area de terras devolutas que será demar
cada á sua custa, com a condicção de povoai-a e colonisal;a 

) dentro de um certo tempo, sob pena de, não o fazendo, poder 
-a. União readquirir a propriedade cedida. 

Paragrapho unico. Na porção de terras devolutas exce
dentes, o governo federal reserva-se o direito de estabelecer 
nucleos seus e a faculdade de internar immigrantes que queiram. 

Art. I I I Os Estados poderão ceder as terras que lhes 
forem concedidas, por 'venda, aforamento ou qualquer titulo de 
direito, oneroso ou gratuito, á particulares ou á emprezas orga
nisadas no intuito de povoai-as, colonisal-as, contanto que os 
adquirentes assumam, perante o Governo a mesma obrigação 
do Estado, no art. antecedente. 

Art. I 12 Ficarão pertencendo aos Estados os terrenos dia· 
,mantinos, auriferos, carboniferos e quaesquer outros mineraes, 
bem como todas as jazidas e fontes de aguas de applicação 
medicinal ou industrial. 

Art. I 13 Nenhum Estado poderá fazer nem declarar 
guerra a outro, nem usar de retorsão ou represalia. Todas as 
questões que se suscitarem entre elles, serão submettidas a julga
mento e decisão do Supremo Tribunal. 

, ,Art. 114 .Os Estados se organisarão sob o regimen mu
:oicipal;garantidas, quanto possivel, as suas liberdades, a. sua 



121 

autonomia, de maneira a não haver solução de 'continuidade 
na tradicção e praxes das municipalidades. 

Paragrapho unico. O Districto Federal terà o seu gover
nador municipal, eleito pelo suffragio popular, na forma que a 
lei determinar. 

TITULO UNICO 

Art. I 15 Só depois de recusado o arbitrameuto, que será 
proposto sempre e em todas as hypotheses, o Brasil recorrerá 
a meios violentos e ao emprego das armas, para resolver qual
quer questão ou contlicto internacional. 

Em nenhuma hypothese, o Brasil, quer directa quer indi
rectamente, por si ou como alliadu de qualquer outra nação, se 
empenhará em guerra de conquista.. (2) 

Art. 116 Esta Constituição póde ser reformada, no todo ou 
em parte ou em algum ou alguns de seus artigos constitu
cionaes; mas só por deliberação de uma convenção, que, para 
tal fim, será convocada em virtude da decisão e votação de dous 
terços, em cada uma das duas camaras federaes, a requeri
mento de algum ou alguns de seus membros ou da legislatura 
de um ou mais Estados. 

Paragrapho unico. Reconhecida a necessidade da reforma 
da Constituição, por lei do Congresso, será ella votada pelas 
municipalidades. A convocação será motivada e os deputados 
á convocação só poderão tratar e resolver sobre o fim e motivos 
da convocação. 

Art. I I 7 E' só constitucional o que diz respeito a fórma 
de governo, 
deres. 

e á natureza, limites e attribuições dos po-

Dl'. José Antonio Pedreira de jJ1agalhães Castro 

Petropolis, 7 de fevereiro de 1890. 

(2; Bellissima disposição, que foi adoptada pela Const.' de 24 de Feve-
reiro! ' 
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TITULO 

CAPITULO 

Da organisação federal 

Art. l.0 - A Republica dos Estados unidos do Brazil é a 
fp.deracão das provincias brazileiras preexistentes. 

Art. 2. 0 
- Cada um dos estados federaes mantem e exer

ce a sua soberania, nos termos d'esta constituição, sobre toda 
a extensão do seu actual territorio. 

Art 3'" - O numero e limites territoriaes dos estados fe
deraes só podem ser alterados, mediante previo accCrdo dos que 
forem n'isso interessados, e ractificacão da Assembléa Federal~ 

Art. 4. 0
- O poder federal, instituido por livre consenso 

dos estados, representa, nos limites das suas attribuicões internas 
e nas relações intemacionaes, a unidade e a soberania da naclIo 
brazilei ra . 

A rt. 5. U - A séde do governo federal continúa a ser a 
cidade do Rio de Janeiro, com o territorio do municipio neutro, 
emquanto outro local não for designado por lei especial da Assem
bléa Federal, obtida a cessão do territorio neces~ario do estado 
ou dos estados a quem pertencer. 

Art. 6.° - Mudada a séde do governo federal, o territorio do 
rnunicipio neutro será incorporado ao estado do Rio de Janeiro. 

Art. 7." - Cada um dos estados federaes fará a sua cons
tituicão e os seus codigos, de accôrdo com a fórma republicana 
e com os principios estabelecidos n'esta constitukão. 

Art. 8." - Dentro do anno subsequente á prornulga,;ão 
:i 'esta constituicão, vigorarão em todo o territorio nacional as leis 
civis, commerciaes e criminaes, ora existentos, que não forem 
revogadas ou derogadas pela Assembléa Federal. 

Art. 9" - Tambem dentro de igual prazo, nos estados que 
antes não fizerem a sua constituiçãO, regerão as leis, que, para 
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cada um d'elles, forem proviso,riamente decretadas pela Assem
bléa Federal. 

Art. 10. - Se um o,u mais estados não, ho,uverem feito, sua 
co,nstituição e seus codigo,s, até um anno, depo,is da promulga
ção d'esta constituição, a Assembléa Federal designará a consti
tuição e co,digos do,s estado,s mais proximo,s, que deverão, reger a 
cada um d'aquelles, emquanto não fo,rem substituido,s pelos seus 
proprios. 

Art. I I. - O . governo, fedéral não póde intervir nO. terri
toria dos estado,s, senão apenas para exercer as attribuições cons
titucionaes das autoridades federaes, para garantir e restabelecer 
a fórma republicana do governo 

Art. 12. Em todo,s os casos de conflicto" entre as leis e 
autoridades dos estado,s federaes ou entre as destes e as do 
poder federal, o,brigam-se os mesmos estados e poder federal a 
prestar obediencia e o seu co,ncurso mo,ral e material â execução 
das senten~as que a respeito, forem proferidas pelo, Tribunal 
Federal . 

. Art. 13. Fica estabelecida a extradicção, de criminosos 
entre os estado,s federaes, reciprocamente, e, entre cada um 
d'elles e o, governo, federal. 

. Paragrapho, unico,. As sentenças civis e co,mmerciaes pro-
feridas pelo,s juizes e tribunaes federaes e pelos do,s estados são 
exequiveis em to,do, o territorio, nacional. 
. A rt. 14. Os cidadão,s brazileiros, ainda que nascidos o,U 

domiciliado,s em lo,gar differente da sua residencia, gosam de 
eguaes direito,s individuaes e politicos, em qualquer parte do 
territo,rio, nacio,nal. 
. Paragrapho unico,. Exceptuam·se do, disposto, neste artigo 
as co,ndições referentes ao, domicilio, local, que fo,rem estatuidas 
por cada um do,s estado,s, para a elegibilidade dos respectivo,s 
cargo,s politicos e administrativo,s. 

CAPITULO 11 

Direitos illdividuaes e politicos 

Art. 15. A nação brazileira reco,nhece e proclama o,S se
guintes principios, aos quaes deverão confo,rmar-se as leis con
stitucio,naes e ordinarias da união, federal e de cada um dos 
estado,s. 

§ 1.0_ é inviolavel a pessoa de todo o, cidadão" nacional 
ou estrangeiro, sem o,utra limitação, além das que se legitima
rem pela pro,tecção so,cial â meno,ridade e â incapacidade, pela 
assistencia e so,cco,rro, â invalidez, pela co,acção ao trabalho, e 
ao"serviço, militar e pela prevenção, e repressão dos crimes; 
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,§ 2.° - são a todos facultadas a permanencia e locomoção 
dentro do territorio naçional, salvas as limitações congeneres ;ás 
do paragrapho precedente e as que procederem dos supremos 
interesses da salvação do Estado; 

§ 3.° - qualquer póde sahir do territorio nacional, levando 
seus bens, comtanto que não prejudique a terceiro e, sendo 
nacional, tenha cumprido ou obrigue-s~ a cumprir, mediante 
fiança, os deveres relativos ao serviço militar; 

§ 4.° - o domicilio do cidadão é inviolavel: o seu illgresso 
só será forçado, sendo necessario obstar a siDistros e crimes, e, 
durante o dia, apprehender criminosos; . 

§ 5.° - A lei é igual para todos; só obriga depois de publi
cada; não terá effeito retroactivo, e as suas penas não passarão 
das pessoas dos delinquentes; 

§ 6.° -- é livre o exercicio de toda a profissão e industria, 
que não forem infensas á decencia dos costumes ou prejudiCiaes 
á segurança e salubridade publicas; . 

§ 7.° - só podem ser concedidos privilegios, quando legiti
mados por alta conveniencia publica ou pelo direito de invenção; 

§ 8.° - o Estado deve protecção e soccorro aos indigentes 
invalidos para o trabalho, ás victimas de crises industriaes, 
commerciaes e outras, que não forem injustamente provocadas 
pelas classes operarias, toda a vez e emquanto não puderem 
subsistir com os proprios sala rios; 

§ 9'" - o Estado tambem ministrará gratuitamente instru
cção primaria, profissional e civica aos desprovidos de recursos, 
sem prejuizo, porém, da liberdade de ensino, desde que seja 
este proficiente e moral; 

S 10. - a ninguem será prohibido publicar seus pensa
mentos por quaesquer meios, uma vez que responsabilise-se 
criminalmente pela offensa á dignidade individual, á moralidade 
publica e á segurança do Estado; 

§ 1 J. - são livres e eguaes perante a lei, todos os cultos 
religiosos, exceptuados apenas os que ;)ffenderem a moral e as 
instituições fundamentaes do Estado; 

§ 12_ -- ao Estado com pete regular todos os actos da vida 
civil, ficando abolida para o cidadão qualquer dependencia juri
dica da Egreja Catholica ou de outra seita religiosa; 

§ 13. - o direito de suffragio politico é um attributo in" 
violavel do cidadão brazilelro; só será suspenso o seu exerci cio 
aos menores, aos sujeitos á interdicção pessoal, ás praças de 
pret do exercito e armada, aos mendigos, aos pronunciados em 
crimes inafiançavéis e aos condemnados por quaesquer crimes, 
emquanto durarem os efteitos da condemnação; 
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§ 14. - ninguem será preso, senão em flagrante delicto 
ou depois de pronunciado em crime que sujeite á detenção 
preventiva, na fórma da lei; 

§ 15. - fica abolida a pena de galés; não poderá ser esta
belecida a de morte, para crimes politicos, nem quaesquer penas 
infamantes e a confiscação de bens: 

§ 16. - ninguem será processado e condemnado senão em 
virtude de lei anterior, por autoridade competente; 

§ 17. - as prisões e penitenciarias serão conservadas nas 
melhores condições hygienicas e terão compartimentos sepa
rados para as differentes classes de criminosos, e para os de
tentos preventivamente; 

§ 18. - a propriedade é inviolavel; só poderá ser onerada, 
em virtude do imposto legalmente decretado; 

§ 19. - a desapropriação por utilidade publica, só terá lu
gar nos casos que forem previstos por lei e mediante previa 
indemnisação; 

§ 20. - o segredo das cartas não poderá ser violado em 
caso algum. 

Art. 16. As faculdades consectarias da independencia pes
soal, os direitos politicos e o de propriedade só poderão ser 
temporariamente suspensos, nos casos de invasão de inimigos 
ou de rebellião, em virtude de determinação da Assembléa 
Federal ou por ordem do presidente da Republica, sujeitando 
este immediatamente essa ordem ao conhecimento do Tribunal 
Federal, que poderá revogal-a e promover a responsabilidade de 
seu autor pelos abusos commettidos, na fórma da lei. 

CAPITULO 111 

Nacionalidade e naturalisação 

Art. 17. - S~o cidadãos brazileiros: 
§ 1.0 - Os que, no Brazil tiverem nascido, posto que filhos 

de estrangeiros, excepto quando seus paes estejam ao serviço de 
sua nação. 

§ 2.° - Os filhos de pae ou mãe brazileiros, nascidos no 
estrangeiro, que se domiciliarem no Brazil. 

§ 3.° -- Os filhos de bra~ileiro, nascidos no estrangeiro, ao 
tempo em que seu pae esteja ao serviço do Brazil. 

§ 4·° - Os filhos de brazileiros naturalisados em paiz es
trangeiro, desde que venham estabelecer domicilio no Brazil. 

§ 5·° - As estrangeiras casadas com brazileiros. 
§ 8.° - Os estrangeiros naturalisados, considerando·se taes 

os que estiverem domiciliados no Brazil por mais de 4 annos, 
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. uma vez que nito se achem condemnados a cumprir ou não te
nham cumpri:lo, no Brazil ou no estrangeiro, pena de prisão por 
mais de 6 mezes e não sejam notoriamente deshonestos. 

O praso de residencia fica dispensado aos domiciliados no 
Brazil que forem filhos de brazileiro, naturalisados em paiz estran
geiro, aos que forem casados com brazileiras, aos que possllirem 
immoveis situados no territorio nacional, de valor não inferior a 
dez contos de réis, e aos que tiverem prestado ao Brazil serviços 
assignalados na industria, nas letras e artes, na sciencia e na 
guerra. 

Art. 18. - Exceptuam-se do disposto na I. parte deste ar
tigo os estrangeiros, que até o segundo anno de residencia no 
Brazil, a contar da promulgação desta constituição, declarem, pe
rante qualquer municipalidade, quererem conservar a sua nacio
nalidade, bem como aquelles que até o fim desse prazo, sejão 
menores ou incapazes de agir, prevalecendo porem, o referido pra
zo desde que tenham cessado taes impedimentos. 

Art. 19. - Perderão os direitos de cidadão brazileiro: 

§ 1.° - Os que se naturalisarem em paiz estrangeiro. 
§ 2. 0

_ Os que prestarem auxilio, por quaesquer meios, 
aos inimigos da patria. 

§ 3. 0
- Os que, empregados, pensionados ou agraciados 

por algum governo de paiz estrangeiro, não renunciarem aos 
empregos, mercês ou titulos, quando tal paiz esteja em guerra 
com os Estados Unidos do Brazil. 

§ 4.° - Os que forem convencidos, por meio de sentença, 
de co·autoria ou cumplicidade em qualquer tentativa de restau
ração monarchica ou de usurpação dictatorial, em qualquer 
parte do territorio nacional. 

TITULO 11 

CAPITULO I 

Diz,isão, attribui{ões e harmonia dos poderes 

Art. 20. - Os poderes federaes instituidos pela nação bra
zileira, são o legislativo, o executivo e o judiciario. 

Art. 21. - Dentro dos limites e segundo as formas consti
tuciónaes, esse poderes são os supremos representantes da sobe
rania nacional. 
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CAPITULO 11 

Pode1' legislativo 

Art. 22. - O poder legislativo federal é exercido pela as-. 
sembléa federal, á qual concorrem representantes do povo e de
legados dos estados. . 

A rt. 23. - Os representantes do povo são eleitos na rasão 
de um, para cincoenta mil habitantes do territorio nacional. 

Art. 24. Emquanto não se proceder á nova estatistica da 
população dos Estados Unidos do Brazil, a representação popu
lar de cada um dos mesmos estados será: para o municiplo 
federal, seis representantes; para cada um dos estados: de S. 
Paulo, Bahia e Minas Geraes - vinte; do Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Pará - quinze, e 
para cada um dos demais estados - oito. 

Art. 25. A começar de l° de Janeiro de 1891, o governo 
federal mandará proceder á estatisticas decennaes, e desde que 
esteja terminada a primeira, prevalecerá para a seguinte eleição 
dos representantes, a proporção estabelecida no artigo 22. 

Art. 26. Os representantes serão eleitos por suffragio dire
cto d'entre os cidadãos maiores de 25 annos, que estiverem no 
gozo de seus direitos politicos e forem nacionaes ou natura
lisados: 

§ rO. - Para a primeira eleição de representantes, cada 
estado constituirá uma circumscripção eleitoral com o numero 
de representantes determinado no artigo 24; 

§ 2°. - os votantes de cada estado poderão escrever nas 
suas cedulas tantos nomes differentes ou repetir um ou mais 
nomes tantas vezes, quantos sejão os representantes respectivos 
caso este em que, aos nomes repetidos uma e mais vezes, ac
crescerá um numero correspondente de votos; 

§ 3°. - do mesmo modo se procederá, quanJo as cedulas 
estejam incompletas, ainda que sejam cumulativas; 

§ 4°. - o governo provisorio federal expedirá regulamento 
sobre o processo eleitoral, de conformidade com as bases cons
tantes dos paragraphos I, 2 e 3 deste artigo; poderá, todavia 
a Assembléa Federal alterar não só o regulamento, como tam
bem as referidlis bases, comtanto que não prejudique á repre
sentação das minorias. 

Art. 27. O mandato dos representantes durará por 4 annos, 
mas será revogavel a qualquer tempo, mediante proposta de um 
terfro e votação de tres quartas partes de votantes da circum
scripção eleitoral, a que pertencerem. 
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§ Unico. - Apoz a revogação e antes do preenchida a 
vaga resultante, não poderão ser alteradas as leis e os regula
mentos eleitoraes, então vigentes. 

Art. 28. No regulamento a que refere-se o paragrapho 40 

do artigo 26 supra, o Governo Provisorio Federal determinará 
as formalidades que deverão ser observadas no escrutinio revo
catorio. 

Art. 29. Cada um dos estados federaes elegerá 4 delegados 
seus á Assembléa Federal, dentre os cidadãos brazileiros maiores 
de 40 annos, que estiverem no goso de seus direitos politicos. 

§ Unico. - As condições e fórmas da primeira eleição 
dos· delegados serão as mesmas da dos representantes, como 
dispõem os paragraphos 2, 3 e 4 do artigo 26; poderão, porem, 
ser alteradas por lei especial das legislaturas de cada um dos 
estados. 

Ari. 30. O mandato legislativo dos delegados será confe
rido por tempo indefinido; podendo entretanto, ser revogado 
nas mesmas condições de revogação do mandato dos represen
tantes (artigo 27) ou em outras que forem estabelecidas pelas 
legislaturas dos estados. 

Art. 3 I. A revogação do mandato, quer dos represen
tantes, quer dos delegados, determinará a immediata eleição dos 
seus substitutos; mas emquato estes não forem eleitos, não se sus-· 
penderão os trabalhos da Assembléa Federal, senão no caso em 
que as revogações comprehendam vinte e mais delegados ou 
um terço e mais de representantes. 

Art. 32. Os representantes e delegados, reunidos na séde 
do governo federal, no dia 10 de Maio de cada anno, consti
tuirão, independente de convocação, a Assembléa Federal; não 
lhes sendo licito separarem-se em conselhos differentes, senão 
nos casos ex pressas n' esta constituição. 

Art. 33. Para que possa installar-se a Assembléa Federal, 
será preciso que a ella concorra a maioria absoluta de seus 
membros. 

Art. 34. Os representantes e delegados reunidos n'um só 
recinto, elegerão o seu presidente, vice· presidentes e secretarios, 
deliberando e votando em commum, na fórma do regimento 
que confeccionarem, exceptuando-se sómente os casos previstos. 
no artigo seguinte. 

Art. 35. Toda a vez que um ou mais projectos de leis e 
resoluções forem approvados pela maioria dos votos dos mem
bros da Assembléa Federal, contra a maioria dos votos dos de
legados dos Estados, achando-se taes projectos e resoluções em. 
algum dos casos previstos no artigo seguinte, a maioria dos 
mesmos delegados poderá oppor-se á promulgação respectiva e 

F·9 
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declarar a scisão da Assembléa em dous conselhos differen
tes - o dos representantes e o dos delegados. 

Art. 36. Os casos de opposição e scisão a que se refere 
o artigo precedente são unicamente, quando os projectos das leis 
e resoluções approvadas: 

§ 1°. - Forem attentatorios da independencia e preroga
tivas dos estados federaes e attribuições dos poderes federaes. 

§ 2°. - Forem offensivos dos direitos individuaes e po
liticos dos cidadãos, na fórma porque se acham garantidos n 'esta 
constituição. 

§ 3°. - Affectarem a segurança e o credito da nação 
br~zileira . 

Art. 37. Em qualquer d'esses caso,>, a maioria dos dele
gados poderá notificar a sua opposição e a scisão da Assem
blêa ao re5pectivo presidente, o qual immediatamente fará as 
precizas communiçações, afim de que os representantes e de
legados se separem em conselhos differentes e elejam os seus 
presidentes e secretarios, proseguindo as discussões e votações 
bem como todos os demais trabalhos legislativos pendentes, em 
cada um dos mesmos conselhos, para o que os secretarios da 
Assembléa lhes enviarão copias authenticas dos projectos apre
sentados, dos já discutidos uma e mais vezes ou dependentes 
de votação e de tudo quanto for reqUisitado. 

Art. 38. Desde o dia em que a Assembléa separar·se em 
conselho:, differentes, nenhum projecto de lei ou resoluçã& 
ainda não approvado, será promulgado, senão depois .de tres 
votações favoraveis ~m cada um dos conselhos. 

Art. 39. Logo após a primeira scisão, os conselhos 
confeccionarão os seus regimentos especiaes. 

Art. 40. Dentro do praso de 5 dias após a scisão, o con
selho dos delegados sujeitará a sua opposição, com as razões 
que a motivarem ao juizo arbitral do Tribunal Federal, que 
requisitará informação do conselho dos representantes, as quaes 
serão prestadas dentro de egual praso. 

Art. 4 I. O Tribunal Federal proferirá a sua decizão den
tro de 10 dias, a contar da data em que lhe forem apresen
tadas as informações do conselho dos representantes ou do dia 
em que estas deviam ser apresentadas, se não o forem. 

Art. 42. Se o conselho dos delegados, findo o prazo do 
artigo precedente, não tiver sujeitado a sua opposição ao Tri
bunal Federal, ou se este, dentro dos 10 dias seguintes, n1[o 
tiver proferido a sua decisão, os projectos que motivarem a 
opposição dos delegados serão promulgados e os conselhos se 
reconstituirão immediatamente em Assembléa Federal. 
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Art. 43. Tambem seguir·se-á o disposto no artigo prece
dente, se a decisão do Tribunal fôr contraria ás alJegações dos 
deleg-aJos; se, porém, lhes fôr favoravel, o Presidente da Re
publica pronunciará a dissolução da Assemblêa Federal, e con
vocará outra, cuja reunillo se effectuará no prazo de 5 mezes, 
e á qual competirá approvar ou regeitar difinitivamente os pro
jectos que motivaram a dissol uçITo. 

Art. 44. Reconstituidos os conselhos em Assembléa Fe
deral, os projectos ainda não approvados por ambos, voltarão 
á primeira discussão em commum, seguindo os termos regi
mentaes. 

Art. 45. NITo podem ser eleitos para membros da Assem
bléa Federal o Presidente da Republica, os respectivos ministros, 
os membros do Tribunal Federal, os presidentes dos Estados, 
podendo estes ampliar a maior numero de funccionarios as in
compatibilidades para a elegibilidade dos seus delegados á mes
ma Assembléa. 

Art. 46. Os membros da Assembléa Federal são invio
laveis, quanto ás opiniões que enunciarem e acto'> que prati
carem no exercicio de seu mandato. Assim tambem não po
derão ser presos e processados criminalmente, durante o seu 
man,lato, sem previa licença da Assemb:éa, salvo o caso de 
tlagrante delicto; devendo, n'este caso, a autoridade compe
tente req'Jisitar a referida licença no prazo de 8 dias para pro
seguir no processo, sem o que a prisão sera immediatamente 
relaxada. 

CAPITULO III 

o·/I/,.iblli(õcs da Assemblla Federal 

Art. 47. Compete a Assembléa Federal legislar: 
§ 1°. - sobre relações de direito privado, entre os habi

bitantes do districto federal; 

~ 2° - sobre a prevenção e repressão dos crimes com
mUlls praticados no districto federal, sobre crimes militares e 
sobre os crimes publicos que affectem a segurança e direitos 
da nação brazileira, ainda que praticados no territorio de qual
q'uer dos estados federaes ; 

§ 3° '- sobre a organisaçITo Ja administração federal, in
Clusive a cn~ação, suppressão, aitrihuições, nomeação e venci
mentos dos respectivos empregos civis e militares; 

§ 4°. - sobre fixação do numero, organisação e disciplina 
das tropas federaes de mar e terra, bem como sobre os de
veres relativos ao serviço militar; 
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~ 5°. - sobre a moeda metalica, seu cunho e padrão, 
peso e valor, bem como sobre a fiduciaria, sua emissão e cir
culação em todo o territorio nacional; 

§ 6°. - sobre a instrucção publica em todos os gráus, no 
districto federal, e, cumulativamente com as legislaturas dos 
estados .. em todo o territorio nacional; 

§ 7°. - sobre soccorros publicos e estabelecimentos de 
beneficiencia, nas mesmas condições do paragrapho precedente; 

§ 8°. - sobre associações politicas, ordens e communida
des_ religiosas, bem como sobre autorização e fiscalização de 
estabelecimentos de ensino e caridade, creados por ordens e 
communidades religiosas de qualquer seita; 

§ 9°. - sobre impostos de importaçãO e exportação em 
todo o territorio nacional, aos quaes poderão os estados, em 
beneficio de suas rendas e mediante approvação da Assembléa 
Federal, accrescentar taxas addicionaes; ficando, porem, ab.>olu
tamente prohibidas as alfandegas e barreiras interiores, bem 
como quaesquer impostos de transito, sobre productos importa
dos e exportados e seus vehiculos; 

§ IO. -- sobre subsidios aos estados, cujas rendas forem 
insufficientes, sujeitando, pnrém, estes os seus orçamentos e 
impostos á Assembléa Federal, que, concedido o subsidio, po
derá alterai-os como entender: 

§ I L - sobre a quota parte com que deverão concorrer os 
estados para as despezas federaes, nos casos urgentes e n'aquel
les em que não convenha augmentar os impostos de importação 
e exportação; nenhum estado poderá, sob pretexto algum, insen
tar-se da contribuição que lhe compet!r. 

§ 12. - sobre o orçamento de receita e despeza federaes, 
que será fixado annualmente; 

~ 13. . - sobre terras publicas do districto federal, sobre o 
destino e alienação dos antigos bens da corôa e proprios nacio
naes; 

§ 14. - sobre terras devolutas, em qualquer parte do ter
ritorio nacional, sua alienação e posse, até que o Govem? 
Federal mande medil-as e demarcai-as, ficando então reservada 
a metade das que forem demarcadas ao dominio de cada um 
dos estados, em que estejam situadas; 

§ 15. - sobre obras publicas no districto federal, sobre 
fortificações nas fronteiras e no littoral e sobre edifidos e esta
belecimentos, em que funccionem as auctoridades e repartições 
federaes, em qualquer parte do territorio nacional; 

. § 16_ - sobre estradas estrategicas e as que servirem a 
dois ou mais estados; sobre navegação do littoral, rios e lagos 
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navegaveis que banhem a dois ou mais estados, bem' como 
sobre a pésca e policia, nos mares territoriaes; 

~ 17. - sobre o serviço postal e telegraphico, em todo o 
territorio nacional; , 

~ 18. - sobre a disposição e commando das forças de 
terra, creadas pelos estados, nos casos de guerra e rebeIlião. 

Art. 48, Tambem compete á Assembléa Federal: 
~ I". - eleger o presidente da Republica; 
~ 2". - approvar os tratados e conveoções com as nações 

estrangeiras e entre os estados federaes; 
§ 3". - declarar a guerra e fazer a paz; 
§ 4°. - autorizar o governo de cada um dos estados fe

deraes a contrahir emprestimos nas praças estrangeiras; 
§ 5". - decretar a alienação dos bens sujeitos ao governo 

federal e auctorisal-o a contral1ir emprestimos; 
§ 6°. - decretar a suspensllo e promover a responsabili

dade do Presidente da Repuhlica e dos seus ministros perant~ 
o Tribunal Federal; 

~ 7°. - auctorisar a entrada Je tropas estrangeiras no 
territorio nacional. 

Art. 49. Todos os poderes que não estiverem virtual e 
necessariâmente contidos nos que ficam enunciados, n'esta cons
tituiç:To, entender·se-ilo pertencentes e reservados aos estados 
federaes. 

Art. 50. A interpretação d'esses poderes, por via disposi
tlva, pertence á Assembléa Constituinte, e, por meio de appli
cações aos casos occurentes, ao Trihunal Federal. 

CAPITULO IV 

Pmpc>si(ão, discussão ~ prolllult[fl(ão das leis (' resolu(:õ~s 

A rt. 5 r. A proposição e discussllo d0s projectos de lei e 
resoluções compete a cada um dos membros da Assembléa 
Feder~l, bem como aos ministras sobre os negocios a cargo de 
cada 11m d'elles, na qualidade de representantes do governo 
federaL 

Art. 52. Nenhum projecto poderá ser convertido em lei ou 
resolução, sem que passe por tres discussões com o intervallo 
de 48 horas, entre cada lima d'eIlas, salvo os casos urgentes, 
em os quaes poderá ser dispensado o intersticio. 

Art. 53. A votação dos projectos pertence exclusivamente 
aos membros da Assembléa e será effectuada na fórma do regi
mento interno. 
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Art. 54. Reputar-se-á adaptado o projecto ~1lH! a seu. favor. 
obti ver a maioria absoluta dos voto!'> dos representa!ües e dele
gados presentes, desde que constituam a maioria dos membros 
da Assembléa, na forma de art. B. 

Art. 55. Adoptado o projecto, será elle enviado ao presi
deme da Republica, que, no prazo de 10 dias. fal-o-á prol11ul
gar e em seguida, publicar com a sua assignatura e a do mi
nistro a quem competir. 

Art. 56. A formula da prúmulgaç1lo será a seguinte: 
«O presidente da Republica Federal dos Estados Unidos do 
Brazil (F) faz saber a todos os seus habitantes que a Assem· 
bléa Federal adaptou a seguinte lei (ou resolu&:ão) ... a integra 
da lei ou resolução. Mando, portanto, que a referida lei (Oll 
resolução) seja finálmente observada e executada. O ministro 
de. . . . .. (o da repartição competente) a faça imprimir e pu· 
blicao>. 

(Assignatura do presidente e ministro a quem competir). 

CAPITULO V 

blstallação, sessiics e prOJoJ.{açilo da AsscmbLéa F't:deral 

Art. 57. Achando-se presente a malOna ab50luta dos mem
bros da Assembléa, no districto fejeral, será esta installada sob 
a presidencia do mais idoso d'entre os representantes e delega
dos, no dia designado no art. 32, Oll, posteriormente, se até> en
tão não se verificar a pre~ença da referida maioria. 

Art. 58.- Poderá, porem o Presidente da Republica convo
vocal-a extraordinariamente nos casos urgentes. 

Art. S9. - As suas sessõ;!s serão pttblicas e durarão 5 me
zes; só poj~rão ser adiadas mediante votação. da maioria dos seus 
membros, mas poderão ser prorogadas pelo Presidente da Repu· 
blica, quando o bem do Estado assim o exigir. Para que algu· 
mas das suas sessões sejão secretas, será egualmente precisu qu~ 
assim o delibere a maioria dos seus membros presentes. 

Art. 60. - Emq.uanto não findar o mandato dos repr~sen
tantes e delegados, pelo lapso de tempo, quanto áquelles e pela! 
revogação, q.uaoto a ambos, não exercerão. elles os seus em pre· 
gos, nem. poje~ão ser. nOI1l.eados para. outros, se não no caso em, 
que a Assembléa n,isso consinta" sob proposta do Presidente da: 
Republica. 

§ U.(li~Q, - Exc:.5!(?.tua-se .do; disposto n;este ar,tigQ o cargo de 
ministro, dr:t gp",emo f~;;I~ral" para, o q u;!1 .I?qd~rão ser. nom~a4os 
os representantes do povo. Acceita, porem, a nomeaçãp, o .. noy,o, 
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:eito, emquanto occupar aquelle cargo. 

Art. 61. - O subsidio e indemnisação dos membros da 
Assembléa Federal só poderão 'ser estabelecldtis ou elevÍi.dos, na 
:Jltima sessão de cada legislatura. 

CAPITULO VI 

Poder execllfi7!o 

Art. 62. - O poder executivo é exetcidopefO Ptesfdente 
d;l Republica, que será eleito de 4 em 4 a:rttios por riláiotia ab
soluta dos votos dos membros da Assembléa Federal, rtláS ~ó 
poderá ser reeleito, senão passados oito annos dépors de sua pri
meira eleição. 

Art. 63.- Em caso de vaga da presidenti'a,a Assem'bléa Fe
deral será immediatamente convocada paia procedér a' nova étéi
Cão, exercendo as funcções d'aquelle cargo', dÚTante a ~i~ii Ou 
simples impedim'ento, o presidente do Tribunal Federal. 

Art. ó4. - O president~ é responsavél pelos seus actos; p'o~ 
derá ser suspenso mediante decreto de accuzação da Assembleà 
Federal e destituido, em consequencia de séntén'pi condemn'atoria 
;,ioferida pelo Tribunal Federal, por crimes áé aliá traiçãO, pre'va
iicação, concu$sllo, suborno e outros, na forma prescripla pó'r 
jei anterior da mesma Assembléa. 

Art. 65. - A Assembléa Federal poderá crear um con'selho 
de ministros sujeito á direção, nomeaâo e demissão do Presiden
te da Republica e responsaveis nos mesmo casos em que este 
o fôr, quer pelos seus proprios actos, quer pela referenda dos 
que forem expedidos em nome do Presidente. 

Art. 66. - As leis da Assembléa Federa' sbbre os casos 
de suspensão, responsabilidade, processo e destituição do presi
de'1te e bem assim as que vers'a'rem' sobre os vencimentos desse 
cargo, só poderão ser modificadas, durante a vaga da presidencia, 
antes da nova eleição. 

Art. 67, - Não podem ser eleitos para a presidenc;ia da 
RepubliCa os delega'do!! d'ós êsfu'dbS~ os r\l'e'mbros díS jri'&u~al 
rede'ral, os ~ener'a-es da!; tfól'as, o~ ahWira'r'ttes é' vite-annira'r\1'êsi 

J~ a'rmada'. ' 
Art. 68. - Ao . ser, empossado pêlil' À'ssérriblb' Feae'raf, o' 

t~side'nté' prometté'rá' s6~' sua' floht~~ (ou jMâtã, conforme' a sua 
r'é1igilto) cuí'Ífpnr il~fm'éhté as fuWct~~s' db' ca"rg--ó~ ó~servar e- fa'ze'f 
obseiVa~ a cót1sti~úlçM e' as' I~i~. 
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CAPITULO VI 

Altribui{ões do Presidente da Republica 

Art. 69. Compete ao Presiâente: 
§ 1. 0 convocar extraordinariamente a Assemblé!l Fe-

deral; 
§ 2.° expedir decretos e instrucções regulamentares so-

bre a execução das leis federaes; 
§ 3.° - executar as leis federaes e cooperar na execúçlIo 

das dos Estados, mediante requisição das respectivas autori
dades; 

§ 1.° promulgar e fazer executar as leis federaes ; 
§ 5.° - prover os empregos federaes, tanto civis come 

militares, na fórma das leis; 
§ 6.° - nomear embaixadores, ministros e mais agentes 

diplomaticos e commerciaes; 
§ 7.° - dirigir as negociações com as nações estrangeiras. 

fazer tratados e sujeital-os á approvação da Assembléa Federa; 
exceptuados os armisticios, que independem de tal approvação; 

~ 8.° - prover a tudo que fôr concernente á segurança 
interna e externa do Estado, na forma desta constituição e das 
leis; 

§ 9." - suspender a execução das leis e actos governa
mentaes dos Estados Federaes, que forem contrarios a esta 
Constituição, até que o Tribunal Federal resolva sobre a sua 
manutenção ou revogação; 

§ 10. - dispor das tropas federaes e, em caso de guerra 
e rebellião, tambem das dos· Estados; 

§ I I. - manter a independencia e autoridade dos fune
cionarios, juizes e tribunaes federaes, em todo o territorio 
nacional; 

§ 12. - assegmar a ordem e promover a prospt>ridade 
dos Estados Unidos do Brazil. 

CAPITULO VII 

Poder judiciario 

Art. 70. O poder . judiciario é exercido pelo Tribunal Fe
deral, por juizes e tribunaes de primeira e segunda instancia, 
com as. attribuições geraes ou particulares, que lhes forem con
feridas pelas leis federaes. 

Art. 71. Os juizes e membros dos tribunaes de primeira 
e segunda instancia, creados pela Assembléa Federal, serão 
nomeados pelo presidente da Republica, dentre os candiqatos 
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préviamente habilitados em concurso perante as corporações 
docentes das faculdades de Direito, na fórma que fôr estabe· 
lecida pelas leis federaes. 

Todavia, uma vez empossados, não perderão elles os seus 
cargos, senão em virtude de sentença ou aposentadoria, nem 
poderão ser removidos, sem que o requeiram. 

ArL 72. A cada um dos estados federaes compete, após 
a promulgação dos seus codigos, estabelecer sua respectiva 
organisação judiciaria, tanto no civel como no crime. Antes, 
porém, que o façam, ficarão sujeitos á legislação vigente, que 
só pela Assembléa Federal poderá ser alterada ou substituida. 
. Art. 73. Os juizes e tribunaes federaes poderão ter a séde 
de sua jurisdiq:ão, em qualquer parte do territorio nacional, 
competindo·lhes tambem requisitar a cooperação das autoridades 
'dos mesmos Estados para a execução das sentenças que profe. 
rirem, bem como para a garantia de sua independencia e 
segurança . 

. Art. 74. - Fica desde já abolida a jurisdicção administra
tiva contenciosa. passando as respectivas attribuições ás justiças 
ordinarias. 

A rt, 75. -- A instituição do jury em materia criminal 
será reformada, de modo a garantir-se a competencia e a im
parcialidade dos juizes de facto. 

CAPITULO VlIl 

Tribunal Federal 

Art. 76. -- O Tribunal Federal compõe-se de membros 
~ffei:tivos e supplentes. 

Art. 77. - Cada uma das legislaturas dos estados ele
gerá um membro effectivo e outro supplente, por tempo. inde· 
finido. 

Art. 78. - Tanto os membros effectivos como os sup
plentes não poderão ser destituidos, senão por decreto revocatorio 
da legislatura que o tiver eleito ou por sentença condemnatoria 
pIof~rida pelo Tribunal Federal, á qual deva seguir-se tal effeito, 
çpnforme fôr estabelecido por lei da Assembléa Federal. 
", Art. 79. - Não podem ser eleitos membros effectivos ou 
supplentes do Tribunal o Presidente da Republica ~. os seus 
ministros, os representantes do povo e os funccionanos civis e 
militares, nomeados' pelo governo federal. Tambem não poderão 
elles, emquanto permanecerem no cargo, exercer outro emprego 
€' qualquer profissão. 
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Art. 80. - Os membros effectivos do Tribunal Fedentl 
elegerão seu presidente e vice· presidente, organisarão o seu re
gimento e a chancellaria do seu Tribunal, fixando os venCi
mentos do chanceller e mais empregados, os qua,es serão no
meados pelo presidente do mesmo Tribunal e pagos pelos 
cofres federaes. 

Art. 8 r. - Os estados occorrerão ao pagamento dos mem
bros que lhes competirem, fixando as respectivas legislaturas os 
vencimentos dos cargos. 

Art. 82. - Emquanto não estiverem constituidas as le
gislaturas dos estados, os membros do Tribunal serão eieitóS 
pela Assembléa Federal, de modo que cada um estado seja: 
representado por um membro effectivo e outro supplente. 

Art. 83. -- A séde do Tribunal será o districto fedetáf, 
podendo, entretanto, ser por elle provisoriamente mudada, quarido 
e para onde convier. 

CAPITULO IX 

Attribui?ões do Tribunal Federal 

Art. 84. - Ao Tribunal Federal compete julgar: 
§ 1°. - As dissenções e conflictos entre o poder fedêtáP e' 

os estados, e entre dois ou mais estados reciprocamente, ver
sando a questão sobre o direito publico interno ou interna-
cional. 

§ 2°. - As revistas que, para elle interpuzerem os cida
dãos, de quaesquer sentenças civis, commerciaes e criminaes, 
proferidas pelos juizes e tribunaes federaes ou dos estados, 
comtanto qne fundem-se na violação dos preceitos desta consti
tui(ão e a causa tenha o valor que fôr determinado por fei' 
federaL 

§ 3°. - Os contlictos entre os representantes do povO' e: 
os delegados dos estados, na forma dos paragraphos I, 1 (!3' 

do artigo 35' e entre o Presidente da Repeblka- e a' Asse'mbléa 
Federa'l, quando versarem sobre a intelligét1cia de suas attr'itWftL 
çôes constittlcionaes. 

§ 4,°. - As reclamações dos estrangeiros que tiverem! J!IIW 
fundamento contractos realisádos com o' ~errtó fed~ral e' co\\\l 
os dos estados, tratados e convenções comi as nações e'stran
geiras e a applicação das leis con(!ernent'es- ab seu' estatuW 
pessoal. 

