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Nos, os Representantes do Povo Brasileiro, reunidos era Congresso Constituinte,
para organisar ura regimen livre e deraocratico, ostabolecemos, decretamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUICAO
DA

REPUBLICA

DOS

ESTADOS

UNIDOS

DO

BRASIL

T1TUL0 PfUMEIRO
Da organizagao federal
Disposigoas preliminares
Art. 1.°
A Na^So Brasileira adopta como fprma de governo, sob o regimen representalivo, a Republica
Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitue-se, por uni5o perpetua e Indissoluvel
das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brasll.
Art. 2.°

.

Cada uma das antigas provincias formard um Estado, e o ontigo municipio neutro constituird
o Districto Federal, continuando a ser a capital da Uni3o, emquanto n5o se der execu$5o ao
disposto no artigo seguinte.
Art. S.o
Pica pertencendo d Unido, no planalto central da Republica, uma zona de 14.400 kilometres
quadrados, que serd opportunamente demarcada para nella estabelecer-se a futura Capital Federal.
Paragrapho unico. Effectuada a mudanca da capital, o actual Districto Federal passard a
constituir um Estado.
Art. 4.°

Os Estados podem encorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se, para se annexar
a outros, ou formar novos Estados, mediante acquiescenciadas respectivas assembleas legislativas,
em duas sessOes annuaes successivas, e approvagdo do Congresso Nacional.

Art. 5.°
Incumbe a cada Eslado prover, a expensns proprias, 6s necessidades de seu governo e
administragSo ; a Uniao, por6m, prestar6 soccorros ao Estado que, em caso de calamidade publica,
os solicitar.
Art. 6,°
0 Governo Federal nSo poder6 intervir em negocios peculiares aos Estados, salvo:
1.° Para repellir invasSo estrangeira, on de um Eslado em outro;
2.° Para manter a fbrma republicana federativa ;
3.° Para reslabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados 6 requisiQiio dos respectivos
governos;
4.° Para assegurar a execiiQiio das leis e sentencas federaes.

♦

Art. 7."
E' da competencia exclusiva da Uniao decretar :
1.° Impostossobre a importagao de procedencia estrangeira;
2.° Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre o commercio de cabolagem 6s
mercadorias nacionaes, bem como as estrangeiras quejatenham pago imposto de importaQfio;
3.° Taxas de sello, salvo a restriccao do art. 9°, § 1°, n. 1;
4.° Taxas dos correios e telegraphos federaes;
«>
§ 1.° Tambem compete privalivamente 6 Uniao :
1.° A instituigSo de bancos emissores;
2.° A creacSo e manutenQSo de alfandegas.
§ 2.° Os impostos decretados pela UniSo devem ser uniformes para todos os Estados.
§ 3.° As leis da UniSo, os actos e as sentencas de suas autoridades serfio executados em todo
o paiz por funccionarios federaes, podendo todavia a execuc3o das primeiras ser conflada aos governos dos Estados, mediante annuencia destes.
Art. 8.°
E' vedado ao Governo Federal crear, de qualquer modo, distincgOes e preferencias em favor
dos portos de uns contra os de outros Estados.
Art. 9.°
E' da competencia exclusiva dos Estados decretar impostos:
1.° Sobre a exportagaode mercadorias de sua propria producgao ;

2." Sobre immoveis ruraes e urbanos;
3.° Sobre transmissuo de propriodade ;
4.,) Sobre industrias e profissoes.
§ 1.° Tambem compete exclusivamente aos Eslados decretar ;
1.° Taxas de sello quanto aos actos emanados do sens respcctivos governos o negocios de
sua economia ;
2.° Gontribuu;6es concernenles aos seas telegraphos e coireios.
§ 2.° E' isenta do impostus, no Estado por onde seexportar, a produc^ao dos oatros Eslados.
§ 3.& S6 6 licilo a um Estado tributar a importacdo de mercadorias estrangeiras quando
destinadas ao consumo no sen ter.dtorio, reverteado, porem, o producto do imposto para o Thesouro
Federal.
§ 4.° Fica salvo aos Eslados o direito de estabelecerem linlias teiegraphicas entre os diversos
pontos de sens tcrritorios, e entre esles e os de outros Eslados que se nuo acharem servidos por
linhas federaes, podendo a Uniflo desnproprial-as, quando for de inleresse geral.
Art. 10
E' prohibido aos Eslados tributar bens e rendas federaes ou services a cargo da Uniao,
e reciprocamente.
Art. 11
E' vedado aos Eslados, como d Uniao :
1.® Crear impostosde transito polo terrilo.io de um Estado, ou na passogem de um para
oulro, sobre produclos do outros Eslados da Republica, ou estrangeiros, e bem assim sobre os
vohiculos, de terra e agua, que os transportarem;
2.° Estabelecer, subvencionar, ou embaragar o exercicio de cultos religiosos;
3.o Prescrever leis relroactivas.
Art. 12
Aldm das fontes de receita discriminadas nos arts. 7° e 9°, 6 licito d Uniao, como aos Estados,
cumulativamente, ou nao, crear outras quaesquer, nao conlravindo o disposto nos arts. 7°, 9° e 11 n. 1.
Art. 13

0 direito da Uniao e dos Estados de legislarem sobre viacao ferrea e navegagdo interior, serd
regulado por lei federal.
Paragrapho unico. A navegagao de cabotagem sera feita por navios nacionaes.
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Art. 14
As forgas de terra e mar sao inslilnigoes nacionaes permanentes, deslinadas d defesa da palria
no exterior e a manutencao das leis no interior.
A forga armada 6 essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos sens sup^riores
hierarchicos, e obrigada a sustentar as instituicOes constitucionaes.
Art. 15
SSo orgaos da sol)erania nacional o poder legislativo, o executivo e o jadiciario, barmonicose
independentes entre si.
SECgAO I
DO PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I
DISPOSlgoES GERAES
Art. 16
0 Poder Legislativo e exercido pelo Congresso Nacional, com a sancgao do Prcsidente da Republica.
§ 1.° 0 Congresso Nacional comp5e-se de dois ramos; a Gamara dos Deputados e o Senado.
§ 2.° A eleigdo para Senadores e Deputadosfar-se-ha simultaneamente em todo o paiz.
§ 3.° Ninguem pode ser, ao mesmo tempo, Depulado e Senador.
Art. 17
0 Congresso reunir-se-ha, na Capital r edcral, iudependentemente de convocagdo, a 3 de maio
de cada anno, si a lei ndo designar outro dia, e funccionard qualro mezes da data da aberlura, podendo
ser prorogado, adiado ou convocado extraordinariamenle.
§ 1.° So ao Congresso compete deliberar sobre a prorogacuo e adiamento de suas sessoes.
§ 2.° Cada legislalura durard tres annos.
§ 3.° 0 Governo do Estado em cuja representagdo se der vaga, por qiialquer causa, inclusive renuncia/mandord immediatamente proceder a nova eleigdo.
Art. 18
A Camara dos Deputados e o Senado trabalhardo separadamente e, quando ndo se resolver o
contrario por maioria de votos, em sessoes publicas. As deliberagoes seruo tomadas por maioria de
votos, achando-se presente em cada uma das cameras a maioria absoluta dos sens membros.
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Paragropho unico. A cada uma das camaros compete:
Verificar e reconhecer os poderes de sens membros;
Eleger a sua mesa;
Organizar o sea regimenlo interno;
Regular o service de sua policia interna;
Nomear os empregados de sua secretaria.
Art. 19
Os Deputados e Scnadoros sao inviolaveis por suas opinioes, palavras e votos no exercicio
do mandalo.
Art. 20
Os Deputados e os Senadores, desde que tiverem recebido diploma at6 a nova eleigao, nuo
poderao ser presos, nem processados criminalmente, sem pr6via licenca do sua Camara, salvo caso
de flagrancia em crime inafianfavel. Neste caso levado o processo atb pronuncia exclusive, a
autoridade processante remelterd os autos d Camara respectiva, para resolver sobre a proccdencia
da accusagao, si o accusado nuo optar pelo julgamento immedialo.
Art. 21
Os membros das duas Camaras, ao tomar assento, contrahirdo compromisso formal, em
sessfio publica, de bem cumprir os sens deveres.
Art. 22
Durante as sessoes vencerdo os Senadores e os Deputados urn subsidio pecuniario igual, e ajuda
do cuslo que serao flxados pelo Congresso, no flm de coda legislatura, para a seguinte.
Art. 23