Art. 8~, - lambem compete ao TribuMi' processail' e' 
julgar o P residentt! da . Republka e seUS· M\RtstroS" MS' ca'Sós
dos artigos 64, 65 e 66, os seus proprios membros, aS- a'Ub:Wil.: 
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dades federaes e dos estados, bem como qualquer cidadão, por 
crimes de alta traição e crimes publicos que sejam a causa de 
grave perturbação da ordem puhlica ou de guerra com qU'llquer 
nação estrangeira, de sorte que seja necessaria a intervenção 
armada do poder federal, nos termos do artigo I I. 

Art. 86. - A competencia· do Tribunal poderá ser am
pliada por lei federal e tambem poderá resultar de compromisso 
arbitral das partes litigantes. 

Art, 87. - O Tribunal poderá requisitar directa ou indi
fectamente o concurs() das forças federaes e das dos estados 
para tornar effectiva a execução das suas sentenças. 

TITULO 111 

CAPITULO UNlCO 

Relorllla da Constituição Federal 

Art. 88. - Quaesquer das disposições contidas nesta cons
tituição poderão ser reformadas pela Assembléa Constituinte, 
para tal fim especialmente convocada por decreto da Assembléa 
Federal, expedido em virtude de votação de dois terços dos 
seus membros. A Assembléa Constituinte ficará adstricta á re
forma dos artigos que forem indicados e dos seus consectarios. 
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PROJECTO DO AUCTOR 

DISPOSiÇÕES GERAES 

Art. 1°. - A nação brasileira constitue-se politicamente, 
sob a fórma de republica federativa moderada e representativa, 
e sob o nome de .- Estados Unidos do Brazil, 

Art. 2°. - As antigas provincias formarão outros tantos 
Estados, autonomos na esphera de sua competencia e jurisdicção, 
~ unidos todo~ pelo interesse commum. 

Art. 3°. - Os actuaes limites das provincias, firmados 
pela posse, serão respeitados, emquanto, pelo poder competente, 
não forem regularmente rectificad'Js. 

Art. 4." - A capital da Republica será transferida para 
uma das cidades do Estado do Rio de Janeiro, que offerecer 
condições de salubridade, população reduzida e communicação 
por via ferrea com a actual capital. (A) 

Art. 5ij. O districto da nova capital constituirá o distri-
cto federal. 

Art. 6°. O municipio neutro será incorporado ao Estado 
do Rio de Janeiro ou formará novo Estado, conforme resolver 
o Congresso. 

Art. 7". - Um Estado poderá desmembrar-se em dous ou 
mais, ou fazer cessão de territorio, desde que assim o deci
dam a legislatura e o Governo respectivos. 

Art. 8°. - Um Estado só poderá incorporar-se a outro, 
mediante resolução dos seus respectivos poderes publicos e ap
provação do Congresso. 

S Unico. - Nenhuma incorporação porém, se fará antes 
de dous annos, depois da promulgação da Constituição federal. 

Art. 9°. - Todos os Estados devem subsistir pelos seus 
recursos proprios, oriundos do pacto federal, só competindo ao 

. (A) Estudando melhor a quest<1o, convencemo-nos, ha muito, da convenien
cia da mudança para o planalto central de Goyaz, embora com prazo longo. 



Governo da União subsidial-os, em caso de calamidade publica, 
.. que não possa ser debellada pelo proprio Estado. 

Art. 10. - Verificado por acto da legislatura respectiva 
que um Estado não póde, por si só, manter os serviços publi
cos a seu cargo, depois de esgota'dos os recursos economicos e 
financeiros, o Congresso decretará a sua incorporação a outro, 
que seja confinante, ouvido este. 

Art. I I. - Si porém todos os Estados confinantes se op
puzerem á annexação proposta, o C ongresso decretará a reduc
ção do Estado á cathegoria de povincia, sob a directa admi
nistração do governo da União, segundo as bases adiante de
claradas. 

Ar1. 12. - A' excepção dos Estados centraes de Matto 
Grosso e Goyaz, servidos por navegação fluvial, todos os outros 
terão, pelo menos um porto de mar, em condições de ser alfan
degado, decretando para isso o Congresso as desapropriações e 
mais medidas precisas, com o accôrdo Jos Estados limitrophes, 
sempre que fôr possivel. 

Art. 13. - Cada Estado poderá reger-se por constituição 
politica e leis civis e administrativas especiaes, com tanto que 
as disposições d'ellas não contrariem ou annullem directa ou 
indirectamente os preceitos da Constituição federal e dos Codi
gos civil, criminal, commercial e do processo civil, criminal ou 
commercial, cuja decretação compete ao Poder legislativo geral. 

Art. 14. _.- O governo federal só deverá intervir nos ne
gocios de um Estado, haja ou não requisição do seu governo 
respectivo, em caso de invasão estrangeira, ou de rebellião con
tra a fórma de governo da Republica ou contra o governo geral 
ou local, ou finalmente, para garantir a execução das sentenças 
do Tribunal constitucional ou do Poder judiciario. 

S Unico. - Em caso de perturbação da ordem publica 
simplesmente, a intervenção do governo federal só se dará á 
requisição do governo do Estado. 

Art. 15. - Todos os conflictos de authoridades entre si 
ou cOm particulares, que não affectarem materialmente a ordem 
publica, serão decididos sómente pelo Tribunal Constitucional, 
nos casos. e pela fórma adiante declarados. 

Art. 16. - A soberania nacional reside de direito e de 
facto, no povo, organisado em familias, classes, corporações, mu
niciplos, Estados e provincias, e não, nos individuos isolados 
ou em multidão. (B) 

§ Unico. - A vontade popular pois, só por si, de mo
mento manifestada, não representa a soberania da nação, em 

(B) E' o unico conceito acceitavel da soberania nacional. O mais é dema
gogia especuladora contra os interesses legitimos do povo. 
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ordem a ser acatada, como poder supremo, pelo paiz legal ou 
pela authoridade. 

A rt. 17. - O povo ,;ctúa e prepondera regularmente no 
andamento dos negocias publicas, pelos actcs da eleição, e, 
extraordinariamente, pelo exercicio dos direitos de reunião, de
nuncia ou petição aos poderes competentes e em ultimo caso, 
ao Tribunal Constitucional, na fórma adiante declarada. 

Art. 18. - O pacto federal garante effectivamente na 
fórma e com as clausulas em seguida prescriptas, os direitos 
individuaes e civis dos cidadãos, nacionaes e estrangeiros, os 
direitos politicos dos cidadãos brasileiros, os direitos e preroga
tivas dos municipios, a autonomia relativa dos Estados, a inde
pendencia harmonica dos poderes publicos federaes, a suprema
cia dos interesses peculiares da União sobre os demais, a juris
dicção do Tribunal Constitucional, sobre tudo que affectar 
directamente a União ou a applicação de um preceito constitu
cional. 

TITULO 

DOS CIDADÃOS 

CAPITULO I 

Direitos illdi'i'iduaes 

Art. 19. Todo o cidadão, nacional ou estrangeiro, residente 
no territorio da Republica, tem garantidos, por esta Constituição, 
os seguintes direitos: 

1°. - Liberdade pessoal, isto é, a faculdade de fazer ou 
deixar de. fazer tudo o que não fôr prohibido ou ordenado por 
lei, regulamento ou determinação legal de authoridade com
petente. 

2". - Liberdade de pensamento, isto é, a faculdade de 
fallar, escrever e publicar suas iJeias ou opiniões livremente, 
comtanto que o cidadão assuma a responsabilidade effectiva do 
seu acto e não ataque a moral publica e as crenças religiosas 
alheia~. 

3°. - Liberdade religiosa, isto é, ninguem será inquietado 
por suas crenças ou culto religioso, desde que respeite a mora· 
lidade e a ordem publicas. 

Não ha religião official; fica porém livre a cada Estado 
subvencionar ou não, o culto da maioria dos seus habitantes, 
:;lveriguada pelb recenseamento, sem prejuizQ da independencia 
mutua do Estado e da Igreja. 
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4°. - Liberdade de instrucção, isto é, todos podem apren~ 

der e ensinar livremente, só competindo aos poderes publicos a 
regulamentação e fiscalisação dos estabelecimentos de instrucção, 
por elles estipendiados. 

A instrucção primaria é obrigatoria e gratuita, e compre
henderá o ensino religioso facultativo. 

So. Liberdade de profissão ou industria, isto é, todo o 
cidadão póde adoptar, como meio de vida, a que lhe convier, 
desde que tenha a habilitação technica, pague o imposto res
pectivo e acate a moral e a ordem publica. 

6°. - Liberdade de reunião e associação, isto é, a facul
dade de congregarem-se pacificamente os cidadãos, para fim 
legitimo, e sem armas ou ostentação de força. 

7°. Igualdade perante a lei. Não serão admittidos privile
gios de nobreza; só serão respeitados os de classes, quando o 
exigir grave interesse publico. Apenas poderão ser conferidas 
distincções honorificas, por serviços excepcionaes, militares ou 
civis, e por actos de beneficencia. ou abnegação pessoal, notavei.,. 

8°. - Propriedade. Garante esta Constituição ás pess(jas 
naturaes ou juridicas o direito de propriedade d~ qualquer na
tureza, em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por 
necessidade ou utilidade publica. Esta porém não produzirá, 
effeito. sem previa indemnisação do valor integral do objecto 
desapropriado, arbitrado legalmente, embora sEja o proprio 
Estado o desapropriante. 

A cada cidadão ficará garantida, mediante um registro 
especial, a propriedade livre de uma certa extenção de terreno 
que. possuir, necessaria para o domicilio seu e de sua familia. 
extensão essa que será fixada pela legislatura do Estado, a qüe 
elle pertencer, ouvida a Camara ou Intendencia municipal do 
lugar, sobre as circumstancias especiaes de valor, qualidade e 
outras do terreno. Essa propriedade será isenta dos onus de 
dividas fiscaes ou particulares, contrahidas depois da data do 
registro - (C) 

São abolidos as leis de mão morta e as disposições sobre 
posses e sesmarias, restrictivas da propriedade. 

§ Unico. - O domicilio dt) cidadão é inviolavel; sem pre
vio consentimento d'este, ninguem poderá ahi penetrar á noite, 
sinão em caso de crime ou accidente, para soccorrer as 
victimas, e de dia, para fim licito e com as formalidades da lei. 

9°. - Direito de petição e representação, isto é, a facul~ 
dade de requerer aos agentes dos poderes publicas, providencias 
para defesa de direitos ou para punição de culpados. 

(C) E' o home stead. em principio. Uma emenda do deputado Americo 
Lobo a respeito cahio.· Porque? Não se sabe até hoje' sem duvida Comte é 
contrario á idéa. . . . . . ' 



10°. - Assi~tencia publica, isto é, o direito de ser tratado 
e socconido nas e!1fermidades ou accidentes, provada a miserabi· 

. !idade do cidadão e a gravidade do mal. Para esse fim, serão 
creados os asilos e hospitaes, nas condições precisas. 

Art. 20. Salvo em caso de flagrante delicto, toda a prisão 
se fará por ordem escripta de authoridade competente, 

Art. 210 A concessão de habeas corpus se dará não só em 
caso de violencia actual, como de receio fundado de violencia 
imminente, seja qual for a authoridade judiciaria ou administra
tiva que impuzer a prisão, guardada porem, a ordem hierar
chica, taxada em lei. Não terá lugar o lzabeas corpus, nos cri
mes e processos militares. 

Art. 22. E' inviolavel o segredo d? correspondencia, quer 
epistolar, quer telegraphica. 

Art. 23. Toda a pena é pessoal e de duração limitada. 
Ficam abolidas as penas de galés e de prisão simples por 

mais de 30 dias. Com urgencia, serão estabelecidas nos Estados, 
penitenciarias, casas de prisão com trabalho ou presidios, com 
organisação, o mais de accordo possivel com os melhoramentos 
modernos. 

Art. 24. Nenhuma lei terá effeito retroactivo, á excepção 
das criminaes, quando forem mais brandas que as anteriores, e 
das que tiverem caracter politico. 

Art. 25. Nenhum casamento se fará, sem preceder a for· 
malidade do registro civil. 

Art. 26. Os cemiterios de qualquer confissão religiosa ficão 
sujeitos á inspecção da authOlidade administrativa local, sob o 
ponto de vista da hygiene publica, e serão franqueados á au
thoridade policial, em casos de crimes ou accidentes de que 
tenha sido victiina individuo, alli depositado ou sepultadQ. 

Art. 27. E' garantida a liberdade de testar, apenas limitada 
pela obrigação de alimentos aos filhos menores, incapazes ou 
invalidas e de dotes ás filhas solteiras. (D) 

Art. 28. Aos accusados serão facultados todos os meios de 
defesa, não podendo serem conservados presos, si não receberem 
dentro de 24 horas, a respectiva nota de culpa. 

Art, 29. Fica abolida a pena de morte, salvo nos crimes 
militares. 

Art. 30, A enumeração dos supraditos direitos individuaes 
não exclue quaesquer outros, que forem consequencias da forma 
de governo adoptada por esta Constituição. 

(D) Hoje. somos contrario a essa liberdade, assim ampla. A nossa socie
dade, sobretudo no interior, não está preparada para uma tal instituição. 

F.IQ 
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CAPITULO 11 

Direitos politicos 

Art. 3 I. São cidadãos brasileiros: 
1.0 - os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, 

não residindo este a selviço de sLla nação j 

2.° - os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de mãe 
brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem domi
cilio na Republica j 

3.° - os filhos de pae brasileiro que estiver em outro paiz, 
ao serviço da Republica, embora nel\a não venham domiciliar-se; 

4.° - os estrangeiros, que, achando-se no Brasil aiS de 
Novembro de 1889, não declararem dentro em seis mezes, de
pois de estar em vigor esta Constituição, o animo de conservar 
a nacionalidade de origem; 

S'" - os estrangeiros, que ~ossuirem bens immoveis no 
Brasil e forem casados com brasileiras OLl tiverem filhos bra!'i
leiros, salvo se manifestarem perante a autoridade ou o seu 
consul, a intenção de não mudar de nacionalidade j 

6." - os estrangeiros, por outro modo naturalisados. 
Paragrapho Unico. As leis de naturalisação são da com-

petencia exclusiva do Poder Legislativo Federal. 
Art. 32. Suspendem-se os direitos de cidadão brasileiro: 
I." - por incapacidade physica ou moral; 
2." - por condemnação criminal, emquanto durarem os se\ls 

effeitos. 
Art. 33. Perdem·se esses direitos: 
1.0 - por naturalisação em paiz estrangeiro; 
2." - por acceitação de emprego, pensão, condecoração 

ou titulo estrangeiro, sem Ikença do Poder Executivo Federal; 
3.° - por banimento judicial. 
Art. 34. São eleitores os cidadãos brasileiros maiores de 

2 I annos ou casados. que souberem ler e escrever e se alista
rem, na fórma da lei. 

§ 1.0 - Não poderão alistar-se: 
L° - os mendigos; 

( 2.· - os individuos sem domicilio certo j 
\ 3.° - os c1erigos regulares; 
\ 4.° - as praças de pret, á excessão dos alumnos das 

escolas militares do ensino superior. 
Art. 3 S' São inelegiveis os cidadãos não alistaveis. 
Art. 36. Em lei especial, se determinará o processo a se

guir nas eleições de caracter federal, sobre as .seguintes bases: 
1.° - o escrutínio será publico; 
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2." não serâ directo o suffragio, nas eleições dos governa
dores e senadores e na do presidente da Republica; 

3.° - os eleitores casados ou viuvos com filhos votarão 
em duplicata; 

4.° os casados que exercerem qualquer profissão liberal, 
Iitteraria ou scientifica, ou possuirem diploma conferido por 
estabelecimento 'publico de instrucção, gosarão do voto triplo. 

Paragrapho U nico. Para a execução destas disposições, 
far-se-ha no alistamento dos eleitores especiaes, as convenientes 
declarações e revisões e no regulamento eleitoral, se estabele
cerá o modo pratico da effectividade do voto plural. (E) 

Arr. 37. Prehenchidas as condições legaes, todo o cidadão 
brasileiro é apto para os cargos civis ou militares da Republica 
sem excepção. 

Art. 38. Só no interesse da Fazenda ou da Justiça pu
blica, existirá privilegio de fôro. 

Art. 39. Todo o brasileiro nas condIções legaes é obrigado 
a prestar serviço militar, em tempo de guerra interna ou inter
nacional; em tempo de paz, persiste a mesma obrigação para o 
serviço da Guarda Nacional, ou milicia do Districto Federal e 
de cada um dos Estados. 

A rt. 40. Fica abolido o recrutamento militar; o Exercito 
e a Armada compor-se-hão por alistamento e sorteio, não se 
admittindo a isenção pecuniaria. 

Art. 41. O cidadão, investido em funcções de qualquer 
dos tres poderes, não poderá exercer as de outro. 

Art. 42. Os officiaes do Exercito e da Armada só p~rde
rão as suas patentes, por sentença passada em julgado e com 
tal effeito. 

Art. 43. Os funccionarios publicos de qualquer categoria 
são estrictamente responsaveis pelas prevaricações, aQusos ou 
omissões, em que incorrerem no exerclcio dos seus cargos, 
assim como pela indulgencia ou negligencia, em não responsa
bilisarem effectivamente os seus subalternos. 

CAPITULO III 

Art. 44. Em qualquer parte da União, onde residam ou 
se achem temporariamente, os cidadllos estrangeiros gosarão de 
todos os seus direitos individuaes e civis e os cidadãos brazi
leiros de todos os seus direitos individuaes, civis e politicos. 

Art. 45. Em caso de aggressão estrangeira ou com moção 
intestina, poder-se-ha suspender por tempo' determinado as ga-

( E) Hoje adoptamos o voto obrigatorio, a exemplo da Republica Ar-
gentina. Os eleitores diplomados, solteiros, deverllo ter o voto duplo. . . 
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rantias individuaes constantes deste Titulo 1 nas condições 
adiante declaradas. 

TITULO II 

DO MUNICIPIO 

Art. 46. A organisação dos Estados da Republica terá por 
base o regimen municipal, com os característicos seguintes: 

§ I.'" - autonomia do município, na esphera de sua com
petencia e interesse peculiar; 

§ 2." - diversidade de organisação, conforme fôr a cir
cumscripção territorial urbana ou rural; 

§ 3.'" - eiectividade da administração local. 

TITULO III 

DOS ESTADOS 

Art.. 41. Os Estados organisar-se-ão e reger-se-ão por suas 
leis especiaes, oComtanto que não üentrariem a forma rep:.lblucana 
de ~vemo i)iUesU Constitu.j,ç:ão e 05 1nte~esses superí:Gifts da 
LnnU"ic e sot-re as seguintes ba5rfs: 

1'11. - Os pDjeres e.w.:utú\"GI. le,\';islath"o e jujj.;::iariOl serãú 
~mijJ!1I::lI.JI~ e nnJepenJemes; 

~". - Haverá. dU;1S CamaT:lS ;-e;Psht~ ... ·as; 
,,"'. - Os :g:el\"erT2:1lJ0J're:s serJ'cl e:-e:rc'S pc:JlS Can::a:as M.\lJ-

1!Iln..tiJI'Ules ~,iU r.ei:lS nnl!:elT1dtnCi~ eD5 memc::!s .á3. Ass-emt~~.J. 
lL~iÍSn~1tiiv .. 5<e!!'3'DJ e:~j~D5 ~~iJl rD"-í : 

~D _ Klí.iiJ se?.§. I!~:;:-':~\"S :2 !lbg:~srrxi"cTa: os >.:':0 j.e f2LZ, 

~111!:1!1lli, lCiiJ:nttií'!1l~rli", :]. ser ê:~,:ril. 05 : 
$ .. llJ ~ Os m~gi;s~:aj:ll$ sffi se';,~~1 ,jf'm~[tjjD'S Pc'I! 5ê'!Dlénp é 

~ l1~1lilil~'liii.dl,W5 1!"(lT jf'O'et1ilJ Jê;i~.is:t:\·(1 ""4 :li PE.j[j,C; 

f5J~ - O .emS:iiT!!Cl slIIJ"éiür será b,1ê ê & rijm:a:rjlJl :r;1~ijglL
_i:lI> e ~1tc!lln1tnJ. 

AniL. -4:8.. ttJ'cwr uêii lIaJ G0,;ngrressc>, seIS jTIsilrijblJ~da ;i. a..n E..-<;
ttaL<lfuJ 001'Ità e:\:l<eiliL'<;.1E1J de t<f:tr.r:ílS Jêw'lQi11lJllt:iS, ;;êiT.3l.ful E~mll. $.a i:nam
i1léimi. Iíb. 1R<eW'll;ihll~QI" tDDJiiITIlJi rulU5lUilJl ,dê $eu danm::aC-iCJl.3A i cm..~ 
iill'atil1\\Jl)fj]re if: ~ffilmús:a.h tOJ.lIl 1Pl)),VIIlIa.m:a, em lprJl1l'Jt' i!lettreTilllil~Iruij)Dl. JT<t'\\5-

~ ~.àfu1ta$ 1lJe11rJlS :21 lUJlliliili(l)" (;2L'ó màÍm 5leJilumn ':UJ;rnnif1!!1~ :115 

(()~_lBs.. 

lF'~lhm U!L1ilii~ - CO E~&L'l ]j1'LT,i\teTi" SDJilll <I. lJjJJ}tSlllll:Jl 1OOTtl

~ 1ill".l\.rn...<;;Jflf'lliilr :as 41iios ter!11:1lS ~ 1r,uii-="uj;JJ~'éS '''''lll JlBSDcill.·rTIt::- .. 
.:Antr.. ~. ]E' :bICUllÍ\t!l.:i1tTh Jll~ btil.nms: 
11."', - uem.ar ~}~,tl:es; te lCVij;r.~. @es<fm:nJ1esi,$entiliCJI.'TlI.C!teT 

plliUiimJ;; 
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2°. - Em geral, todo e qualquer poder ou direito, que 
lhes não fôr negado por clausula expressa da Constituição ou 
por acto do Congresso, dp.c1aratorio de interesses graves da União. 

A rt. 50. Não podem os Estados: 

1°. - Recusar fé aos documentoi publicos de natureza 
legislativa, administrativa ou judiciaria qa União ou de qualquer 
dos Estados; 

2°. - Regeitar a moeda ou a emissão bancaria, em circu
lação por acto do Governo Federal; 

3°. - Fazer ou declarar a guerra entre sí e usar de re· 
presa lias ; 

4°. - Denegar a extradição de criminosos reclamados pelas 
justiças de outros Estados ou do Districto Federal, segundo as 
leis do Congresso, por que esta materia se reger; 

5°. - Apossar-se ou invadir, sem prévia decisão do Con
gresso, territorio de que esteja de posse outro Estado. 

6°. - Intervir directa ou indirectamente, em matería rera
tiva ás finanças federaes ou ao exercito e armada, sem expressa 
determinação da Constituição ou das leis ou recornmendaçifo do 
Governo Federal. 

Art. 51. Em casos de interpretação da Constituição, de 
reclamações ou conflictos entre os Estados e a União; entre 
Estados differentes ou entre um Estado e um cidadão de outro, 
entre cidadães ou authoridades de dous Estados, os Estados 
interessados deverão levar o facto ao conhecimento do Tribunal 
Constitucional e aguardar a sua decisão, sobreestanjo em todo 
e qualquer procedimento a respeito. 

Art. 52. Será nulla e como tal, nenhum effeito poderá pro
duzir toda e qualquer deliberação tomada pelos agentes legaes 
do poder publico, perante a força armada ou perante a mul
tidão e sob a influencia d'esta~, salvo o caso de suspensão de 
garantias constitucionaes e consequente intervenção local do 
Governo Federal. (F) 

Art. 53. Respeitada a competencia da municipalidade e os 
direitos proprios, o Districto federal será governado directamente 
pelas autoridades federaes e sujeito exclusivamente a Tribunaes 
tambem federaes. 

Paragrapho unico. - O Districto Federal será oraganisado 
por lei do Congresso. 

IF) Disposiçllo que teria evitado muitos abusos. 
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TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

DOS PODERES POLITIOOS 

Art. 54. Como orgp:os da soberania nacional, os poderes 
legislativo, executivo e judiciario são independentes e harmo· 
nicos entre si. 

'Art. 55. Acima destes poderes permanentes, e como orgão 
supremo da soberania nacional, está o poder constituinte, do 
qual será H'!presentante definitivo, em materia interpretativa, o 
Tribunal Constitucional. 

CAPITULO I 

Do Poder Legislativo 

Art. 56. O Poder Legislativo será exercido pelo Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da Republica. 

Art. 57. O Congresso Nacional constará de dous ramos: 
a Camara dos Deputados e o Senado. 

Art. 58. A eleição para senadores e deputados far-se-á em 
um s6 dia, em todo o paiz. 

Paragrapho unico. - Ninguem poderá ser deputado e se-
nador ao mesmo tempo. 

Art. 59, São condições de elegibibilidade para o congresso 
1°, - Estar na posse dos direitos de eleitor ;" 
2°, - Para a Camara, ter mais de trinta annos de idade 

ede 5 de cidadão brasileiro; para o Senado, ter mais de 40 
annos de idade e de 7 de cidadão brasileiro, Não poderá ser 
eleito o cidadão que tiver completado a idade de 70 annos, 

Art. 60, São inelegiveis para o congresso: 
1°. Os clerigos regulares; 
2°, Os governadores; 
3°, Os chefes de policia; 
4°. Os commandantes de armas, bem como os demais 

funccionarios que exercerem com mandos de forças de terra e 
mar, equivalentes ou superiores; 

5°. Os membros do Tribunal Constitucional; 
6°, - Os ministros e secreta rios de Estado federaes; 
7°, - Os magistrados federaes ou não, quer effectivos, 

quer em. disponibilidade ou avulsos: 
8°. - Os com mandantes de corpos policiaes ou de milicia ; 
9°. - Os militares em geral, nos. Estados, onde estiverem 

de servir;o ou em com missão ; 
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lO. - Os clerigos seculares, nos Estados, onde exercerem 
se'l ministerio, em circumscrip!;ão maior do que uma parochia; 

lI. - Os funccionarios administrativos, demissiveis inde· 
pendentemente de senten!;a. 

Art. 61. O Congresso reunir-se-á. na Capital Federal, aos 
3 de Maio de cada anno, independentemente de convoca!;ão e 
funccionará quatro mezes, da data ôa abertura, podendo ser 
prorogado ou convocado extraordinariamente. 

§ l°. - Cada legislatura durará tres annos j 

§ 2°. - Em caso de vaga aberta no congresso, as auto· 
ridad~s do respectivo Estado farão proceder sem .demora á elei!;ão. 

Art. 62. A Camara e o Senado trabalharão separadamente, 
funcclonando em sessões publicas, 4uando o contrario se não 
resolv'er por maioria de votos dos presentes, e só deliberarão 
comparecendo em cada uma das camaras, a maioria absoluta 
dos seus membros. 

Art. 63. Será nuJla, e como tal, nenhum effeito deverá 
produzir, toda e qualquer delibera!;ão do Congresso ou de uma 
das camaras, perante a for!;a armada ou perante a multidão e 
sob a influencia d'estas, salvo o caso de suspensão de garantias 
constitucionaes ou de declaração de estado de sitio. (G) 

Art 64. Cada uma das camaras elegerá a sua mesa, orga
nisará o seu regimento interno, comminando penas disciplinares, 
inclusive a de exclusão temporaria ou definitiva, aos respectivos 
membros, nomeará os empregados da sua secretaria e regulará 
o servi!;o da sua policia interna. 

§ 1°. - nos seus regimentos, ambas as camaras estabele· 
cerão os meios de compellir os membros ausentes a compare· 
cerem e providenciarão sobre o reconhecimento de poderes, 
facultando ampla discussão aos interessados; 

§ 2°. - na primeira sessão preparatoria, servirão de pre
sidentes o deputado e o senador mais velhos, que forem accla
mados: na imposibilidade de accordo para a acclamação, presi
dirá o mais mo!;o, que, como tal, fôr acclamado, á eleição do 
primeiro presidente. 

Art. 65. Os deputados e senadores ~ãO inviolaveis por 
suas opiniões, palavras e votos, no exerci cio do mandato, salvos 
os casos de penas disciplinares applicaveis pelas mesas respe
ctivas. 

Art. 66. Os deputados e senadores não podem ser presos, 
nem processados criminalmente, sem previa. licença de sua 
camara salvo o t1agrante delicto. N'este caso, levado o processo , , 
até a pronuncia exclu~ive, a authoridade processa~te remettera 

(G) Disposiçilo salutar, como já dissemos retro. 
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os autos á camara respectiva, para resolver sobre a procedencia 
da accusação, se o accusado não optar pelo julgamento imme
diato. 

Art. 67. Os membros das duas camaras, ao tomarem 
assento, jurarilo conforme sua religião ou tomarão compromisso 
solemne, em sessão publica, de bem cumprir seus deveres. 

Art. 68. Durante as sessões, vencerão os senadores e de
putados um subsidio pecuniario, alem da ajuda de custo, fixado 
pela camara respectiva, no fim de cada legislatura, para a 
seguinte. 

Art. 69. Os membros do Congresso não podem receber 
do poder executivo emprego ou com missão remunerada de espe
de alguma e nem tão pouco concessõos, privilegios ou gratifi
cações de qualquer genero. 

§ Unico. - Durante o exercicio legislativo, cessa o de 
outra qualquer funcção. 

Art, 70. Os deputados ou senadores que, por si ou por 
interposta pessoa, agenciarem negocios de caracter administra
tivo, para si ou para terceiro, provado o facto perante a camara 
respectiva por denuncia fundamentada de qualquer pessoa do 
povo ou por communicação de alguma authoridade ou de outro 
deputado ou senador, perderá a sua cadeira no Congresso, por 
deliberação, em maioria absoluta de votos, da camara a que 
pertencer. (H) 

CAPITULO II 

Da camara dos deputados 

Art. 71. A camara dos deputados compóe-se dos deputados 
do districto federal e dos Estados, na proporção, que não se 
poderá diminuir, de um por setenta mil habitantes, e é eleita 
por suffragio directo. 

§ Unico. - Para este fim, mandará o governo federal 
proceder, dentro de tres annos da inauguração do primeiro Con
gresso, ao recenseamento da população da republica, o qual se 
reverá decennalmente. 

Art. 72. Compete á camara a iniciativa de todas as leis 
de impostos, a fixação das forças de terra e mar, a discussão 
dos projectos offerecidos pelo poder executivo ea declaração da 
procedencia ou improcedencia da accusação, contra o Presidente 
da Republica. 

(H) DispósiçãO que extirparia O cancro da advocacia administrativa, 
em sua forma mais escandalosa. 
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CAPITULO 1Il 

Do senado 

Art. 73. O senado compõe-se dos cidadãos elegiveis, nos 
termos do art. 59, eleitos pelas camaras ou concelhos muOlCl
paes dos Estados, e do districto federal, em numero de tr~s 
senadores, para cada Estado e para o referido districto. (I) 

Art. 74. O mandato de senador durará nove annos, reno· 
vando·se o senado pelo terço, triennalmente. 

§ 1°. - no primeiro anno da primeira legislatura, logo 
nos trabalhos preparatorio~, descriminará o senado o primeiro e 
segundo terços de seus membros, cujo mandato ha de ce:;sar, 
no termo co primeiro e segundo triennio; 

§ 2°. essa descriminação effectuar-se-ha em tres listas, 
correspondentes aos três terços, graduando-se os senadores de 
cada Estado e os do districto federal, pela ordem de sua vota
ção respectiva, de maGO que se distribua ao terço do ultimo 
triennio o primeiro votado no districto federal e em cada um 
dos Estados, e aos dous terços seguintes, os outros dous nomes 
na escala dos suffragios obtidos; 

§ 3°. - em caso de empate, considerar-se-hão favorecid1s 
os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a idade fôr igual; 

§ 4°. - o mandato de senador, eleito em substituição de 
outro, durará o tempo restante ao do substituido. 

Art. 75. O vice-presidente da republica será iPso fado O 

presidente do senado, onde só terá o voto de qualidade, e será 
substituido, nas ausencias e impedimentos, pelo vice-presidente 
d'essa camara, 

Art. 76. Compete privativamente ao senado julgar, em 
crime de responsabilidade, os funccionarios seguintes: 

1°. - O Presidente eo o Vice-presidente da Republica; 
2°. Os membros do Tribunal Constitucional; 
3°. - Os secretarias de estad() federaes; 
4°. - Os membros do Supremo Tribunal de Justiça. 
Art. 77. O senado, quando funccionar, como tribunal de 

justiça será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, salvo quando o accusado fôr membro deste Tribunal. 
pois n'esse caso, será presidido pelo seu respectivo presidente. 

§ 1°. - nenhuma sentença, nesses julgamentos, será pro
ferida por menos de dous terços dos mem bros presentes; 

§2°. - não serl'fo impostas outras penas mais que as de 
perda do cargo e incapacidade para exercer outro e a de bani
banimento. 

(I) Processo eleitoral dig;nificador, evitando as designações dos caudilhos. 
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Art. 78. E' ainda da privativa competencia do senado a 
nomeação dos membros do Tribunal Constitucional, por eleiçao 
e pluralidade de votos presentes, d'entre os senadores, na forma 
adiante declarada. 

§ Unico. - Feita a nomeação, o senado por intermedio 
do poder executivo, mandará proceder immediatamente á eleiç110 
do substituto, no Estado, cuja representação ficar desfalcada. 

CAPITULO IV 

Das attribuições do Congresso 

Art. 79. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
Ia. orçar a receita e fixar a despesa federal annual

mente; 
2°. authorisar o poder executivo a contrahir emprestimos 

e fazer outras operações de credito; 
30. - legislar sobre a divida publica e estabelecer os 

meios para o seu pagamento; 
4.° - regular a arrecadação e distribuição das rendas 

federaes; 
5.° regular o commercio internacional, bem como o dos 

Estados entre si e com o Districto Federal; 
6.0 

- crear ou supprimir entrepostos e alfandegar portos, 
de~retando as desapropriações que forem precisas; 

7. 0 
- legislar sobre a navegaçao dos riJs que banhem 

mais de um Estado, ou corram por territorio estrangeiro; 
8.° - dete~minar o peso, valor, inscripção, typo e deno

minação das moedas; 
9.° - crear bancos de emissão, legislar sobre esta e 

tributal-a ; 
IO. - fixar o padrão dos pesos e medidas; 
I L - resolver definitivamentê sobre os limites dos Esta

dos entre si, os do Districto Federal e os do territorio nacional, 
com as nações limitrophes; 

12. decretar a accusação do Presidente da Republica; 
13. autorisar o governo a declarar a guerra ou fazer 

a paz; 
14. resolver definitivamente sobre os tratados e con-

venções com as nações estrangeiras; 
15. designar a capital da União; 
16. - conceder subsidio aos Estados, no caso do Art. 9°; 
17 ... - approvar a incorporação de um Estado a outro, nos 

termos do Art. 8a
, ou decretai-a, nos termos do Art. 10; 

18. - decretar a red ucção de um Estado á categoria de 
provinci3, no caso do Art. 11; 
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19. - legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos j 

20. - adoptar o regimen conveniente á seguranca das 
fronteiras j 

21. fixar annualmente as forcas de terra e mar j 

22. - regular a composicão do Exercito e Armada j 

23. - conceder ou negar passagem a forcas estrangeiras 
pelo territorio do paiz, para operações militares j 

24. - mobilisar e utilisar a força policial dos Estados, 
nos casos taxados pela Constituição j 

25. - suspender as garantias constitucionaes ou declarar 
em estado de sitio, um ou mais pontos do territorio nacional, 
na emergencia de aggressão por forças estrangeiras, ou com mo· 
ção interna grave, e approvar ou sustentar o declarado pelo 
Poder Executivo, ou seus agentes, na ausencia do Congresso, 
podendo responsabilisar ou fazer responsabilisar a estes, na 
fórma da lei j 

26. - codificar as leis civis, criminaes, commerciaes e 
processuaes da Republica j (J) 

27. - regular as condicões e o processo da eleicão para 
os cargos federaes, em todo o paiz j 

28. - fixar o subsidio do Presidente da Republica, e os 
vencimentos dos ministros de estado; 

29. - crear e supprimir empregos publicos federaes, fixar· 
lhes as attribuições e estipular-lhes os vencimentos j 

30. - instituir tribunaes, subordinados ao Supremo Tri· '? 
bunal Federal; 

3 I. - legislar contra a pirataria e os attentados ao direito 
das gentes; 

32. - conceder amnistia; 
33. - commutar e perdoar as penas impostas, por crimes 

de responsabilidade, aos funccionarios federaes; 
34. legislar sobre terras e minas de propriedade nacional j 

35. - decretar leis peculiares ao Districto Federal; 
36. - submetter á legislação especial os pontos do terri

torio da Republica, necessarios para a fundação de arsenaes ou 
outros estabelecimentos e instituições de conveniencia federal; 

37. legislar sobre o ensino superior, no Districto Fe· 
deral j 

38. regular os casos de extradicão entre os Estados j 

39. decretar as leis e resolucões necessarias ao exer· 
cicio dos poderes, em que a Constituicão investe o governo 
da União j 

40. - decretar as leis organicas para a execucão com· 
pleta da Constituicão j 

( J) O processo deve ser uniforme. 
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41. - velar na guarda da Constituição e das leis, e pro
videnciar sobre as necessidades de caracter federal. 

Art. 80. Compete ainda exclusivamente ao poder legisla
tivo federal decretar as seguintes contribuições: 

1.0 - sobre importação de procedencia extrangeira, o que 
se fará o mais a beneficio possivel, da industria nacional, sem 
gravame maior para os consumidores; 

2.° - sobre a entrada, sahida e estada de navios; 
3.° - sobre o commercio de costeagem, em navios mer

cantes estrangeiros ou construidos no estrangeiro; 
4.° - sobre o seBo. 
Art. 8 I. São prohibidas distincções e preferencias em 

favor dos portos, de uns contra os de outros Estados, mediante 
leis ou regulamentos commerciaes ou fiscaes. 

Art. 82. Não compete ao poder legislativo federal decretar 
impostos: 

L° - sobre a exportação de mercadorias de um Estado 
para outro; 

2.° - sobre a propriedade territorial; 
3." - sobre transmissão de propriedade; 
4." - sobre transito pelo territorio de um Estado, ou na 

p3ssagem de um para outro, sobre productos de outros Estados 
da Republica, ou estrangeiros. 

Art. 83. Cessarão os direitos de exportação, logo que, 
por inquerito, se verifique o augmento avultado da receita de 
importação, sem gravame do consummidor. 

Art. 84. O direito da União e o dos Estados a legislarem 
sobre viação ferrea e navegação interior será regulado por lei 
do Congresso Nacional. 

Art. 85. Nos assumptos que pertencem concurrentemente 
á competencia do Poder Legislativo da União e ao 00S Estados 
o exerci cio da attribuição pelo primeiro, obstá a acção dos 
segundos, e annulla de então em diante, as disposições destes 
emanadas. 

Paragrapho U nico. Aos Estados reduzidos á categoria de 
provincias, será imposta por lei do Congresso, organisação espe
cial, sobre as seguintes bases: 

1.° - os Governadores serão nomeados pelo Governo 
Federal; 

2." - as leis dos congressos respectivos s6 poderão ser 
promulgadas, depois de revistas e approvadas por lima com
com missão especial, de nomeação do Governo Federal e presi
dida pelo Governador; 

3." - a arrecadação e distribuição das rendas se fará sem
pre, sob a fiscalisação directa de um agente responsavel do 
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Governo Federal, além da fiscalisação geral que compete ao 
Governador; (K) 

Art. 86. Além das fontes de receita enumeradas neste 
capitulo, é licito á União como aos Estados, cumulativamente 
ou não, crea~ outras quaesquer não contravindo o disposto nos 
arts. 79, 80 e 81. 

Art. 87. Incumbe ainda ao Congresso, mas' não privati
vamente: 

1.0 - animar no paiz, o desenvolvimento da educação 
publica, a agricultura, a industria e a immigração; 

2.° - crear instituições de ensino superior e secundaria 
nos Estados; 

3.' - prover á instrucção primaria e secundaria no Districto 
Federal. 

Paragrapho Unico. Quaesquer outras despezas. de caracter 
local, na capital da Republica, incumbem exclusivamente á auto
ridade municipal. 

CAPITULO V 

Das Leis e Resoluções 

Art. 88. Salvas as excepções do art. 72, todos os projectos 
de lei podem ter origem indistinctamente na camara ou no 
senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros, ou pro
posta em mensagem do poder executivo. 

Art. 89. O projecto de lei, adoptado n'uma das camaras, 
será submettida á outra; e esta, se o approvar, enviai-o ha ao 
poder executivo, que, acquiescendo, o sancionará e promulgará. 

§ 1°. -, si porem, o Presidente da Republica o julgar incons
titu :ional, ou contrario aos interesses da nação, oppor-Ihe-ha o 
seu voto, dentro de dez dias uteis, d'aquelle em que recebeu o pro
jecto, devolvendo-o, n'esse mesmo prazo, á camara, onde elle se 
houver iniciado, com os motivos da recusa; 

§ 2°. - o silencio do poder executivo, no decennio, importa 
a sancção, salvo si esse termo se cumprir, estando já encerrado 
o Congresso; 

§ 3°. - devolvido o projecto á camara iniciadora, alli se 
sujeitará a uma discussão e á votação nominal, considerando-se 
approvado, si obtiver dOllS terços dos suffragios presentes; e 
n'este caso, se remetterá á outra camara, de onde, si vencer, 
pelos mesmos tramites, e a mesma maioria, voltará, como lei, ao 
poder executivo para a solemnidade da promulgação; 

( K) E' o estagio applicado á administração. Quantos abusos se teriam 
evitado, si fosse acceita essa idéa, tambem sustentada no projecto Werneck
Pestana? 
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§ 4°. - a sancção e a promulgação eftectuam, se por estas 
formulas: 

I~ «O Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte 
lei (ou resolução))). ' 

2° « o Congresso Nacional decreta e eu p,romulgo a se
guinte lei (ou resolução) ). 