Nenhum membro do Congresso, desde que tenha sido eleilo, poderd celebrar contractos com
o Poder Executivo nem delle receber commissues ou empregos remunerados.
§1.° Excepluam-se desta prohibigao :
l.o As missoes diplomaticas ;
2.° As commissdes ou commandos militares ;
3.o os cargos de accesso e as promogSes legaes.
§ o.o Nenhum Deputado ou Senador, pordm, poderd aceitar nomeagao para missoes, commissoes, ou commandos, de que tralara os ns. 1 e2 do paragrapho antecedente, sem licenga da

G
respectiva Comoro, quondo do oceitoc3o

resultor privacflo do exercicio das funccOos legislativos,

solvo nos casos do guerro on noqaelles em quo o lionro e a inlcgridado da Uniao se acliorem
empenhados.
Art. 21
0 Depulodo ou o Senodor nSo pode tambcm ser presidente ou fazer porte de direclorias de
boncos, componhios on emprezas que gozem dos favores do Governo Federal deflnidos em lei.
Porogropho unico. A inobservoncio

dos proceilos contidos neste ortigo c no ontecedontc

importo perda do mondato.
Art. 25
0 mondato legislativo e incompativel com o exercicio do qaalqncr ontra funo^o duronle as
sessoes.
Art. 26
Sao condicjoes de elegibilidade para o Congrcsso Nacional:
1.° Estar no posse dos direilos de cidadao brasileiro e ser alistavel como eleitor ;
2.° Para a Caraara, ter mais de quatro annos de cidadao brasileiro, e pnra o Senhdo mais do
seis.
Esla disposi<;5o nao comprehende os cidadaos a qnc refero-se o n. 4 do art. G9.
Art. 27
0 Congresso declarard, em lei especial, os casos de incompatibilidade eleitoral.
C\PITULO II
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Art. 28
A Camara dos Deputados

compoe-se de representontes do povo elcitos pelos Estados e

pelo Dislricto Federal, mediante o suffragio direclo, garantida a representacao da minoria.
§I.0 0 nnmero dos Deputados sera fixado por lei em proponjao que nao excederd de um
por setenla mil habitanles, nao devendo esse numcro ser inferior a quatro por Estado,
§ 2.° Para este fun

mandara o Governo Federal proceder,

desde jd, ao recenseamento

da populagao da Republica, o qual serd revisto decennalmente.
Art. 20
Compete a Camara a iniciativa do adiamento da sessao legislativa e de todas os leis de
impostos, das leis de fixacao dos forcas de terra e mar, da discussao dos projecfos offerecidos
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pelo Poder Executive e n declaraQdo da procedencia ou improcedencia da accusnQao contra o
Presidente da Republica, nos termos do art. 53, e contra

os

Ministros de Estado nos crimes

connexos com os do Presidente da Republica.
CAPITULO III
DO

S EN A DO
Art. 30

0 Senado corapSe-se de cidadSos elegiveis nos termos do art. 26 e maiores de 35 annos,
em numero de tres Senadores por Estado e tres pelo Districto Federal, eleitos pelo mesmo raodo
por que o forem os Deputados.
Art. 31
; ;

i
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0 mandato de Senador durard nove annos, renovando-se o Senado pelo ter?o triennalmente.
Paragrapho unico. 0 Senador eleito em substituigdo de outro exercerd o

mandato pelo

tempo que restava ao substituido.
Art. 32
0 Vice-Presidente da Republica serd presidente do Senado, onde so terd voto de qualidade,
e serd substituido, nas ausencias e impedimenlos, pelo Vice-Presidente da mesma Camara.
Art. 33
Compete privativamente ao Senado julgar o Presidente da Republica e os demais funccionarios
federaes designados pela Constituigdo, nos termos e pela fdrma que ella prescreve.
§ 1.° 0 Senado, quando deliberar como tribunal de justiga, serd presidido pelo Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
§ 2.° Ndo proferird sentenga condemnatoria sindo por dous tergos dos membros presentes.
§ 3.° Nao poderd impor outras penas mais que a perda do cargo e a incapacidade de exercer
qualquer outro, sem prejuizo da acgdo da justiga ordinaria contra o condemnado.
CAPITULO IV
DAS ATTRIBUigOES DO CONGRESSO
Art. 34
Compete privativamente ao Gongresso Nacional:
1.° Orgar a receita, flxar a despeza federal annualmente e tomar as contas da receita e despeza
de cada exercicio financeiro;
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2.° Autorizar o Poder Executivo a contraliir emprestimos, e a fazer outras operagOes de credilo;
3.° Legislar sobre a divido publica, e estabelecer os meios para o seu pagamento;
4.° Regular a arrecadagao e a distribuiQSo das rendas federaes;
5.° Regular o commercio internacional, bem como o dos Estados entre si e com o Districto
III
Federal, alfandegar portos, crearou supprimir entrepostos ;
i.
■) a
6.° Legislar sobre a navegagSo dos rios que banhem mais de urn Eslado, ou se estendam a
territorios estrangeiros;
7.° Determinar o peso, o valor, a inscripgdo, o typo e a denominaQSo das moedas ;
8.° Crear bancos de emissao, legislar sobre ella, e trlbutal-a ;
9.° Fixar o padrao dos pesos e medidas;
10. Resolver deflnitivamente sobre os limites dos Estados entre si, os do Districto Federal,
e os do territorio nacional com as nagoes limitrophes ;
11. Autorizar o Governo a declarar guerra, si nao tiver logar ou malograr-se o recurso do
arbitramento, e a fazer a paz;
.
12. Resolver deflnitivamente sobre os tratados e convengoes com as nagOes estrangeiras;
13. Mudar a capital da Uniao;
14. Gonceder subsidies aos Estados na hypothese do art. 5°;
15. Legislar sobre o servigo dos correios e lelegraphos federaes;
16. Adoptar o regimen conveniente d seguranga das fronteiras ;
17. Fixar annualmente as forgas de terra e mar;
18. Legislar sobre a organizagdo do exercito e da armada;
19. Gonceder ou negar passagem a forgas estrangeiras pelo territorio do palz, para operagOes
militares;
20. Mobilisar e ulilisar a guarda nacional ou milicia clvlca, nos casos previstos pela Constituigdo;
21. Declarar em eslado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na emergencla de
aggressdo por forgas estrangeiras ou de commogSo interna, e approvar ou suspender o sitio que
houver sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsaveis, na ausencia do Congresso ;
22. Regular as condigoes e o processo da eleigao para os cargos federaes em todo o paiz;
23. Legislar sobre o direito civil,

commercial e criminal da Republica e o processual da

justiga federal;
24. Estabelecer leis uniformes sobre naturalisagSo ;
25. Crear e supprimir erapregos publicos federaes, fixar-lhes as atlribuigQes, e estipular-lhes
os venclmentos;
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29, Organlpira jtislicafederal, nos termosdo art. 55 e seguinles da Secpfio III;
27. Conceder amnistia;
28. Com malar o psrdjar as paaas impostas par crimes do respausabilidaJe, aos fanccionarios
federaes;
29. Legislar sobre terras e min is de propriedade da Uniao ;
3J. Legislar sobre a orgauizagao manicipal do Districlo Federal, bem como sobre a policia,
o ensino snpei'ior o os demais servigos que na Capital forem roservados para o governo da UniSo;
31. Submetter a legislacao cspeci d os pantos do terribrio da RepUblica necassarios para a
fundagdo de arsenaes, oi oalros estabeleeimentos e instituigdes de conveniencia federal;
32. Regular os casos de extradigao entre os Estados;
33. Decretar os leis e resolugoes necessarias ao exercicio dos paderes que pertencem d Uniao ;
3i. Decretar as leis organicas para a execugao completa da Gonstituicdo ;
35. Prorogar e adiar suas sessSes.
Art. 35
Incumbe, outrosim, ao Congresso mas nao privativamente:
1.° Velar na guarda da Conslituigao e

das leis, e providenciar sobre as necessidades de

carocter federal;
2.° Animar, no paiz, o desenvolvimento das letras, artes, e sciencias, bem como a immigraguo,
a agricultura, a industria e o commercio, sem privilegios que tolham a acguo dos governos locaes ;
3.° Crear instituigDes de ensino superior e secundario nos Estados;
4° Prover d instrucgao secundaria no Diskicto Federal.
CAPITULO V
DAS LEIS E RESOLUgOES
Art. 36
Salvas as excepgoes do art. 29, todos os projectos de lei podem ter origem indistinctamenle
na Comaro, on no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros.
Art.