Art. 90. O projecto de lei de uma camara, emendado na 
outra, voltará á primeira que, se acceitar as emendas, enviol-o-ha, 
modificado em conformidade d'ellas, ao poder executivo. 

§ l°. - no caso contrario, volverá á camara revisora, 
onde só se considerarão approvadas as alterações, si obtiverem 
dous terços dos suffragios presentes; e, nesta hypothese, tornará 
á camara iniciadora, que só as poderá reprovar, mediante dous 
terços dos seus votos; 

§ 2°. - regeitadas d'este modo as alterações, o projecto 
submetter-se-ha sem ella á sancção. 

Art, 9 r. Os projectos totalmente rejeitados ou não sanc
cionados, não se poderão renovar na mesma sessão legislativa. 

CAPITULO VI 

Do poder executivo 

Art. 92. Exerce o pojer executivo o Presidente dos Estados 
Unidos do Brasil, como chefe electivo e supremo da nação. 

§ 1°. - substitue o Presidente, no caso de impedimento, 
e succede-lhe, no dp. falta, o Vice-presidenta, eleito simultanea
te com elle; 

§ 2 0
• - no impeJlmento ou falta do Vice-presidente, serão 

successivamente chamados á presidencia o Vice-presidente do 
senado, o Presidente da camara e o do Supremo Tribunal de 
Justiça; 

§ 3°. - são condições esenciaes, para ser eleito Presidente 
ou Vice-presidente da Republica: 

1°. ser brasileiro nato. 
2°. estar no exerci cio dos direitos politicos. 
3°. ser maior de trinta e cinco annos. 
Art. 93. O Presidente exercerá o cargo por quatro annos, 

não podendo ser reeleito no periodo presidencial immediato e 
nem eleito parente algum seu, n'esse periodo. 

§ 10. - O Vice-presidente, que exercer a presidencia du
rante o ultimo anno do periodo presidencial, não poderá ser eleito 
Presidente, para o periodo seguinte e nem parente algum seu. 

§ 2°. - O I-'residen te deixará o exercicio de suas funcções, 
improrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu peri
odo presidencial, succedendo-Ihe logo o recem-eleito. 
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§ 3°. - Si este se achar impedido, ou faltar, a substituição 
far-se-ha, nos termos do artigo antecedente, §§ 1°. e 2°. 

§ 4°. - O primeiro periodo presidencial terminará aos 15 
de Novembro de 1894. 

Art. 94. Ao empossar-se no cargo, o Presidente pronunciará, 
em sessão publica, ante o Tribunal Constitucional, esta affir
mação: 

«Juro, perante Deus e a Nação, manter e cumprir com 
perfeita lealdade, a Constituição Federal, promover o bem geral 
da Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a 
integridade e a independencia ». 

Si o eleito pertencer a religião, seita ou escola philosophica, 
que se opponha ao juramento n'estes termos, dirá simplesmente: 

« Prometto, pela minha honra, manter etc. ». 
Art. 95. O Presidente e o Vice-presidente não podem sahir 

do territorio nacional, sem permissão do Congresso, rena de 
perderem o cargo. 

Art. 96. O Presidente e o Vice-presidente perceberão subsi
dio, fixado pelo Congresso, no periodo presidencial antecedente. 

CAPITULO VII 

Eleição de Presidente e de Vice-Presidente 

A rt. 97. O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos 
pelos Congressos dos Estados, da forma seguinte: (J) 

§ 10. - sessenta dias antes do ultimo dia do periodo pre
sidencial, reunidos independentemente de convocação, os mem
bros das camaras dos Congressos do", Estados, em sua respec
tivas capitaes, elegerão por votação nominal e pluralidade de votos 
presentes. o Presidente e o Vice-presidente da Republica j 

§ 2°, - feita a apuração, os nomes dos dous cidadões 
mais votados serão declarados em acta especial, assignada por 
todos os deputados e senadores presentes, a qual será transmit
tida immediatamente ao Presidente do Tribunal Constitucional j 

§ 3°. - presentes ao Tribunal Constitucional as diversas 
actas especiaes, aquelle em sessão publica, fará a devida apu
ração e acto continuo, o Presidente d'esse Tribunal proclamará 
eleito Presidente da Republica o cidadão mais votado, lavrando-se 
de tudo acta especial j 

§ 4°. - nessa sessão de apuração, o Tribunal Constitu
cional só poderá funccicnar com a presença, pelo menos, de 
dous terços dos seus membros j 

(J) E' a forma eleitoral que melhor garante a escolha do mais digno. 
O systema francez já teve a sua contraprova inepta, na la eleiçllo presiden
cial, e o actual é o dos 400.000 redondos 11 
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§ 5°. na apuração, o Tribunal limitar-se-ha a contar os votos, 
diistribuindo as lettras do alphabeto pelos seus membros e sendo 
as actas lidas pelo Presidente; 

§ 6°. - tanto o processo da eleição, apuração e confecção 
da acta perante os congressos. como o da apuração, proclamação 
e confecção da acta perante o Tribunal Constitucional, come
çarão e findarão na mesma sessão, d'ella não podendo retirar-se 
os membros que tiverem respondido á chamada; 

§ 7°. - para o effeito do disposto n'este artigo, o numero 
dos membros dos Congressos dos Estados não poderá ser au
gmentado. 

CAPITULO VIlI 

Attribui{ões do Presidente da Republica 

Art. 98. Compete privativamente ao Presidente da Repu
blica: 

10, sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e resolu
ções do Congresso; expedir decretos, instrucções e regulamentos 
para a sua fiel execução. 

2°. nomear e demitir livremente os ministros de estado. 
3.°. - exercer o com mando supremo das forças de terra e 

mar dos Estados Unidos do Brasil, assim como das de policia 
dos Estados, quando chamadas ás armas, em defesa interna ou 
externa da União; 

4, 0. - administrar e distribuir, sob as leis do Congresso, 
conforme as necessidades do governo nacional, as forças de 
mar e terra; 

5.°. - prover os cargos civis e militares de caracter federal, 
salvas as restricções expressas na Constituição; 

6.°. - indultar e commutar as penas, nos crimes sujeitos 
á jurisdicção federal, excepto nos de responsabilidade; 

7. o. - declarar a guerra e fazer a paz, nos termos do art. 79 
n. 13: 
. 8.0

• - declarar immediatamente a guerra, nos casos de 
invasão ou aggressão estrangeira; 

9.°. - dar conta annualmente da situação do paiz, ao 
Congresso Nacional, recommendando-Ihe as providencias e refor
mas urgentes, em uma mensagem, que remetterá ao secretario 
do Senado, no dia da abertura da sessão legislativa; 

10. - convocar o Congresso extraordinariamente e proro
gar-Ihe as sessões ordinarias; 

I I • - nomear os JUizes dos superiores tribunaes dos Esta
dos e do Districto Federal, em lista triplice apresentada pelo 
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Supremo Tribunal ,de Justiça, e os ministros dip!omaticos, 
mediante sempre a approvação do Senado; podendo na ausencia 
do Congres~o, designar os supraditos ministros, até que o 
Senado se pronuncie; 

I 2 ~ - nomear os demais membros do corpo diplomatico e 
os agentes consulares; . 

13. - manter as relações com as nações estrangeiras, en
tabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes, convenções 
e tratadas, sempre ad referendum do Congresso, e approvar os 
que os Estados celebrarem, na conformidade do art. 49 § I', 

submettendo-os, quando cumprir, á autoridade do Congresso; 
14 - declarar por si, ou seus agentes responsaveis, o estado 

de sitio, em qualquer ponto do territorio nacional, nos casos de 
aggressão estrangeira, ou grave com moção intestina; 

I 5. - nomear, mediante approvação do Senado, o gover
nador, a commissão especial e o agente federal, incumbidos de 
administrar os Estados reduzidos a provincias, e de rever as 
disposições legislativas e fiscalisar a arrecadação e distribuição 
das rendas desses Estados, nOs termos do art. 85 § unico; 

16. - promover pera nte o Congresso a rehabilitação do Es
tado, assim reduzido, desde que desappareçam as causas da reduc-
ção, e assim o solicitem as camaras legislativas do mesmo Estado. 

Art. 97. As leis, regulamentos e actos do Poder Executivo 
executar-se-hão em todo o paiz, por funccionarios federaes, e 
com o auxilio, quando seja preciso, das autoridades dos Estados. 

Art. 98. As forças de terra e mar são instituições nacio
naes permanentes, destinadas á defesa da patria, no exterior e 
á manutenção das leis, no interior. Dentro dos limites da lei, 
a força armada é essencialmente obediente aos seus superiores 
hierarchicos e Obrigada a sustentar as instituições constitucionaes. 

Ar. 99. No exerci cio da attribuição relativa á declaração 
do estado de sitio, o presidente Iimitar-se-ha, quanto ás pessoas 
ás seguintes providencias: 

1.° -a detenção, em qualquer logar que não seja carcere 
ou prisão destinada a réos de crimes communs; 

2.° - a retirada forçada para um ponto qualquer do terri
torio nacional. 

CAPITULO IX 

nos ministt'os de Estado 

Art. 100. O Presidente da Republica é auxilado pelos 
ministros ou secreta rios de estado, agentes de sua confiança, 
~ue lhe referendam os actos e presidem a cada uma das secreta
rias em que se divide a adrr.inistração federal. 

F. 11 
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Paragrapho U nico. A s nomeações para os diversos mmls, 
terios deverão recahir em profissionaes dos negocios da espe
cialidade de cada um, e, só mediante approvação do Senado, 
poderá ser nomeado um não profissional. . 

Art. 101. Os ministros não poderão accumular outra qual
quer fun:ção publica, nem ser eleitos presidente ou vice-presi
dente da União. 

O deputado ou senador, que aceitar o cargo de ministro, 
perderá o mandato, procedendo-se immediatamente a nova elei
ção, na qual não poderá ser votado. 

Art. 102. Os ministros só poderão compare,-er ás sessões 
do Congresso, quando a isso convidados, para dar esclareci
mentos, communicando-se com aquelle, em todos os mais casos, 
por escripto, ou pessoalmente, com as commissões das camaras. 

Os relato rios a nnuaes dos ministerios serão dirigidos ao 
Presidente da Republica e communicados por este, ao Congreso. (J) 

A rt. 103- Os ministros serão responsaveis pelos actos que 
referendarem ou praticarem. 

Serão processados e julgados, em crimes de responsabili
dade ou nos connexos com os do Presidente da Republica, pelo 
Senado, e, nos crimes communs, pelo Supremo Tribunal de 
Justiça, depois que a Camara dos Deputados declarar que 
procede a accusação. 

Paragrapho Unico. Os avisos dos ministros só terão appli
cação aos casos e pessoas, para os q uaes forem expedidos. 

CAPITULO X 

Da responsabilidade do pres idellte 

Art. 104. O Presidente da Republica será sujeito a pro
cesso e julgamento, dej:'ois que a Camara dos Deputados decla
rar procedente a accusação, perante o Senado, nos crimes de 
responsabilidade, e perante o Supremo Tribunal de Justiça, nos 
crimes communs. 

Art. 105. São crimes de responsabilidade do Presidente 
da Republica, os que attentam contra: 

1.0 a existencia politica da União; 
2.° - a Constituição e a fórma de governo federal; 
3.° o livre exercicio dos poderes politicos; 
4.° o goso e exercicio legal dos direitos politicos ou 

individuaes; 
5.° - a segurança interna do paiz; 

(J) Este e o art. 103 seguinte representam o parlamentarismo, como 
nós o entendemos. 
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6.° - a probidade da administra&:ão; 
7.° - a guarda e emprego constitucional dos dinheiros 

publicos. 

§ 1.0 - Estes delictos serão definidos em lei especial, que 
tambem regulará a accusação, o processo e o julgamento; 

§ 2.° - Essa lei será feita, na primeira sessão do primeiro 
Congresso. 

Art. 106. Declarada procedente a accusação pela Camara, 
ficará suspenso de funcções o Presidente da Republica. 

CAPITULO X I 

Do Poder Judiciario 

Art. 107. O poder judiciario da União terá por orgãos um 
Supremo 'Tribunal de Justiça, com séde na capital da Repu
blica, e um Superior Tribunal, no districto federal, e em cada 
capital de Estado. 

Art. 108. O Supremo Tribunal compor-se·ha de doze juizes, 
escolhidos pelo governo, dentre os juizes mais antigos dos Su
periores Tribunaes dos Estados e do Districto Federal, medi
ante matricula especial de antiguidade; os juizes dos Superiores 
Tribllnaes dos Estados serão, em numero determinado em lei 
especial, nomeados pelo poder executivo, dentre os magistrados 
mais notaveis pela integridade, illllstração e intelligencia, eleitos 
em lista triplice pelo Supremo Tribunal. 

Art. 101. Os juizes federaes são vitalicios e inammoviveis 
salvo remo&:ão a pedido, e só perdem o cargo por sentença 
judicial. Os seus vencimentos serão determinados em lei espe
cial pelo Congresso, e não poderão ser diminl!idos. 

Paragrapho llnico, Os membros do Supremo Tribunal são 
julgados nos crimes communs, pelo mesmo Tribunal e, nos de 
responsabilidade, pelo Senado; os membros dos Superiores Tri
bunaes serão julgados em ambos os casos, pelo Supremo 
Tribunal. 

Art. 110. Os tribunaes federaes elegerão do seu seio o 
seu presidente e bem assim, organisarão as respectivas secreta
rias, nomeando e demittindo por seu presidente, os empregados 
e provendo os offtcios de justiça das respectivas circumscrip&:ões 
j udiciarias. 

Alt. II I. O Presidente da Republica designará, d'entre os 
membros do Supremo Tribunal, o procurador geral da Repu. 



ll:i4 

blica e d'entre os membros dos Superiores Tribunaes, os pro
motores da justiça, cujas attribuições serão determinadas em lei. 

Art. 112. Ao Supremo Tribun;!1 compete: 
1° - processar e julgar .originaria e privativamente, em cri

mes communs, o presidente da Republica, os membros do Tri
bunal Constitucional, os ministros de estado, os ministros diplo
maticos e 05 governadores dos Estados. 

2° - processar e julgar os conflictos entre os tribunaes 
federaes, e d'estes com os juizes dos Estacos; 

30 - julgar em grão de recurso, e como ultima instancia, 
as causas movidas perante os tribunaes e juizes dos Estados, 
conforme a alçada que, por lei fôr determinada; 

4° - rever os processos crimes findos. podendo a todo 
tempo, reformar ou confirmar a sentença, sem aggravar as pe
nas, sendo a revisão requerida pelo procurador da Republica, 
pelo promotor da justiça ou por qualquer do povo, segundo os 
tramites taxados em lei especial. 

Art. I I 3. Aos Superiores Tribunaes dos Estados. compete: 
1 0

- processar e julgar todos os litigios de caracter civil 
ou commercial, dentro da alçada fixada pela lei; 

2° - processar e julgar os crimes de mceda falsa; 
3° - conceder lzabeas·cOJpus, em caso de direito commum; 
4° - decidir em grão de recurso, os litígios sentenciados 

pelos juizes e tribunaes dos Estados; 
. 5° - processar e julgar os litigios sobre marcas fabris e di:! 
commercio nacionaes. 

Art. 114. E' vedado aos tribllnaes federaes tomar conheci
mento de litigio, que se funde na lettra ou interpretacão da 
Constituição Federal ou das dos Estados, em questões de di
reito internacional ou de direito maritimo e navegação, quer do 
oceano, quer dos rios e lagos do pail, finalmente, em conflictos 
e crimes politicos e em questões que, por qualquer forma, tenham 
o caracter administrativo, quer em sua origem, quer em seus 
'fundamentos ou fins. 

'Paragrapho unico. Nos casos em que houver de applicar 
'leis dos Estados, a justiça federal consultará a jurisprudencia 
dos trib~.maes locaes e vice-versa, a justiça dos Estados con
sultará a jurisprudencia federal, quando houver de interpretar 
,leis da União. 

Art. I I 5. Não poderá ser con,mettida pelo Congresso juris
dicção federal de qualquer especie ás justiças dos Estados, de
vendo as sentenças e ordens da magistratura federal serem 
executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes é obri
;gada a prestar auxilio, qua,1do invocada por elles, a policia 
cloçal 



Art. 116. Em lei especial, clefinirà o Congresso os casos 
em que caberà recurso para o,> tribunaes federaes das decisões 
das justiças dos Estados. 

Paragrapho unico. Estas não .poderão intervir em questões 
submettidas aoS tribunaes federaes, nem annullar, alterar ou. 
suspender as sentenças ou ordens desta, devendo em caso de 'con
flicto, communicar o facto ao Supremo Tribunal de Justiça. 

TITULO V 

DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

A rt. 117. Com séde na capital da Republica, haverâ um 
tribunal, com a competencia e\:clusiva de derimir conflictos que 
interessem á administração federal ou estadual e interpretar a 
Constituição, servindo de elemento ponderador, entre os pode
res publicos ou ~eus agentes de qualquer cathegoria, em toda 
a Republica,; terá a denominação de Tribunal Constitucional. (K) 

Art. IIS. Elle será composto de dezoito membros, escolhidos 
pelo Senado, do seu proprio seio, por votáção nominal e à plu
ralidade de votos, de modo quo sejam representadas no Tribunal, 
quanto possivel, todas as classes dirigentes da sociedade brasileira, 
não podendo nenhuma dei las ter mais de tres representantes. 

Art. II g. Serão representadas nesse Tribunal, as seguintes 
classes: 

advogados; 
medicos; 
engenheiros civis; 
funccionarios publicos ; 
offic:iaes do· exercito; 
officiaes da armada ; 
commerciantes ; 
industriaes; 
agricultores. 
Paragrapho unico. Será presidente do Tribunal um minis

tro do Supremo Tribunal de Justiça, nomeado pelo Presidente 
da Republica, com approvação do Senado. 

Art. 120. Os membros do Tribunal Constitucional serão 
vitalicios e só ~erão suspenses ou perderão seus cargos, por 
sentença do Supremo Tribunal de Justiça, nos crimes communs 
e, por del!beração do Senado, funccionando como tribunal de 
justiça, nos crimes de responsabilidade, e não poderão votar 
em negocios dos seus Estados. Seus vencimentos serão iguaes 
aos de ministros de Estado. 

(K) Vide ,'elro Capo IV das Bases da COllstitlti(i'ío e nota (I) á pago 58. 
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Art. 12 I. Compete. onglnaria e privativamente a este Tri
bunal interpretar a Constituição Federal e as dos Estados sem
pre em especie, processando e julgando; 

L° - os pleitos entre a União e os Estados ou entre estes 
uns com os outros; 

2.° - as questões de direito internacional privado, interes
sando a União ou os Estados; 

3.° - os Iitigios entre um Estado e cidadãos de outro, ou 
entre cidadãos de diversos Estados, regidos por legislações diffe
rentes; 

4. ° - os litigios provenientes de contractos de nacionaes 
ou estrangeiros com a União ou com os Estados, ou de trata
dos ou convenções da União com outras nações e os relativos. 
a marcas fabris ou de commercio estrangeiras; 

5.° - as questões de direito maritimo e navegaça:o, tanto 
no oceano como nos rios e lagos do paiz; 

6.° - os conflictos entre as autoridades ou funccionarios 
administrativos federaes ou d'estes com os governadores dos 
Estados ou finalmente, dos tribunaes federaes com qual'-luer 
funccionario, militar ou administrativo federal ou de Estado; 

7.° - os conflictos e crimes politiccs; 
8.° - a apuração da eleição do Presidente da Republica e 

dar-lhe posse. 
Art. 122. Nos casos da competencia do Tribunal, a parte, 

funccionario ou autoridade lesada ou exautorada levará o facto 
ao conhecimento daquelle, por meio de uma simples representa
ção documentada. O consultor geral da Republica tomará parte 
nos processos e julgamentos, como ministro extraordinario, conser
vando o seu voto consultivo. 

Art. 123. O Tribunal funccionará por secções, quanto pos
sivel descri minadas, conforme a especialidade technica de seus 
membros, devendo porem a decisão definitiva ser dada em 
sessão plena, com a presença de dois terços d'aquelles membros 
pelo menos, não podendo votar em questões que interessem 
aos Estados, os ex-senadores ou deputados d'elles. 

Art. 124. Taes decisões serão exequiveis em toda a Repu
blica, desde logo, sem dependencia de recurso ou appellação de 
qualquer genero, e serão executadas por offidlies judi.ciarios 
federaes, indicados pelo Tribunal. 

Art. 125. Os membros do Tribunal constitucional não 
poderão occupar cargo algum, electivo ou de nomeação federal 
ou de Estado, e nem exercer a sua profissão particular ou publi
camente. Outrosim, não poderão receber, por si ou pelos seus 
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parentes ou dependentes, gratificações, proventos, distinções, 
patentes ou titulos, i dos poderes publicos. 

§ Unico. - Os membros, que infringirem esta dis~osição, 
perderão ipso .facto O cargo, por .deliberação do Senado. 

A rt. 126. As jecisões do Tribunal Constitucional são obri· 
gatorias para todos os Poderes da Nação, em quanto não forem 
annulladas por lei do Congresso. 

TITULO VI 

DA REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 127. Esta Constituição poderá ser reformada, mediante 
proposta de dous terços pelo menos, dos membros effectivos de' 
ambas as Camaras do Congresso. 

A referida reforma será feita por lei ordinaria, no anno 
seguinte ao da proposta, e em sessão plena do Congresso, por 
votação i!~ualme[lte de dous terços de seus membros. 

Art. 128. Não serão objecto de delibera~ão no Congresso, 
propostas contra a forma de governo adeptada pela Constituição, 
ou para a alteração de numero de senadores dos Estados. 



Bazes de uma Constituição Politica Ditatorial Federativa· 
PARA A 

REPUBLICA BRAZILEIRA 

Em nome da umElnidade, da patttia e da femilie 

ORDEM E PROGRESSO 

TITULO I 

DA REPUBLICA BRAZILEIRA E SEU' 
TERRITORIO (*) 

Art. l°. A Republica dos Estados Unidos do Brazilé cons~ 
stituida pela livre federação dos povos circunscritos dentro dos 
limites do estinto imperio do Brazil. Compõe·se de duas s6rtes 
de estados confederados, cujas autonomias são igualmente reco~ 
nhecidas e respeitadas, segundo as fórmas convenientes a cada 
cazo, a saber; 

I. - Os Estados Ocidentaes Brazileiros sistematicamente 
confederados e que provêm da fuzão do elemento europeu com 
o elemento africano e o americano aborijene. 

11. -- Os Estados Americanos Brazileiros empiricamente 
confederados, constituidos pelas ordas fetixistas esparsas pelo 
territorio de toda a Republica. A federaç::lo deles limita-se á 
manutenção das relações amistozas oje reconhecida como um 
dever entre nações distintas e simpaticas, por um lado; e, por 
outro lado, em garantir-lhes a proteção do Governo Federal contra 
qualquer violet1Cia, quer em suas pessoas, quer em seus terri
torios. Estes não poderão jamais ser atravessados, sem o seu 
previa consentimento e só pacificamente obtido. 

Art. 2°. O territorio da Republica ficará dividido em tantos 
estados cuantas érão as antigas Provincias j cada um dos cuaes 
se poderá decompor por sua vês segundo as regras seguintes: 

(*J Respeitamos religiosàmcllte a orthograpia de original. 
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I. - Para a formação de um novo estado será precizo 
que à cidade cabeça do municipio que pretender erigir·se em 
estado, ou caheça do municipio mais importante dos que pre
tendem formar o novo estado, esteja em condições materiaes de 
prover a todos os serviços indispensaveis a uma ezistencia 
autonoma. 

11. A iniciativa neste assunto competirá á autoridade muni
cipal correspondente, e a instituição do novo estado será deci
dida submetendo·se a proposta á aprovação dos estados confede
rados. O voto de cada estaJo será reprezentaJo pela espressão 
da maioria dos respetivos eleitores. 

No cazo de assentimento unanime, será a proposta consi
derada aprovada. No cazo da proposta obter apenas o assenti
mento da maioria dos estados, será a questão decidida pelo 
voto do ditador central. 

Art. 3°. Respeitando a plena autonomia de cada Estado 
Brazileiro, e sistematizando a unidade istorica dos mesmos, a 
federação consistirá: 

J. - Em proporcionar a todos os Estados entre si as mesms 
relações de fraternidade industrial e comercial como si se tratass~ 
de um ·unico estado. 

11. - Em assegurar em cada Estado o aussilio material de 
todos os outros cu~ndo occorrerem calamidades publicas, como 
peste, penuria, seca, etc. 

ll!. Em garantir a defeza esterior de cada Estado e auxi· 
liar a manutenção da ordem interior de cada um dos mesmos 
quando isso fôr ecepcionalmente necessario. 

IV. Em aussiliar o desenvolvimento moral e industrial de 
cada Estado bazeando-se no concurso de todos, qU0ndo esse aus
silio se torne indispensavel. 

Ar. 4.° As condições dessa federação são: 
I. A adoção da forma republicana por cada Estado. 
11. A aceitação das garantias de ordem e progresso adio 

ante especificadas. 
Art. 5.° Para a effectividade do laço federativo será organi

sado o Governo Central Federal. 

TITULO II 

DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS 

Art, 6.° São cidadãos brazileiros: 
!. Os filhos de 'pais ou mães brazileiros em cualquer parte 

que nassam e os filhos de pais ou mães estranjeiros nassidos 
no Brazil que opt;uem pela nacionalidade brazileira na epoca de 



171 

sua emancipação e segundo as leis nacionaes dos respetivos 
progenitores. 

11. Os estranjeiros, quer rezidão ou não, no Brazil, que 
prestarem serviços á UmanidaJe ou especialmente á Republica 
Brazileira, ficando entendido que não perderão por isso os fóros 
de sua nacionalidade. 

11l. Os estrangeiros que tiverem rezidido continuamente no 
Brazil pelo menos tantos anos cuantos contarem de domici
lio em sua terra natal, e que assim o solicitarem, ficando en
tendido que não serão inibidos de conservar os foros de sua 
nacionalidade propria. 

Em relação aos que tiverem vindo menores para o Brazil, 
será necessario que os anos de rezidencia de que se trata os 
tenha feito atinjir á maioridade na Patria Brazileira. 

O prazo de rezidencia acima mencionado, poderá ser dimi
nuido para os que estiverem ligados á Patria Brazileira por la
ços domesticas, sobretudo sendo mulheres. 

Art. 7. 0 A investidura civica será dada em cad3 cazo se
gundo as formas seguintes: 

I. Os cidadãüs de que trata o § I do art. precedente vi· 
rão aos 2 I anos declarar perante o poder municipal, ou per
ante o consul brazileiro co paiz em que rezidirem, que se com
promettem a cumprir os devere" inherentes ao titulo de cida
dilo brazileiro. 

11. Os do § 11 do mesmo artigo farão uma declaração 
analora. salvas as restricções rezultantes das leis de sua nacio
nalidade propri3, por occazião de lhes ser conferida a respetiva 
carta de cidadania. 

111. Os de que trata o § 111 do mesmo artigo farão a men
cionada declaração, ao ser-lhes conferido o titulo sclicitado. 

Art. 8.° Perdem os foros de cidadão brazileiro: 
I. Os que se naturalizarem estranjeiros fora dos modos por

que os estranjeiros podem adquerir os foros de cidadãos brazi
leiros, segundo a forma estabelecida no § 11 do art. -6°. 

11. Os que aceitarem titulas nobiliarios e condecorações que 
importarem a sua filiação a classes privilejiadas. 

111. Os que forem banidos por sentença. 
A rt. 9,. Suspende-se o ezercicio das funções politicas por 

sentença condenatoria a prisão ou degredo, emcuanto durarem 
os seus efeitos. 
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TITULO III 

DO GOVERNO FEDERAL 

Art. 10. O Governo dos Estados Unidos do Brazil é re
publicano ditatorial federativo. 

Art. I I. Cada Estado Occidental Brazileiro org.anisará o 
seu governo proprio como julgar conveniente. 

Art. 12. O Governo Federal competirá a um ditador ins" 
tituido segundo as regras abaixo mencionadas. 

Art. 13. Este ditador será assistido por uma assembléa or
çamentaria cujas funcções e instituição serão indicadas abaixo. 

Art. 14. Todas as funções politicas nos Estados Unidos 
do Brazil são delegações do Passado incorporado no Publico 
com o fim de preparar o bem estar da Posteridade. (A) 

TITULO IV 

DO DITADOR CENTRAL 

Art. 15. O ditador atual continuará a ser aquelle que os 
acontementos fizérão espontaneamente surjir, encuanto não re
nunciar ao posto em que se axa. 

Si o mesmo ditador já tiver completado cincoenta e seis 
anos, deverá, após a aprovação destas bazes, indicar o seu suo 
cessor, afim de ser a escolha ~ancionada, em caso de renuncia 
ou morte, pelas capitaes dos Estados Brazileiros, (8) 

Art. 16. A este ditador compete com plena responsabili· 
dade: 

I. decretação das medidas que fôrem da competencia do 
Governo Federal segundo as regras adiante prescriptas. 

11. A nomeacão do corpo consular e das autoridades fe
deraes quer eze::utivas, quer judiciarias, quer militares. 

m. A convocação estraordinaria da assembléa orçamenta
ria e a sua dissoluçõo cuando assim o ezijir o interesse publico, 
fundamentando os motivos da dissolução convocando imediata
mente outra assembléa. 

IV. A direção dos negociações com os governos estranjeiros. 
V. A declaração de guerra e firmação da pas, ficando en

tendido que, salvo o cazo de ataque imediato, nenhuma guerra 
será empreendida sem primeiro tentar-se a decizão do conflito 
por juizo arbitral. . 

VI. A concessão dos titulos de cidadão brazileiro confcrme 
axa·se estabelecido nesta Constituição. 

(A) Não pode ser mais metaphysico este Art. ! 
(B) Só as capitaes têm competencia para o acto ! 
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VII. A distribuição de recompensas onorificas ou pecunia
rias por serviços á Republica, segundo as leis especiaes sobre 
este assunto. (C) 

Art. 17. Para ezercer as funções administrativas será o di
tador assistido por cuatro ministros de sua livre es::olha; um 
para os negocias do interior e justiça; outro, para os negocias 
do esterior e marinha; .outro, para os negocias da guerra e po
licia; outro, para os negocias da fazenda e obras rublicas; 

As atribuições dos referidos ministerios serão adiante men
cionadas. 

Paragrafo unico. Logo que os Estados ouverem estabele
cido suas constituições proprias, estes ministerios ficarão redu
zido a trê~, passando os negocias da guerra para o esterior e a 
policia para o interior. 

Art. 18. O subsidio do ditador central como todas as de
mais despezas, será anualmente determinado pela assembléa or
çamentaria. 

TITULO V 

DOS MINISTERIOS 

Art. 19. As atribuições do poder ditatorial limitar-se·ão -a 
manutenção da ordem material e a direcção dos trabalhos pu
blicas que lhe competirem, bem como a fiscalização das rela
ções industriaes no que interessarem á comunhão brazileira. 

Art. 20. Estas attribuições dividem·se pelos cuatro minis
terias da seguinte fôrma: 

I. Ao ministerio do interior competem os negocias relativos 
á agri.:ultura, hygiene, socorros publicas, justiça e instrução 
publica, que estiverem dentro da esphera do Governo Federal. 

11. Ao ministerio do esterior competem os negocias rela
tivos á marinha, diplomacia, comercio, correio e telegrapho, 
nas relações dos Estados entre si ou da Republica com as 
-nações estranjeiras. 

lll. Ao ministerio da guerra competem os negocias rda
tivos á organização da força publica de terra, tanto a que tem 
por objeto a defeza esterior como a que é destinada a manter 
ecepcionalmente a ordem interna. 

IV. Ao ministerio da fazenda competem os negocias rela
tivos ás finanças da Republica, cunhagem da moeda, estabel.E!
cimento de pesos e medidas legaes, mineração e obras publicas, 
que estiverem dentro da esphera do Governo Federal. 

(C) E' a aristocracia .Iegallsada ... 
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TITULO VI 

DA DECRETAÇÃO DAS LEIS 

Art. 21. Antes de promulgar uma lei cualquer o ditador 
fará publicar um projecto acompanhado de uma esposição de 
motivo~. Findo o praso de tres mezes após o projeto ter che
gado ao conhecimento :los pontos mais remotos da Republica, 
serão transmittidas ao ditador pelas autoridades locaes todas 
as observações ou representações formuladas por cualquer habi
tante da Republica. 

Tomando em consideração essas emendas, o ditador man
terá o projeto ou formulará novo, e, tanto em um como em 
outro cazo, submeterá a sua resclução á aprovação das capi
taes dos Estados brazileiros. Aprovado que seja pela maioria 
dos votos será promulgado como lei da Republica. (O) 

TITULO VII 

DA ASSEMBLÉA ORÇAMENTARIA 

Art. 22. Esta a~sembléa se comporá do conjunto dos 
delegados eleitos pelos Estados Brazileiros, durando tres annos 
o respectivo mandato. Cada Estado fornecérá tres represen
tantes, respetivamente eleitos pelas classes agricola, fabril e 
commer:ial, inclusive a bancaria. (E) 

Art. 23. O exercicio das funções de taes deleg3dos será 
gratuito; no caso de ser eleito um pobre, correrá aos mandata
rios a obrigação de subsidia-lo. 

Art. 24. Votarão nas eleições para a assembléa orçamen
taria todos os cidadãos brazileiros pertencentes ás classes men
cionadas, quer sejam chefes ou subordinados, maiores de 2 I 

annos, que quizerem dar o seu sufrajio. 
Art. 25. A eleição se fará ás claras, escrevendo o eleitor 

em um li "ro, e adiante do seu nome, o nome do votado. Cuan
do o eleitor não souber escrever será o seu voto escrito pela 
pesso'a que ele dezignar. 

Art. 26. Todo o cidadão eleitor poderá delegar em outrem 
seu voto, com ou sem faculdade para esse outrem dé subesta
belecer' a delegação. 

Art. 27. A assembléa orçamentaria reunir-se-á três mezes 
em cada ano, consagrando o primeiro mês á votação das des
peza,> do ano seguinte e os outros dois ao ezame das do ano 
anterior. 

( D) Ainda a competencia soberana das capitaes I Como votam estas, 
não se diz I • 

(E) Só estas tres classes são interessadas no 'orçamento? 
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TITULO VIII 

DA FORÇA PUBLICA FEDERAL 

Art. 28. A força publica federal tem por fim manter a 
pas contra as perturbações esternas e if1ternas. Compor-se·á de 
força publica terrestre e força publica maritima. 

A primeira compreende o que se denomina atualmente o 
ezercito e a policia; a segunda corresponde á arr->ada. 

Art. 29. Em cazo de necessidade todos os cidadãos mai· 
ores de 2 I anos podem ser xamados ás armas. Mas ordinaria
mente as forças de terra e mar se compoem de voluntarios e, 
em falta destes, de sorteados até o limite pr')posto pelo ditador 
e aceito pela assembléa orçamentaria. Este sorteio se fará entre 
os cidadãos solteiros e só na falta destes entre os cazados, 
recorrendo se primeiro aos cidadãos maiores de 2 I anos e que 
não tiverem atinjido aos vinte e oito; si estes não xegarem, 
serão xamados os maiores de 28 e menores de 35, e assim 
por diante até 42 anos. O serviço militar obrigatorio durará 
sete anos. 

Art. 30. Nenhum cijadão poderá entrar para f) ezercito, 
policia ou armada antes de 2 I anos sem o consentimento 
materno. 

Art. 3 I. São dispensados do serviço militar os cidadãos 
cujos principios relijiozos a isso se opuzerem, mas neste cazo . 
ficarão inibidos de votar e de ezercer cllalquer função publica 
dos Estados ou da União. 

A rt. 32. A força publica federal localizada em cada Es
tado ficará sob as ordens imediatas do xefe do mesmo Estldo 
e servirá sem distinção com a policia local. (F) 

TITULO IX 

DA MAJISTRATURA FEDERAL 

Art. 33. A Majistratura FeJeral tem por fim decidir as 
questões que surjirem entre os Estados, ou entre um Estado e 
os cidadãos de outro, ou entre cidajãos de Estados diferentes, 
ecetuando neste ultimo cazo os crimes propriamente ditos, os 
cuaes serão sempre da alçad:.t da justiça local. 

Art. 34. A Majistratura Federal constará de um. Supremo 
Tribunal de J usti~ a, tendo sua séde na capital da Republica e 
de uma Relação em cada Estado incluzive o distrito federal. 

(F) A policia local fi~a portanto equiparada á força federal. 



116 

Art. 35. Ao ditador central competirá a decizão em ultima 
instancia das sentenças de morte e de prizão perpetua, e bem 
assim a concessão de anistia. 

TITULO X 

DA REPRESENTAÇÃO FEDERAL NO ESTRANJEIRO 

Art. 36. Fica abolido o corpo diplomatico, competindo aos 
consules as funções atualmente privativas do primeiro. Em 
cazos ecepcionaes o ditador central nomeará os reprezentantes 
que julgar convenientes. Uma lei especial regulará a nomeação 
e as obrigações destes funcionarios, (G) 

TITULO Xl 

GARANTIAS DE ORDEM E PROGRESSO EM 
TODA A UNIÃO 

Art. 37. Todos os bstados da União comprometem-se a insti
tuir em suas respetivas lejislações as seguintes dispozições: 

I. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar 
de fazer coiza alguma sinão em virtude tia lei. 

li. Nenhuma lei será estabelecida sem a espozição dos 
motivos que a justificão e sem ter sido previamente publicado 
o respetivo projeto com um prazo conveniente. 

li!. A sua dispozição não terá efeito retroativo; e, por
tanto, nas reformas administrativas ou politicas serão salvaguar
dadas as condições materiaes de que gozarem os funcionarios 
que a lei afetar. 

IV. Todos podem comunicar os seus pensamentos por 
palavras, escritos, e publica-los pela imprensa sem dependencia 
de censura, comtanto que assinem suas publicações cuaesquer 
indicando a rezidencia bem como o lugar e a data de seu 
nassimento. 

V. E' reconhecida em toda a sua plenitude a liberdade de 
reunião e de associação, isto é, sem a mini ma injerencia da 
policia. 

VI. E' garantido o livre ezercicio de todos os cultos. 
VII. A organização da familia bazear-se-á na monogamia, 

avendo para sancional-a a instituiç1!o civil do cazamento inde
pendente de cualquer ceremonia relijioza, podendo esta ser 
consecutiva ou anterior áquela conforme a vontade dos cidadãos. 

( G) Boa figura fariam os nossos consules, perante os governos e 
chancellarlas estrangeiras I E a precedencÍa ? 
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VIII. Será garantido a todos os cidadãos nacionaes ou estrar-; 
jeiros o culto dos mortos mediante a instituição de cemiterios 
civis, sem, escluir os cemiterios relijiozos, e mediante a abolição, 

. de todos os privilejios funerarios. 
IX. Será garantid!t a nacionalidade de todos os nassidos 

no Brazil mediante o rejistro civil de filiação. 
X. Cualquer pode conservar-se na União ou sair dela, como 

lhe convenha, levando comsigo os seus bens, salvo o prejuizo 
de terceiro. 

XI. Todo cidadão tem em sua caza um azilo inviolavel; 
de noite não se poderá entrar nela sinão ·por seu consentimento 
ou para o defender de incendio ou inundação; e de dia: só 
será franqueada a sua entrada nos cazos e pela maneira que a 
lei determinar. 

XII. Ninguem poderá ser prezo sem culpa formada, eceto 
nos cazos declarados na lei; e nestes dentro de vinte e cuatro 
oras contadas da entrada na prizão, sendo em lugares prossimos 
da residencia do ,uiz; e nos lugares remotos dentro de um 
prazo razoavel que a lei marcará, atenta a estensão do territorio, 
o juis por uma nota, por ele assinada, fará constar ao réu o 
motivo da prizão, os nomes de seu acuzador e os das teste
munhas, avendo-as. 

XIII. Ainda com culpa formada ninguem será conduzido a 
prizão, ou nela conservado estando já prezo, si prestar fiança 
idonea nos cazos que a lei a admite: e em geral nos crimes. 
que não tiverem maior pena do que a de seis mezes de prizão,' 
ou desterro para fóra da ultima subdivizão judiciaria, poderá o 
réu livrar-se solto. 

XI V. A' eceção de flagrante delito, a prizão não pode ser 
ezecutada senão por ordem escrita da autoridade lejitima. Si 
esta for arbitraria, o juis que a deu e quem a tiver requerido 
serão punidos com as penas que a lei determinar. . 

XV. Ninguem será sentenciado sinão pela autoridade com
petente, por virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita. 