37

0 projecto de lei, adoptado n'uma das Camaras, serd submettido d outra; e esta, si o approvar,
envial-o-ha ao Poder Executive, que, acquiescendo, o sojiccionard e promulgard.
§ l.o Si, pordm, o Presidente da Republica ojulgar inconslitucional, ou contrario aos interesses
da Nagao, negard sua soncgao dentro de dez dias uteis, daquelle em que recebeu o projecto, devolvendo-o, nesso-mesmo prazo, d Camara, onde elle se houver iniciado, com os motives da recusa.
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§ 2.° 0 silencio do Prcsidentc da Republica no decondio importo a sanc^iio; o, no caso de ser
esta nogada, qunndo ja esliver encerradoo Congresso, o Presidonte dard publicidade d s snas razoes.
§ 3.° Devolvido o projecto d Carnara iniciadora,

ahi se sujeitard a uma

dlscussao e a

votagdo nominal, considerando-se approvado, si obtiver dois ter^os dos suffragios prcsentes. Nesle
caso, o projecto sera remcltido d oulra Camara, quc, si o apnrovor pelos mesmos Iramites, e
pela mesma maioria, o enviard, como lei ao Poder Exocntivo para a formalidade da promulgaqdo.
§ 4.° A sanccao e a promulgagao effectuam-se por estas formulas :
la ci 0 Congresso Nacional decreta, e eu sancciono a seguinte lei (ou rcsoluqao)».
2a « 0 Congresso Nacional decreta, e eu promulgo a seguinte lei (on resoliiQdo) ».
Art. 38
Nao sendo a lei promulgada dentro dc 48 boras pelo Presidente da Republica nos casos
dos §§ 2° e 3° do art. 37, o Presidente do Senado on o Vice-Presidente, si o primeiro nfio o
fizer em igual prazo, a promulgard, usando da seguinte formula: « F., Presidente (ou VicePresidcnte) do Senado, fago saber aos que a presenle virem que o Congresso Nacional decreta e
promulga a seguinte lei ou resolugao ».
Art. 39
0 projecto de uma Camara, emendado na outra, volverd d primeira,

que, si aceitar as

emendas, envia!-o-ha, modificado em conformidade dellas, ao Poder Executivo.
§ 1.° No caso controrio, volverd a Camara

revisora,

e si

as alterogoes obliverem dois

lergos dos votos dos membros presentes, considerar-se-liao approvadas, sendo entdo remeltidas
com o projecto d Camara iniciadora, que s6 poderd reproval-as pela mesma maioria.
s

2

0

Rejeitadas desle modo as alterogoes, o projecto sera submeltido sem ellas a sancgdo.
Art, 40

Os projectos rejeilados, ou nao sanccionados, ndo poderdo serrenovados na mesma sessdo
legislativa.
SECQAO II
T)0 PODER EXECUTIVO
CAPITULO I
CO PRESIDENTS E DO VICE-PRESIDENTE
Art. 41
Exorce o Poder Execullvo o Presidente do Republica dos Eslados Unidos do Brnsil, como cbefo
eleclivo da Nagdo.
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§ 1.° SubstiUie o Presidente, no caso cie impedimento, e succede-Ihe, no de fiillo, o Vice-Presidenle, eleito simnltaneamente com elle.
§2.° No impedimenio, ou folio do Vice-Prosidente, serdo successivomenle chamados 6 Presidencia o Vice-Presidente do Senodo, o Presidente do Camara e o do Supremo Tribunal Federal.
§ 3.° sao condigbes essenciaes, para ser eleito Presidente, ou Vice-Presidente da Republica:
1.° Ser brasileiro nato;
2.° Eslar no exercicio dos direitos polilicos ;
3.° Ser maior de trinta ecinco annos.
Art. 42
Si, no caso de vago, par qualquer causa, da Presidencia ou Vice-Presidencia, nSo liouverem
ainda decorrido dois annos do penodo prcsidencial, proceder-se-ha a nova eleigSo.
Art. 43
0 Presidente exercerd o cargo por quotro annos, ndo podendo ser reeleito para o periodo prcsidencial immediato.
§ 1.° 0 Vice-Presidente que exercer a presidencia no ultimo f nno do periodo presidencial, ndo
podera ser eleito Presidente para o periodo seguinle.
§ 2.° 0 Presidente deixard o exercicio desuas funcgoes, improrogavelmente, no mesmo dia em
que lerminar o sen periodo presidencial, succedendo-lhe| logo o recem-eleito.
§3,° Si este se acliar impedido, on faltar, a subslituigdo f ir-se-ha nos termos do art. 41
§§ 1° e 2o.
§4.° 0 primeiro periodo presidencial terminard a 15 de novembro de 1894.
Art. 44
Ao empossar-se do cargo, o Presidente pronunciard, em sessdo do Congresso, ou si este nao
esliver reunido, ante o Supremo Tribunal Federal, esla affirmagdo :
« Promelto manter e cnmprir com perfeita lealdade a Constituigdo Federal, promover o bem
geral da Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a uniao,a inlegridade e a independcncia.s
Art. 45
0 Presidente e o Vice-Presidente nao podcm sahir do territorio nacional scm permissdo do
Congresso, snb pena de perderem o cargo.
Art. 46
0 Presidente c o Vice-Presidente perceberdo subsidio, fixado pelo Congresso no periodo presidencial antecedente.
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Art.

51

Os Miniatros de Estado nSo poderao comparecer as sessOes do Congrosso, e s6 sc commnnicor3o com elle por escripto, ou pessoalmente em conferencias com as commissSes das Camaras.
Os relalorios annuaes dos Minlslros serSo dirigidos ao Presidente da Republica e distrilmidos
por todos os membros do Congresso.
Art. 52
Os Minislros de Estado nao sao responsaveis peranle o Congresso, on peranle os Tribunaes,
pelos conselhos dados ao Presidente da Republica.
§ 1.° Respondem, porem, quanto aos

sens actos, pelos crimes qualificados em lei.

§ 2.° Nos crimes communs e de responsabilidade serSo processados e julgados pelo Supremo
Tribunal Federal, e, nos connexos com os do Presidente da Republica, pela autoridade competente
para oJulgamento desle.
CAPITULO V
DA RLSPONSABILIDADE DO PRESIDENTE
Art. 53
0 Presidente dos Estados Uni los do

Brasil

seiA submellido a processo e a Julgamento,

depois quo a Camara declarar procedonle a accuso<;ao, peranle o Supremo Tribunal Federal, nos
crimes communs, c, nos de responsabilidade, perante o Senado.
Paragrapbo unico. Decretada a procedencia da accasac5o ficard o Presidente suspense de suns
funccoes.
Art. 54
Sao crimes de responsabilidade, os actos do Presidente da Republica que attentarem contra;
1.° A existencia politica da UniSo;
2.° A Constituigao e a fdrma do Governo Federal;
3.° 0 livre exercicio dos poderes politicos;
4.° 0 gozo o exercicio legal dos direitos politic )S, ou individnaes:
5.° A seguranga interna do paiz;
G.0 A probidade da administrag3o;
7.° A guarda e emprego constilucional dos dinheiros publicos ;
8.° Asleis orcamentarias voladas pelo Congresso.
§ 1.° Esses delictos scrSo definidos em lei especial.
§ 2.° Outra lei regulard a accusacSo, o processo e o julgamento.
§ 3.° Ambas essas leis ser5o feilas na primeira sess3o do primeiro Congresso.
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SECQAO III
DO PODKR .IUDICIARIO
Art. 55
0 Poder Judiciario da Uniao terd por orgdos am Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da Republica e tantos juizes e tribunaes federaes, distribuidos pelo paiz, quantos o Gongresso
crear.
Art. 56
0 Supremo Tribunal

Federal

compor-se-ha

de

quinze juizes, nomeados na f6rma do

art. 48, n.l-, dentre os cidadaos de notavel saber e reputaqao, elegiveis para o Senado.
Art. 57
Os juizes federaes s3o vitalicios e perderao o cargo unicamente por sentenga judicial.
§ 1.° Os sens vencimentos serao determinados por lei e nao poderao ser diminuidos.
§ 2.° 0 Senado julgar3 os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, e esteos juizes federaes inferiores.
Art. 58
Os Tribunaes Federaes elegerao de sea seio os seus presidentes e organizarao as respectivas
secretarias.
§ 1.° A nomeagOo e a demissao dos empregados de secretaria, bem como o provimento dos
officios de justiga nas circumscripgues judiciarias, compete rcspectivaraentc aos presidentes dos
tribunaes.
§ 2.° 0 Presidente da Republica designard, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal,
o Procurador Geral da Republica, cujas attribuigdes se definirao em lei.
Art. 59