XVI. Os processos dos cuaes rezultarern penas infamantes 
para os réos poderão se( revistos depois de cumprida a sentença, 
salvo os cazos de prizão perpetua, em que a revista poderá ser 
solicitada sete anos depois e dahi em diante com intervalos de 
de três anos. A revizão poderá ser requerida por cualquer cida
dão. Esta revizão será feita pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

XVII. A lei será igual para todos quer proteja quer castigue, 
e recomp~nsará na proporção dos meritos de cada um. 

XVIII. Todo cidadão pode ser admitido aos cargos publicos~ 
civis, políticos ou militares, cuaesquer que sejão as suas opi-

F. 12 
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niões, sem outra diferença que não seja a dos serviços prestados 
ou que possa prestar, e das suas virtudes e talentos. 

XIX. E' garantido o livre ezercicio de todas as profissões, 
quer moraes, quer intellectuaes, quer industriaes. (H) 

XX. E' garantida a plena liberdade de testar, salvaguardada . 
a ezistencia dos pais, da mulher, das filhas solteiras ou viuvas 
e dos filhos menores de 2 I anos. 

XXI. E' garantida a plena liberdade de adoção, segundC) 
as condições que a lei determinar. 

XXII. Nenhuma pena passará da pessoa do delincuente; 
portanto, a infamia do réu não se transmitirá aos parentes em 
cualquer grau que seja. Mas a condenação criminal dissolve 
legalmente os laços domesticos sancionados pelo poder civil, os 
quaes poderão ser reatados, depois de cumprida a sentença, 
mediante o consentimento dos membros da Familia que forem 
maiores. 

XXIlI. O capital sendo social na sua orijem e destino, 
áverá o confisco dos bens nos cazos de delitos comuns graves 
que a lei especificará, e especialmente naqueles que determi
narem a condenação á prizão perpetua ou á morte. (1) 
. XXIV. A propriedade é garantida com a seguinte restrição: 

si o bem publico legalmente verificado ezijir o uzo e emprego 
da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do 
valor dela. A lei marcará os cazos em que terá lugar esta unica 
eceção, e dará as regras para se determinar a indenização. 

XXV. Nenhum jenero de trabalho, industria ou comercio 
pode ser proibido uma vêz que não se esponhão ao consumü 
substancias deterioradas ou supostas. Nem se poderá estabelecer 
leis regulamentando cualquer profissão ou obrigando a cualquer 
trabalho ou industria. 

XXVI. E' garantido a todo cidadão o apelar para o auxilio 
dos seus concidadãos sempre que julgar conveniente, e portanto 
nenhuma lei se poderá fazer contra a mendicidade. (J) 

XXVII. Os inventores industriaes terão a propriedade de 
suaS descobertas. A lei lhes assegurará um privilejio esclusivo 
temporario ou lhes remunerará em resarcimento da perda que 
ajão de sofrer pela vulgarização. 

XXVIII. O segredo das cartas e dos telegramas é invio
lav~l. A administração do correio e a do telegrafo ficão rigoro
çamente responsaveis por cualquer infração deste artigo. 

XXIX. Todo cidadão poderá aprezentar a qualquer autori
d,ade reclamações, queixas, projectos de leis, Oll petições e até 

(H) E' a abolição das Faculdades, Academias e Escolas! 
(I) E' o estabelecimento das penas da morte e de confisco, para gaudio 

dos futuros Francia e Lopes do Brasill ... 
• (J) A mendicidade elevada a profissão 1 

',1,1 
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denunciar cualquer infração da constituição, requerendo perante 
a autoridade competente a efetiva responsabilidade dos infra
teres. 

TITULO Xli 

DO DISTRITO FEDERAL 

A rt. 3~:L O distrito federal se dividirá em mUnIClplOS con
forme a importancia dos nucleos de população' que contiver 
capazes de proverem ás suas necessidades locaes. 

Art. 39. A administração do distrito competirá a três inten
dentes e a tantos sub·intendentes cuantos forem os municipios, 
nomeados uns e outros pelo ditador central. 

Art. 40. Aos triumviros Jo distrito compete a superinten
dencia dos negocios jeraes Jo Jistrito e especialmente os do 
municipio a que pertencer a capital federal. Urri dos triurnviros 
superintenderá os negocios concernentes á agricultura e á policia; 
o segundo os negocios concernentes á industria e ás obras publi
cas; o terceiro os negocios concernentes ao comercio e ás 
finanças do distrito. Mas toJas as medidas serão tomadas por 
comum acordo dos três, cabenJo a decizão em cazo de dezacordo 
ao ditador central. 

Art. 41. Esse triurnvirato será assistido por um conselho 
de distrito com posto de vereadores eleitos pela capital federal e 
pelos municipios. Poderão tomar parte nesta eleição os cidadãos 
maiores de 2 I anos que pertencerem ás classes agricola, fabril 
e cumercial, incluindo nesta a bancaria. Cadll municipio forne
cerá três reprezentantes, respetivamente eleitos por cada uma 
das mencionadas classes industriaes, em vota,ão ás claras. (K) 

I. O mandato durará três anos, e as funções serão gratuitas. 
11. Os vereadores dos municipios terão apenas voto con

sultivo; a decizão competirá aos veroadores eleitos pela Capital 
Federal. 

111. A este conselho de distrito competirá o ezame das 
despezas feitas e a votação do orçamento municipal futuro. 
Reunir-se-á três mezes em cada ano; no primeiro roêz votará 
as despezas do ano seguinte, e nos dois seguintes ezaminará as 
despezas feitas. 

Azt. 42. Ao intendente da agricultura e policia competem 
os serviços relativos á agricultura, policia propriamente dita, 
incluzive o serviço de bombeiros, ijiene publica, matadouro, as 
investiduras civicas concernentes ao nassimento, á emancipação, 
ao cazamento e á filiação adotiva, a instituição dos cemiterios 
civis, a instrução primaria que será sempre gratuita, livre e não 

(K) SÔ votam as 3 classes. 
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obrigatoria, a assistenda publica, quer nos ospitaes, quer domi
ciliaria, os muzeus que o distrito organizar, e os estabelecimentos 
de recreio publico, como teatros, jardins, etc. 

Art. 43. Ao intendente da industria competirão os serviços 
relativos á ezecução das obras publicas do distrito federal taes 
como iluminação publica, abastecimento d'agua, instituição de 
aparelhos telegraficos e telefonícos, reparação e construção dos 
edificios publicos, instalação da viação privilejiada, mineração e 
qualquer jenerp de esploração industrial. 

Art. 44. Ao intendente do comercio .::ompetem os negocias 
relativos ás finanças jeraes do distrito e a superintendencia das 
relações comerciaes, dos serviços de correio, telegrafia, e tele
fonia do distrito, e serviços cuaesquer que tendo de ser feitos 
mediante privilejios só devem competir á municipalidade, como 
viação ferrea, etc. 

Art. 45. A distribuição da justiça se fará por juizes de paz 
de eleição popular, e por juizes especiaes para o crime e o 
cível nomeados pelo ditador central. (L) 

Art. 46. O codigo penal do distrito federal será organizado 
por iniciativa do ditador central e aprovado pelos eleitores da 
capital federal, segundo as regras indicadas para a promulgação 
das leis cuaesquer. 

Art. 47. Aos subintendentes competem nos respetivos muni
cipios a administração dos serviços relativos aos mesmos muni
cipios e que fôrão acima enumerados. Todas as autoridades 
do respetivo municipio lhes serão subordinadas. 

Art. 48. Serão assi~tidos por um conselho composto dos 
três membros nomeados pelas classes agrícola, fabril e comercial 
para o conselho do distrito. 

TITULO XIV 

DA PROMULGAÇÃO E REVIZÃO 
DA CONSTITmçÃO 

Art. 49. A constituição será promulgada de acordo com o 
processo estabelecido no Titulo VI para a decretaçãp das leis. 

Art. 50. A sua revizão poderá ser promovida, ou. por ini
ciativa do ditador central, ou em virtude de uma petição da 
maioria das capitaes dos estados confederados, sendo o voto de 
cada capital reprezentado pela maioria dos cidadãos eleitores. 
A revizão efetuar-se-á então pelo mesmo processo estabelecido 
para a decretação das leis ordinarias. 

FIN 

(Li' • ideal da independencia da magistratura I 
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Miguel LeJllos i R, Te,ixeira lindes 
\. EMENDA 

Á paj. 7, nos paragrafos que tratão da distribúição dos 
setviços federais pelos í"diversos ministerios, o telegrafo, dentro 
dos limites do territorio da Republiea, deve pertencer' ao minis

. "lerio do 'Interior,' 

ADITAMENTO 

Cunpre intercalar un novu Titulo entre o '100 i o I l°, 

(paj, 10) relatiro aÇl~ enpregadcJs !mblicos federais, estabelecendo: 
lOque os enptegados publicos civis dependentes da auto

ridade federal serão distribuidos, a partir da categoria de ama
nuense ou suas ecuivalentes, en três classes: os da 3a serão 
preenxidos por concurso; os da 2 a por antiguidade entre os 
funciona rios da mesma repartiçãc ou serviço; i os da Ia classe 
por livre escolha do governo. No cazo do concurso, cuando o 
governo n:'Io escolher o classificado en primeiro lugar, deverá, 
si assim o requerer o prejudicado, tornar publicas os motivos 

. da escluzão. 
2° que os enpregados de qualquer das referidas classes não 

poderão ser demitidos sen que o ministro respetivo declare na 
portaria ou 'decreto de demissão os motivos justificativos de seu 
ato, podendo o d-:mitido requerer a publicação no Dia1'io Oficial 
do testo desse documento, o que não lhe poderá ser negado 
sob nenhun pretesto. 

3° que uma lei especial regulará a apozentadoria ou retiro 
dos enpregados civis da federação, estendendo-se essa vantajen 
a todos os funcionarios federais quer estejão ou não incluidos. 
nas três classes acima estabelecidas. (M) 

(M) Materia administrativa, alheia portanto, á ConstituiçilO, 
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PROJECTO DE CONSTITUIÇÂO 
Elaborado pela Commissão nomeada pelo Governo Provisorio 

TITULO I 

DA ORGANISAÇÃO FEDERAL 

Art. 1.0 A Nação Brazileira adopta, como forma de go
\'erno, sob o regimen representativo, - a Republica Federativa 
- proclamada pelo decreto n. I de 15 de novem bro de 1889 ; 
-em suas relações officiaes se denominará; - Republica dos 
Estados Unidos do Brazil. 

Art. 2. o As antigas provi ncias serão consideradas Estados: 
e o Districto Federal, outr'ora mllllicipio neutro, continuará a 
ser a capital da União, até que o Congresso res(llva a sua tran
sferencia, 

Paragrapho llnico, escolhido para este fim o territorio, com 
{) assentimento do Estado ou Estados, de que houver de ser 
desmembrado, o referido municipio será annexado ao Estado do 
Rio de Janeiro ou formará novo Estado, conforme determinar o 
Congresso. 

Art. 3. Qualquer dos estados actuaes poderá incorporar-se 
a outro EstaJo, com approvação do r:ongresso. 

Art. 4. Os actuaes Estados, e aqllelle ou aquelles que 
resultarem do annexação, conforme o 'lrtigo precedente, poderão 
se subdividir, a todo tempo, mediante resolução do seu poJer 
legislativo e autorisação do Congresso. 

Para!!rapho unico. Não sera desmembrada porção alguma de 
um Estado para annexar-se a outro, nem se poderá formar Es
tado novo por juncção de fracções de territorios differentes, 
sem proposta e assentimento dos estados interessados e appro-
vaç~o do Congresso. . 

Art. 5.° Compete a cada Estado prover, a expensas pro
prias, as necessidades de seu governo e administração, podendo 
a União susidial-o, som~nte no caso excepcional de calamidade 
publica, 
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Art. 6.°. O governo federal não poderá intervir em nego-, 
cios peculiares dcs Estados, salvo : ' 

1.. para repellir invasão estrangeira ou de outro Estado: 
2.· para garantir a forma republicana; 
3.· para restabelecer a ordem e tranquillidade no Estado, 

á requisição do seu respectivo governo; 
4.° para garantir a execur;ão e cumprimento das sentenças 

federaes. 
Art. 7.° Na capital da União, sómente serão custeadas 

pelo thesouro nacional, as despezas de, caracter e natureza fe-
deral. • 

Art. 8.° E' da competencia exclusiva da União decretar: 
§ 1,° Os impostos de importar;ão de procedencia estran

geira, á chegada nas fronteiras da União, maritimas, terrestres 
ou fluviaes. 

§ 2'. Os de entradas e sahidas de navios, sendo livre o 
commercio de cabotagem a mercadorias nacionaes ou estran
geiras, que ja tenham pago o imposto de importação. 

§ 3'. Os do sello do papel. 
§ 4'. As taxas postaes. 
Art. 9'. E' da cCimpetencia exclusiva do Estado decretar 

impostos: 

§ 1.' Sobre a exportação de mercadorias, salvo sendo pro
ducto de outro Estado. De 1897 em diante, çessará todo e qual
que~ imposto sobre a exportação. 

§ 2.° Sobre a propriedade territorial. 
§ 3,° Sobre a transmissão de propriedade. 
Paragrapho unico. Só quando destinada para consumo em 

seu territorio, poderá o Estado lançar sobre a importação de 
mercadorias estrangeiras, revertendo porém o resultado do im',
posto para o thesouro nacional. 

Art 10. A descriminação das competencias de que tratam 
os arts. 8. e 9. não inhibe a União e cada Estado de crear, 
cumulativa ou não, outras fontes de receita. 

Art. 1 I. Egualmente á União como aos Estados cabe o di
reito de legislar sobre estradas de ferro e navegação interior, 
Uma lei do Congresso determinará e regulará a respectiva com
petencia. 

Paragrapho unico. A União não poderá, conceder subven
ção, privilegio de zona ou qualquer outro favor á em prezas de 
viação fem~a; comtudo, poderá lhes conceder garantias de juros 
até o prazo maximo de 10 annos. 

Art. 12. São orgãos necessarios da soberania nacional, os 
poderes legislativo, executivo e judiciario, independentes e har
monicos entre si. 
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SECÇÃO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

Disposi(:ões geraes 
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Art. 13. O poder legislativo é exercido pelo Con~resso 
com a sancção, em regra, pelo presidente da Republica. Com
põe-se de duas camaras: -' a dos de~utados e a dos sena
dores. 

Art. 14, O Congresso se reunirá todos annos, na Capital 
Federal, no dia 3 de Maio, independentemente de convocação~ 
e funccionará tres mezes, contados do dia da installação, salvo 
prorogação ou convocação extraordinaria. 

A rt. I 5. A eleição para senadores e deputados far-se-ha 
simultaneamente em todo o paiz. 

Art- r6. A camara dos deputados e a dos senadores tra
balharão separadamente; reconhecerão os poderes de seus mem
bros respectivos, e só funccionarão, estando presente a maioria 
dos membros que as compuzerem, podendo os ausentes ser 
compellidos ao comparecimento das sessões, pelos meios ~ue 

estabelecerem os respectivos regimentos. 
Art. r 7. Cada uma das camaras procederá á eleição de 

sua meza, organisará o seu regimento interno, estabelecendo penas 
correccionaes contra os respectivos membros, inclusive a de ex
clusão, nomeará os empregados de sua secretaria, e regulará o 
respectivo serviço de policia interna. 

Art. 18. As sessões sertlo publicas, desde que o contrario 
não fôr determinado pela maioria dos membros presentes. 

Art. 19. Cada legislatura durará tres annos. 
Art. 20. Não se póde ser membro de ambas as camaras. 
Art. 2 r. Só no exercicio e cumprim~nto de suas funcções 

serão inviolaveis os deputados e senadores por suas opiniões e 
votos. Cessa a inviolabilidade em todos os casos de calumnia 
ou injuria. ' 

" Art. 22. Durante o mandato, os de!Jutados e senadores 
'1ãQ serão presos nem processados criminalmer.te, sem previa 
licença da (amara a que pertencerem, salvo o caso de flagrante 
delicto, em que, feito o processo até pronuncia exclusive, a 
aptoridade processante remetterá os autos á camara respectiva, 
para que esta resolva se a accusação procede ou não. 

, Art. 23. Os ,membros do Congresso prestarão affirmação 
de bem cumprir os seus deveres. Vencerão durante as sessões 
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um subsidio pecuniario, que cada uma das camaras marcará, 
no fim da ultima sessão da legislatura anterior, além de uma 
indemnisação para despezas de vinda e volta. 

Art. 24. Durante o mandato, os deputados e os senadores 
não exercerão os seus empregos, nem poderão ser nomeados 
para qualquer cargo ou commissão, sem licença da camara a 
q'Je pertencerem. 

CAPITULO 11 

Da Call1a1-a dos' Deputados 

A rt. 25. A Camara dos Deputados é constitui da de repre
sentantes dos povos dos Estados e do Districto Federal, na 
proporção de um por 70.000 tlabitantes, ou fracção que exceda 
de 3°.000-

Paragrapho U nico. Esta base de representação não póde 
ser diminuida, e qualquer que seja o augmento da população 
deverá ser estabelecida a proporção, de maneira que não exceda 
de 250 o numero de deputados. 

Art. 26. Para o effeito do artigo precedente, o gover.no, 
dentro do prazo maximo de tres annos, contados da data de 
installação do primeiro Congresso, mandará proceder aos traba
lhos da organisação da estatistica geral da população da União, 
os quaes serão revistos de 10 em 10 annos. 

Art. 27. Compete á Camara dos Deputados a iniciativa 
de todas as leis sobre impostos e sorteio militar, a ciscussão 
inicial dos projectos apresentados pelo Poder Executivo e a 
declaração da procedencia ou improcedencia da accusação do 
Presidente da Republica nos termos do art. 60. 

CAPITULO 111 

Da Camara dos Senadores 

Art. 28. A Camara dos Senadores representa os Estados, 
sendo de tres membros a representação . de cada Estado e do 
Districto Federal. 

Art. 2<;). O mandato de senador durará nove annos, reno
vando-se o senado pelo terço triennalmente, na mesma época, 
em que se fizer a eleição para a Camara dos Deputados. 

Paragrapho Unico. No primeiro anno da primeira legisla~ 
tura, o Senado sorteará o primeiro e segundo terço de seus 
membros, que deverão ser substitui dos, mas de fórma que só~ 
mente seja desfalcada de um voto po~ triennio, a representação 
de cada Estado e do Districto Federal. 
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Art. 30. Vagando alguma cadeira no Senado, proceder·se-ha 
immediatamente á eleição no Estado a que pertencer o senador. 
O que fôr eleito só exercerá o mandato pelo restante do tempo 
qúe ainda faltava ao substituido. ' 

Art. 31. O vice-presidente da Republica será o presidente 
do Senado; só terá o voto de qualidade, sendo substituido em 
sua ausencia ou impedimento, pelo vice-presidente do Senado. 

'Art. 32. Compete privatimente ao Senado julgar o presi
dente da Republica e mais funccionarios publicos, nos termos e 
~'ela forma que a Constituição estabelece. 

Paragrapho Unico. Nenhum dos accusados será condem
nado sinão ror dotls terços dos votos presentes; em todos os 
casos, não irá além da perda do cargo, ou decretação de inca
pacidade para exercer qualquer outro emprego, sem prejuizo da ' 
acção da justiça ordinaria contra o condemnado. 

CAPITULO IV 

.1IIriàtli(iies do COIl{(resso 

Art. 3i. Compéte ao Congresso: 
l°. - orçar a receita e fixar a despeza federal annualmente; 
2". - :tutorisar o Poder Executivo a contrahir emprestimos, 

estabelecer nh~IOS 1'ara pagamento da divida, arrecadação e dis
tribuição das rendas nacionaes; 

3°. - regular o commercio internacional, bem como o dos 
dos Estados entre si e com o Districto Federal, alfandegas e 
portos, crear ou supprimir entrepostos, e regular a livre nave
gac;::io dos rios que banhem dous ou mais Estados, ou corram 
por territorio estrangeiro; 

4°. - determinar o peso, valor, inscripção, typo e deno
minação das moedas, e fixar o padrão dos pesos e medidas; 

5°. - resolver definitivamente sobre os limites dos Estados 
entre si, os do Districto Federal e os do territorio nacional 'com 
as naç()es limitrophes; 

6". decretar a accusação do P residente da Republica, 
no caso do art. 62; 

7". - autorisar o governo a declarar a guerra e a fazer a 
paz, resolver definitivamente sobre os tratados e convenções do 
Poder Executi\'o com as nações estrangeiras; 

8°. -- designar a capital da União, conceder subsidios, na 
hypothese do art. 5", prover ás necessidades do serviço de cor
reios e telegraphos nacionaes e a <;egl1l'ança das fronteiras; 

9(). -- fixar annualmente as forças de terra e mar, conce· 
der, Oll negar passagem a forças estrangeiras pelo territorio 
nacional; 



10. - mobili~ar t7,dispor das forças dos estados, nos casos 
estabelecidos nesta constituição; 
," 11. - declarar em estado de sitio um ou mais pontos 
do territorio nacional, em caso de ataque por forças estrangeiras 
q\l ,de com moção 1nterna, e approvar o'u suspender o que for 
d~c1arado pelo poder executivo, na ausencia do Congresso; 

( 12. -;- diminuir os quadros do exercito, á proporção que 
tratado,S de paz estabeleçam o arbitramento, como' recurso ,obri
gat'c:irio com sancção internacional, sem prejuizo dos officiaes 
ou praças que forem dispensados; 

, 13. - org~nisar, no praso maximo de cinco annos a 
codificação das leis civis, commerciaes e criminaes que devem 
regular as respectivas relações de direito, em todo o territorio 
n~donal, bem como a codificação das leis de processo, sendo 
licito aos estados alterar as disposições de taes leis, em ordem 
a adaptai-as convenientemente ás suas condições peculiares. 

Excedido este prazo, sem estar feito o trabalho de codifi
cação, fica livre aos estados organisar por si, a codificação de 
suas leis; 

14. - crear ou supprimir empregos publicos federaes, 
fixar-lhes as attribuições, marcar ordenados e conferir, quando 
julgar ncessario, a nomeação dos empregados subalternos aos 
chefes das differentes repartições de serviço publico; 

15. - conceder amnistia; 
16. - commutar e pe~doar penas impostas, por crime de 

responsabilidade aos funccionarios federaes; 
17. - velar na guarda da Constituição e das leis; provi

denciar sobre todas as necessidades de caracter federal. 

CAPITULO V 

~eis e resoluções 

Art. 34. Com excepção do estabelecido no art. 27, todos 
os projectos de lei podem ter origem indistinctamente, em qual
quer das camaras, desde que sejam apresentados por algum ou 
alguns de seus membros. 

Art. 35. O projecto de lei, adoptado em uma dos camaras 
passará para a outra, donde, depois de approvado, será enviado 
ao Poder Executivo, que, se tambem approval-o, o sanccionará, 
e promulgará como lei. 

Art. 36. Se o Presidente da Republica julgar o projecto 
contrario aos interesses da União, opporá o seu veto, dentro de 
Ia, dias, contados daquelle em que o recebeu e envial·o·ha 
dentro de egual prazo, á camara onde tiver tido origem, acom· 



panhado· das razoes do veto. Passados os dez dias, o silencio
do Poder Executivo importa sancção do projecto. 

Art. 37. Remettido o projecto á camara, onde tiver· origem, 
poderá ser approvado em uma só discussão; e se o fôr por dous 
terços dos votos presentes, passará á outra camara, que o dis
cutirá, e approvando-o pela mesma forma, o enviará ao Poder 
Executivo, para immediatamente promulgaI-o como lei. 

Art. 38. Quando uma das camara modificar projecto vindo 
da outra, voltará este com as modificações á camara, onde tiv'er 
tido origem, a qual, se as acceitar, o enviará ao poder executivo. 
No caso contrario, voltará o projecto com as modificações á· 
camara revisora, onde bastará um terço de votos presentes para 
reproval-as, subindo então o projecto sem ellas, ao poder execu
tivo; se as modificacões, porem, passarem por dous terços dos, 
votos presentes na camara revisora, voltarão de novo com o 
projecto á camara de origem, onde bastará um terço de vqtos 
presentes para approval-as. Se as modificações ainda forem rejei
tadas, o projecto irá sem ellas, á sancção do Poder Executivo. 

A rt. 39. Na sessão do mesmo anno, não se renovará a 
discussão de projecto que houver sido rejeitado in totum. 

Art. 40. São estas as formulas da sancção e promulgação: 
I. - O Congresso Nacional decreta e eu sancciono a 

seguinte lei : (ou resolução); 
2. - O Congresso Nacional decreta e eu promulgo a 

seguinte lei (ou resolução). 
Art. 4 I. O Presidente da Republica, além de poder indi

car um projecto de lei, perante a camara dos deputados, tem 
a faculdade de propol·o á opinião nacional dispersa, publicando-o 
com uma exposição de motivos. . 

Paragrapho unico. - Findo o prazo de tres mf'zes após 
o projecto ter podido chegar aos pontos mais remotos da Uniao, 
o Presidente da Republica submettel-o-á, modificado ou não, á 
camara dos deputados, onde seguirá os tramites legaes, podendo 
cada uma das camaras approval·o, em uma só discussão. 

SECÇÃO 11 

PODER EXEOUTIVO 

CAPITULO I 

Do Presidente e do Vice-pruidente 

Art. 42. O Poter Executivo será confiado exclusivamente 
a:;um cidadão, que terá o titulo de Presidente dos Estact.s 
Unidos do Brazil. 



190 

Art. 43. Na mesma occasião, em que se eleger o presi. 
dente, far-se·ha a eleição do vice·presidente, que alem da attri· 
buição do art. 31, deverá substituil-o em todos os casos de 
impedimento ou falta. 

Paragrapho unico. -- Na falta ou impossibilidade do vice
presidente, serão chamados o vice-presidente do senado, o presi
dente da camara dos deputados e o presidente do Supremo 
Tribunal de Jl,stiça, pela ordem em que se acham mencio
nados. 

Art. 44. O presidente exercerá as funcções pOl" cinco 
annos, e só decorridos dois periodos eguaes, poderá ser reeleito. 

Art. 45. São condições essenciaes para ser eleito presi-
dente ou vice· presidente : 

10. - ter nascido no Brazil; 
2" _ - estar no exercicio dos direitos politicos. 
Art. 46. Ao ser empossado do cargo, o presidente fará 

publicamente a seguinte affirmação, perante o Supremo Tribunal 
de Justiça: 

Prometto e affirmo manter e cumprir com toda a fidelidade 
a constituição federal, tendo em vista o bem geral da Republica, 
o respeito aos direitos individuaes, a integridade da patria e a 
união dos brasileiros. 

Art. 47. O presidente, o vice-presidente, e os secreta rios 
do governo só com licença do Congresso, poderão sahir do terri
torio nacional. A infracção desta disposição importa renuncia 
do cargo. 

CAPITULO 11 

Da eleição de presidente e do vice presidente 

Art. 48. O presidente e vice-presidente serão escolhidos 
_pelo povo, por eleiç3:o indirecta, formando os estados circumscri
pções eleitoraes, tendo cada qual- um numero de eleitores, egual 
ao decuplo de sua representação no Congresso. (A) 

Art. 49 Os eleitores reunir-se-ão em cada estado, em um 
só ponto designado pelo respectivo governo, e a eleição se 
effectuará em todo o territorio da Republica, no mesmo dia e 
hora, comtanto que não seja domingo, 40 dias depois da elei
ção popular para os eleitores especiaes. 

Art. 50. Votar-se-á distinctamente em duas cedulas: em 
uma, para presidente, em outra, para vice-presidente. Serão orga
nisadas duas listas differentes, tirando-se de cada uma dois 

- (A) E' o systema norte-americano, com pequena differença. Vide retro 
- Bases da ConstituiçãO - pags. 49 e seguintes. 
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exemplares, nos quaes se escreverão os nomes dos votados com 
íl indicação do numero de votos que obtiveram. 

De cada um destas listas se tirarão tres copias, que serão 
remettidas fechadas e selladas, unJa ao governador no estado, 
e, no districto federal, á auctoridade que a lei determinar, outra 
ao presidente do senado da União e a terceira ao archivo 
publico. 

Art. 5 I. Reunidas as duas camaras, proceder-se-ha á apu
raç~o geral dos votos l? serão proclamados presidente e vice
presidente, os que obtiverem maioria absoluta. 

Art. 52. Quer na eleição de presidente, quer na de vice
presidente, se nenhum dos candidatos houver alcançado maioria 
absoluta da votação dos seus membros presentes, o Congresso 
elegerá o presidente e vice-pre~idente por maioria absoluta, em 
votação nominal, d'entre os mais suffragados, em cada uma das 
actas. 

Art. 5.,. Se ninguem obtiver a votação do artigo anterior, 
ficará eleito o que tiver tido maior numero de votos, caso tenha 
tambem alcançado a maior votação dos eleitores especiaes; se 
assim não iôr, proceder-se-á a novo escrutinio, entre os candi
datos que obtiverem as duas maiores votações na eleição do 
Congresso e, salvo a hypothese de maioria absoluta, será consi
derado eleito o que fôr mais votado, caso tenha sido, d'entre 
os concurrentes, o mais votado na eleição feita pelos eleitores 
especiaes. 

Paragrapho unico. Sendo necessario repetir-se o escrutinio, 
este se fará ainda, entre os que obtiveram as duas maiores vo
tações no Congresso, triumphando afinal o que conseguir maioria 
absoluta, ou então a relativa, se ti\er tido tambem a mesma 
maioria na eleição feita pelos eleitores especiaes. 

CAPITULO 111 

Aftribuir:ões do poder executivo 

Art. 54. Compete ac Presidente da Republica: 
1.0 - Sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso

lucões do Congresso e expedir decretos, regulamentos, avisos e 
instrucções para sua fiel execução; 

2.° - Nomear e dernittir livremente os secretarias do go
verno e o com mandante em chefe das forças federaes, bem 
çomo prover todos os empregos civis e politicos, respeitadas as 
,limitações desta constituição; 
.1.; 3.° - Perdoar .e commutar. as penas por crimes communs, 
no districto federal; 
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4.° - Installar o Congresso Nacional pOi, mensagem; que 
lerá ou mandará lêr por qualquer de seus secreta rios, na 
qual exporá minuciosamente o estado àos ~egoci()s r~blicos in
ternos e externos, indicando ao mesmo tempo as !i.cdldas que 
julgar convenientes., ' ~ 

A' mensagem acompanharão os relatorios àas different~s 
repartições ministeriaes; , 

5.° - Negociar ajustes, convenções e tratados com as di
versas nações, sempre ad riferendum do Congresso, e suspender 
ou approvar os ajustes que os estados tenham feito nos termos 
da autorisação do art. 74; 

6.° - Receber os ministros diplomaticos, e admitir os con
sules estrangeiros; 

7.° - Nomear embaixadcres e outros '-.ru~iplomaticos ; 
8.· - Convocar o Congresso extraordi'ij"ariamente, quando 

o exigirem as necessidades publicas; \,j 

9.° - Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do 
territorio nacional, em caso de ataque por forças estrangeiras 
ou de com moção interna, não estando reunido o Congresso; 

10. - Distribuir e empregar as tropas federaes, de confor
midade com as leis e as exigencias do serviço publico, e quaesquer 
forças dos Estados, nos casos de guerra externa e interl1a. 

O exerci cio destas funcções fica sujeito 'ás seguintes res
tricções: 

a) O presidente não conservará qualquer contingente de 
forças federaos nos Estados, desde qne contra isso, represen,tem 
os respectivos governos; 

b) Removerá, mediante representação dos mesmos poderes, 
os commandantes de taes forças; 

c) Só mediante consentimento desses mesmos poderes, reti
rará de qualquer Estado as forças por estes creadas e sustentadas. 

CAPITULO IV 

Dos secreiarios do governo 

Art. 55. Como seus auxiliares, no exerci cio do Poder E}(e
cutivo, ci Presidente da Republica nomeará para as diversas 
secretarias, em que fôr dividida a administração, conforme lei 
do, Congresso, cidadãos de sua confiança. 

Art. 56. Não poderão os secretarios do governo exercer 
qualquer outro emprego ou funcçãO-publica, nem ser, eleitos 
membros do Congresso, presidente ou vice-presidente da Repu~ 
blica, nem juiz federal. ' • 



Paragrapho unico. Se algum deputado ou senador acceitar 
o cargo de secretario do governo, entender-se-á que resignou o 
mandato legislativo, procedendo-se immediatamente á elei!;ão 
para preenchimento da vaga. 

A rt. 57. Não poderão os secretarios do governo com parecer 
ás sessões do Congresso, salvo quando, por ordem do Presidente 
da Republica, algum delles tiver de lêr a mensagem ás camaras,~ 
e s6 se entenderão com o Congresso por meio de officios, ou' 
extra-parlamentarmente, em conferencias com as com missões 
das camaras. 

Art. S8. Re.::eberão por seus servi!;os, os vencimentos que 
o Congresso determinar. 

Art. 59. Os secretarios do governo serão responsaveis pelos ' 
actos que referendarem ou praticarem, e bem assim pelos crimes 
individuaes. Serão processados e julgados nos crimes de respon
sabilidade pelo Supremo Tribunal de Justi!;a e nos connexos 
com os do Presidente da Republica, pelo tribunal competente 
para o julgamento deste. 

CAPITULO V 

Da responsabilidade do presidente 

Art· 6(). O presidente dos Estados Unidos do Brazil será 
sujeito a processo e julgamento pelos crimes communs, perante 
o Supremo Tribunal de Justi!;a, depois que a camara dos depu
tados tiver declarado que procede a accusa!;ão. 

Paragrapho unico. Decretada a procedencia da accusacão, 
ficará o presidente suspenso de suas funcções. 

Art. 61. Pelos crimes de responsabilidade, será o presidente 
processado e julgado pelo Senado, depois dos tramites acima 
indicados. 

Art. 62. A accusação do presidente será decretada pelo 
Congresso Nacional, competindo ainda o processo e julgamento 
ao senado, que poderá destituil-o das func!;ões presidenciaes, 
quando se tratar dos seguintes crimes: 

1.° - traição; 
2.° - peita ou suborno; 
3.° - dissipação dos bens publicos; 
4.° - intervenção indebita, em elei!;ões de qualquer cargo 

federal ou dos Estados. 
Paragrapho unico. Uma lei particular definirá a natureza 

desses delictos. 

F. 13 



SECÇÃO 1II. 

PODER JUDIOIARIO 

TITULO I 

Art. 63. O Poder Judiciario Federal será exercido por um 
Supremo Tribunal de Justiça e por tantos juizes ou tribunaes 
feder"aes quantos o Congresso crear, tendo em vista a extensão 
do territorio e disseminação da população e o numero mais ou 
menos provavel de causas e questões. 

Art. 64. O Supremo Tribunal de Justiça se comporá de 
15 membros nomeados pelo Senado da União, dentre os 30 
juizes federaes mais antigos e jurisconsultos de provada illus
tração, não podendo o numero destes exceder ao terço do 
numero total dos membros do tribunal. 

Paragrapho unico. A séde do Supremo Tribunal será na 
capital da União. 

Art. 65 Os juizes federaes singulares ou collectivos serão 
eleitos pelo Supremo Tribunal, dentre os cidadãos que tiverem 
mais de quatro annos ininterrompidos, no exercicio da advoca
cia ou da magistratura. 

Art. 66, São garantidas, a independencia e a inamovibilidade 
dos membros do Supremo Tribunal e mais juizes federaes. Serão 
conservados, emquanto se houverem no desempenho de suas 
ftincções com intelligencia e probidade, e só por sentença per
derão os seU3 logares. 

Paragrapho unico. Ao Senado compete o julgamento dos 
membros do Supremo Tribunal e a estes os dos juizes federaes 
inferiores. 

Art. 67. O Supremo Tribunal de Justiça e mais tribunaes 
federaes elegerão os seus presidentes, organisarão as respectivas 
secretarias, competindo aos presidentes a nomeação e demissão 
dos empregados e provimento dos offlcios de justiça. 

Paragrapho unico. O Supremo Tribunal elegerá dentre 
seus membros, o procurador geral da Republica, cujas attribui
ções serão definidas por lei. 

Art. 48. Ao Supremo Tribunal de Justiça compete: 
I. Processar e julgar: 
ai O presidente da Republica, nos crimes communs e os 

secretarios do governo, nos casos do art. 59; 
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs e de res

ponsabilidade; 
c) o commandante em chefe das forças federaes, nos crimes 

de responsabilidade ; ~ 



195 

d) asqliestões entre o poder federal e o dos Estados, entre 
dois ou mais Estados e as que se suscitarem entre as nações 
estmhgeiras e o poder federal ou do Estado; 

e) os conflictos entre os juizes dos tribunaes federaes; 
11. Tomar conhecimento e julgar em grão de recurso as 

questões que forem resolvidas pelos juizes ou tribunaes federaes. 
e as de que trata o art. 70. 

IH. Rever os processes crimes findos, nos termos do ar
tigo 104. 

Art. 69. Compete aos juizes ou tribunaes federaes de
cidir: 

a) as questões entre os cidadnos e o governo federal, ou 
as dos Estados, oriundas de violaçno de preceito constitucional 
ou de leis federaes ; 

b) as reclamações ou litigios dos estrangeiros que se basea
rem, quer em contratos celebrados com o governo federal ou 
dos Estados, quer em tratados e convenções com as nações es
trangeiras ; 

c) as questões sobre prezas e reprezas e em geral, as de 
ordem civil e criminal, baseadas no direito internacional. 

Art, 70. As decisões dos juizes ou tribunaes dos Estados 
porão termo aos processos ou questões, menos quanto a: 

1. o habeas-corpus; 
2. 0 condemnação por crimes politicos ; 
,. o questões sobre espolio de estrangeiro, sempre que o caso 

não estiver providenciado, em algum tratado ou convenção. 
Nestes casos, poderá haver recurso para o Supremo Tri

bunal. 

TITULO II 

,DO ESTADO 

Art. 71. Cada Estado governar·se-á por suas proprias leis 
constitucionaes e ordinarias, com a condição de amoldaI-as ao 
regimen republicano e aos principios fundamentaes consignados 
nesta Constituição. 

Art. 72. O Estado se constituirá livremente: elegerá seu 
gavernador : confiará o poder legislativo a uma ou duas cama
ras; adoptará como condições de capacidade eleitoral activa e 
passiva para cargos federaes, a idade de 2 I annos e os demais 
requisitos da Constituição Feder::. I. podendo estabelecer outra!5 
condições para os cargos do Estado ou dos municipios : terá a 
a organisação judiciaria que entender; creará a . sua força ar- lo"" 
mada, cabendo-lhe a nomeação de seus officiaes; organisará a.. 
nstrucção primaria gratuita, pela forma que julgar melhor; e 
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confiará ao seu poder legisla,tivo 0\1 executivo Q direito de com-
mutar as penas nos crimes communs. , 

Art. 73. Independentemente do prazo marcado. no art. 33-
§ 13, po.derá desde já legislar: l' sqbre lÇlcação de serviços: 
2' sob~E! o registro. da, pro.priedade iOlmo.vel, de modo a facilitar 
a sua mobilisação, servindo o titulo. de registro para a trlilnsfe· 
rencia do dominio nos contratos onero.so.s, para a constituição 
da hypotheca e anticrése: 3' sobre as suas terras, florestas e 
sub-solo.. 

Art. 74, E' livre os Estados celebrar, entre si, ajustes ou 
accordos parciaes, sem caracter politico.. 

Art. 75. Ficará pertencendo aos Estados, conforme lei 
do Congresso uma certa área de terras devolutas, que será de~ 
marcada á sua custa, com a condição de povoai-a e colonisal-a 
dentro do prazo determinado, sob pena de, não o fazendo, a 
U nino readqtlÍrir a propriedade cedida. 

Art. 76. Os Estados poderão ceder as terras, que lhes fo
rem concedidas, por arrendamento, aforamento ou qualquer ou
titulo de direito, oneroso ou gratuito, a particulares ou empre
zas que se organisem, no intuito de povoai-as e colonisal-as, 
comtanto que, os adquirentes assumam perante o. governo fe
deral a mesma obrigação. do. Estado, no artigo antecedente. 

Art. 77, Os titulos e papeis publicos ou officiaes judicia
rios ou administrativos de cada Estado, terão fé em o.utros 
Estados, mediante as fo.rmalidadcs que o Congresso prescrever. 

Art. 78. Nenhum Estado poderá fazer ou declarar guerra 
a outro nem usar de represalia ou reto.rsão. 

Art. 79. E' obrigato.ria a extradição. de crimino.so.s entre os 
Estados e, entre estes e o Districto Federal. 

Art. 80. Com as limitações desta Constituição, tudo quanto 
se diz relativamente ao Estado, refere-se tambem ao Districto 
Federal. 

A rt. 81. Os Estado.s se organisarão. so.b o. regimen muni
cipal. 

TITULO IH 

DO MUNIOIPIO 

Art. 82. O regimen municipal será o.rganisado por lei do 
estado, tendo por base: 

J 
La - a autonomia do municipio, em tudo quanto fôrde 

seu interesse; , 
2." - a eleição dos funccionarios, que devem constituir o 

seu governo ou administração. 
Art. 83. Nas eleições municipaes, terão direito de voto os 

estrangeiros, segundo as condições que a lei do estado estabelecer. 
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TITULO IV 

DO OIDADÃO 

SECÇÃO I . 

Das qualidades de brasileiro e de cidadão brasileiro 

ArL 84. E' brasileiro: 
1.0 - O que tiver nascido no Brasil, ainda que o pae seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua 
nação; 

2.· - o filho de pae brasileiro e o legitimo de mãe brasi.! 
leira, nascido em paiz estrangeiro, quando estabelecer domicilio 
na Republica; 

3.· - o IIlho de pae brasileiro, que estiver em paiz estran
geiro ao serviço da Republica, embora não venha estabelecer 
domicilio no paiz; 

4.° - o estrangeiro, que, se achando no Brasil no dia da 
proclamação da Republica, não declarar até se completar o prazo 
de seis mezes da data da promulgação desta Constituição, que 
quer conservar a sua nacionalidade; 

5.° - o estrangeiro que possuir bens immoveis no Brasil e 
fôr casaJo com brasileira ou tiver filhos brasilelros, salvo se ma
nifestar perallte a autoridade que a lei designar, a intenção de 
conservar a sua nacionaliJade; 

6.° - o estrangeiro naturalisado. 
Art. 85. E' cidadão brasileiro todo aquelle que, possuindo 

qualquer das ',lualidades do art. 84. tenha a eJade de 2 I annos 
completos e esteja alistado eleitor. 

Paragrapho unico. Não poderão ser alistados eleitores para 
cargo federal ou de estado: 

L" - os mendigos; 
2.° - os analphabetos; 
3.° - as praças de pret Jo exercito e armada e as de 

qualquer instituição militar, creada e sustentada pelOS estados; 
4.° - os religiosos de ordens manasticas, companhias. con

gregações ou communidades Je qualquer denominação, uma vez 
que seus membros sejam ligados por voto de obediencia ou 
regra, ou estatuto que importe a perda ou o sacrificio da liberdade. 

Art. 86. Suspende-se o exercicio dos direitos de cidadão 
brasileiro: 

1.0 - por incapacidaJe physica ou moral; 
2.° - emquanto durarem o effeitos de qualquer condem

nllção criminal. 



Art. 87. Perde os direitos de cidadão brasileiro: 
1.0 

- o que se naturalisar em paiz estrangeiro; 
2.° - o que, sem licença do governo, acceitar emprego, 

pensão, titulo ou condecoração de qualquer governo estrangeiro; 
3.° - o banido por sentença. 
Art. 88. A perda dos direitos de cidadão não é irrevogavel. 

U ma lei do Congresso estabelecerá as .condições de rehajJilitação. 

SECÇÃO li 

Declaração de direitos 

Art. 89. A presente Constituição garante a todos cidadãos 
brasileiros e estrangeiros, a inviolabilidade dos direitos individuaes 
e civis, que tem por base a liberdade, a segurança e aproprie· 
dade, nos termos seguintes: 

I." - todos podem fazer ou não fazer tudo quanto n!o 
offenda, ou prejudique a liberdade e o direito de outra pessoa; 

2.° - todos podem publicamente professar qualquer religião; 
nenhum serviço religioso ou de culto gozará na União, de sub
venção official, e serão livres os tem rios e os cemiterios, guar
dados os regulamentos sanitarios e policiaes; 

3." - todos podem communicar seus pensamentos e dou· 
trinas pela imprensa, ou pela tribuna, independentemente de 
cenSLlra, desde que assumam a responsabilidade criminal, por 
suas idéas e opiniões; 

4.° - todos podem livremente aprender e ensinar ou fundar 
instituições de ensino; 

5." - todos podem escolher e seguir a profissão que mais 
lhes convenha; 

6.° - todos podem se reunir e associar livremente sem 
armas e sem a mini ma interferencia policial, salvo havendo requi
sição ou perturbação da ordem publica; 

7.° - todos podem entrar, permanecer e sahir do territorio 
nacional como e quando lhes convenha, independentemente de 
passaporte, em tempo de paz, e levando comsigo sua fortuna e 
bens; 

8." - todos podem apresentar verbalmente, ou por escri~to, 
. a qualquer dos tres poderes, reclamações, queixas e petições, 
ou expor infracções desta constituição, ou de outra qualquer 
lei, promovendo perante a autoridade competente, a effectiva 
responsabilidade do infractor; 

9.° - todos tem em sua casa, um asylo inviolavel; de noite 
não se poderá entrar nella, sem o consentimento do morador 
salvo para ~occorrer a pacientes de desastres ou crimes; de dia • 

• 



só será franqueada a sua'ientráda; i hos casos e pela fórma que 
a lei determinar; 

10. - todos são iguaes perante a lei, e por isso a Repu
blica não admitte prerogativa alguma de, nascimento, nem de 
sangue; desconhece qUl;lesquer fóros de distiOC!;:ão e nobre~a, e 
não. confere honras,. condecorações, nem titulos. 

Art, 90. Ninguem poderá ser preso senão em flagrante de
,licto, ou em virtude, de requisição e mandado judicial, nem 
conservado em prisão sem culpa formada, ou se tiver prestado 
fiança idonea, quando a lei o permittir. 

Art. 91. Ninguem será sentenciado, senão peladutorida'd'e 
competente, em virtude de lei anterior,' na fórma por ella ph~
scripta, sendo garantidos todos os meios e 'recursos de defeza, 
a começar da entrega, dentro de 24 horas, de uma notá 'assi
gnada pela autoridade, da qual constarão o motivo da prisão e 
os nomes do accusador e das testemunhas. 

Art. 92. E' garantido o direito de propriedade, salvo o caso 
de desappropriação por utilidade e necessidade publica, com prévia 
,indemnisação. 

Art. 93. Todo brasileiro póde ser admittido aos cargos pu
blicos, civis e militares. 
, Art. 94. E' inviolavel o segredo da correspondencia. 

Ar. 95. Ficam abolidas as penas de galé e a de prisão 
perpetua. 

Art. 96. O habeas.corpus terá logar todas as vezes que o 
individuo fôr violentado ou sentir-se coagido por illegalidades) 
au abusos de poder. 

Art. 97. A enumeração dos direitos e das garantias, feita5' 
por esta Constituição, não exclue os demais direitos e garantias 
que possam considerar-se corolarios da organisação politica que 
o Brasil adoptou e dos principios consignados na Constituição 
Federal. 

Art. 98. Não póde ser votado para cargo federal o que 
fôr excluido de votar. 

Art. 99. Nenhum poder social ou constituido, poderá con
tradizer a declaração de direitos e garantias individuaes que 
-esta Constituição reconhece, como fundamento e base da so" 
dedade brasileira. 

Art. 100. O fôro é commum, respeitadas as restricções 
desta Constituição e as originadas da lei militar. Só por sen" 
tença, os ofticiaes do exercito e da armada perderão as suas 
patentes e os direitos que ellas lhes conferem. 
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TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art.. 101. O Congresso organisará todas as leis que forem 
necessariaspara a execução dos preceitos desta Constituição_ 

Art. IOZ. OS cidadãos que exercerem funcções de qual
quer dos tres poderes não poderão exercer a~ de outro. 

Art. 103. Nos casos de ataque por forças estrangeiras ou 
de commoção interna, perigando a segurança da União, poderá 
ser declarada em estado de sitio qualquer parte do territorio 
; nacional, e ahi ficarão suspensas as garantias constitucionaes 
por 'tempo determinado. 

Paragrapho Unico. Esta declaração competirá, na ausencia 
do Congresso, ao presidente da Republica, que não poderá 
condemnar por si nem applicar penas, mas se limitará a res
peito das pessoas, a providencias tendentes: 

1°. - á detenção, em qualquer logar que não seja carcere 
ou prisão destinada a réos de crimes communs; 

zo. - á retirada para um ponto qualquer do territorio 
nacional. 

Art. 104. Os processos findos, em materia de crime, po
derão ser revistos, em Qualquer tempo, pelo Supremo T~ibunal 
de Justiça, para o fim de ser reformada ou confirmada a sen
tença condemnatoria. 

Paragrapho Unico. A lei marcará os casos e a fórma da 
revisão. que poderá ser requerida pelo sentenciado ou por qual
quer pessoa do povo, ou ex-officio, pe!o procurador geral da 
Republica. 

Art. 105. O mandato de qualquer membro do Congresso 
poderá ser revogado a todo o tempo da legislatura, mediante 
proposta de um terço do eleitorado e deliberação da maioria, 
em voto descoberto. ' 

§ 1°, - a leI determinará o processo para esta revogação; 
§ zo. - depois da revogação do mandato e antes do pre

enchimento da vaga, não serão alteradas as leis e regulamentos 
eleitoraes que serviram para a eleição anterior. 

Art. 106. Todos os funccionarios publicos deverão prestar 
affirmação de observar esta Constituição e de bem cumprir os 
seus deveres. 

Paragrapho Unico, Estes serão responsaveis pelos abusos 
e omissões no exercicio de suas funcções, bem como por não 
fazerem effectivamente responsaveis seus subalternos. 

Art. 107. Continuam em vigor até que sejam revogadas, 
as leis do antigo regimen, quando explicita ou implicitamente 
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,não forem cc:>ntrarias ao systema de governo adaptado pela 
Constituição e aos principias neIla consagrados. 

A interpretação por via de autoridade, ou como medida 
geral, pertence ao Poder Legislativo. 

A rt. 109. O Districto Federal será organisado por lei do 
Congresso. 

Art. 110. O governo federal garante o pagamento da 
jdivida interna e externa. 

Art. 1 I J. Todo brasileiro é soldado, para sustentar a inde
,pendencia e a integridade da patria, e defendei-a de seus ini
migos externos ou internos. 
, Art. I 12. Fica abolido o recrutamento militar; o exercito 

e a armada nacionaes serão constituidos por 1I0luntarios e na 
falta destes, se procederá ao sorteio, mediante prévio alistamento. ' 

A rt. 1 13. O Congresso, por lei especial fará a revisão, 
quant~ antes, das actuaes leis militares e de seu respectivo 
processo. Nenhuma força armada poderá fazer requisiç1l'o. 

Art. 1 r 4. A lei annual de forças determinará o modo de 
distribuição e emprego do exercito e armada. 

A rt. 1 1 5. Só depois de recusado o arbitramento, o governo 
dos Estados Unidos do Brasil recorrerá ao emprego das armas, 
para resolver qualquer questão ou conflicto internacional; mas 
em caso nenhum, quer directamente, por si ou, como alliado de 
Qualquer outra nação, se empenhará em guerras de conquista. 

Ari. 116. Tudo quanto não se acha definido nesta Consti- ' 
tuição, como pertencendo ao poder federal, é da competencia 
exclusiva dos Estados. 

A rt . 1 17. A presente Constituição poderá ser reformada 
em qualquer das partes, por proposta de um terço do numero 
de deputados e senadores, em qualquer legislatura. 

ParagraphQ Unico. A proposta pa~sará por tres discussões 
e approvada por dous terços do numero de deputados e do de 
senadores, prevalecerá como parte integrante da Constituição, 
sendo publicada com as assignaturas dos presidentes e secreta
rios de cada uma das camaras. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. ,.0 A Constituinte convocada elegerá o presidente e 
o vice-presidente da Repllblica, considerando-se eleitos os cida
dãos que, para cada um daqllelles cargos, obtiverem maioria 
absoluta de votos da totalidade dos membros. Proclamado o 
resultado da eleição, o presidente eleito prestará a aftirmação 
legal perante a Constituinte. 

Paragrapho Unico. Os mandatos do presidente e do vice
presidente cessarão, logo que sejam empossados o presidente e 
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o vice-presidente que forem eleitos;nafórmd éstabelecida petll 
Constituição. . , I t ~U:) 

ArLz.O Dous annos depois de promulgada a Constituição, 
não tendo algum Estado a sua propria, o governo federal 'faf-()i.:HIl 
adoptara Constituição de outro, que parecer mais acommodada 
ás condi(:ões do dito Estado, até ql!e este a reforme pelo prd-
cesso que a mesma Constituição estabelecer." . . ' 

Art. 3.0 A' proporção que os Estados e o District(j' Fédetlil 
se forem organisando, ogóverno fedi:iral ir-Ihes-ha entreglindo a 
administração dós serviços que' lhes competem pela constituição 
e liquidará a responsabilidade da administração federal, no it8-
cante a esses serviços e ao pagamento 'do respectivo pé'ssoal. 

Art. 4.° Para que os Estados e o Districto Federal possam 
regularisar as despezas, durante o periodo da organisação 'dos 
seus serviços , o governo federal abrir-lhes~ha creditos especiaes 
afim de attenderem a taes despezas.'''I'' 

Art. 5.° Dentro do prazo de dois annos, a contar da prd
mulgação da Constituição, cessará a cobrança dos impostos da 
classificação antiga das rendas, quer geraes, quer dos Estados, 
e entrará em vigor a classificação constante desta Constituição. 

Art. 6.° Na primeira organisação do Supremo Tribunal de 
Justiça, a nomeação será feita por escolha entre os membros 
do actual Supremo Tribunal, pelo presidente da Republica, que 
tambem nomeará os primeiros juizes federaes, singulares ou 
collectivos, dentre os desembargadores das relações dos diffe
rentes Estados e os juizes de direito mais antigos. ., 

Art. 7.° Na organisação das respectivas magistraturas, cada 
Estado e o districto federal dará preferencia, nas nomeações, 
aos seus actuaes juizes, quer da I a, quer da za instancia. 

Art. 8.° Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça~ 
desembargadores e juizes de direito, que, por effeito da nova 
organisação judiciaria, não tiverem collocação, ficarão avulsos, 
percebendo todos os seus vencimentos, até que sejam empre
gados. 

Art. 9°. Emquanto cada Estado e o Districto Federal não 
se constituirem, as despezas com a magistratura actual correrão 
pelos cofres federaes, mas irão sendo classificadas á proporção 
que forem se organisando os respectivos tribunaes. 
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Projecto do Governo Provisorio 
DECRETO N, 5 Ia DE 22 DE JUNHO DE 1890 

o Governo Provisorio da l{epllblica dos Estados Unidos do 
Brazil, constituido pelo exercito e a armada, em nome e COm 
~t'i~enso da nação, 

Considerando na suprema urgencia do accelerar a organi
sa<;río definitiva da l~epllblica, e entregar, no mais breve prazo 
possivel, ú nação u governo de si mesma, resolveu formular 
sob as mais amplas bases democraticas e Iiberaes, de accôrdo 
com as lições da experiencia, as nossas necessidades e os prin
cipios que inspiraram a revolução de 15 de Novembro, origem 
actllal de todo () nosso direito publico, a Constituição dos Es'" 
tados Unidos do I:3mzil, que, com este acto, se publica, no in
tuito de ser submettida á representação do paiz, em sua pro
xi ma reunião, entrando em vigor desde já, nos pontos abaixo 
especificados: 

E, em conséqllencia, 
Decreta: 
Art. 1." E' convocado para 15 de Novembro do corrente 

anno, o primeiro Congresso Nacional dos representantes do 
povo brasileiro, procedendo-se á sua eleição a 15 de Novembro 
proximo vindouro. 

Art· 2°. Esse Congresso trará poderes especiaes do eleito
rado para julgar a Constituição, que, neste acto se publica, e 
será o primeiro objecto de suas deliberações. 

Art. 3. 0 A Constituição ora publicada vigorará desde já, 
unicamente no tocante á dualidade das camaras do Congresso, 
á sua composição, á sua eleição e á funcção, que são chama
das a exercer, de approvar a dita Constituição, e proceder em 
seguida, na conformidade de suas disposicões: 

Pelo que, 
O governo provisorio toma desde já, o compromisso de 

cumprir e fazer cumprir, nesses pontos, a dita Constituicão, a 
a qual é do theor seguinte: 
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TITULO I 

DA ORG~SAQÃO FEDERAL 

Art. 1°. A nação brasileira, adoptando, como fórma de go
verno, a Republica Federativa, proclamada pelo decreto n. 1 

de 15 de Novembro de 1889, constitue-se, por união perpetua 
e indissoluvel, entre as suas antigas provincias, em Estados 
Unidos do Brazil. 

Art. 2°. Cada uma das antigas provincias formará um Es
tado, e o antigo municipio neutro constituirá o Districto Fe
deral, continuando a ser a capital da União, emquanto outra 
cousa não deliberar o Congresso. 

Paragrapho unico. Se o Congresso resolver a mudança da 
capital, escolhido, para esse fim, o territorio, mediante o con
senso do Estado ou Estados de que houver de desmembrar-se 
passará o actual Districto Federal, de per si, a constituir um 
Estado. 

Art. 3". Os Estados podem incorporar-se entre si, subdivi
dir-se ou desmembrar-se, para se annexarem a outros, ou for
marem novos Estados, mediante acquiescencia das respectivas 
legislaturas locaes, em dous annos successivos e approvação do 
Congresso Nacional. 

1 Art, 4°. Compete a cada Estado prover, ·a expensas pro-
prias, ás necessidades de seu governo e administração, podendo 
a União, subsidial-o, somente nos casos excepcionaes de calami
dade publica. 

Art. 5°. O governo federal não poderá intervir em nego
cias peculiares aos Estados, salvo: 

. § 1°. para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado 
em outro; 

§ 2°. para manter a fórma republicana federativa; 
§ 3°. para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 

Estados, á requisição dos poderes locaes; 
§ 4°. - para assegurar a execução das leis do Congresso 

e o cumprimento das sentenças federaes. 
Art. 6°. E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1°' impostos sobre a importação de procedencia estran

geira; 
2° . direitos de entrada, sahida e estada de navios; 

sendo livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, 
bem como ás estrangeiras, que já tenham pago imposto de 
importação; 

3 ° - taxas de sello; 
4°· - contribuições postaes e telegraphicas; 



5°. - a creaçllo e manutençllo de alfandegas; 
6°. - a instituição de bancos emissores. 
Paragrapho unico.· - As leis, actos a sentenças das aucto

ridades da União executar-se-hão, em todo o paiz, por funccio
narios federaes. 

Art. 7°. E' vedado ao governo federal crear distincções e 
preferencias, em favor dos portos de uns, contra os de outros 
Estados, mediante regulamentos commerciaes ou fiscaes. 

Art. 8°. E' da competencia exclusiva dos Estados decretar 
impostos: 

1°. - sobre a exportação de m.ercadorias, que não sejam 
de outros Estados; 

20. - sobre a propriedade territorial; 
30

• - sobre transmissão de propriedade. 
§ 1°. - E' isenta de impostos no Estado, por onde se 

exportar, a producçãO de outros Estados; 
§ 2°. - De 1895 em diante, cessarão de todo os direitos 

de exportação; 
§ 3°. - Só e licito a um Estado tributar a importaç!lo 

de mercadorias estrangeiras, quando destinada a consumo no 
seu territorio, revertendo, porém, o producto do imposto para o 
thesouro federal. 

Art. 9°. E' prohibido aos Estados tributar de qualquer 
modo, ou embaraçar com qualquer difficuldade, ou gravame 
regulamentar ou administrativo, actos, instituições, ou serviços 
estabelecidos pelo governo da União. 

A rt. 10. E' vedado aos Estados. como á União: 
§ 10. CTea r impostos de transito pelo territorio de um 

Estado, ou, na passagem de um para outro, sobre productos de 
outros Estados da republica ou estrangeiros, ê bem assim sobre 
os vehiculos de terra e agua, r~ue os transportarem; 

§ 2°. - estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exer
cicio de cultos religioc;os; 

§ 30
• - prescrever leis retroactivas. 

Art. I I. Nos assumptos que pertencem concurrentemente 
ao governo da União e aos governos dos Estados, o exercicio da 
auctoridade pelo primeiro, obsta a acção dos segundos, e annulla' 
de então em diante, as leis e disposições d'ella emanados. . 

A rt. 12. Além das fontes de receita, descriminadas nos' 
arts. 6 e 8, é licito á União, como aos Estados, cumulativa
mente, ou não, crear outras quaesquer, não contravindo o disposto' 
nos arts. 7, 9 e 10 § 1°. 

Art. 13. O direito da União e o dos Estados a legislarem 
sobre viação ferrea e navegação interior, será regulado por lei, 
do Congresso Nacional. 
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Art. 14. As forças 'd~ terra e mar são institui!;ões nacio
naes permanentes, destinadas á defeza da patria, no exterior e 
á' manuten!;ão das leis, no interior. . 

Dentro dos limites da lei, a for!;a· armada é essencialmente 
obediente aos seus superiores hierarchicos e obrigada a sustentar 
as instituições constitucionaes. 

Art. 15. São orglIos da soberania nacional os poderes 
legislativo, executivo, e judiciario, harmonicos e independentes 
entre si. 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

Disposições geraes 

. Art. 16. O poder legislativo é exercido pelo Congresso 
r,-.Iacional, com a sancção do presidente da republica. 
,§ 1°. - O Congresso Nacional compõe-se de dous ramos; 
a camara· e o senado: 

§ 2°. - A eleição para senadores e deputados á camara 
far-se·ha simultaneamente em todo o paiz; 

§ 3°. - Ninguem póde ser ao mesmo tempo, deputado e 
senador. 

Art. 17. O Congresso reunir-se-ha, na capital federal, aos 
3 de maio de cada anno, independentemente de convoca!;ão e 
funccionará quatro mezes, da data da abertura, podendo ser 
prorogado, ou convocado extraordi nariamente. 

§ 1°. - Cada legislatura durará tres annos; 
§ 2°. - Em caso de vaga, aberta no Congresso, as aucto

ridades do respectivo Estado farão proceder immediatamente a 
nova eleição. 

Art. 18. A camara e o senado trabalharão separada
mente, funccionando em sessões publicas, quando o contrario se 
não resolver por maioria dos votos' presentes, e s6 deliberarão 
comparecendo, em cada uma das camaras, a maioria absoluta 
de seus mem bros . 

§ 10. - Os regimentos das duas camaras estabelecerão o~ 
t:neios de compellir os membros ausentes a comparecerem; 

§ 2°. - Cada uma d'ellas verificará e reconhecerá os 
poderes dos seus mem bras. 
, Art. 19. Cada uma das camaras elegerá a sua mesa, 
órganisará o seu regimento interno, comminando penas discipli
nares, inclusive a de exclusão temporaria, aos respectivos mem-
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bros, nomeará os empregados de, sua secretaria, e regulará o 
serviço de sua policia interna. 

Art. 20. Os deputados e senadores são inviolaveis por 
suas opiniões, palavras e votos no exercicio do mandato. . .. 
, Art. 2 I. OS deputados e senadores não podem ser pres0s 
n;~m procp.ssados criminalmente, sem prévia licença de sua 
camara, salvo tlagrante delicto. E, neste caso, levado o processo 
até pronuncia exclusive, a autoridade processante remetterá os 
autos á camara respectiva, para resolver sobre a procedencia da 
a,ccusação, se o accusado não optar pelo julgamento immediato. 

Art. 22. Os membros das duas camaras, ao tomarem 
assento, contrahirão compromisso formal, em sessão publica, de 
bem cumprir os seus deveres. 

Art. 23. Durante as sessões, vencerão os senadores e 
deputados um subsidio pecunIano, além da ajuda de custo, 
fixado pelo Congresso, no fim de cada legislatura para a 
seguinte. 

Art. 24. Os membros do Congresso não podem receber 
do Poder Executivo emprego ou com missão remunerados, ex
cepto se forem missões diplomatlcas, com missões militares, ou 
cargos de accesso ou promoção legal. 

Paragrapho Unico. Durante o exerci cio legislativo, cessa o 
de outra qualquer funcção. 

Art. 25. São condições de elegibilidade para o Congresso 
Nacional: 

1.0 - estar na posse dos direitos de eleitor; 
2.° - para a Camara, ter mais de sete annos de cidadão 

brasileiro, e mais de nove, para o Senado. 
Art. 26. São inelegiveis para o Congresso Nacional: 
I. ° --os clerigos e religiosos regulares e seculares de qual-

quer confissão; 

2.° os governadores; 
3. ° - os chefes de! policia; 
4.° - os commandantes de armas, bem como os demais 

funccionarios militares, que exercerem commandos de forças de 
t~rra e mar, equivalentes, ou superiores; 

5- o - os com mandantes de corpos policiaes; 
6.° - os magistrados, salvo se estiverem avulsos ha mais 

de um anno; 

7.° - os funccionarios administrativos, demissiveis inde
p'endentemente de sentença. 
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CAPITULO 11 

Da Camara 

Art. 27. A Camara compõe·se dos deputados do Distrícto 
Federal e dos dos Estados, na proporção', que não se poderá 
diminuir, de um por setenta mil habitantes, e é eleita por' 
suffragio directo. . , 

Paragrapho Unico. Para este fim, mandará o governo fe
deral proceder, dentro de tres annos da inauguração do primeiro 
Congresso, ao recenseamento da população da Republica, o 
qual se reverá decennalmente. 

Art. 28. Compete á Camara a iniciativa de todas as leis 
de impostos, a fixação das forças de terra e mar, a discussão' 
dos projectos offerecidos pelo Poder Executivo e a declaração 
da procedencia ou improcedencia da accusação, contra o presi~ 
dente da Republíca, nos termos do art. 52. 

CAPITULO III 

Do Senado 

Art. 29. O Senado compõe-se dos cidadão.s elegiveis, nos 
termos do art. 25, escolhidos· pelas legislaturas dos Estados, em " 
numero de tres senadores por cada um, mediante pluralidade 
de votos. 

Paragrapho U nico. Os senadores do Districto Federal se
rão eleitos, pela fórma instituida para a eleição do presidente 
da Republica. 

Art. 30. O mandato de senador durará nove annos, reno
vando-se o Senado pelo terço, triennalmente, 

§ l°. - no primeiro anno da primeira legislatura, logo 
nos trabalhos preparatorios, descriminará o Senado o primeiro e 
segundo terços de seus membros, cujo mandato ha de cessar, 
no termo do primeiro e do segunde triennio; 

§ 2°. - essa descriminação effectuar·se-ha em tres listas, 
correspondente a tres terços, graduando-se os senadores de cada 
Estado e os do Districto Federal, pela ordem de sua votação 
respectiva, de modo que se distribua ao terço do ultimo triennio 
o primeiro votado no Districto Federal e em cada um dos Es
tados, e aos dous terços seguintes, os outros dous nomes, na 
escala dos suffragios obtidos; 

§ 3'. - em caso de empate, considerar-se-hão favorecidos 
os mais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a idade fó'r' 
igual; 
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§ 4°. -- o mandato de senador eleito em substituição de 
outro, durará o tem po restante ao do substituido. 

A,rt. 3 I. O vice-pre~idente da Republica será ipso .facto O 

presidente do Senado, onde só terá o voto de qualidade e será 
substituido, nas ausencias e impedimentos, pelo vice-presidente 
d'essa camara. 

Art. 32. Compete privativamente ao Senado julgar o pre
sidente da Republica e os demais funccionarios federaes, dê
signados pela Constituição, nos termos e pela fórma que ella 
prescreve. 

§ 1.0 - o Senado, quando deliberar como tribunal de jus
tiça, será presidido pelo president"= do Supremo Tribunal Federal; 

§ 2.° - não proferirá sentença condemnatoria, senão por 
dous terços dos membros presentes; 

§ 3.° - não poderá impor penas mais que a perda do 
cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro, sem prejuizo 
da acção da justiça ordinaria contra o condemnado. 

CAPITULO IV 

Das atlribuições do Congresso 

Art. 33. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
1.° - orçar e tixar a despeza federal annualmente; 
2.° - autorisar o Poder Executivo a contrahir empres

timos e fazer outras operações de credito; 
3. 0 legislar sobre a divida publica e estabelecer os meios 

para o seu pagamento; 
4.° - regular a arrecadação e distribuição das rendas 

nacionaes; 
5.° - regular o commercio internacional, bem como o dos 

Estados entre si e com o Districto Federal, alfandegar portos, 
crear ou suppnmlr entrepostos; 

6.° - legislar sobre a navegação dos rios, que banhem 
rnais de um Estado, ou corram por territorio estrangeiro; 

T° - determinar o peso, valor, inscripção, typo e deno
minação das moedas; 

8.° - crear bancos de emissão, legislar sobre ella e tri
butal-a ; 

9'° - fixar o padrão dos pesos e medidas; 
Ia. - resolver definitivamente sobre os limites dos Estados 

entre si, os do Districto Federal e os do territorio nacional, 
com as nações limitrophes; 

I I. - decretar a accusação do presidente da Rapublica, 
nos casos do art. 52; 

F. q 
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12. - autol isar O governo a declarar a guerra e a fazer 
a paz; 

13. resolver definitivamente sobre os tratados e as conven
ções com as nações estrangeiras: 

14. - designar a capital da União; 
15. - conceder subsidios aos Estados, na hyp')these do 

artigo 4". 
16. - legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos ; 
17. - adoptar o regimen conveniente á segurança das 

fronteiras; 
18. fixar annualmente as forças de terra e mar; 
19. - regular a composição do exercito; 
20. - conceder ou negar passagem a . forças estrangeiras 

pelo territorio do paiz, para 0perações militares; 

2 I. - mobilisar e utilisar a força policial dos Estados, 
nos casos taxados pela Constituição; 

22. - declarar o estado de sitio, em um ou mais pontos do 
territorio nacional, na emergencia de aggressão por forças es· 
trangeiras ou commoção interna, e approvar ou suspender o de· 
c1arado pelo poder executivo, ou seus agentes responsaveis, na 
ausencia do Congresso ; 

23. - regular as condições e o processo da eleição para 
os cargos federaes, em todo o paiz ; 

24. - codificar as leis civis, criminaes, commerciaes e 
processuaes da republica ; 

25. - fixar os vencimentos dos ministros de Estado; 
26. - crear e supprimir os empregos publicos federaes, fi· 

xar·lhes as attribuições e estipular-lhes os vencimentos; 
27. - instituir tribunaes, subordinados ao Supremo Tri· 

bunal Federal: 
28. - legislar contra a pirataria e os attentados ao direito 

das gentes; 
29. - conceder a amnistia ; 
30. - commutar e perdoar as penas, impostas por crimes 

de responsabilidade aos fUllccionarios federaes ; 
3 L legislar sobre terras de propriedade nacional e minas; 
32. - estatuir leis peculiares ao Districto Federal; 
33. - submetter a legislação especial os pontos do terri· 

torio da republica, necessarios para a fundação de arsenaes ou 
outros estabelecimentos e instituições de conveniencia federal; 

34. legislar sobre o en~;ino superior, no Districto Fe· 
deral; 

35. regular os casos de extra dicção entre os Estados; 
36. velar na guada da Constituição e das leis e pro· 

videnciar sobre as necessidades de caracter federal ; 
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37. - decretar as leis e resoluções necessarias ao exerci
cio dos poderes, em que a Constituição investe o governo dl 
União; 

38. - decretar as leis orgar.icas para a execução com
pleta da Constituição. 

Art. 34. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não pri
vativamente ; 

1°. - animar 06 paiz o desenvolvimento da educação pu
blica, a agricultura, a industria e a immigração: 

2°. - crear instituições de ensino superior e secundario 
nos Estados. 

3°. - prover a instrucção primaria e secundaria, no Ois
tricto Federal. 

Paragrapho unico. Ql:Iaesquer outras despezas de caracter' 
local, na capital da Republica, incumbem exclusivamente á au
toridade municipal. 

CAPITULO V 

Das leis e resolu(ões 

Art. 35. Salvo as excepções do art. 77, todos os projectos 
de lei podem ter origem indistinctamente na Camara e no 
Senado, sob a iniciativa de quaiquer dos seus membros, ou 
proposta, em mensagem, do poder executivo. 

Art. 36. O projecto de lei adoptado n'uma das camaras 
será submettido a outra e esta, se o approvar, envial-o-ha ao 
poder executivo que, acquiescendo, o sanccionará e promulgará. 

§ 1°. Se, porém, J presidente da Republica o julgar incons
titucional, ou contrario aos interesses da nação, oppor-Ihe-ha o 
seu velo, dentro em dez dias uteis d'aquelle em que recebeu o 
projecto, devolvendo· o nesse mesmo prazo á camara, onde elle 
se houver iniciado, com os motivos da recusa. 

§ 2°. O silencio do poder executivo no decendio, importa a 
sancção, salvo se este termo se cumprir, estando já encerrado o 
congresso. 

§ 3°. Devolvido o projecto á camara iniciadora, ali se su
jeitará a uma discussão e a votação nominal, considerando-se 
approvado, se obtiver dois terços dos suffragios presentes; e, 
neste caso, se remetterá á outra camara, de onde, se vencer, 
pelos mesmos tramites, e a mesma maioria voltará, como lei, 
ao poder executivo, para a solemnidade da promulgação. 

§ 4°. A sancção e a' promulgação effectuam·se por estas 
formulas: 

1°. - «O Congresso Nacional decreta, e eu sancçiono ~ 
seguinte lei (ou resolução)>>, 
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2 0
• «O Congresso Nacional .decreta, e eu promulgo a se

guinte lei ( ou resolução»>. 
Art. 37. O projecto de lei de uma camara, emendado na 

outra, volverá á primeira, que, se acceitar as emendas, envial-o
ha, modificado em conformidade d'ellas, ao poder executivo. 

§ Ia. No caso contrario, volverá á camara revisora, onde 
só se considerarão approvadas as alterações, se obtiverem dois 
terços dos suffragios presentes; e. nesta hypothese, tornará á 
camara iniciadora, que só as poderá reprovar, mediante dois ter
ços dos seus votos. 

§ 2°. Regeitadas deste modo as alterações, o projecto sub
metter-se-ha sem ellas á sancção. 

Art. 38. Os projectos totalmente rejeitados, ou não sane
donados, não se poderão renovar na mesma sessão legislativa. 

SECÇÃO II 

DO PODER EXEOUTIVO 

CAPITULO I 

Do presidente e do 'l!ice-presidente 

Art. 39. Exerce o poder executivo o presidente dos Estados 
Unidos do Brazil, como chefe electivo e supremo da nação: 

§ 1.0 - substitue o presidente, no caso de impedimento, 
e succede-Ihe, no de falta, o vice presidente eleito simultanea
mente com elle; 

§ 2.° - no impedimento, ou falta do vice-presidente, serão 
successivamente chamados á presidencia o vice-presidente do 
senado~ o presidente da camara e o do Supremo Tribuna Federal. 

§ 3.° - são condições essenciaes, para ser eleito presidente, 
ou vice-presidente da Republica: 

1.0 - ser brasileiro nato; 
2.° - estar no exercicio dos direitos politicos; 
3.° - ser maior de trinta e cinco annos . 

. Art. 40. O presidente exercerá o cargo por seis annos; 
não podendo ser reeleito, no periodo presidencial immediato. 

§ 1.0 - o vice-presidente que exercer a presidencia pelos 
tres ultimos annos do periodo presidencial, não poderá ser eleito 
presidente para o periodo seguinte; 

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

§ 3.° -- se este se achar impedido, ou faltar, a substi
tuição far-se-á, nos termos do artigo antecedente, §§ 1.0 e 2.°; 
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§ 4." - o primeiro periodo presidencial terminará aos 15 
de novembro de 1896. 

Art. 41. Ao empossar·se do cargo, o presidente pronunciará 
em sessão publica, ante o Supremo Tribunal Federal, esta 
affirmação: 

« Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a consti
tuição federal, promover o bem geral da republica, observar as 
suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independencia.» 

Art. 42. O presidente e o vice-presidente não podem sahir 
do territorio nacional, sem permissão do Congresso: pena de 
perderem o cargo. 

Art. 43. O presidente e C) vice-presidente perceberão sub
sidio, fixado pelo Congresso, no periodo presidencial antecedente. 

CAPITULO 11 

Da e1ei(iio do presidente e vice-presidente 

Art. 44. O presidente e o vice·presidente serão escolhidos 
pelo povo, mediante eleição indirecta, para a qual cada Estado, 
bem como o Districto federal, constituirá uma circumscripção, 
com eleitores especiaes, em numero duplo do da respectiva repre
sentação no Congresso: 

~ I." - não podem ser eleitores especiaes, além dos enu
merados no art 26, os cidadãos q~ occuparem cargos retribui dos, 
de caracter legislativo, judiciario, administrativo, ou militar, no 
governo da Uni:Jo, ou nos dos Estados; 

~ 2." - essa eleiç:Jo realisar-se-á, no dia 1.0 de março do 
ultimo anno d.o periodo presidencial. 

Ar. 45. No dia L" de maio seguinte, se celebrará, em todo 
o territorio da republica, a eleição do presidente e do vice-pre
sidente: 

§ I." - os eleitores de cada Estado formarão um coIlegio, 
e bem assim os do Districto Federal, reunindo·se todos no logar 
que, com a devida antecedencia, prescrever o respectivo governo; 

~ 2.° - cada eleitor \'otarJ, em duas urnas, por duas ce
dulas differentes, n'uma, para presidente, n'outra, paravice-pre
sidente, em dois cidadãos, um dos quaes, pelo menos, filho de 
outro Estado. 

§ 3." - dos· votos apurados, se organisarão duas actas dis
tinctas, de cada uma das quaes. se lavrarão tres exemplares 
authenticos, designando os nomes dos votados e o respectivo 
numero de votos; 

§ 4." - d'essas seis authenticas, cujo teor immediatamente 
se fará publico pela imprensa, remetter-se-ão duas (duas de cada 
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acta) ao governador do Estado, para o respectivo archivo, e, 
para o mesmo fim, no Districto Federal, ao presidente da muni
cipalidade, duas ao presidente do senado da União, e a~ duas 
restantes ao A rchivo Nacional, todas fechadas, e selladas; 

§ 5.° - reunidas as duas camaras em assembléa geral, sob 
a presidencia do presidente do senado, elle abrirá, perante ellas 
as duas actas, proclamando presidente e vice-presidente dos 
Estados Unidos do Brasil os dous cidadãos, que, em cada uma 
dellas reunirem a maioria absoluta de votos contados; 

§ 6.° - se ninguem obtiver esta maioria, o Congresso ele· 
gerá o presidente, ou o vice· presidente, por maioria absoluta, 
em votação nominal, d'entre os tres mais suffragados em cada 

. uma das actas; 

§ 7.° - n'essa eleição, cada Estado, bem como o Districto 
Federal, terá um voto; e este caberá áquelle, dos tres candi
datos, que na respectiva representação no Congresso, alcancar 
a maioria relativa dos suffragios; 

§ 8.° - para esse effeito, os representantes de cada Estado 
e assim os do Districto Federal, votarão por grupos descri minados. 

Art. 46. Não se considerará constituida a assembléa geral 
para proceder á verificação da eleição do presidente e vice-pre
sidente da Republica, sem a presença, pelo menos, de dois 
ter,os dos seus membros: 

§ L° - o processo determinado para esse fim, nos dous 
artigos precedentes, começará ~ findará na mesma sessão; 

§ 2.° - feita, nessa sessão; a chamada dos membros do Con
gresso, não será permittido aos presentes retirarem-se da casa; 
para o que se tomarão as convenientes medidas de precaução 
material; 

§ 3.° - nenhum membro presente pó de abster-se de votar. 

CAPITULO 1lI 

Das attribuições do poder executivo 

Art. 47. Compete privativamente ao presidenie da republica : 
J." -- sanccionar, promulgar e fazer publicar as leis e reso

luções do Cúngresso; expedir decretos, instrucções e regula
mentos para a sua fiel execução; 

2.° - nomear e demittir livremente os ministros de Estado; 
~.o - exercer o com mando supremo das forças de terra e 

mar dos Estados Unidos do Brasil, assim como das de policia 
local, quando chamada ás armas em defesa interna ou externa 
da União; 
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4.° - administrar e distribuir, sob as leis do Congresso, 
conforme as necessidades do governo nacional, as forças de mar 
e terra; 

5.° - prover os cargos civis e militares de caracter federal, 
salvas as restricções expressas na Constituição; 

6°: - indultar e commutar as penas nos crimes sujeitos 
á jurisdição federal, salvo nos casos a que se referem os artigos 
33, n. 30 e art. SI § 2°; 

r. - declarar a guerra e fazer a paz, nos termos do art. 
32, n. I2~ 

80. - declarar immediatamente a guerra, nos casos de 
invasão ou aggressão estrangeira; 

90. - dar conta annualmente da situação do paiz ao 
Congresso Nacional, recommendando·lhe as providencias e refor~ 
mas urgentes, em I.;ma mensagem, que remetterá ao secretario 
do senado, no dia da abertura da sessão legislativa; 

10. - convocar o Congresso extraordinariamente e proro
gar-Ihe as sessões ordinarias; 

I I. - nomear os magistrados federaes; 
12. - nomear os membros do Supremo Tribunal Federal 

e os ministros diplomaticos, mediante approvação do senado, 
podendo, na ausencia do Congresso, designai-os em com missão, 
até que o senado se pronuncie; 

13. - nomear os demais membros do corpo diplomatico 
e os agentes consulares; 

14, - manter as relações com os Estados estrangeiros; 
15. - declarar, por si, ou seus agentes responsaveis, o 

estado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos 
casos de aggressão estrangeira, ou grave com moção intestina 
(arts. 77 e 32, n. 22); 

16. - entabolar negociaçõ~s internacionaes, celebrar ajus
tes, convenções e tratados, sempre ad refc1endum do Congresso, 
e approvar os que os Estados celebrarem, na conformidade do 
art. 65, submettendo-os, quando cumprir, á autoridade do Con
gresso. 

CAPITULO IV 

Dos ministros de Estado 

Art. 48. O presidente da republica é auxiliado pelos mlI11S
tros de Estado, agentes de sua confiança que lhe referendam os 
actos, e presidem, cada um, a uma das secretarias, em que se 
divide a administração federal. 
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Art. 49. Os ministros de Estado não poderão accumular 
outro emprego ou funcção publica, nem ser eleitos presidente 
ou' vice-presidente da União. . 