Ao Supremo Tribunal Federal compete :
1 Processar e julgar originaria e privativamente :
a) o Presidente da Republica nos crimes communs e os Ministros de Estado nos casos do
art. 52;
b) os ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos de responsabilidade;
c) as causas e conflictos entre a Uniao e os Estados, ou entre estes uns com os outros;
.ij os litigios e as reclamagoes entre nagdes estrangeiras e a Uniao ou os Estados;
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e) 03 conflictos dos jiiizcs ou Tribunaes Federaes onlro si, ou entre esles e os dos Estados,
assim camo os dos juizes o tribunaes de um Estado com osjuizeseos tribunaes de outro Estado ;
II Julgar, em gi'ao de recurso, as questoes resolvidas

pelosjuizes e Tribunaes Federaes,

assim como as de que tratam o presente arligo, § 1°, e o art. 60;
III Rover os processes findos, nos termos do art. 81.
§ 1.° Das sentengas das justigas dos Estados em ultima instancia haverd recurso paraoSndremo Tribunal Federal:
a) quando se questionar sobre a validade,

ou a applicogao de tratados e leis federaes, e

a decisao do tribunal do Estado for contra ella ;
b) quando se contestar a validade de leis ou de aclos dos governos dos Estados em face do
Constituigao.ou das leis federaes, e a decisao do tribunal do Estado considerar validos esses aclos,
on essas leis impugnadas.
§ 2.° Nos casos em que houver de applicar leis dos Estados, a justiga federal consultard a
jurisprudencia dos tribunaes locaes, e vice-versa, as justicas dos Estados consultarao a jurisprudencia dos Tribunaes Federaes, quando houverem de interpretar leis da Uniao.
Art. 60
Compete aos juizes ou Tribunaes Federaes processor e julgar:
a) as causas em que olguma das partes fundar a acgao, ou a defesa, em disposigao da
Constituigao Federal;
b) todas as causas propostas contra o governo da Uniaoou Fazenda Nacional, fundodas em
disposicoesda Constituigao, leis e regulamentos do poder executivo, ou em contractos cclebrados
com o mesmo governo;
c) as causas provenientes de compensagoes, reivindicagoes,

indemnisagao de prejuizos ou

quaesquer outras, propostas pelo governo da Uniao contra particulares ou vice-versa.
d) os litigios entre um Estado e cidadaos de outro, ou entre cidadaos de Estados diversos,
diversificando as leis desles ;
e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadaos brasileiros;
f) as acgoes movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contractos com o Governo da
Uniao, quer em convengiaes ou tractados da Uniao com outras nagOes;
g) as questoes de direito

maritimo c navegagao assim no oceano como nos rios e logos

do paiz;
h) os questoes de direito criminal ou civil internacional;
i) cs crimes politiccs.
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§ 1.° E' vedado ao Congresso commetter qualquer jurisdicgao federal ds justices dos Estados.
§ 2.° As sentengas e ordens da magistratura federal sSo executadas por offlciaes judiciarios
da Uniao, aos quaes a policia local 6 obrigada a prestar auxilio, quando invocado por elles.
u
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Art. 61
As decisoes dos juizes ou tribuuaes dos Estados, nas materias de sua competencia, porSo
termo aos processos e ds questoes, salvo quanto a:
1° habeas-corpus, ou
2° espolio de estrangeiro, quando a especie ndo estiver prevista em convengdo, ou tratado.
Em taes casos haverd recurso voluntario para o Supremo Tribunal Federal.
Art.
•I icif.'b'/'f oJai-jfeifJ o
As jusligas dos

>;■
Estados

nSo

hmi-v

62
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podem intervir em

questoes

-.-ih-v

-■/ >r,v.,

submettidas aos Tribunaes

Federaes, nem nnnullar, alterar, ou suspender as suas sentengas, ou ordens. E, reciprocamente,
a justiga federal ndo pdde intervir em questoes submettidas aos tribunaes dos Estados, nem
anullar, alterar ou suspender as decisoes ou ordens destes, exceptuados os casos expressamente
!ii
i
declarados nesta Constituigao.
TITULO II
Dos Estados
Art. 63
Cada Estado
principios