Parographo unico. - O deputado ou senador, que acceitar 
o cargo de ministro de Estado, perderá· o mandato, procedendo-se 
immediatamente a nova' eleição, na qual não poderá ser votado_ 

Art. 50. Os ministros de Estado não poderão comparecer 
ás sessões do Congresso, e só se communicarão com elle, por 
escripto, ou pessoalmente, em conferencias com as commissões 
das camaras. 

Os relatorios annuaes dos ministros serão dirigidos ao pre
sidente da republica, e communicados por este, ao Congresso_ 

Art. 5 I. OS ministros de Estado não são responsaveis ao 
Congresso ou aos tribunaes pelos conselhos dados ao presidente 
da republica, excepto quando esses conselhos envolverem cum
plicidade com elle, em delictos de responsabilidade, definidos pelas 
leis penaes. 

§ 1°. - Respond~m, porem, quanto aos seus actos, pelos 
crimes qualificados na lei criminal; 

§ 2°. - Nos crimes de responsabilidade, serão processados 
e julgados pelo supremo Tribunal Federal, e, nos connexos com 
os do president~ da republica, pela auctoridade competente para 
o julgamento d'este_ 

CAPITULO V 

Da responsabilidade do presidente 

Art. 52. O presidente dos Estados Unidos do Brasil será 
submettido a processo e julgamento, depois que a camara decla
rar procedente a accusação, perante o Supremo Tribunal Federal, 
nos crimes communs, e, nos de responsabilidade, perante o 
senado_ 

Art. 53. São crimes de responsabilidade, no presidente da 
republica, os que attentam contra: 

1°. a existencia politica da União; 
2° • a constituição e a fórma de governo federal; 
3° . o livre exerci cio dos poderes politicos; 
4° . o gozo e exerci cio legal dos direitos politicos ou 

individuaes; 
5° . a segurança interna do paiz; 
6°. - a probidade da administração; 
7°. - a guarda e emprego constitucional dos dinheiros 

publicos. 
§ 1°. - esses delictos serão definidos em lei especial; 
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§ 2°, - outra lei regulará a accusação, o processo e o 
julgamento; 

~ 3°. - ambas essas leis serão feitas na primeira sessão 
do primeiro ::ongresso. 

SECÇÃO 1II 

DO PODER JUDICI.ARIO 

Art. 54. O poder judiciario da União terá por orgãos um 
Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da republica, e 
tantos juizes e tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz, quantos 
o Congresso crear. 

Art. 55. O Supremo Tribunal Federal compor-se-ha de 15 
juizes, nomeados na fórma do art. 47, n. I I, d'entre os trinta 
juizes federaes mais antigos e os cidadãos de notavel saber e 
reputação, elegivEis para o senado. 

Art. 56. Os juizes federaes, singulares ou collectivos, serão 
nomeados pelo presidente da republica, d'entre os cidadãos que 
contarem mais de quatro annos consecutivos, no exercicio da 
magistratura ou da advocacia. 

Art. 57. Os juizes federaes são vitalicios, perdendo o 
cargo unicamente por sentença judicial. 

§ 10. - os seus vencimentos serão determinados por lei 
do Congresso, que não os poderá diminuir; 

~ 2°. - o senado julgará os membros do Sup(emo Tribu
nal Federal, e estes os juizes federaes inferiores. 

Art. 58. Os tribunaes federaes elegerão de seu seio os 
seus presidentes, e organisarão as respectivas secretarias. 

§ 10. - feitas estas, a nomeação e demissão dos respec
tivos empregados, bem como o provimento dos officios de justiça 
nas respectivas circumscripções judiciarias, compete respectiva
mente aos presidentes dos tribunaes; 

~ 2°. - o presidente da republica designará, dentre os 
membros do Supremo Tribunal Federal, o procurador geral da 
republica, cujas attribuições se definirão em lei. 

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
I. - Processar e julgar originaria e privativamente.: 
a) - o presidente da Republica, nos crimes communs, e 

os ministros de Estado nos casos do art. 5 I ; 

b) - os ministros diplomaticos, nos crimes communs e 
nos de responsabilidade; 

() - os pleitos entre a União e os Estados, ou entre 
estes, uns com os outros; 

d) - os litigios e reclamações, entre nações estrangeiras e 
a União, ou os Estados; 
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e) - os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes, entre 
si, ou entre esses e os dos Estados. 

Il. - Julgar, em grão de recurso, as questões resolvidas 
pelos juizes e tribunaes federaes, assim como as de que trata 
o presente artigo § 1.' e o art. 60. 

m. - Rever os processos findos, nos termos do art. 79. 
§ 1.0 - das sentenças da justiça dos Estados em ultima 

instancia, haverá recurso para o ~iupremo Tribunal Federal; 
a) - quando se questionar sobre a validade ou applicabi

lidade de tratados e leis federaes, e a decisão do tribunal do 
Estado fôr contra ella; 

b) - quando se contestar a validade de leis ou actos de 
governos dos Estados, em face da Constituição, ou das leis 
federaes, e a decisão do tribunal do Estado considerar validos 
os actos ou leis impugnados; 

§ 2.° - nos casos em que houver de applicar leis dos 
Estados, a justiça federal consultará a jurisprudencia dos tribu
naes locaes; e vice-versa, a justiça dos Estados consultará a 
jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando houver de inter
pretar leis da União. 

Art. 60. Compete aos juizes ou tribunaes federaes decidir: 
a) - as causas em que alguma das partes estribar a 

acção, ou a defeza, em disposição da Constituição Federal; 
b) - litigios, entre os Estados e cidadãos de outros ou 

entre cidadãos de Estados diversos, diversificando as leis destes; 
c) - os pleitos entre estados estrangeiros e cidadãos 

brasileiros; 
d) - as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quer 

em contratos com'o governo da União, quer em convenções ou 
tratados da União com outras nacões; 

e) - as questões de direito maritimo e navegação, assim 
no oceano como nos rios e lagos do paiz; 

.I) - as questões de direito criminal ou civil internacional; 
!J) - os crimes politicos. 
§ 1°. - E' vedado ao Congresso commetter qualquer juris

dicção federal ás justiças dos Estados; 
§ 2°. - As sentenças e ordens da magistratura federal são 

executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes é obri
gada a prestar auxilio, quando invocada por elles, a policia loca\. 

Art. 61. As decisões dos Juizes ou tribunaes dos Es
tados, nas materias de sua competencia, porão termo aos pro
cessos e questões, salvo quanto a 

1°. habeas-corpus ou 
2°. espolio de estrangeiro, quando a especie não estiver 

prevista em convenção ou tratado. 
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Em taes casos haverá recurso voluntario para o Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 62. A justiça dos Estados não póde intervir em' 
questões subm~ttidas aos tribunaes federaes, nem annullar, 
alterar, ou suspender as suas sentenças, ou ordens. 

TITULO 11 

DOS ESTADOS 

Art. 63. Cada Estado reger·se·ha pela Constituição e pelas 
leis que adoptar, comtanto que se organisem sob a fórma 
republicana, não contrariem os principios constitucionaes da 
União, respeitem os direitos que esta Constituição assegura, e 
observem as seguintes regras: 

J. O 
- os poderes executivo, legislativo e judiciario serão 

descri minados e independentes; 
2.° - os governos e os membros da magistratura locaes 

serão electivos; 
3. 0 

- não será electiva a magistratura; 
4. ° - os magistradcs não serão demissiveis, senão por 

sentença; 
§ 5.° - o ellsino será leigo e livre em todos os gráus e 

gratuito no primario. 
Art. 64. Uma lei do Congresso Nacional distribuirá aos 

Estados certa extensão de terras devol utas, demarcadas á custa 
d'elles. fóra da zona da fronteira da Republíca, sob a clausula 
de as povoarem e colonizarem, dentro em determinado prazo, 
devolvendo-se, quando essa resalva não se cumprir, á União a 
propriedade çedida, 

Paragrapho Unico. Os Estados poderão transfelir sob a 
mesma condição, essas terras, por qualquer titulo de direito, 
oneroso, ou gratuito, a individuos ou associações, que se propo
nham a povoaI-as e colonizaI-as. 

Art. 65. E' facultado aos Estados: 
1.0 - celebrar entre si ajustes e convenções, sem caracter 

político (art. 47 n. 16); 
2." - em geral todo e qualque poder, ou direito, que lhes 

não fór negado por clausula expressa da Constituição, ou im
plicitamente contida na organisação politica, que ella estabelece. 

Art. 66. E' defeso aos Estados: 
1. ° --.:. recusar fé aos documentos publiCos, de natureza 

legislativa, administrativa ou judiciaria, da União, ou de qual
quer dos Estados; 

2.° - rejeitar a moeda, ou a emissão bancari,a, em circu
la,ão por acto do governo federal; 

· . 
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3. ° fazer, ou declarar guerra entre si, e usar de 
represalia ; 

4'° - denegar' a extradicção de criminosos, reclamados 
pelas justiças de outros Estados, ou do Districto Federal, se
gundo as leis do Congresso, por que esta materia se reger 
(art. 32 , n. 3 5 ). 

Art. 67. Salvo as restricções especificadas na Constituição 
e os direitos da respectiva municipalidade, o Districto Federal 
é directamente governado pelas autoridade~ federaes e sujeito 
exclusivamente aos tribunaes da União. 

Paragrapho Unico. O Districto Federal será organisado 
por lei d) Congresso. 

TITULO III 

DO MUNICIPIO 

Art. 68. Os Estados organisar-se-hão, por leis suas, sob o 
regimen municipal, com estas bases: 

L° - autonomia do n-,unicipio, em tudo quanto respeite 
ao seu peculiar interesse; 

2.~ - electividade da administração local. 
Paragrapho Unico. Uma lei do Congresso organisará o 

municipio, no Districto Federal. 
Art. 69. Nas eleições municipaes, serão eleitores e elegi

veis os estrangeiros residentes, segundo as condições que a lei 
de cada Estado prescrever. 

TITULO IV 

DOS CIDADÃOS BRASILEIROS 

SECÇÃO I 

Das qualidades do cidadão brasileiro 

Art. 70. São cidadãos brasileiros: 
10. - Os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, 

não residindo este a serviço de sua nação; 
2°. - os filhos de pai brasileiro e os illegitimos de mãe 

brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem domi
cilio na republica; 

3°. - os filhos de pai brasileiro, que estiver n'outro paiz 
ao serviço da republica, embora nella não venham domiciliar-se; 

4°. - os estrangeiros que, achando-se no Brasil, aos 15 
de novembro de 1889, não declararem, dentro em seis mezes 
depois de entrar em vigor a constituição, o animo de conservar 
a nacionalidade de origem; 
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5°. - os estrangeiros que possuirem bens immoveis no 
Brasil e forem casados com brasileiras, ou tiverem filhos brasi
leiros, salvo se manifestarem, perante a auctoridade competente, 
a intenção de não mudar de nacionalidade; 

60 • - os estrangeiros, por outro modo naturalisados. 
Paragrapho unico. - São da competencia privada do poder 

legislativo federal as leis de naturalisacão. 
Art. 7I. São eleitores os cidadãos maiores de 2 I annos, 

que se alistarem na forma da lei. 
§ 1°. - Não podem alistar-se eleitores para as eleições fede-

raes, ou para as dos Estados: 
1°. os mendigos; 
2°. - os analphabetos; 
3°. - as praças de pret, exceptuados os alumnos das 

escolas militares de ensino superior; 
4°. - os religiosos de ordens monasticas, companhias, 

congregações, ou communidajes de qualquer denominação, sujeitos 
a voto de obeJiencia, regra ou estatuto, que im porte a renuncia 
da liberdade individual. 

§ 2 o. - A eleição para cargos federaes, reger-se·ha por 
lei do Congresso. 

§ f. São inelegiveis os cidadãos não alistaveis. 
A rt. 72. Os direitos de cidadão brasileiro ~ó se suspendem, 

ou perdem I nos casos aqui particularisados: 
§ 1°. - Suspendem·se esses direitos: 
a) por incapacidade physica, ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus 

effeitos. 
~ 2°. - Perdem·se: 
a) por naturalisação em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego, pensão, condecoração, ou 

titulo estrangeiro, sem licença do poder executivo federal; 
c) por banimento judicial. 
~ 3°. Uma lei federal estatuirá as condições de reacquisi

ção dos direitos de cidadão brasileiro. 

SECÇÃO II 

Declaraçiio de di! eilos 

Art. 73. A Constituição assegura a brasiJeiros e estran
geiros, residentes no paiz, a inviolabilidade dos direitos concer
nentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos 
termos seguintes: 

§ 1°. - ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma causa, senlIo em virtude de lei; 
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§ 2°. - todos são iguaes perante a lei. 
A republica não admitte privilegios de nascimento,· desco· 

nhece fóros de nobreza, não crea titulos de fidalguia, nem con· 
decorações. 

§ 3°. - todos os individuos e confissões religiosas podem 
exercer publica e livremente o seu culto, associando ·se para esse 
fim, e adquirindo bens, observados os limites postos pelas leis 
de mão morta; 

§ 4°' - a republica só reconhece o casamento civil, que 
precederá sempre a ceremonia religiosa de qualquer culto; 

§ 5°. - os cemiterios terão caracter secular, e serão admi· 
nistrados pela auctoridade municipal; 

§ 6°. será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
publicos; 

§ 7°. nenhum culto ou igreja gozará de subvenção offi· 
cial, nem terá relações de dependencia ou alliança com o governo 
da União ou o dos Estados; 

§ 8°. - é excluida do paiz a companhia dos jesuitas e 
prohibida a fundação de novos conventos ou ordens monasticas; (*) 

§ 9°. -- a todos é licito associarem-se e reunirem-se livre· 
mente e sem armas, não podendo intervir a policia, senão para 
manter a ordem publica; 

§ IO. - é permittido a quem quer que seja representar, 
mediante petição, aos poderes publicos, denunciar abusos das 
auctoridades, e promover a responsabilidade dos culpados; 

§ I I. - em tempo de paz, qualquer pode entrar e sahir, 
com a sua fortuna e bens, quando e como lhe convenha, do 
territorio da republica independentemente de passaporte; 

§ 12. - a casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem 
póde penetraI-o, de noite sem consentimento do morador, senão 
para acudir a victimas de crimes, ou desastres, nem de dia, 
senão nos casos e pela forma prescriptos na lei; 

§ 13. - é livre a manifestação das opiniões, em qualquer 
assumpto, pela imprensa, ou pela tribuna, sem dependencia de 
censura, respondendo cada um pel0s abusos que commetta, nos 
casos e pela forma que a lei taxar; 

§ 14. - á excepção de flagrante delicto, a prisão não 
poderá executar-se, senão por ordem escripta da autoridade com· 
petente; 

§ 15. - ninguem poderá ser conservado em pri~ão sem 
culpa formada, salvas as excepções instituidas em lei, nem levado 
a prisão, ou nella detido, se prestar fiança idonea nos casos 
legaes; 

(*) Disposiçl!O que deveria ter sido inserida na Constituição; o clerica
lismo hoje, ameaça o futuro do Brasil, com a sua opulencia e predominio sem 
precedentes. E' o effeito da aboliçao das leis de mão morta. 
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§ 16. - ninguem será sentenciado, senão pela auctoridade 
competente, em virtude da lei anterior e na forma por eIla 
regulada; 

§ 17. - aos accusados se assegurará na lei a mais p:ena 
defesa, com todos os recursos e meios essenciaes a ella, desde 
a nota de culpa, entregue em 24 horas, ao preso, e assignada 
pela auctoridade, com os nomes do accusador e das testemunhas; 

§ 18. - o direito de propriedade mantem-se em toda a 
sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade, ou utili
dade publica, mediante indemnisação previa; 

§ 19. é inviolavel o sigillo da correspondencia; 
§ 20. nenhuma pena passará da pessoa do delinquente; 
§ 21. fica abolida a pena de galés; 
§ 22. é abolida igualmente a pena de morte, em crimes 

politicos; 
§ 23. - dar-se-ha o habeas corpus, sempre que ú indivi

duo soffrer violencia, ou coacção,por illegalídade ou abuso de 
poder, ou sentir-se vexado pela imminencia evidente d'esse perigo; 

§ 24. - á excepção das causas, que, por sua natureza, 
pertencem a juizos especiaes, não haverá fôro privilegiado; 

Art. 74. Os cargos publicos civis ou militares, são acces
siveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capa
cidade especial, que a lei estatuir. 

Art. 75. Os officiaes do exercito e da armada só perderão 
as suas patentes por sentença, passada em julgado, a que se 
ligue esse effeito. 

A rt. 76. A especificação dos direitos e garantias, expres
sos na Constituição, não excl ue outras garantias e direitos não 
enumerados, mas resultantes da fórma de governo, que estabe· 
lece e dos principios que consigna. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 77, O cidadão investido em funcções de qualquer dos 
tres poderes, não poderá exercer as de outro. 

Art. 78. Poder-se·ha declarar em estado de sitio, qualquer 
parte do territorio da União, snspendendo-se ahi as garantias 
constitucionaes, por tempo determinado, quando a segurança pu· 
blica o exigir, em casos de aggressão estrangeira ou com moção 
intestina. (art. 32, n.22). 

§ 1.0 Não se achando reunido o Congresso, e correndo a 
patria imminente perigo, exercerá essa attribuição o poder exe
cutivo federal (art 46, n. 14). 
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§ 2.° Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se
ha, nas medidas de repressão contra as pessoas; 

1.0 - á detenção, em logar não destinado aos ré os de 
crimes communs; 

2. ° - ao desterro para outros si tios do territorlo na,:ional. 
E 3.° Logo que se reuna o Congresso, o presidente da Re· 

publica lhe relatará, motivadas, as medidas de excepção a que 
se houver recorrido, respondendo as autoridades, a que ellas se 
deverem, pelos abusos, em que, a esse respeito, se acharem in
cursas. 

Art. 79. Os processos findos, em materia crime, poderão 
ser revistos a qualquer tempo, em beneficio dos condemnados, 
pelo Supremo Tribunal Federal, para se reformar ou confirmar 
a sentença, 

§ 1°. A lei marcará os casos e a fórma da revisão, que 
pod::!rá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou 
ex-ojJicio pelo procurador geral da Republica. 

§ 2.° Na revisão, não se poderá aggravar as penas da sen
tença revista. 

Art. 80. Os funccionarios publicos são respon5aveis pelos 
abusos e omissões, em qlle incorrerem, no exercicio de seus car
gos, assim como pela indulgencia ou negligencia, em não respon
sabilisarem effectivamente os seus subalternos. 

Paragrapho unico. Todos elles obrigar·se·hão, por compro
misso formal, no acto da posse, ao desempenho dos seus de
veres legaes. 

Art. 81. Continuam em vigor, emquanto não revogadas, as 
leis do antig0 regimen, no que explicita ou implicitamente não 
fôr contrario ao systema de governo, firmado pela Constituição 
e aos principios nella consagrados. 

Art. 82. O governo federal afiança o pagamento da divida 
publica interna e externa. 

Art. 83. Todo o brasileiro é obrigado ao serviço militar, 
em defesa da patria e da Constituicão, na fórma das leis fe
deraes. 

Art. 84. Fica abolido o recrutamento militar. 
a exercito e armada nacionaes compor-se-hão por sorteio, 

mediante previo alistamento, não se admittindo a isenção pe
cuniaria. 

Art. 85. Em caso nenhum, directa ou indirectamente, por 
si Oll em alliança com outra nação, os Estados LJ nidos do Bra
zi! se empenharão em guerra de CDnquista. 

Art. 86. A Constituição poderá ser reformada, mediante 
iniciativa do Congresso Nacional ou das legislaturas dos Es
tados. 



§ 1.0 Considerar-se-ha proposta a reforma, quando, apre
sentada por uma quarta parte pelo menos, dos membros de 
qualquer das camaras do Congresso Federal, fer acceita, em 
tres discussões, por dois terços dos votos, numa e noutra casa 
casa do Conkresso, ou quando fôr solicitada por dois terços 
dos Estados, representados cada um pela maioria dos votos de 
suas legislaturas, tomados no decurso de um anno_ 

§ 2-" Essa proposta dar-se-ha por approvada, se, no anno 
seguinte o fôr, mediante tres discussões, por maioria de tres 
quartos dos votos, nas duas camaras do Congresso_ 

§ 3-" A proposta approvada, publicar-se-ha com as assi
gnaturas dos presidentes e secreta rios das duas camaras, incor
porando-se á Constituição, como parte integrante della_ 

§ 4-" Não se poderão admittir como objecto de deliberação 
do Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma republicana 
federativa, ou a igualdade da representação dos Estados no Se
nado_ 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 1.0 Ambas as camaras do primei;'o Congresso Nacio.
nal, convocado para 15 de Novembro de 1890 serão eleitas, por 
eleição papular directa, segundo o regulamen~ decretado pelo 
Governo Provisorio_ 

§ I -" Esse Congresso receberá do eleitorado poderes espe
ciaes para exprimir, acerca desta Constituição, a vontade nacio
nal, bem como para eleger o primeiro presidente e vice-presi-
dente da Republica. . 

§ 2-" Reunido o primeiro Congresso, deliberará em assem
bléa geral, fundidas as duas camaras, sobre esta Constituição, 
e, approvando-a, elegerá em seguida, por maioria absoiuta de 
votos, na primeira votação, e, se ninguem a obtiver, por maio
ria relativa na segunda, o presidente e o vice-presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil_ 

§ 3-" O presidente e o vice-presidente, eleitos na fórma 
deste artigo, occuparão a presidencia e a vice-presidencia da 
Republica, durante o primeiro periodo presidencial_ 

§ 4.° Para essa eleição, não haverá incompatibilidades. 
§ 5-" Concluida ella, o Congresso dará por finda a sua 

missão constituinte e, separando-se em Camara e Senado, en
cetará o exerci cicio de suas funcções normaes. 

§ 6-" Para a eleição do primeiro Congresso não vigorarão 
as incompatibilidades da Constituição (art. 25, ns. 2 e 7); 
mas os excluídos por essa disposicão, uma vez .eleitos, perderão 

F.IS 
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os seus cargos, salvo se por elles optarem, logo que sejam re
conhecidos senadores e deputados. 

Art. 2°. Os actos do Governo Provisorio, no que .contrario 
não fôr á Constituição, serão leis da Republlca, emqual)to não 
revogados pelo Congresso. • 

Paragrapho unico. As patentes, os postos, os cargos ina
moviveis, as concessões e os contratos outorgados pelo Governo 
Provisorio são garantidos em toda a sua plenitude. 

Art. 3°. O Estado que até o fim do anno de 1892, não 
houver decretado a sua Constituição, será submettído, pur acto 
do poder legislativo federal, á de um dos outros, que mais 
conveniente a essa adaptação parecer, até que o Estado sujeito 
a esse regimen, a reforme, pelo processo n 'ella determinado. 

A rt. 4°. A' proporção que os Estados se forem orgâni
sando, o governo federal entregar-Ihes-ha a administração dos 
serviços, que pela Constituição, lhes competirem, e liquidará a 
responsabilidade da administração federal, no tocante a esses 
serviços e ao pagamento do pesscal respectivo. 

Art. 5°. Emquanto se occuparern os Estados em regula
risar as despezas, durante o periodo da organisação dos seus 
servi~os, o governo federal, para esse fim, abrir-Ihes-ha creditos 
especiaes, em condições fixadas pelo Congresso. 

Art. 6°. Dentro de dous annos, depois de approvada a 
Constituiçao pelo primeiro Congresso, entrará em vigor a clas
sificação das rendas n'ella estabelecida. 

Art. 7°. Nas primeiras nomeações para a magistratura fe
deral de primeira e segunda instancia, o presidente da Repu
blica admittirá, 'quanto convenha á boa selecção d'esses tribu
naes e juizos, os juizes de direito e desembargadores de mais 
nota. 

Art. 8°. Na primeira organisação das suas respectivas 
magistraturas, os Estados contemplarão de preferencia, quanto 
lhes permittir o interesse da melhor composição d'ellas, os 
actuaes juizes de primeira e segunda instancia. 

Art. 9°. Os membros do Supremo Tribunal de Justiça, 
não admittidos ao Supremo Tribunal Federal, serão aposentados 
com todos os seus vencimentos. 

Art. 10. Os desembargadores e juizes de direito, que, por 
effeito da nova organisação judiciaria, perderem os seus logares, 
perceberão, emquanto não se empregarem, os seus vencimentos 
actuaes. 

Art. I!. Emquanto os Estados se não constituirem, a 
despeza com a magistratura actual correrá pelos cofres federaes, 
mas irá sendo classificada, á medida que se forem organisando 
os tribunaes respectivos. 
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Art. 12. Emquanto não se achar perfeitamente organisado 
o regimen do sorteio militar, praticar-se·ha o voluntariado, na 
composição das forças de mar e terra. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o exe
cutem e façam executar e observar cão inteiramente como nelle 
se contém. 

O ministro de Estado dos Negocios do Interior o faça 
imprimir, publicar e correr. 

Sala das sessões do Governo Provisorio dos Estados Unidos 
do Brasil, 22 de Junho de 1890, segundo da Republica.
Manoel Deodoro da Fonseca. -Ruy Barbosa. -Benjamin Cons
tant Botelho de M agal/zães . - Eduardo Wandenkolk. - Floriano 
Peixoto.-Q. Bocayuva.-M. Ferraz de C<lmpos Salles.
.José Cesario de Faria Alvim. -Frandsco Glycerio. 



Emendas e notas feitas pelo Marechal Deodoro da 
Fonseca ao projecto de Constituição, publi
cado pelo Governo Provisorio, segundo infor
mação de Ernesto Senna, no « Jornal do 
Commercio » : 

«Entre muitos outros papeis, encontramos tambem o s~ 
guinte projecto da Constituição da Repubilca, por eIle annotado, 
quando em reunião, discutia com os seus ministros, um por um 
dos artigos. 

Está o projecto lançado em um livro, contando em cada 
pagina, um artigo escripto a letra de machina. 

Com um traço feito a lapis vermelho, sublinhava o Mare· 
chal as palavras contidas nos artigos, e na parte posterior da 
pagina, lançava as suas muitas observações e commentarios. 

As palavras que aqui figuram em griphos, são as mesmas 
por eIle sublinhadas. 

Na primeira pagina deste livro lê·se: 

Projecto da Constituirão 

A 's 8 horas, menos 20 minutos da noite de I I de Julho 
de 1890, começou·se a discussão do projecto. 

Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo. 
Ruy Barbosa, Fazenda. 
Benjamin, Instrucção. 
Wandenkolk, Marinha. 
F. Peixoto, Guerra. .. 
Q. Bocayuva, Relações Exteriores. 
Cesario Alvim, Interior. 
Francisco Glycerio, Agricultura. 
M. Campos SaIles, Justiça. 
Alfredo Ernesto Jacques Ourique, Secretario militar. 
João Severiano da Fonseca Hermes, Secretario geral. 
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Na pagina seguinte começam os artigos e os commentarios 
Iq ue se seguem: 

Art. 5.° 
O Governo Federal não poderá intervir em negocios pe-. 

culiares dos Estados, salvo: 
1.0 - para repellir invasão estrangeira ou de outro Estado i 
2.° - para garantir a fórma republicana. 
O Marechal Deodoro accrescentou: - adiante da palavra 

republicana: «federativa ». . 
3.° - para restabelecer a ordem e tranquillidade no Es

ta do, a requisição do seu 'respectivo ~overno - accrescentou: «e 
ôos poderes locaes ». 

4.° - para garantir a execução e cumprimento das sen
tenças' .fede1"aes - accrescentou: «o Governo Federal deve ter 
a utoridade em taes questões». 

Art. 6.° 
E' da competencia exclusiva da União decretar: 

. § I. ° -impostos de importação de procedencia estrangeira; 
§ 2.° - os de entradas e sahidas de navios, sendo livre 

o commercio de cabotagem de mercadorias nacionaes ou estran
geiras que já tenham pago imposto de importação; 

§ 3.° - os do seHo do papel; 
. § 4.° ._c as taxas postaes - accrescentou: «e telegraphos» 

e mais o seguinte: 
§ 5.° - «a creação e manutenção das A lfandegas ». 
«E a taxa dos telegrammas ». 
Artigo I I. 

Igualmente á União como aos Estados caóe o direito de 
legislar sobre estradas de .ferro e navegação interior - accres
centou: «Inadmissivel ». 

Artigo 22. 

Durante o mandato, os deputados e senadores não serão 
presos nem processados criminalmente, sem prévia licença da 
Camara a que pertencer, salvo o caso de flagrante delicto, em que, 
feito o processo até a pronuncia exc1usive, a autoridade pro
cessante remetterá os autos á Camara respectiva, para que esta 
resolva se a accusação procede ou não. 

O Marechal coHocou neste artigo, a seguinte nota: «O 
homem serio, verdadeiro e de caracter nobre, não admitte o 
disposto neste artigo.» 

Artigo 23. 

Os membros do Congresso prestarão affirmação de bem 
cumpr~r os seus deveres. Vencerão durante as sessões, um sub
sidio pecllniario que cada uma das Camaras marcará no fim 
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da sessão da legislatura anterior, além de uma indemnização 
para as depezas de vinda e volta. 

«Magister dixit? », accrescentou em nota o velho militar. 
Artigo 25. 
A Camara dos Deputado!> é constituida de representantes 

dos povos dos Estados e do Districto Federal, na proporção de 
um por 70.000 habitantes, ou fracção que exceda de 3°.000. 

Paragrapho unico. 
Essa base de representação não pó de ser diminuida, e 

qualquer que seja o augmento da população, deverá ser estabe
lecida a proporção de maneira que não 6!xceda de 250 o numero 
de deputados. 

O Marechal accrescentou em nota: 
«Inclusive as mulheres, menores e outros, ou eleitores, em 

vez de habitantes?» 
«A bem da União, o numero de Deputados deve ser o 

mesmo em todos os Estados.» 
« 2 50 Deputados é muita cousa!» 
Artigo 29. 
O mandato de senador durará nove annos, renovando·se O 

Senado pelo terço triennalmente, na mesma época em que se 
fizer a eleição para a Camara dos Deputados. 

Paragrapho unico. No l° anno da Ia legislatura, o Senado 
sorteará o l° e 2° terços de seus membros que deverão ser 
substituidos, mas de fórma que sómente seja desfalcada de um 
voto por triennio, a representação de cada I:stado e do Districto 
Federal. 

O Generalissimo annotoll: «Nove annos é muito. No 
caso de ser acceito, a substituição não deverá ser feita por sorte 
e sim, pelos que tiveram maior somma de votos para senador, 
sendo o 10 terço aquelle mais votado e o seu immediato em 
votos fará o 2° terço.» 

«Não poderá ser reeleito na mesmd legislatura.» 
Artigo 33. 
Jllobiliza" e dispO} das jorças dos Estados, nos casos esta

belecidos nesta Constituição. 
Declarar em Estado de sitio um ou mais pontos do terri

torio nacional, em caso de ataque por forças estrangeiras ou de 
com moção inter'la, e approvar 0'-1 suspender o que fôr declarado 
pelo Poder Executivo ... 

Ahi accrescentou mais: «ou os seus agentes responsaveis.» 
Organizar, no prazo maximo de cinco annos, a codificação 

das leis civis, commerciaes e criminaes que devem regular as 
respectivas relações de direito, em todo o territorio nacional, bem 
como a codificação das leis de processo, sendo licito aos Es-
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tadosalterar as disposi(ões de taes leis, em ordem a adaptaI-as 
convenient6mente ás suas condi(ões peculiares. 

Excedido este prazo, sem estar feito o trabalho, a codifi
cação, fica livre aos Estados organizar por si a codificação das 
suas leis. 

Commutar e perdoar penas impostas, em crimes de respon
saNlidade de funccionarios federaes. 

Deodoro addicionou as notas que se seguem: 
«§ 1.0 - De accordo com o commandante das forças em 

operações. » 
«§ 10. - Mobilizar e dispõr as forças deve ser attribuiçno 

do Poder Executivo.» 
«§ 12. - Sómente no caso de serem os tratados de paz 

firmados por todas as nações. 
~ Considerando que o maior perigo da transição do antigo 

para o novo regimen, estabelecido em 15 de Novembro do 
anno passado, é a desaggregação do territoriú nacional; 

«Considerando que a melhor garantia da União das antigas 
provincias, convertidas em Estados, é, depois da identidade da 
lingua e da religião, a identidade do direito, que tende natural
mente a estabelecer a homogeneidade dos costumes; 

«Considerando que essa identidade não é possivel, sem a 
jurisprudencia, nem esta, sem a identidade dos codigos civil, com
mercial, criminal e dos respectivos processos; 

«Considerando que ainda consagrada a identidade desses 
codigos, não é possivel fundar uma jurisprudencia uniforme, entre 
juizes e tribunaes investidos por autoridades diversas, e nomeadas 
ou constituidas por motivos difterentes e em condições varias; 

«Considerando que o Supremo Tribunal de Justiça, tal como 
se acha organizado, é muitas vezes uma roda inutil, manca e 
cara no mechanismo de nossa magistratura; 

«Considerando finalmente, que o maior defeito do ensino 
juridico das faculdades officiaes é a preoccupação da theoria 
com preterição da pratica, ao passo que o dos nossos tribunaes 
é a proccupação da praxe, com preterição da doutrina, com
prehende-se que o maior servi~o que o Governo Provisltrio p6de 
prestar ao novo regimen e ao paiz é a consagração de dispo
sições que garantam á communhão social: 

1.° - A unidade dos codigos civil e commercial e os dos 
respectivos processos; 

2.° - A organização de uma magistratura federal, relativa 
e uniformemente investida; 

3.° - A conversão do Superior Tribunal de Justiça em 
TribQnal de Cassação; 



233 

4.° - O exerclclo do magisterio das cadeiras de pratica 
por magistrados provectos, em commissão temporaria, que não 
prejudique a sua antiguidade nem os seus accessos; 

5: A organização do Ministerio Publico, de modo que 
os procuradores da fazenda e soberanias nacionaes possam ser 
tirados do fôro e do magisterio. 

Estas disposições não impedem que algumas materias do 
direito civil, como a locação do serviços e outras penaes, como 
os crimes policiaes, devão ser reguladas pela legislatura dos 
Estados respectivos. » 

Artigo 43. 
Na mesma occasião em que se eleger o Presidente e Vice

Presidente da Republica, que além da attribuição do art. 3 I 
deverá substituil·ú em todos os casos de impedimento ou falta, 
Deodoro annotou: « A eleição do Presidente deve ser feita sepa
rada da do Vice-Presidente, isto é, em' dia differeote. » 

Artigo 48. 
O Presidente e o Vice·Presidente, escolhidos pelo povo 

por eleição indirecta, formando os Estados circumscripções elei
toraes, tendo cada qual um numero de eleitores igual ao de· 
cuplo de sua representação no Congresso. 

«Deve ser o numero de eleitores igual em cada Estado), 
accrescentou ainda o illustre militar. 

Artigo 49. 
Os eleitores reunir-se·hão em cada Estado, em um só ponto 

designado pelo respectivo governo, e a eleição se effectuará, em 
todo o territorio da Republica, no mesmo dia e hora, comtanto 
que não seja domingo, 40 dias depois da eleição popular para 
os eleitores especiaes. 

Accrescéntou Deodoro: « Além de ser difficil, seria impos
sivel a reunião em um só ponto; tkam os eleitores presentes 
mais facilmente sujeitos á coacção ». 

(a) o Presidente não conservará qualquer contingente de 
forças federaes nos Estados, desde que, contra isso represeutem 
os respectivos f{overnos. 

(b) Removerá, mediante representação dos mesmos pode1'es, 
os commandantes de taes forças. 

« Inadmissivel » annotou ainda. . , 
Artigo 62. 
A accusação do Presidente será decretada pelo Congresso 

Nacional, competindo ainda o processo e julgamento ao Senado, 
que poderá destitui l-o das funcções presidenciaes, quando se 
tratar dos seguintes crimes: 

I. o traição; 
2.0 -- peita ou suborno; 
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3.° - dissipação dos bens publicos; 
4.° - intervenção indebita nas eleições de qualquer cargo 

federal 02, dos Estados. 
«Sujeitar o Presidente a uma maioria facciosa e a paixões 

partida rias 1» annotou o bravo soldado. 
Artigo 64. 
O Supremo Tribunal Federal se compõe de 15 membros, 

nomeados pelo Senado da União, de entre os 30 juizes federaes 
mais antigos e jurisconsultos de plovada illustração. 

Deodoro accrescentou esta nota: «Nomeados pelo Governo 
segundo a antiguidade e sómente entre juizes federaes ». 

«O juiz professa justiça, e o que professa o advogado? » 
Artigo 65. 
Os juizes federaes, regulares ou collectivos se1'ão eleitos 

pelo Supremo Tribunal; os cidadãos que tiverem mais de qua
tro annos ininterruptos 'no exercicio da advocacia ou da magis
tratura. 

« Horror 1 Os juizes collectivos serão nomeados, conforme a 
nota do art. 64 e os regulares tambem nomeados pelo Governo, 
que escolherá um, entre os dez mais antigos, de maneira que 
as differenças entre os escolhidos e os apresentados na relação 
seja sempre de nove ». 

E' ainda de Deodoro esta nota. 
Artigo 66. 
Paragrapho unico. Ao Senado compete o julgamento de s 

membros do Supremo Tribunal e a estes o dos juizes federaes 
inferiores. 

Deodoro accrescentou a seguinte interrogativa: 
«Quaes são os juizes inferiores? Serão os de categ,)ria 

inferior ao Supremo Tribunal?» 

Artigo 67. 
O Supremo Tribunal de Justiça e mais tribunaes federaes 

elegerão os seus presidentes, ort(anisarão as respectivas secre
tarias, competindo aos presidentes a nomeação e demissão dos 
empregados e o provimento dos olficiaes de justiça. 

Paragrapho unico, O Supremo Tribunal eleg-aá dentre 
seus membros, o Procurador Geral da Republica, cujas attribui
ções serão definidas por lei. 

«Annulla o paragrapho 14 do artigo 33 ::! o § 2° do 54?» 
«Convem mantel·os para evitar abusos ». 

«O Procurador Geral deve ser da inteira confiança do 
Chefe do Estado e por isso de sua exclusiva nome2ção », pon
dera em nota Deodoro. 

Artigo 68. 
Ao Supremo Tribunal de Justiça compete: 
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Processar e Julgar: 
O com mandante em chefe das forças federaes, nos crimes 

de responsabilidade. 
«Responsabilidade civil ou crime commum?» pergunta o 

velho militar. 
Artigo 72. 
O Estado se constituirá livremente, elegerá o seu Gover

nador, confiará o Poder Legislativo a uma ou duas Camaras, 
etc. 

Terá a organização judiciaria que entender, creará a sua 
forra armada. 

Confiará ao Poder Legislativo ou Executivo o direito de 
perdoar ou commutar as penas, nos crimes communs. 

Nota do Marechal: « Basta uma Camara ». «Organiza(,.ão 
Judiciaria », vide nota do artigo 33. 

«Que força armada? » 
«Naturalmente a da policia ». 
«Perdoar e commutar, vide notas do artigo 64 ». 
Artigo 85. 
Não poderão ser alistados eleitores para cargo federal e do 

Estado: 
1.' os mendigos; 
2.° -- os analphabetos; 
3." - as praças de «pret» do Exercito e Armada, e as 

de qualquer instituição militar, creada e sustentada pelos Estados; 
4." - os religiosos de ordem monastica, etc. 
Deodoro accrescentou a nota: 
«§ 2." - salvo os alumnos das Escolas Superiores que 

tiverem 2 I annos de idade ». 
Artigo 89. 
Todos são iguaes perante a lei e a Republica não admitte 

prerogativa alguma de nascimento, nem de sangue, desconhece 
qualquer fôro de distillcrão, de nobreza, honras, condecorações 
ou titulos. 

«Desconhecer fóros de distincção, maxime na classe mili-
tar, é absurdo », llnnota ainda o velho soldado. 

Artigo 95. 
Ficam abolidas as penas de galés e a de prisão perpetua. 
« Inadmissivel ! », annota ainda. 
Em um artigo que declara «que são os funccionarios pu

blicos estrictamente responsaveis pelos abusos e omissões em 
que incorrerem no exercicio de seu cargo, as!>im como pela 
indulgencia ou negligencia », Deodoro lançou esta nota: 

« E' preciso lei severa para que não se afastem dos limites 
do respeito, da monilidade e da decencia. » 
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No fim da pagina do ultimo artigo, lê-se: 

«A's 8 horas e 45 minutos da noite de 18 de Julho de 
1 890, terminou a discussão do projecto da Constituição da 
Republica dos Estados Unidos do Brasil.» 

Na ultima pagina do livro lê-se: 
«Chefe do Estado, Deodoro. 
Ministro da Agricultura, Glycerio .. 
Ministro do Interior, Cesario Alvim. 
Ministro da Justiça, Campos SaBes. 
Relações Exteriores (não tem assignatura), 
Ministro da Guerra, Floriano Peixoto. 
Ministro da Marinha, Wandenkolk. 
Ministro da lnstrucção Publica, Benjamin Constant. 
Ministro da Fazenda, Ruy Barbosa. 

Nós, Secretario Militar do Generalissimo e Geral do Con
selho de Ministros, encerramos o presente termo e assignamos, 

Capital Federal, 18 de Julho de 1890, ás 9 horas e 15 
minutos da noite.-João Severiano da Fonseca Hermes.
Alfredo Ernesto Jacques Ourique.» 

Ernesto Senna. 

" < 
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Emendas á Constituição publicada 

Decreto n. 9I4 A de 23 de Outubro de I890 

« O Governo Provisorio da Republica dos Estados-Unidos do 
Brasil, constituido pelo exercito e armada, em nome e com 
assenso da nação: 

Considerando na conveniencia de attender immediatamente 
ao sentimento nacional, contemplando algumas alterações indi
cadas á constituição da Republica dos Estados-Unidos do Brasil, 
cujo texto, dependente da approvaç110 do futuro congresso, se 
publicou. pelo decreto de 22 de Junho deste anno: 

Resolveu modificai-a desde logo, nos raros topicos sobre 
que se pronunciou accentuadamente, neste sentido, a opinião 
do paiz_ 

E em consequencia. 
Decreta: 
Art. Unico. A constituição, dada a publico no decreto n. 

510 de 22 de Junho de 1890, é substituida pela que, com este 
decreto se publica, nos termos seguintes»: 

(Segue a Constituição). 
São as seguintes as alterações que soffreu: 
Art. 80

• § 2, em vez - De 1895, leia-se - De 1898. 
A rt. 25. n. 2, em vez de: sete a1l1l0S - quatro annos " 

em vez de: mais de nove - mais de seis. 
O n. I do art. 26 ficou assim redigido: 
« São inelegiveis para o congresso nacional: 
«10. Os religiosos regulares e seculares, bem como os arce

bispos, bispos, vigarios geraes ou foraneos, parochos, coadjutores 
e todos os sacerdotes que exercerem autoridade, nas suas respec
tivas confissões». 

No art. 29, depois de: nos termos do art. 25 - accre
scentou-se: e maiores de 35 a1lnos. 

Art. 59 b). Accrescentou-se no fim, diversificando as leis 
deites. 
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Art. 64. Em vez de: (óra da zona deve ser - ã.iJuem 
da zona. 

Art. 67. Foram eliminadas as palavras: e sujeito exlusi
vamente aos tribmtat's da União. 

Art. 73. § 8°. Em vez de: é excluida - ficou - continúa 
excluida. 

Nas disposições transitorias, houve as seguintes alterações: 
O art. 2° ficou assim redigido: 
« Os actos do governo provisoriQ, não revogados pela Cons

tituição, serão leis da Republica». 
O art. 9°.: 
« Os desembargadores e os membros do supremo tribunal 

de justiça, não adrilittidos ào supremo . tribunal' federal, conti
nuarão a perceber os seus vencimentos actuaes « • 

Art. 10. Em vez de vencimentos actuaes - ficou - orde
nados actuaes. 



(Commissão especial dos 21) 

Parecer sobre o projecto de Constituição, acom
panhado dos votos em separado 

N. 1 - 1890 

A Com missão eleita, para dar parecer sobre a constituição 
decretada pelo Governo Provisorio e por elle submettida á con
sideração e â approvação do Congresso Constituinte, prolongou 
os seus trabalhos por 12 sessões, em virtude da relevancia e 
ponderação das questões, que o exame da mesma Constituição 
suggeriu, e bem assim das numerosas emendas sujeitas á sua 
apreciação. 

Todas 'essas emendas se acham transcriptas no impresso 
junto, em correspondencia com as disposições da Constituição, 
a que se referem, indo em uma columna as que a com missão 
approvou e em outra as que não tiveram o seu assentimento. (*) 

Tendo sido acceitas as bases da Constituição, quanto á 
fórma federal, á dualidades das camaras, ao principio da eleição 
popular do primeiro Magistrado da Republica e á sua substitu
ição por um vice· presidente, eleito do mesmo modo, a commis, 
sao limitar-se·ha a pedir a attenção do Congresso, para aquellas 
emendas, dentre as approvadas, que lhe parecem de maior im
portancia. 

Foram objecto de longa discussão os artigos da Constitu
içãs relativos á descriminação das rendas provenientes de impostos. 

Ao systema ahi adoptado, que consiste em dar á União 
e aos Estadós competencia exclusiva, para tributarem determi
nadas fontes de receita, e cumulativa para tributarem outras, 
se contrapoz ú da completa e absoluta descriminaçã.o das materias 

(*) Deixamos de reprodusir as emendas do impresso citado, para não 
avolumar este livro. Constam ellas porem, do conhecido livro do Dr. j. 
Barbalho. 



tributarias por parte da União, considerando-se todas as mais 
da competencia dos Estados. 

A maioria da Com missão, porém, attendendo que, dada a 
eventualidade de desequilibrio no orçamento federal, teria a 
União de recorrer a quotas repartidas entre os Estados, o que 
pol-a-hia na dependencia destes e poderia crear-Ihe se rios emba
raços em condições excepcionaes, como em caso de guerra ou 
de calamidade p'Jblica, resolveu manter as disposiçõe~ da Cons
tItuição, modificando-as, sómente em relação aos ns. 2 e 3 do 
art. 8°, no sentido de accrescentar ao imposto sobre a proprie
dade territorial, o predial, que lhe é connexo e desde muito 
pertence exclusivamente aos Estados, e de eliminar a clausula 
que extingue em 1898, ou antes, si o Congresso deliberar, os 
impostos de exportação dos Estadós. 

Os impostos de exportação, incidindo sobre a producção 
dos estados que os decretam, affectam directa e immediatamente 
os interesses economicos dos mesmos estados, e, portanto, aos 
respectivos governos locaes é que deve ser deixado o cuidado 
de poupar as forças productoras em seus territorios, minorando 
ou supprimindo esses impostos, conforme exigirem as circums
tancias peculiares a cada um_ 

Essa liberdade, de acção lhes é tanto mais necessaria, quanto 
é certo que, devendo o imposto de exportação ser substituido 
pelo territorial e dependendo este de um cadastro, cuja execução 
demanda tempo e consideraveis despezas, não se póde a prion 
precisar a época em que cada estado se achará habilitado a 
operar essa substituição. 

A isto accresce que o imposto territOl ial não pode ser 
adoptado em todos os estados, como natural succedaneo do im
posto de exportação, segundo o pensamento da Constituição, 
por não poder eIle, em alguns desses estados, recahir sobre a 
totalidade do sólo, como nos que teem vastos sertões criadores, 
onde a propriedade é indivisa, Oll nos que vivem da industria 
extractiva, que não se presta a ser com moda e facilmente tribu
tada, si não na sahida de seus productos. 

A crise economica que afflige um numero consideravel de 
Estados, e principalmente os da zona da Bahia até ao Maranhão 
- proveniente da depreciação dos principaes productos de sua 
'exportação, os constrangeu a tríbutar a impúrtação de merca
dorias estrangeiras, unica fonte que lhes poderia fornecer o 
indispensavel, supplemento de receita para o desempenho dos 
serviços a seu cargo, violando assim o preceito prohibitivo do 
Acto Addicional, pela necessidade imperiosa de prover á sua 
propria conservação. 
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A cessação dos impostos de exportação, que a União actual
mente arrecada, nãQ lhes aproveitará, como vai acontecer aos 
Estados exportadores de café, visto como o assucar e o algodão, 
que são seus principaes productos, já não estão sujeitos a taes 
impóstos. Nestas condições, tendo de augmentar consideravel· 
mente os seus encargos, não poderão esses estados manter·se, 
si lhes fallecerem tambem as rendas que, de presente tiram da 
importação, sob a fórma de impostos de consumo. 

Obrigada desta razão ponderosa, a commissão acceitou como 
disposição transitoria, a emenda que foi apresentada por varios 
de seus membros, concedendo aos Estados a quota de dez por 
cento sobre os impostos de importação das mercadorias de pro
cedencia estrallgeira, quando destinadas ao consumo no respectivo 
territorio. Este alvitre lhe pareceu preferivel ao que lhe foi lem
brado, de se deixar aos Estados a faculdade de tributar a sua 
importação até um maximum prefixado, porquanto a accumu
lação e a desigualdade de impostos resultantes dessa competencia 
commum á União e aos Estados, além de encarecer o consumo 
em geral e de provocar resistencias da parte do commercio, 
desequilibrariam as relações, entre as praças nacionaes, e entre 
estas e as estrangeiras, creariam embaraços ao Governo da União 
na regulamentação das relações internacionaes e 4uiçá, no desem, 
penho de compromissos tomados em tratados commerciaes. 

Por uma outra emenda, propóe a commissão que se sup-
. prima o n. 6 do art. 6° e se substitua o § 8" do art. 33 da Cons
tituiQão, que declara ser da exclusiva competencia do Congresso 
Nacional crear bancos de emissão, legislar sobre ella e tributal-a, 
pela seguinte formula: - legislar sobre bailcos de emissão. 

A transcripta disposição e a do citado n, 6 do art. 6° en
volvem desde já, a adopção de um systema de centralisação 
bancaria, que tira aos Estados a faculdade de crear bancos 
emissores de moeda-papel, ainda mesmo observando as regras 
estatuidas em lei federal. 

Os systemas de centralisaçITO e descentralisação bancaria, 
Je monopolio ou pluralidade de bancos e quaesquer outros, teem 
vantagens e inconvenientes que se compensam; o seu valor é 
meramente relativo e depende de circumstancias complexas e 
variaveis. E, como as constituições não se fazem para os syste
mas, e sim, para a vida pratica e evolTltiva dos povos, deve a 
lei constitucional evitar nesta materia, como em tantas outras, 
os theorias absolutas e as affirmações dogmaticas, deixando ao 
Poder Legislativo ordinario, ampla liberdade para adoptar os 
systemas que entender mais adaptados ás condições economicas, 

__ politicas . e· sociaes da Nação. Entende pois, a Commissão 

F. 16 
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que a Constituição deve limitar-se a conferir ao Congresso á 
attribuição privativa de legislar sobre os bancos em questão. 

f) art. 39 da Constituição, prevendo a eventualidade de 
faltarem o presidente e vice-presidente da Republica, chama 
successivamente a substitui l-os o vice-presidente do Senado, o 
presidente da Camara dos deputados e o do Supremo Tribunal 
Federal. A Commissão, considerando que, si tal eventualidade 
se der no começo do periodo presidencial, poderá succedeJ que 
a Nação tenha por chefe, durante uma longa interinidade, tal
vez em criticas circumstancias, a um cidadão que não se ache 
investido de um cargo electivo, ou que não fôra eleito na pre
visão de vir occupar definitivamente tão elevado posto, acceitou 
uma emenda, substitutiva que remove semelhante inconveniente. 
Por essa emenda, se prescreve que, nos casos de vagarem os cargos 
de presidente e vice-presidente da Republica, antes de decorridos 
dous terços do periodo presidencial, proceder-se-ha á nova 
eleição _ 

Da mais alta importancia é a medida consagrada na emenda 
substitutiva aos arts. 44 e seguintes da Constituição e acceita 
pela mai0ria da Commissão. 

Segundo essa emenda, o presidente e o vice-presidente da 
Republica serão eleitos pelos Estados e pelo Districto Federal, 
tendo cada um delles somente um voto. 

Esse voto será o da maioria dos respectivos eleitores alis
tados para as eleições de deputados ao Congresso Nacional. 

As camaras ou intendencias municipaes apurarão os votos 
das secções eleitoraes, comprehendidas na suas respectivas cir
cumscripções, decidindo as questões contenciosas com recurso 
para o Tribunal de Appellação do Estado, e a Assembléa Le
gislativa deste apurará por sua vez, os votos dos municipios, e 
proclamará candidato do Estado os cidadãos que tiverem obtido 
a maioria relativa dos votos do eleitorado_ 

Por ultimo, o Congresso apurará os votos dos Estados e 
proclamará presidente e vice-presidente dos Estados Unidos do 
Brasil os candidatos que houverem alcançado a maioria abso
luta dos votos dos Estados. 

Esse systema altera o da Constituiçl!:o em duas partes 
capitaes: - Ia, substitue a eleição indirecta pela directa, pres
cindindo assim de um processo artificial, tão desacreditado nos 
Estados-Unidos da America do Norte, justamente em materia 
de eleição presidencial, quantú entre nós, pela amarga experi
encia colhida sob o longo regimen anterior á lei de 1881 ; 2&, 

confere aos Estados, como entidades politicas, que são os mem
bros immediatos da União, a igualdade de suftragio, meio este 
considerado o mais efficaz pela maioqa da Commissão, para es-
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tabelecer o equilibrio entre elles e fortalecer o elemento federal 
naturalmente fraco em um corpo politico, que apenas acaba de 
tomar a fórma de Republica Federativa, ~or uma rapida transi
ção do Imperio uno e da centralisação administrativa. (A) 

A Commissão propõe tambem a creação de um Tribunal 
de contas e de um Supremo Tribunal Militar. Com o primeiro 
desses tribunaes, incumbido de liquidar as contas da receita e 
despeza da Untão e de verificar a legalidade dellas, antes de 
serem prestadas ao Congresso Nacional, tem a Commissão por 
fim tornar uma realidade a fiscalisação da arrecadação e em
prego das rendas federaes, preenchendo assim, uma das mais 
notaveis lacunas na nossa organisação financeira, e seguindo o 
exemplo de outras nações cultas, onde existem taes tribunaes 
constituidos em condi~'ões de com pleta independencia. 

Com o segundo, é o intuito da maioria da Commissão 
manter um tribunal especial de ultima instancia, para conhecer 
dos crimes de natureza militar, melhorando a sua organisação. 

A maioria da Commissão, convencida de que da autono
mia reconhecida aos Estados pelo novo regimen, decorre o di
reito ás terras devolutas, comprehendidas dentro dos seus re~pe
ctivos limites, como parte que são dos seus territorios, opinou 
que o art. 64 da Constituição fosse substituido pelo seguinte: 

« Pertencem aos Estados as terras devolutas situadas nos 
seus respectivos territorios, cabendo sómente á União as que 
existem nas fronteiras naclOnaes, comprehendidas dentro de uma 
zona de cinco leguas, e as que forem necessarias para as es
tradas de ferro federaes». 

Sendo incontestavel a necessidade de alargar as fontes de 
receita dos Estados, a emenda em questão de alguma forma at
tende a essa necessidade, facultando aos Estados a venda de 
suas terras devoh.Jtas, da qual tirarão elles abundantes xecurSQs 
para occorrer aos seus pesados encargos futuros. (8) 

Os interesses da colonisação, que affectam mais directa
mente os Estados, ficam tambem melhor garantidos pela nova 
disposição, que ainda tem a vantagem de evitar a desigualdade 
com que a União poderia occupar-se d'esse importante ramo de 
serviço. 

Nos Estados Unidos da America do Norte, prevaleceu o 
principio de pertencerem aos Estados as terras devolutas, e si 
hoje, a União alli se acha no dominio dellas, é porque as houve 

(A) Foram tantas as restricções dos votos deste parecer que não se 
pode saber quaes os votos vencedores n'este ponto do mesmo, Esse systema 
allás, viria ainda mais desinteressar o eleitorado do comparecimento ás urnas. 
O equllibrio seria conseguido com a eleição pelo Congresso, por nós proposta. 

(B) Os resultados de tal generosidade nós os estamos vendo actualmente 
em Matto Grosso, Espirito Santo e outros Estados. 
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por compra ou conquista aos indios - por cessão dos Estados 
gratuita ou onerosa. 

Vingou perante a Commissão, a idéa de deixar, para a lei 
ordil)aria as incompatibilidades eleitoraes, por não serem materia 
constitucional. Pela mesma razão, não foram attendidas varias 
emendas que estabeleciam a liberdade de testar, de adopção, o 
divorcio, etc. 

O art. 73 § 4-° da Constituição, só reconhecendo o casa
mento civil, declara que e~te precederá sempre as cerimonias 
religiosas de qualquer culto. Esta exigencia tem perfeita justi
ficação na actualidade, visto como o casamento civil é um 
instituto novo entre nós, e cumpre que a lei acautele interesses 
de terceiros e a boa fé dos proprios conjuges. Como, porém, 
essa medida é, por sua natur.eza, de caracter provisorio e importa 
uma· restricção á liberdade individual, deve cessar desde que 
tenha penetrado na consciencia popular, a convicção de que 
perante a lei, só o casamento civil fórma e legitima a família e 
c0nfere direitos civis. Entende, pois, a Commbsão que a Consti
tuição deve simplesmente consagrar o principio de que a Repu
blica só reconhece o casamento civil, ficando ao Poder Legis
lativo a faculdade de manter ou não, a precedencia a que allude 
o texto constitucional. 

Prestando completa adhesão ao disposto no § 2 I do mesmo 
art. 73, que declara abolida a pena infamante de galés, a 
Com missão propõe que se complete o pensamento humanitario 
que essa disposição encerra, abolindo-se tambem a pena de 
banimento, que não mais figura nos codigos modernos, bem 
como a de morte, que entre nós se acha de facto abolida, 
resalvadas as disposições da legislação militar. 

a art. 86 da Constituição difficulta de tal modo as refor
mas constitucionaes, que praticamente as torna quasi irrealisa
veis. Pensando a Com missão que convém moderar tamanho 
rigor, propõe que se substitua a maioria de tres quartos de que 
trata o § 2° desse artigo, pela maioria de dous terços. 

Restringindo as suas observações a estes pontos principaes, 
e limitando-se a submetter á consideração do Congresso as 
demais emendas approvadas e constantes do annexo, a que já 
se referiu, é a Commissão de parecer que seja approvada a 
Constituição, com as modificações que propõe. 

Sala da Commissão, 8 de dezembro de 1890. 

Ubaldino do Amaral Fontoura, com restrkções. 
Lauro Sodré, com restricção. 
Lauro Muller, com restricções. 
Gabina Besouro). com restricções. 



.' , o o João Pinheiro, com restricções. 
/osé Hygino, com restricções. 
Julio de Castilho, com restricções e parecer em separado. 
Leopoldo de Bullzões, com restricções. 
A. Cavalcanti, com restricções. + 

o J. Catunda. 
Lopes T1ovão, com restricções. 
Bernardino de Campos, com restricções. 
lI/anoel Francisco Machado, com restricção. 
TllCodoro Alves Pacheco, com restricção. 

_' João Soares Neiva . 
. Dl'. João Baptista Laper, com restricçães. 

/J.falloel P. de OH/feira Valia dão, com restricções. 
Virgílio C. Damasio, com restricções. 
Gil Goulart, com restricções. 
Aquilino do Amaral, com restricções. 
Casimiro Junior. (C) 

Votos em separado 

A emellda substitutiva ao art. 54 e seguintes da Consti
tuição, sobre a organisação ]udiciaria, foi approvada na sessão 

o de 5 do corrente, por nove votos contra oito, estando presentes 
19 membros da com missão e abstendo-se dous de votar. Por 
occasião da discussão do parecer, foi a mesma emenda posta de 

. novo em discus~ão, e rejeitada por 13 votos contra sete, achan
do·se presentes 20 membros. De accordo com essa deliberação, 
eliminou·se ,do parecer o trecho referente á alludida emenda, 
que reproduzimos, como justificação do nosso voto, vencido 
nesta parte. 

«De não somenos importancia é a emenda substitutiva 
acceita rela maioria da commissão, quanto ao systema de orga
nização judiciaria, que a Constituição adoptou nos arts. 54 e 
seguintes. ' 

, «Pareceu á maioria dã commissão que, nesta parte, a Con
stituição labora em lima inexplicavel contradicção, admittindo 
ao mesmo tempo dous principios antagonicos. - o da unidade 
do direito e o da dualidade do poder jlldiciario. Como manter 
praticamente a unidade jurídica, desde que os tribunaes supe
riores dos Estados tiverem de julgar em ultima instancia, appli
cando e interpretando soberanamente as leis do direito privado? 

( C) A quasi unanimidade de votos com restricções vagas ( 18 em 21)0 

revelando receio dê compromettimento, annulla Jlor assim o parecer. 
Admira como foi approvado este, em toes condições! ! 
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«A falta de um centro, a que esses tribunaes se subor
dinem, trará fatalmente, como consequencia, a diversidade no 
direito, portanto a destruição dessa mesma unidade que o legis
lador teve em vista e que ficará sendo um ideal irrealisavel. 

«A' coh:missão pareceu tambem uma inconsequencia, oriunda 
da contradicção apontada, que a acção da justiça federal' seja 
menos extensa do que a da lei federal, não indo até onde esta 
alcança. Os codigos do direito privado são leis federaes, e, entre
tanto, a sua applicação fica dependendo quasi exclusivamente 
das justiças dos Estados, vindo assim a dar-se o contrasenso 
de ser a União, de quem a lei emana, privada do poder de 
applical-a ou de fiscalisar a sua applicação. Qual o correctivo 
para o caso de ser a lei federal violada, em sua applicação, pelos 
tribunaes dos Estados? 

«Aquella contradicção e esta inconsequencia não se notam 
na Constituição da União Norte-Americana, que, nesta parte 
serviu de modelo ao systema ora impugnado, pela razão obvia 
de que alli a pluralidade de magistratura é uma consequencia 
logica da diversidade de legi5lações civis e criminaes. 

«Sob o ponto de vista politico, o systema constitucional 
concorrerá para abater o nivel da parte mais numerosa da ma
gistratura, encerrando-a nos estreitos limites de cada Estado, e 
cortando-lhe o accesso aos tribunaes federaes, onde os seus 
mem bros sómente poderão ter entrada por favor e graça do 
governo da União. Os escassos recursos da maior parte dos 

··Estados, e tantas outras razões que se prendem a circumstancias 
peculiares a cada um delles, difficilmente lhes permittirá cons
tituir os seus tribunaes superiores, nas desejaveis condições de 
independencia para emendar e corrigir os erros dos juizes de 
Ia instancia. 

«Ao lado de uma magistratura privilegiada, constituir-se-hia 
uma outra a todos os respeitos inferior, e essa fragmentação da 
tradicional unidade do poder judiciario acarretaria o aniquilla
mento de uma força nacional. 

«Nem se diga que a unidade -do poder judiciario é incom· 
pativel com a ir.dole do regimen federal. Mostra o contrario a 
Federação Allemã que, encontrando em vigor nos estados de 
que se compõe, o direito germanico, prussiano, romano, francez, 
etc., e, em materia de organisação judiciaria, os typos mais 
diversos, tem unificado o seu direito e constituido os tribunaes 
sobre as bases de um só codigo de organisação judiciaria, sujei' 
tando-os ao Supremo Tribunal Federal. Na Suissa, é sabido qus 
o trabalho da unificação parallela, digamos assim, do direito e 
do poder judiciario, vae muito adeantado. 
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« A emenda substitutiva, de que se trata, procura adaptar 
a organisação judiciaria á nova ordem de cousas, combinando 
a descentralisação com a unidade judiciaria. Deixa á competencia 
dos estados a justiça da la instancia, no que respeita á decisão 
judiciaria, á nomeação dos juizes, fixação dos seus vencimen. 
tos, etc. 

«Haverá em cada estado, um tribunal de appellação custe· 
ado pela União. Os seus membros serão tirados dentre os ju izes 
da Ia instancia do respectivo Estado, sob proposta do tribunal 
onde se der a vaga. 

« O Supremo Tribunal Federal, alem das funcções decla· 
radas na Constituição, terá tambem as de tribunal de Cassação 
e compor-se-ha: l°, de tantos membros quantos forem os tribu
naes de appellação dos estados, sendo cada um delles tirado 
de um desses tribunaes, por ordem de antiguidade; 20, de mais 
um terço de juizes, nomeados pelo Presidente da Republica, com 
approvação do Senado, dentre os cidadãos que tiverem os requi
sitos de idoneidade, exigidos por lei federald 

«A comoetencia desse tribunal, para decidir contlictos e 
questões de ordem constitucional e administrativa, justifica o 
modo de sua formaçáo, com um terço de juizes que não se 
tenham exclusivamente applicado ao estudo do direito privado», (o) 

Sala da Com missão, 8 de Dezembro de 1890. -José Hy
gino. - V. Da11lazio. - A. Cavalcanti. - Casimiro Junior. 
- Manoel F. jJ1achado. 

Havendo assignado com restricções o parecer da Commisão 
eleita pelo Congresso, para dizer sobre o projecto da Constitui
ção, cumpre·me explicar o meu voto. Dentre as emendas que 
offereci, algumas foram acceitas, sendo outras regeitadas pela 
maioria da CommissITo. Limitar-me-hei a motivar summariamente 
as ultimas, com exclusão das de menor importancia. 

Dispensando-me de definir os caracteres geraes do systema 
federativo, basta-me assignal3r que eJle garante a unidade, na 
variedade, pela descfnfralisa(ão admil/istrativa, sem prejuizo da 
c071cenlra{lio polilica, porque assegura a um tempo a autonomia 
da administração local e a ampla existencia dos interesses 
nacionaes. 

Essa autonomia é, portanto, um dos termos do problema 
que o systema republicano federativo deve resolver, - o que 
significa que cumpre entregar aos Estados da União Brasileira 

(D) Eis justificada a formação !lo TrIbunal Constitucional. por nós 
proposta. 



{lS serviç{lS que Ihe~ si:(o propriQs, por C(m'€~pon4frfm a~s seus 
interes5t's peClJ! iarfs. Mas, comQ li eXI!ClJG~f) desses sefl"i~ 
depe,ode de rend.<'s c0rrespondentes, i: pred&o q/Je estas se 
·det;centrBJisew tBm.o quanto aqjJe!les. Nilo 6ti'n4o as~im, selá 
·desn:aturadQ) na aniic<lf,'[Q, () systemli feQef~tjlv'(J. PPf (:Qlilse· 
quenci..a. a questâ{.· de classjficlií,":Io das renQa6, quando &~ trata 
·de .im<tituir .a tederBção, é de primordilil importancia. 

lsto rosto, pa~so a examinar o que dispõe a ConstitqiclIo 
que) .nos arts. 6" .• S' e 12, procura fazer uma classitkaç:lo de 
rendas. O art. 6" iOsp€cjfica os impostos cujo lan!;amento é da 
e;çclusi',ra ~ompeiti:fJcja da União , os quaes silo 05 dé! t'xporta
ção) com~rehendjd()s os direitos marítimos, os de seJlo, 05 poso 
ta.es e os teJegrapbicos. O art. 8 define fi competencia dns 
Estados, d:spondo ljce a estes exclusivamelltt cabe trihutar a 
.exportação, a propriedade territorial e a respectiva transmiss/lo. 
O ,lil.rt 12 dispÕE' qUê a Uni1lo e os Estados podem tributar si
m\;liltaneamente a mesma materia, consagrando assim o funesto 
IegüíDen dos jmp(J~I.Gs cum ulativos. 

Penso que o systema adoptado rel'\ ConstituÍI;!lo í: directa
meiNit.e ,mfjltr:nio á fedtcraç1lIJ, atklltus HS ('speciat's condições do 
B,rhlS~"J q]lie, jjbtrtaild'J'~e <lu centralismo mantido pelo exlÍncto 
impeíi.o, reclama imuntemente Illudança de normas aLlmillistra
ltiv.:.ts, GOm a .con~t:qlJente transformaç!lo Jo regill1t'n de imposto~. 
M.uiro teria eu de escrever, si quizesse demonstrar aqui, desen
y.oivi.dlamente esse enunciado. Contento-me com assignalar que 
li! Constituíç?}1J reproduz, nfi ponto de vista real, o mesmo regi
mf:1il tributaria da administraçllo imperial. 

Pefjsando assim, offereci um plano ~ubstitutivo, que con
sjsre em determinar txpressamente " competencia da União e 
.dns Estados, quanto â tributacllo. Segundo esse plano, é da ex
cjusiwa competencia dos Estados decretar qualquer imposto I.jue 
não esteja consignado no art. 6' e que não seja contrario ás 
displJsições dfi Constituiçllo. Evita-se assim a consequencia fu
nesta que decorrerá do regimen de impostos duplos, estatuido 
no aft. I~, de accordo com as lições da longa e dolorosa expe· 
riencia que nos legamm os desa:.tres imperiaes _ Prevendo a 
possível insufficiencia do producto dos impostos do art_ 6', que, 
aliás Cf,nstituem as mais abundantes fontes de receita. propuz ao 
aft. 12, uma emenda que especifica os meius de que lançará 
mão a União, quer s(,t->re"t'nha caso extraordiordinario de cab
midade publica, quer surjam necessidades determinadas pelo Sêr

viço da divida nacional. 

Eis (, plano ljue offereci, como substitutivo ao da Consti
tuição, que, em substancia, r:dO altera o regimen tributari'J ·la 
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centralisação imperial, visto que o exclusivismo consagrado no 
:art. 8. é praticamente de alcance mediocre. 

,A discussão travada no seio da Commissão, sobre o assum.
pto tornou ainda mais arraigada a minha convicção ( e a de 
varios collegas) de que o referido plano é o unico que effectiva
mente corresponde ás necessidades do novo regimen, porque 
concretisa o systema federativo. A bstendo-me de analy~ar aqui 
,a unica objecção que me foi opposta por alguns collegas, a qual 
.~e refere á supposta difficuldade da arrecadação da quota a Ilu
dida. na minha emenda ao art. 12, julgo bastante COl!signar 
que. a maioria da Commissão, votando contra a minha proposta, 
não se pronunciou por um plano qualquer, ao contrario, accei
tou uma emenda que perturbou pTofundamente o plano consi

. gnado na Constituição. Retiro-me á emenda que torna faculta-
tiva ans Estados a arrecadação de 10 '/. dos impostos de impor
tação, quanto ás mercadoTias estrangeiras destinadas a consumo 
nos respectivos territorios. Tal expediente é anarchico, porque 
importa formal desrespeito a uma competencia pTivativa da 
União. Isto demonstra que, em materia de classificação de ren
das, o que prevaleceu na Com missão carece de ser rectificado 
pelo Congresso, para seT acceita a classificação logica que pro
PUZ, ou, em caso de recusa, para ser restaurado o plano da 
Constituirão, o qual, apezar dos seus graves defeitos, é prefe
rivel ao expediente adoptado pela maioria da Com missão. 

Para não dar extensão demasiada a esta summaria juMi
ficação de valo, deixo de adduzir, sobre a materia, razões que 
me parecem ponderosas e que serão expostas ante o Con

,gresso. 
Outra emenda minha que foi regeitada pela maioria da 

Com missão,. é a que se refere á unidade do pcder legislativo. 
Justifiquei-a amplamente, perante a Com missão, allegando não 
sómente razões de oTdem historica como argumentos concernen
tes ás funcções desse poder, considerado na sua propria natu
reza. 

Não me foi offerecida uma só duvida que me convencesse 
da improcedencia da minha proposta. 

Sustento-a, portanto, nos mesmos termos em que a for
mulei. 

Sustentei tabem a necessidade de ser facultada aos Esta
dos a adopção de codigos communs que mais lhes convenham, 
fundando-me em que as disposições de direito privado devem 
se r adequadas aos costumes e á situação das populações. Sob o 
regimen imperial sotejam as provas de que a unidade da le
gislação de direito privado ticára reduzida á inercia, sendo certo 
que, então, valiava consideravelmente a arrlicaçãe do direito, 
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de provincia a provincia. Entendendo que sob o regimem fe
derativo, devemos respeitar a diversidade de situações, a qual 
exige leis differentes, opinei no seio da Commissão e opino 
perante o Congresso pela pluralidade de legislação de direito 
pnvado, mediante os principios fundamentaes consignados na 
Constituição. 

Q~lanto á eleicão do presidente da Republica, a maioria 
da Commissão adoptou um methodo que reputo inacceitavel. 
Entendo que o supremo funccionario nacional deve ser eleito 
pela Nação, representada pela maioria do eleitorado, que se 
compõe de todos os cidadãos activos. Desde que seja eleito 
pelos Estados, representando cada um destes um voto, pode 
facilmente acontecer que seja eleito pela minoria nacional, o pre· 
sidente da Republica. Uma vez adoptado o processo electivo, 
com todas as suas naturaes imperfeições, como unico meio de 
determinar o pessoal que deve exercer os supremos poderes 
publicos, devemos ser logicos: façamos prevalecer a maioria dos 
suffragios dos cidadãos. Sob este ponto de vista é, portanto, 
radicalmente defeituoso o methodo da eleição do presidente da 
Republ ica por Estados. (E) 

Outras emendas minhas, taes como as que se referem á 
capacidade eleitoral dos analphabetos e dos membros de qual
quer ordem religiosa, bem conlO a liberdade de testar e de 
adoptar, não mereceram acceitação por parte da maioria da 
Commissão. 

Mas, baseando-me nas mesmas razões que as dictaram, 
continuo a entender que ellas consagram idéas que não podem 
deixar de ser acceitas pelo Congresso, como orgão do sentir e 
do pensar da sociedade brasileira. 

Agora. como sempre, entendo que taes emendas encerram 
principias de realisação fecunda. 

Limitando-me ao essencial, neste parecer em separado, é 
escusado declarar que fallo em nome dos representantes do 
Rio Grande do Sul, os quaes interpretam fielmente o pensa
mento dos patriotas que, no extremo sul do Brasil, desde longo 
tempo hão pugnado, atravez de todos os sacrificios, pela Repu
blica Federativa, que elles desejam ver realisada integralmente, 
sem falsas reservas e sem falsas conveniencias. Tudo pela 
Republica- Julio de Casfilhos. (F) 

(E) Esse inconveniente n1l.0 se daria com a eleiç1l.0 pelos Congressos es
taduaes, porque estes representariam o voto da maioria do eleitorado. 

(F) Foi o arauto do positivismo no Congresso, e influencia nefasta em 
suas decisões. A organisação inconstitucional do Rio Grande do Sul deve-se 
a elle e basta •.. 



o pro9rall)Il)a revisionista dos fed~ra .. 
listas do Rio Grande do 5ul 

No dia 3 de setembro de 1901, o directorio do Partido 
Federalista Rio-Grandense publicava ne5ta capital, o documento 
que abaixo transcrev~mos, sobre a reforma constitucional, 
documento esse cuja importancia julgamos desnecessario enca
recer, no actual momento, em que esse mesmo problema voltou 
a merecer de novo a attenção dos principaes elementos politicos 
do paiz: 

«1.0 - Eleição do presidente da Republica pelo Congresso 
Nacional. (Systema francez). 

2. 0 
- Suppressão consequente do cargo de vice-presidente 

da Republica. 
3.° - Ampliamento dos casos da intervenção federal I)OS 

Estados. (Systema argentino, em fundo). 
4.° - Os ministros poderão assistir âs sessões .do Con

gresso, tomar parte no debate, e responderão ás interpellações 
na Camara, mediante approvação, pela maioria, da proposta da 
interpellação apresentada por qualquer deputado. 

5.0 
-_ •. Os ministros reunir-se-hão e deliberarão em gabi

nete ou conselho, havendo um presidente, sob a direcção do 
presidtnte da Republica, com responsabilidade solidaria nas 
questões politicas e de alta administração. 

6.° - Os ministros serão livremente nomeados e demitti
dos pelo presidente da Republica, que, porém, será obrigado a 
demittil·os, sempre que o Congresso, reunido em commissão 
geral, manifestar-lhes desconfiança por dois terços dos presentes. 

7. o - O mandato presidencial ')erá de sete annos, o da 
Camara dos Deputados de quatro annos, e o do Senado Fe
deral de oito annos, sem renovação parcial. 

8.0 - A Camara será reduzida a cento e cincoenta depu
tados approximadamente, estabelecido novo e mais largo quo
ciente para a representação. 

9'" - Não haverâ subsidio nas pro rogações, podendo o 
Congresso funccionar cinco mezes. 
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10. - As constitllirnes dos Estados sertto revistas pelo 
Senado Fedeml, que lhl.'s dual o t)'po politico uniforme da 
Unino. 

1 I. - Sempre que houver reforma constitucional. em um 
Estado, serà sllbmettida á urrrovnçao do mesmo Senado. sem 
a qual nITo prevalecer". 

12. - Unidaut' de direito e de processo. 
13. - Das decisÕt's ftnaes das magistraturas locaes, haverá 

sempre recurso wlllntarlll para a Justiça Federal, que, além 
dos orgrtos existentes. terá tribunnes regionaes de revista no 
sul, norte e éentro da Republica. 

14 Ao Supremo Tribunal Federal, incllmbirl'to, além 
das uctuaes attribukões. o processo e o julgamento, nos crimes 
politicos de responsabilidade dos altos funccionarios da Unitto e 
dos Estados. 

. 15. - As rendas e impostos da Uni!1o e dos Estados 
soffrerão nova e radical descriminaç1'lo, de modo a ficar aqllella 
dotada com mais abundantes recursos. 

16. - Os Estados não poderllo contrahir emprestimos 
externos, sem pr€>vl:l approva.ç1'l0 do Senado Federal. 

, 17. - Os Estados n:lo poJerriu organizar policias com 
caracter militar, isto ê, (om o arm~unento, typo e mais condições 
peculiares ao Exercito e à Guarda Nacional, incumbindo o ser
viço de segurança aguar .ias d\'is, de exclusiva competencia 
municipal. 

18. Reverterão ao dominio da União as terras devo-
lutas. 

19. Os governos estrangeiros não poderão adquirir im-
moveis no territorio nacional, sem expresso consentimento do 
Poder Executivo. 

20. - Haverá uma só lei eleitoral para todo o paiz (União, 
Estados e municipios). 

21. - Será mantida a autonomia municipal, senJo, porém, 
as leis organicas respectivas e as de orçamento sllbmettidas á 
approvação das legislaturas estadoaes. 

22. - Os governadores dos Estados serão eleitos por 
suffragio directo de cada um, em lista triplice, da qual o Senado 
Federal escolherá o Governador, ficando os outros votados classi
ficados 10 e 2' vice-governadores. » 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1901. 

Pedro Gonçalves ~\oaCH. 
Rafael Cabôh. J 

João de Barros CassaI. 
Alcides de Mendonça Lima. 



A PROJEGTADA REFORMA GOMSTITUCIONAL 

o manifesto da primeira dissidencia paulista 

Sobre o palpitante assumpto da revisão constitucional, jul
gamos opportuno transcrever os seguintes trechos do manifesto 
da primeira Dissidencia Paulista, em 1901, sendo, então, presi
dente de S. Paulo o conselheiro Rodrigues Alves, e presirlente 
da republica o dr. Campos Salles: 

POLITICA FEDERAL 

(-Relativamente á União, assumimos o compromisso de sus
tentar e defender a Constituição de 24 de fevereiro, de cooperar 
para a sua fiel execução, para a realidade de regimem politico 
queella adoptou. 

Entretanto, não pararemos ahi. 
O nosso racto fundamental é, incontestavelmente, um 

monumento de sabedoria legislativa, elaborado de accordo com 
os progressos da sdencia polltica; mas não é extreme de defeitos, 
não dis;>ensa aperfeiçoamentos. 

Além disso, já decorreram mais de dez annos de sua pro
mulgação, e a experienoia desse decennio tornou evidente a 
necessidade de reformas. 

O legislador constituinte, com elevada previsão, reconheceu 
a conveniencia de ser permittida em qualquer tempo, a reforma 
de disposições da Constituição pelas legislaturas ordinarias. 
Apenas, estabelecendo o respectivo processo no art. 96 fel·a 
depender de maioria de dois terços, de uma longa discussão e 
de um lapso de tempo que permitta o esclarecimento completo 
da opinião. 
.. Sustentando a Constituição de 24 de fevereiro, entendemos 
que ella precisa de ser reformada; pensamos que desde já q~ve 
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começar o exame attento das disposições que as conveniendas 
publicas aconselham modificar. 

As reformas da nossa lei fundamental, pensamos tambem, 
não devem affectar 0S principios cardeaes nella consagrados, o 
seu systema, a sua indole. 

O objectivo das reformas cumpre que seja menos radical. 
De harmonia com estas idéas, promoveremos, nos termos 

do art. 90 da Constituição, as alterações seguintes, reclamadas 
pela experiencia: 

I - Eleição do Presidente da Rejmblica pelo Congresso Nacional 

o methodo estabelecido ua Constituição - o suffragio 
popular, para a eleição do presidente da Republica, tem causado 
no paiz, profundas e demoradas com moções e crises politicas, 
como as de 1893, 1897 e a actual. 

Demais, o suffragio popular tem sido entre nós, mera ficção: 
quem tem realmente feito a eleição dos presidentes da Republica 
tem sido pequeno numero de membros do Cong-resso, pois a 
escolha de candidato, realizada pelas convenções, equivale a 
u ma eleição prévia. 

Como é sabido, a Convenção de 1893 foi constituida por 
membros do Congresso, como delegados da representação federal 
de cada Estado; a de 1897 tambem por deputados e senadores, 
que haviam recebido delegação dos directorios politicos estadoaes; 
a de 20 de setembro ultimo, em sua quasi unanimidade, por 
um deputado e um senador por Estado. representantes da poli
tica dos respectivos governadores. 

Se o presidente da Republica tem sido, de facto, eleito 
por um grupo de deputados e senadores, é preferivel que o seja 
directamente por todo o Congresso Nacional. 

A reforma trará ainda estas consequencias de elevado 
lllcance: , 

maior competencia dos eleitores para a boa escolha do chefe 
da nação; 

independencia delles, porque, entre outros motivos, a eleição 
pode ser feita, com diminuta antecedencia á terminação de man
dato do presidente que se tratar de substituir: 

impossibilidade de fraude eleitoral; 
remoção do perigo de agitações, inherentes ao suffragio 

popular directo; 
rapidez da substituição. 
Na Suissa, typo de nação democratica, é a Assembléa Fede

ral quem escolhe' o presidente da Confederação e os demais 
membros do póder executivo federal. 
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Os bons resultados obtidos em França, com esse metodo 
evidenciam tambem, a conveniencia de sua adopção. 

A' nossa propria Constituiçao elle não repugna. Ao Con
gresso Nacional compete eleger o presidente da Republica, por 
maioria dos votos presentes, de entre os dois mais votados, se 
nenhum dos candidatos houver alcançado maioria absoluta na 
eleição popular. (Artigo 47, paragrapho 2°). 

II - Suppressão do cargo de vice-presidente da Republica 

Adoptado o regimen de eleição do presidente pelo Congresso 
o cargo de vice-presidente torna-se dispensavel: a prompta subs
tituição daquelle funccionario justifica a eliminação deste cargo. 

Accresce que o vice-presidente pode constituir-se em centro 
de convergencia dos adversarios do chefe da nação. 

111 - Alteração do periodo presidencial 

Segundo o regimen vigente, no caso de vaga do presidente 
da Republica, antes de decorridos dois annos do periodo presi
dencial, proceder-se·á á eleição, devendo o eleito exercer o cargo 
pelo tempo que faltava ao substituido, visto ser inalteravel 
o quatriennio, que começa e termina sempre a 15 de novembro_ 

Mantido o mesmo periodo, convém que cada presidente 
exerça suas funcções pelos quatro annos, ainda que eleito por 
motivo de vaga. 

I V - Comparecimento dos ministros de Estado ás 

Camaras do Congresso 

A nossa Constituição, reproduzindo em muitos pontos, dispo
sições da dos Estados Unidos, no que respeita ás relações entre 
os ministros de Estado e as Camaras, consagrou até meras pra
ticas do regimen americano. 

Effectivamente - « a Constituição dos Estados Unidos 
não contem artigo algum, interdit;endo aos ministros comparece
rem a uma ou a outra Camara do Congresso, e ali tomarem a 
pàlavra »; « nos primeiros tempos, Washington ia ao Congresso 
e pronunciava seu discurso de abertura, ficando mesmo uma 
vez, no Senado, onde emittio sua opinião:.; «quando Hamilton, 
primeiro secretario do Thesouro, preparou o seu famoso relatorio 
sobre as finanças nacionaes, consultou á Camara se queria 
ouvil-o ou se preferia o relatorio, optando el1a por este >.'; «em 
fevereiro de 1881, uma commissão de oito senadores deu, por 
unanimidade, parecer favoravel a um FTojecto. autorizando os 
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ministros do gabinete a tomarem assento, em qualquer das 
Camaras». (BRYCE). Entretanto a pratica estabelecida é a de 
se communicarem os ministros com as Camaras s6mente por 
escripto. 

A nossa Constituição erigiu esta pratica em preceito expresso. 
E não convém conserval·o. 

A experiencia tem demonstrado que os ministros, tendo 
medidas governamentaes a propor e sustentar, perante as Cama
ras, o fazem por intermedio de algum deputado ou senador, 
influindo effectivamente na discussão e votação, não, á luz am
pla dos debates, assumindo a respoílsabilidade dellas, demons
trando a sua utilidade, convencendo de sua necessidade, mas 
por meios escusos, particulares, que provocam criticas depri
mentes ao governo e offensivas á independencia do poder legis
lativo. 

Entretanto, o comparecimento dos ministros permittirá a 
melhor elucidação de muitas questões, sobre as quaes tornará 
conhecida a opinião do governo, facilitando, por isso, sua per· 
feita execução; elevará a importancia do cargo, para o qual s6 

. serão escolhiJos verdadeiros estadistas; permittirá que se faça 
sentir a responsabilidade moral do poder executivo por seus 
actos,e que se esclareçam e apurem elementos para a sua res· 
ponsabilidade legal; tornará, finalmente mais promptas e com· 
pletas as informações de que precisarem os legisladores (ASSIS 
BRASIL). 

A RepubEca Argentina,· que, como n6s, se inspirou na 
Constituição dos Estados Unidos, confere a cada uma das Ca· 
maras do Congresso o direito de convidar ás suas sessões os 
ministros do poder executivo, afim de que elles prestem infor
mações, e permitte a estes tomar parte nos debates, sendo o 
seu comparecimento sempre facultativo. 

E' nesse sentido, a reforma que reclamamos. 

v = Diminuirão do numero de deputados e fixarão 
do seu maximo, para os Estados 

As assembléas numerosas não ~ão as mais aptas para a 
elaboração das boas leis. 

Da existencia de grandes Estados e da possibilidade de 
crescimento ex~essivo de alguns, em desproporção com· o de 
outros, pó de resultar a formação de deputações tão numerosas, 
que façam preponderar no Congresso, interesses locaes sobre os 
nacionaes. Para remover esses inconvenientes, que, n6s, pau· 
listas, co'm inteira insuspeição, reconhecemosj pugnaremos pela 
reforma do paragrapho 1° do art. 28 da Constituição, afim de 
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estabelecer que o nurr.ero de deputados seja determinado por lei, 
em proporção que não exceda de um por cento e cincoenta mil 
habitantes, não devf'ndo esse numero em relação a cada Estado, 
ser inferior a quatro, nem superior á sexta parte da totalidade 
dos membros da Camara. 

VI':"-' Augmento do período das sessões le$islátív~, 
amluaes, sem subsidio nas proroga{:ões, . 

Está verificada a insufficiencia do per iodo de quatro mezes 
para as sessões annuaes do Congresso. A ugmental-o é impres-
cindivel. . 

Supprimindo-se o subsidio nas prorogações, que têm sido 
de tres e quatro mezes, serão evitadas em parte, as censuras 
da lentidão e esterilidade dos trabalhos legislativos; e ficará 
estabele,cida uma medida de economia para o paiz. , 

VII - Proroga(ão das leís allllUaS, por acfo do poder executzvo 

A discussão das leis de fixação das forças de terra e mar 
e, principalmente das que orçam a receita e fixam a despeza 
geral da Republica, é sempre muito demorada, realizando-se 
ordi!1ariamente, nos ultimos mezes do anno. , 

Para confirmai· o, basta ponderar que os projectos das leis 
da receita e da despeza para o exercicio de 1899, foram sanc
cionados a 31 de dezembro do anno anterior; os que se vota
taram no anno passado tiveram sancção a 26 e 29 de dezembro; 
e, na actual . sessão, ainda não se iniciou siquer, na Camara, 
a segunda discussão de um daquelles projectos. 

Sendo esta, em geral, a pratica do Congresso da Repu
blica, como o era no Parlamento da Monarchia, é possivel ficar 
o governo privado, algumas vezes, dessas leis, imprescindiveis 
ao desempenho de sua missão. 

Verificando-se esse facto, dar-se·á um contlicto legal entre 
os dois poderes - legislativo e executivo, para cuja solução 
deve conter a nossa lei fundamental disposições previdentes. 

A utorlzar o presidente da Republica a prorogar essas leis 
por, mezes, por duodecimos provisorios, conforme se pratica em 
França, e em outros paizes, até que o Congresso, convocapo 
extraordinariamente, decrete novas leis, julgamos ser disposição 
que convém adoptar. 

F. 17 
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VIJ1 - Competcncia privativa do Congresso Nacional, para 
legislar sobre o processo civil, commercial e criminal da 
Republica 

o art. 34 n. 23, da Constituição, estabelecendo a compe
tenda privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o 
direito civil, commerdal e criminal da Republica e processual 
da justiça federal, deixou aos Estados, por exclusão, a faculdade 
de legislarem sobre o direito processual. 

Tendo estabelecido a unidade do direito material, a multi
plicidade do direito formal torna-se injustificavel, perante os 
principios, e inconveniente, na pratica; é tão intima a ligação, 
tal a penetra,ão, entre o direito substantivo e o direito adjectivo, 
que um grande jurista os comparou «a duas rodas de uma só 
machina, entre si endentadas, da.s quaes, uma não póde mover
se, sem a outra, e sem mover a outra ». 

. Convém, por isso, estabelecer a unidade do direito proces
sual. 

Essa unidade não offende o direito, que têm os Estados, 
de organizar o poder judiciario. 

IX - Interpretação authentica do art. 6' 

o nosso pacto fundamental, com o intuito de garantir·a 
existencia da Federação, determina que, em negocias peculiares 
aos Estados, a União s6 póde intervir nos quatro caso') do 
art. 6°. Não assignala, porém, a especialização da competencia 
dos tres poderes federaes para essa intervenção. A expressão 
GOVERNO FEDERAL, ali usada, por vaga de mais, póde dar 
ensejo a abusos, que compromettam a independencia dos pode
res locaes. Como consequencia dessa incerteza de competencias, 
as opiniões têm variado sobre o processo de intervir. 

Tem imperado, por isso, em materia de tamanha magni
tude, o arbitrio do executivo federal. 

Nós entendemos que, nos casos dos ns. I, 3 e 4 daquelle 
artigo, a compete"lcia, para resolver pró .ou contra a intervenção, 
não soffre duvida alguma: ella é do poder executivo da União. 
Mesmo, porém, nesses casos, não lhe deve ser concedido arbi
trio no processo de intervenção, afim de que, á sombra do 
texto constitucional, elle não possa, em actos de autoridade, ou 
em excesso de tempo indispensavel ao exercicio da sua acção, 
ir além das medidas imprescindiveis. A defeza dos poderes 
locaes reclama normas legislativas, limitadoras da acção do 
centro. 
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No caso do n. 2 daquelIe artigo, reputamos grave perigo 
para a autonomia estadoal, deixar ao poder executivo a compe
tencia para decidir-se pela interven,ão. A materia desse numero 
é de tal modo melindrosa e importante, que não póde ser con
fiada ao criterio de um só. ElIa reclama largo exame de cada 
caso occorrente, franco e detido debate para a sua solu,ão. A 
rapidez da acç~9 do executivo não se impõe tanto ne~te, como 
nos ns. I, 3 e 4, 

Por isso, julgamos que, na delibera,ão sobre assumpto de 
tal transcendencia, o Congresso Nacional deve colIaborar com o 
presidente da Republica, Essa solu,ão, entre outras vantagens, 
assegura aos Estados a defesa legal dos seus poderes politicos, 
pela v6z dos seus representantes federaes, no momento mesmo 
em que está em causa a legitimidade republicana e federativa 
daquelles podere s. 

Entendemos, pois, que ao poder legislativo deve, neste caso 
caber a competencia, para pronunciar-se pró ou contra a inter
ven,ão, que se effectuará em virtude de lei especial. 

x - Revogarão do paraf{rapho 3, do art, 9' 

Topos os Estados não importam directamente as mercado
rias estrangeiras de que precisam. 

A posi,ão geographica de alguns, as rela,ões commerciaes 
de muitos, determinam o seu abastecimento, em pra,as de outros 
Estadcs. 

A disposi,ão constitucional que permitte aos Estados tribu~ 
tarem a importa,ão de mercadorias estrangeiras, destinadas ao 
seu consumo, embora revertendo o producto do imposto ao 
Thesouro Federal, dá logar a um proteccionismo estadual que 
póde contrariar os interesses economicos do paiz, crear para 
muitos Estados, o monopolio dos seus productos, em prejuizo de 
outros, e impedir a execu,ão de tratados commerciaes, celebra
dos pela Unillo, 

XI - Competencia exclusiva da União, para decretar 
taxas de se/lo do papel e dos (orreios 

A descrimina,ão das rendas entre os Estados e a União, 
estatuida na Constitu,ão, deve ser mantida, emquanto os reci
procos interesses federaes e estaduaes não aconselharem o con
trario. Todavia entendemos que esta regra tolera uma excep,ão, 
quanto aos impostos de seJlo. 

A interpreta,ão, por parte dos Estados, da disposição do 
art. 9', n. r. segundo o qual, compete-lhes decretar taxas de 
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sello, quanto aos actos emanados dos seus respectivos governos 
e negocios de- sua economia, bastante contdbuiu para a dirni
nuição das rendas da União." Além disso, onerou· excessiva· 
mente o povo, sujeitando-o frequentemente" -ao pagament9 de 
um duplo sello e a multas e penas de severidade demasiada. 
Com a suppressão do sello estadual do papel, .. augmentando-se 
a renda. federal, evitar-s':!-ão, aos habitantes dos Estados repe-
tidos vexames e pesados onus. " . 

A competencia estadual consagrada no mesmo artigo, para 
a decretação de contribuicões concernentes aos seus Correios, 
não foi ainda exercida : mas, se o fôr, dará logar ao .appareci
mento do sello dos Correios estaduaes, que incidirá nas mes
mas censuras e úccasionará inconvenientes, semelhantes aos 
apontados, quanto ao sello do papel. 

Accresce que os sellos do papel e dos Correios, que servem 
em todos os Estados da União e no e5trangeiro, manifestamente, 
devem ter só o cunho federal .. 

Xli - Revogação do art. 64, paragraPho U11ico 

Esta disposição não' tem mais razão de ser. Sendo incluida 
na Constituição, em virtude de uma emenda proposta pela re
presentação paraense, no Congresso Constituinte, foi julgada na 
sessão de 9 de Janeiro de 1891, por um dos illustres membros 
daquella representação ; 

«Possue a nação, em todos os Estados, bens que eram des
tinados ao serviço do seu governo centralisado. Esses serviços 
cessaram para a União, e passaram para os Estados. E' justo 
que os acompanhem os bens a elles destinados». 

A emenda foi approvada sem mais discussão; o' pensa
mento do legislador constituinte é, pois o que claramente re
sumbra das palavras transcriptas. 

Assim, a 'disposição constitucional indicada tinha um cara
cter transitorio. 'Actualmente não se justifica sua existencia. 

XIII - Revogação do paragraPho U1lico do art. I3 

A disposição, pela qual a navegação de cabotagem se faz 
por navios nacionaes, embora inspirada no elevado intuito de 
desenvolver a nossa marinha, é contraria á liberdade de indus
tria e de commercio e tem produzido desastrosos effeitos pela 
sua inopportunidade. 

A nossa marinha mercante não se tem desenvolvido: o 
commercio, a industria e a agricultura vêem-se, em muitos 
Estados, altamente prejudicados pela difficuldade, e careza de 
transporte entre os portos, nacionae~; e o povo soffre as. conse-
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quencias disso, sendo privado de alguns produdos do paiz, ou 
tendo de pagai-os por um preço elevado, superior ao dos simi
lares estrangeiros. 

Eliminando da Constituic;ão o rreceito indicado, não fica o 
Congresso Nacional inhibido de estabelecer, por lei ordinaria, se 
ao;sim entender conveniente, norma 5 protectoras da marinha 
mercante nacional. 

XIV - Reslric{ão da capacidade acquisiliva de im
moveis, no lel'ritcJrio nacional 

Embora se reconhec;a que as pessoas juridicas podem ter 
existencia fóra dos limites territoriaes, em que impera a lei per
missiva da sua creac;ão, e que, conseguintemente lhes deve ser 
lícito adquirirem dominio sobre porc;ões do sólo de paiz estra
nho, a necessidade de regular a sua capacidade acql1isitiva se 
impõe no Brasil, attentas as tendencias de expansão da política 
colonial das grandes potencias. 

Se qualquer Estado, provincia ou communa estrangeira 
puder livremente adquirir parte do territorio nacional, e nelle 
usar do. poder absoluto inherente ao' dominio, graves perigos 
poderão advir para a effectividade interna da soberania brasi
leira e para a integridade do solo querido da patria (CLOVIS 
BEVILAQUA). 

Uma disposição adequada, garantidora dos mais altos inte
resses nacionaes que o assumpto envolve, convém que seja in
c1uida na Constituic;ão, firmando que os imrnoveis do nosso ter
ritorio não podem ser vendidos a governo estrangeiro, sem previo 
conhecimento do poder executivo federal e approvação do Senado. 

Emquanto nosso partido não tiver no Congresso a excepcio
nal maioria, exigida para as reformas constitucionaes, preoc
cupar-se·á de todas as medidas democraticas, reclamadas pelo 
estado social do paiz, maximé na ordem economico-financeira». 
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Trechos da Plataforma do Dr, Ruy Barbosa (1910) 

TOPICOS DA REVISÃO 

10.) o principio da unidade, que a Constituição impoé ao 
Codigo Civil, Criminal e Mercantil do paiz, collide com a da 
multiplicidade que, estabeleceu, para as leis do processo e a 
organização da justiça. Applicados cada qual por vinte e um 
corpos distinctos de magistrados, o Codigo Commercial, o Codigo 
Penal, a Legislação Civil padecem ás mãos de outras tantas 
interpretações independentes e diversas, o mesmo numero de 
adaptações e transmutações, divergentes e oppostas. Ninguem 
ignora, hoje em dia, que a jurisprudencia modifica inces
santemente as leis do direito privado. Toda a codificação, 
apenas decretada, entra, sob o dominio dos arestos, no movi
mento evolutivo que, com o andar do tempo, acaba por sobrepor 
á letra escripta o direito vivo dos textos judiciaes. Na União 
A mericana, onde cada Estado é senhor do seu direito substan
tivo, nada mais logico do que ser elle, outrosim, quem disponha 
do seu direito processual, e organize a magistratura, a que ha 
de competir a execução de um e outro. No Brasil, onde o direito 
substantivo' é um só, força era ser um só o systema do pro
cesso, e ter o organismo judiciario um caracter uno. 

Caminhando neste sentido, seguiremos, além do mais, a 
direcção, a que se tende na America do Norie, onde o movi
mento da unificação juridica dia a dia se accentua. Entre nós 
os males da variedade na jurisprudencia, se vão tornando incom
portaveis. Os mesmos preceitos legislativos passam, em vinte 
e uma judicaturas autonomas, por outras tantas applicações 
dissidentes, degenerando a jurisprudencia num agglomerado cha
otico de antagonismos irreductiveis, por falta de uma autoridade 
commum, que os elimine. 

Para taes resultados, não se comprehende a anciedade que 
anima os apressadores da codificação civil, pela qual agora até 
a plataforma do marechal se mostra açodada. Aliás ali se pede 
<~ um codigo civil, que satisfaça ás exigencias do regimen» 



empreitada cujo sentido s6 perceberá. quem tenha a honrá 
de privar com os segredos do candidato militar. Mas, para 
soffrer a trituração dessas vinte e uma entrozagens, e receber 
uma hermeneutica differente, nos moldes de cada uma, nãQ 
vale muito a pena de codificar as nossas instituições civis. 
Melhor seria prorogarmos a duração das existentes, que da antiga 
justiça receberam, numa jurisprudencia mais ou menos uniforme, 
a possivel unidade. 

Entregue ao arbitrio dos poderes locaes, a magistratura 
baixou, moral e profissionalmente de nivel. Profissionalmente, 
porque os magistrados estaduaes não tem horizonte. As suas 
funcções mal retribui das, a sua carreira confinada, a sua esta
bilidade precaria excluem, em geral, do seu quadro as melhores 
capacidades. Moralmente: porque, abandonada aos interesses 
de provincia, ás suas revoluções, ás' tolerancias dos seus 
partidos, a magistratura local tem de acabar resignada ao 
papel de instrumento politico, e vegetar nessa condição desmo
ralisadorá. 

A Constituição, portanto, deveria ser reformada: 
. I ~.) Para que se unifique o direito de legislar sobre o pro

cesso; 
20 .) Para que se unifique a magistratura. 
Se, todavia, á consecução deste desideralum ainda se oppu

zerem embaraços insuperaveis, consintam·nos, ao menos, como 
transição para essa reforma ulterior, que se altere a Constituição, 
concentrando no Supremo Tribunal Federal toda a jurisprudencia 
do paiz, mediante recursos, para esse tribunal, das sentenças 
das' justiças dos Estados em materia de direito civil, penal e 
mercantil. Para lhe dar Torças correspondentes a este augmento 
de encargos, seria proporcionalmente' alargado o seu quadro, 
modificando,si!-Ihe, ao mesmo tempo, no tocante a essas funcções 
novas, o methodo e a distribuição do serviço entre os seus 
membros. 

2°.) Mas retirando aos Estados a composição da magistra
tura, cumpre, ao mesmo tempo, subtrail·a á acção do governo 
central. E' o meio de lhe assegurar a independencia correspon
dente á sua missão, num regimen onde se impõe aos tribunaes 
o dever de negarem execução aos actos illegaes da administração 
e aos actos inconstitucionaes do poder legislativo. Aos tribunaes 
superiores é que deverá caber, ·não só o processo e suspensão 
dos magistrados, mas ainda a sua escolha. (A) 

Deste modo, viremos a satisfazer uma aspiração efficazmente 
regeneradora, advogada entre nós, desde 1869, no programma 

(A),ldeia sustentada por nós, desde 1880, nas columnas do Cru:::eÍ1'o 
d'esta capital, em artigos redusidos depois, a opusculo, sobre a qual manifes
tou-se o ConselheiroA. J. Ribas benevolamente. 
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da opinião radical, e que acabará por emancipar da acção poli. 
tica a nossa magistratura. 

3°') A Cunstituição da Republica, no art. 63, prescreve 
que «cada Estado se regerá pela Const!tuição e p~las leis que 
adoptar, respeitado", os principios constitucionaes da União». 

Nesta disposição, ha duas lacunas sensiveis, a que urgiria 
supprir. 

Não se define, primeiramente. o alcançe da indicação 
«principios constituCÍonaes». Quando se deverão considerar offen· 
didos por uma constituição de Estado «os principios constituo 
CÍonaes» da União? Claro me parece a mim que é, quando, numa 
Constituição estadual, se encontrar uma clausula que abra con· 
flicto com os textos da Constituição Federal, ou que nesta, não 
pudesse estar, sem lhe contradizer as bases essenCÍaes. • 

Materia, porém de relevancia tamanha não convém, mór· 
mente n'lm paiz como o nosso, deixal-a ao arbitrio dos interpreta· 
dores. Importa que se defina, e em termos que varram de todo 
ambiguidades. 

Em segundo logar, omisso é o texto do art. 63, em que 
se não determina especie de sa'1cção applicavel no caso. No seu 
silencio, a iIIação é que alli se não cogita senão unicamente da 
.sancção judiciaria. Mas esta nem sempre bastará. E é do que 
vamos ter amostra, numa hypothese digna aqui, de particular 
exame. 

4°.) Ninguem ignora quanto, em constituições e leis esta· 
duaes, se tem amesquinhado a independencia da magistratura. 
Na Constituição da Republica, os magistrados federaes são 
vitalicios, o governo os não póde suspender, e os seus venci· 
mentos não são sus:eptiveis de reducção. Mas, quando uma 
Constituição ou uma lei estadual sujeita a magistratura do 
Estado a normas diversas dessas, autorizando a exoneração 
administrativa dos juizes, a' sua suspensão discreCÍonaria pelo' 
governo, a diminuição dos seus vencimentos, incorrerá em que· 
bra do art. 63? Dir-se-á que não; porquanto o art. 57 apenas 
se refere aos juizes federaes. Mas, evidentemente, uma federação 
onde os governos estaduaes dispuzerem dos magistrados pela 
sua suspensão, pela sua demissão, p.ela reducção dos seus venci
mentos, não respeita a forma federativa, assegurada, até pelo 
art. 6°, com o remedio extremo da intervenção .. 

Problemas constituCÍonaes desta gravidade, porém, não se 
hão de entregar á discrecção dos hermeneutas. O texto consti
tucional mesmo os deve resolver. Se não quizerem unificar a 
magistratura, necessario será pois, quando menos, amparal-a 
com a égide da União nos Estados, dictando-lhes como regra 
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geral, quanto· a ella, a vitaliciedade, a insuspensabilidade admi
nistrativa e a irreductibilidade, nos vencimentos dos magistrados. 

50') Mas, acontecendo que, estatuido, na constituição revista, 
esse preceito venha a ser infringido, valeria aqui, só por s6, a 
sancção judiciaria, o simples recurso para os tribunaes federaes? 
Evidentemente não. Os tribunaes só intervém por açção indi
viduai, e,decidindo unicamente em especie, só em especie 
obrigam a parte vencida. Assim que, não se dando por vencido 
o Estado infractor, senão a respeito de cada caso particular, 
necessario seria que a magistratura estadual toda recorresse á 
justiça, para que, naquella região, se restabelecesse a ordem 
constitucional. Ora, a restauração desta é de direito publico e 
de publico interesse. Logo, nesta hypothese, como nas demais 
em que a Constituição de um Estado contra vier a ordem repu
blicana federativa, nas suas bases, cumpre conferir, de modo 
explicito, ao Congresso Nacional a attribuição de a reintegrar, 
avocando a si a questão, e resolvendo·a leg!slativamellte. 

6°) Competencia egual conviria reconhecer á legislatura da 
União, para intervir. nos conflictos economicos entre os Estados, 
quando estes se hostilizarem uns aos outros, mediante golpes de 
impostos, guerras de tarifas, retaliações tributarias, que ameacem 
a paz da União, promovendo, entre 03 seus membros, uma desi
gualdade anniquiladora. 

7°) Será para desejar que mereça attenta consideração, 
entre as primeiras medidas revisionistas, a lei constitucional 
sobre o estado de sitio. Releva consagrar nella, formalmente, 
duas idéas, a meu ver ali já contidas, mas sobre que a nossa 
justiça tem vacillado: a de que os effeitos do estado de sitio 
acabam com a cessação deste, e a de que a elle são immunes 
os membros do Congresso. 

Importa, outrosim, que esta isenção abranja a magistratura. 
Para obviar ás theorias absurdas, forjadas pelas maiorias 

nas crises de furor politico, a que tão achacados são o~ nossos 
politicos, e das quaes temos caracteristico exemplo na doutrina, 
já sustentada, entre os nossos legisladores, por autorizados chefes 
republicanos, de que essa providencia excepcional envolve o 
eclipse total da constituição, necessario será determinar expres
samente! que a facuidade olltorgaJa ao congresso, no art. 34 
n. 2 I, não o autoriza a outras medidas repressivas contra as 
pessoas, além da.s particularizadas no artigo 80, paragrapho 2°, 
onde se acham limitad~s ao arbitrio de prender e desterrar. 

8°) Seria um desafogo para o credito nacional e um bene
ficio inestimavel para os dos proprios Estados, regular tambem, 
constitucionalmente, a faculdade, natural a elles, como aos 
municipios, de contrair emprestimos externos, quando estes 
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possam vir a empenhar a responsabilidade federal, provocar 
intervenções estrangeiras, e arriscar a nossa integridade ou pre
judicar a nossa reputação. 

E' uma suggestão utilissima, que, entre nós, tem captado 
geraes sympathias, e que, ainda ha pouco, vimos adoptar, no 
Rio Grande do Sul, pelo Partido Republicano Democratico, em 
seu p~ojecto de programma. 

9") Desejaria eu que não houvessemos copiado aos Estados 
Unidos a instituição vice-presidencial, ali admittida, em sua 
origem, "graças aos pequenos Estados, por obra de espiritos 
pequeninos, levados de pequeninos motivos". Reputo, como 
os americanos, "illogica, desnecessaria e perigosa", essa creação, 
em que aliás tive parte. Não faço, porém, da sua eliminação 
capitulo de programma, por não saber se ganhariamos com 
a troca, inevitavel em tal caso, dessa entidade estavel, consa. 
grada a uma funcção determinada, pela successão aleatoria do 
vice-presidente do Senado, do presidente da Camara, do do 
Supremo Tribunal, ou dos ministros, como se instituiu nos Es
tados Unidos, por uma lei de ha treze annos. 

la") Em materia financeira, bem vantajosas me pareceriam 
duas innc.vações, abonadas com o uso frquente das constituições 
estaduaes na União Americana: a prohibição ao congresso de 
inserir nas leis annuaes, disposições estranhas aos serviços geraes 
da administração, ou á consignação de meios para a obser
vancia de leis anteriores, e a autorização ao governo de vetar 
parcialmente o orçamento da despesa, onde este collidir com 
essa regra prohibitiva. 

A ESTABILIDADE E A DUCTILIDADE 
DOS GOVERNOS 

Eis, no tocante á revisão constitucional, as idéas a que, 
se a nação me honrar com a sua escolha, no escrutinio de 10 

de março, eu muita satisfação teria em me ser possivel servir, 
acreditando, como acredito, que ainda mais importante do que 
a estabilidade, num systema de governo, é a sua ductilidade 
em que se reformar sem revoluções. Seria do melhor agoiro 
para as nossas instituições que os espiritos realmente conserva
dores e os nossos homens de responsabilidade não contiuassem 
a tapar os olhos a este rudimento de senso politico, onde reside 
o segredo facil da longevidade para todas as constituições livres. 
Era, de certo, esta a evidencia, que actuava no sr. Prudente 
de Moraes, quando, em 1893, ao elaborar-se o programma pri
mitivo do partido republicano, no topico em que este se votava 
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a sustentar a constituil;ão de 189 I, suggeriu se accrescentasse ~ 
"com as modifical;ões, que a experiencia vier reclamar". 

Rejeitou-se esta emenda, a pretexto de superflua. Sob 
esta evasiva, porém, o que se occultava era já o pavor da re
visão, que, desde o berl;o do regimen, inquieta supersticiosa
mei1te os orthodoxos do republicanismo brasileiro. Mas, como 
todas as exaggeral;ões, em materia de religião, divina ou humana, 
esta acabará por ser fatal ao espirito e aos interesses do ver
dadeiro· culto. 



TRECHOS DO PROGRAMMA· 
=00= 

, Partido Repu bl icano,. Li berar 

V. -- Sen~ivel á evidencia, reconhecida pela naçllo. inteira, 
de que a nossa Constituiçllo necessita de reformas, algumas 
das quaes urgentes, e contrario ao systema, praticado até 'hoje 
no Brasil, de reformar a golpes de arbitrio, a mesma CQnsti
h 1iç1to, cuja inalterabilidade, ao mesmo tempo, hypocritarhente, 
se professa em theoria, o P. R. L. sustenta a necessidade
imperiosa de se rever, em varios pontos, com as cautelas indi
cadas na plataforma de 1910, a Constituição brasileira; acredi
tando que o melhor meio de consolidal-a e preservaI-a está 'em 
a escoimar dos seus defeitos. 

VI. - Entre as aspirações, a tal respeito, generalizadas no 
paiz, considera o P. R. L. como de mais urgencia: 

1.0 - unificar, transferindo-o para a União, o direito de 
legislar sobre o processo, civil, commercial e criminal; . 

2.~ - unificar a magistratura em todo o paiz, ou, quando 
menos, resguardar as magistraturas estadoaes com a égide pro
tectora da U ni1l:0, estendendo, declaradamente, a ellas a vitali
ciedade, a inamovibilidade, a insuspensabilidade administrativa 
e a irreductibilidade nos vencimentos, de que, com,titucional
mente, goza a magistratura federal; 

3.° - ampliar a missão do Supremo Tribunal Federal, 
habilitando-o, por meio dos recursos convenientes, a unificar a 
jurisprudencia, na interpretação das leis civis, commerciaes e 
penaes; 

4.° - confiar aos tribunaes superiores a escolha dos magis
trados para os outros gráos da judicatura; 

5.° - definir « os principios constitllcionaes da União », 
que o art. 63 da Constituição federal obriga os Estados a 
respeitarem; 

6.° - instituir a sancção legal para os actos dos. Estados 
que os transgredirem; 
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7.° - incluir, declaradamente, entre esses prinClplOs, as 
garantias da independencia da magistratura e do voto eleitoral; 

8.° - reconhecer competencia ao poder legislativo nacional 
para intervir nos conflictos economicos entre os Estados, quando 
estes se guerrearem a golpes de impostos, tarifas e represa lias 
fiscaes, ameaçando a paz da União, ou promovendo, enlore os 
seus membros, desegualdades arruinadoras; 

9.° - regular aos Estados e municipios as condições, em 
que lhes seja permittido contrahir emprestimos no estrangeiro; 

la. - declarar formalmente na Constituição, que, em se 
levantando o estado de sitio, cessam, ipsoj'acto, os seus effeitos, 
e que a estes são immunes, durante o estado de sitio, assim 
os membros do Congresso Nacional, como os magistrados e os 
membros dos congressos estadoaes, nos seus respectivos Estados; 

I I. - estabelecer, outrosim, mediante' norma c0nstitucional 
expressa, o habeas·corpus, em garantia da liberdade individual, 
durante o estado de sitio, quando o poder executivo, nos casos 
deste, segundo a Constituição, art. 80, principio e paragrapho 
1°, ultrapassar as medidas de repressão contra as pessoas, que 
esse mesmo artigo, no seu paragrapho 2', lhe permitte, restrin
gindo-as «á detenção em logar não destinado aos réos de crimes 
communs» e ao «desterro para outros sitios do territorio na
cional »; porquanto não é admissivel que, se o governo, ou os 
seus agentes excederem esses limites, recolhendo os detidos 
a prisões destinadas á expiação de crimes communs, deportan
do-os para o estrangeiro, impondo-lhes violencias crueis e cas
tigos abolidos, quer pela Constituição do imperio (art. 179, 
numero 19), quer pela da Republica (art. 72, paragraphos 20 

e 21, e art. 83), como o açoite, a tortura e, até a morte, do 
que tudo temos tido os mais notorios e barbaros exemplos - a 
liberdade, a honra, a saude e a vida mesma dos individuas, 
ameaçados, ou suppliciados, não tenham, para a justiça, o recurso 
natural, immediato e indispensavel, sob o pretexto de estar 
declarado o estado de sitio, ou serem esses actos deliberações 
durante elle tomadas; 

12. - firmar em texto explicito que, quando a Constituição, 
no art. 80, paragrapho I', autoriza o poder executivo, na au
senda do Congresso, a declarar o estado de sitio, «correndo a 
patrüi imminente perigo », os casos que essa disposição prevê, 
são os «de aggressão estrangeira, aLI grave com moção intestina », 
a que o art. 48, n. 15, da mesma Constituição restringe essa 
faculdade, quando enumera as attribuições do poder executivo, 
e a que o,art. 34, h. 21, a circumscreve, quando a commette 
ao poder legislativo; pois seria absurdo que a este, em relação 
a medidas taes, attribuisse latitude menor do que áquelle; 
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J 3. - tornar explicito (o que, na mesma Constituição impli
citamente já se acha) que o estado de sitio e a lei marcial são 
instituições absolutamente distinctas, a primeira das quaes sus
pende tão sómente certas e determinadas garantias constitucio
naes, ao passo que a outra, suppando um estado real de guerra, 
estran.,ha ou intestina, substitue a lei civil pela militar; 

14. - accrescentar que o primeiro só suspende as garan
tias constitucionaes, seja e!le decretado pelo governo, ou pelo 
Congresso, quanto aos dous pontos definidos no art. 80, para
grapho 2·, da Constituição; 

15. - determinar que o pojer executivo só terá faculdade 
para decretar a lei marcial, nos casos de invasão estrangeira e 
em relaçãu aos pontos do territorio nacional por ella envolvidos, 
não estando reunido o Congresso; , 

16. - precisar que, nos casos de guerra civil, a compe
tencia, privativa do Congre~so, para decretar a lei marcial só 
se exercerá, quando o movimento assumir as proporções de 
levante armado, cuja gravidade annulle a acção repressiva das 
leis e autoridades civis; 

17. - restringir, em taes hypothesês, como nas de aggres· 
são estrangeira, o exerci cio da faculdade legislativa, á região 
envolvida ou ameaçada pela guerra, emquanto essa região esti
ver regularmente occupada por forças legaes, cuja presença 
responda pela ordem; 

18. - prohibir a enxertia, nas leis annuas, de disposições 
estranhas á materia orçamentaria, e outorgar ao presidente da 
Republica o direito de vetar parcialmente, =m taes casos, o 
orçamento; 

I9. - extinguir o cargo de vice-presidente da Republica, e 
melhorarQ systema de substituição do presidente; 

20. - substituir o art. 6° da Constituição, por uma formula 
cuja clareza, previdencia e efficacia habilitem a União a desem
penhar seriamente o papel, que ali se lhe attribue, limitando-lhe 
os excessos, mas tornando segura, nas raias constitucionaes, a 
intervenção legitima da sua autoridade; 

2 I. - declarar que a interferencia constitucional da União 
nos Estados, manifestação necessaria da soberania que neIla 
reside, é um dos seus direitos elementares, e, portanto, não se 
exerce nunca sobre «direitos peculiares aos Estados », quando 
as circumstancias a exigirf.m, rara se oppor á invasão estran
geira, mz.nter a ordem material, assegurar a execução das leis 
e sentenças federaes, ou preservar a fórrr.a republicana federativa; 

22. - alterar a Constituição no art. 7", paragrapho 2°, 

permittindo que os impostos da União attendam á condição 
especial de certos Estados, quanto á sua posição geographica, 
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á sua situação economica, ás crises locaes, porque passarem, e 
ás difficuldades geraes de subsistencia da sua população; 

2~. - supprimir, no art. 13 da Constituição, o paragrapho 
unico, onde se determina que «a navegação de cabotagem será 
feita por navios nacionaes », estabelecendo, ao contrario, que o 
commer,=io de costeagem será livre a nacionaes ou estrangeiros; 

24. - modificar o art. 17 da Constituição, instituin'do que 
os membros do Congresso Nacional não vencerão wbsidio du
rante as suas prorogações, e estendendo a seis mezes a duração 
ordinaria das suas sessões annuas; 

25. - alterar o art. 52, paragrapho 2°, da Constituição, 
estabelecendo que, nos casos de infraqão manifesta da lei con
stitucional, ou das leis ordinarias, por actos do presidente da 
Republica, com o concurso dos ministros, estes, quando a 
Camara dos Deputados não instaurar processo ao presidente, 
na fórma no arr~ 53, selão processaveis, mediante denuncia do 
ministerio publico ou de qualquer membro do mesmo Congresso, 

.ante o Supremo Tribunal Federal; 
26. - impôr ao voto eleitoral o sigillo absoluto, como ga

rantia essencial e capital da sua moralidade e independencia, 
segundo a opinião e o' exemplo, hoje unanime nas nações livres. 

( Ruy Barbosa): 

.. 

. ~ 



CONCLUSAO 

Em synthese, as principaes altera,ões qlle, a ,nosso vêr 
deveriam ser feitas, no dispositivo da nossa Constituição, são 
·as seguintes: 

I - Fusão dos Estados, que necessitarem de auxilios da 
UniãQ, com outros proximos e, no caso de impossibilidade d'ella, 
reducção de taes Estados á cathegoria de Provincias, com admi
nistração federal, até que se rehabilitem. (Vide pago 40). 

H - Devolução á União das terras devolutas, não colo
nisadas ou aproveitadas realmente, pelos Estados, a que per-
tencerem. 

III - Devolução á União dos direitos de exportação, seBo 
e telegraphos, em geral. 

IV - Decretação da mudança da capital, para o territorio de
marcado, no planalto de Goyaz, com o prazo maximo de 5 annos, 
mediante previa concurrencia e sem onU5 para a União. (Vide 
pago 41 e nota C). 

V - Restabelecimento das leis de mão-morta. (Vide nota 
á pago 222 retro). 

VI - Revisão das Constituições estaduaes pelo Congresso, 
para o fim de harmonisal-as com a Federal. 

VII - Bases para a regulamentação do disposto no Art. 6°. 
da Constituição, no sentido das garantias federalistas. 

VIII -- Bases para a remodelação dos institutos constitu
cionaes do estado de sitio e do habeas corpus, no sentido demo
cratico. 

IX - Voto plural (systema belga) descoberto e obrigatorio. 
X - Eleição do Senado, pelas Camaras municipaes. 
VI - Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Repu

blica, pelos Congressos dos Estados. (Vide pags. 10, 56 e 52 retro). 
r.'. VII - Responsabilidade dos Ministros, pelos seus actos poli-

ticos, em geral, apurada e effectivada pelo Congresso, com 
sanc,ão obrigatoria do Presidente da Republica. (Vide pago 56). 



274 

XIlI - Alheiamento do poder judiciario de qualquer inge
renda, em questões de ordem politica ou constitucional. (Vide 
pago 171). • 

XIV - Creação de um Tribunal politico·administrativo, com· 
posto de representantes das classes dirigentes da socieclade bra
sileira, para decidir as sobre ditas questões. (Vide pags. 41 e 
seguintes e 165 e seguintes). 

XV - Ensino primaria obrigatorio, em lingua nacional. 
XVI - Nacionalisação do commercio a retalho. 
XVII - Uniformidade das leis de processo. (Vide pago 58). 

Com a consagração de taes ideias, a reforma da Constitui
ção viria reerguer o nosso paiz da situação miseranda de nação 
que vive ao Deus-dará, acantonada nas praias do Atlantico, sob a 
ameaça constante do caudilhismo, do clericalismo alienigena e 
das imposições dos credores estrangeiros, que nos espreitam a 
todo o instante. O que será, para n6s, o dia de amanhã? 

Deus se amercie do Brasil, já que os ho~ens o abandonam! 

,J. C. GOMES RIBEIRO. 

1·3 - 4 -;-17· 



ERRATA 

A despeito do cuidado, havido na re

visão, escaparam não poucos erros de im

prensa, n'este livro; como porém, são elles 

de facil correct;ão', esperamos que o leitor 

os relevará, dispensando uma errata mi

nuciosa. 
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