reger-se-ha

pela Gonstituigdo e

pelas leis que

adoptar,

respeitados os

constitucionaes da Uniao.
Art. 64

iu-iiatewJ
goti '
Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territories,
cabendo d Uniao sdmente a porgSo de territorio que fbr indispensavel para a defesa das fronteiras,
fortificagdes, construcgoes miiilares e estradas de ferro federaes.
Paragrapho unico. Os proprios nacionaes, que nao forem necessaries para servigos da Uni3o,
passarao ao dominio dos Estados, em cujo territorio estiverem situados.
Art. 65
E' facultado aos Estados :
l.o Celebrar enlre si ajustes e convengoes sem caracter politico; (Art. 48 n. 16.)
2.° Em geral todo e qualquer poder, ou direito, que ihes nSo for negado por ciausula
expressa ou implicitamente contida nas clausulas expressas da ConslitulgSo.
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Art. 66
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E' defeso aos Estados:
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1.° Recusar fe aos documentos publicos, de natureza legislativa, administrativa, on judiciaria,
-■' ■ . j*s A
da Uniao, ou de qualquer dos Estados ;
2.° Rejeitar a moeda, ou a emissao bancaria em circulaQfio por acto do Governo Federal;
3.° Fazer, ou declarar guerra entre si e usar de represalias;
4.° Denegar a extradiccao de criminosos, reclamados pelas justigas de outros Estados, ou do
Districto Federal, seguudo as leis da Uniao, por que esta materia se reger. (Art. 34, n. 32.)
Art. 67
Salvas as reslricgOes especificadas na Constituigao e nas leis federaes, o Districto Federal 6
administrado pelas autoridades municipaes.
Paragrapho unico. As despezas de caracter local, na Capital da Republica, incumbem exclusivamente d autoridade municipal.

TITULO III

Do municipio
Art. 68
Os Estados organizar-se-hao de fdrma que flque assegurada a autonomia dos municipios,
em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.

TITULO IV

Dos cidadaos brasileiros

SECOAO I

DAS QUALIDADES DO CIDADAO BRASILEIRO
Art. 69
Sfio cidaddos brasileiros :
1.° Os nascidos no Brasil, ainda que de pae estrangeiro, n5o residindo este a servigo de sua
nagdo;
2.° Os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de mae brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Republica ;
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3.° Os flliios de pae brasileiro, que esliver noutro p uz ao ssrviQO da Republica, ernbora nella
nQo venham domiciliar-se;
4.° Os ostranjGii'os, qua, achaudo-se no Brosil aos 15 de novembpo de 1339, nSo declararem,
denlro em seis mezes depois de entrar em vigor a GonstUuifjao, o animo de conservar a nacionalidade de origem;
5.° Os estrangeiros, que possuirem bens immoveis no Brasil, e forem casados com brasileiras
on tiverem filhos brasileiros, comtanlo que residam no Brasil, salvo si manifeslarem a inlengao
de n5o mudar de nacionalidade;
6.° Os estrangeiros por outro modo naturalisados.

Art. 70

sao eleitores os cidadaos maiores de 21 annos, que se alistarem na fdrma da lei.
§ 1.° Nao podem alistar-se eleitores para as eleigoes federaes, ou para as dos Estados :
1.° Os mendigos ;
:

-

. .....

■

2.° Os analphabetos ;
3.° As pragas de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares de ensino superior ;
4.° Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregagoes, ou communidades de
qualquer denominagSo, sujeitas a volo de obediencia, regra, ou eslatuto, que importe a renuncia
da liberdode individual.
§ 2.° S5o inelegiveis os cidadaos n5o alistaveis.

Art. 71

Os direitos de cidadSo brasileiro s6 se suspendem, ou perdem nos casos aqui particularisados.
§ 1.° Suspendem-se :
a) por incapacidade pbysica, ou moral;
b) por condemnagSo criminal, emquanto durarem os seus effeitos.
§ 2.° Perdem-se;
a) por naturalisagao em paiz estrangeiro ;
b) por aceitagao

de emprego ou pensdo de governo estrangeiro,

sem licenga do Poder

Execulivo Federal.
§ 3.° Uma lei federal determinard as condigOes de reacquisigdo dos direitos de cidadao
brasileiro.
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SECgAO II
DECLAUAQAO DE DIRE1TOS

Art. 72
A Constituig5o assegura a brasileiros ea estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos
direilos concernentes a liberdade, d seguranga individual e d propricdadj nos termos seguintes:
§ 1.° Ninguem pdde ser obrigado a fazer, ou deixarde fazer alguma coisa, sindo em virtude de lei.
§ 2.° Todos sdo iguaes perante a lei.
A Republica nao admitte privilegios de nascimento, desconliece foros de nobreza, e extingue
as ordens honorificas exislenles e todas as suas prerogaiivas e regalias, bem como os lilulos
nohiliarcliicos e de consellio.
§ 3.° Todos os individuos e confissOes religiosas podem exercer publica o livremente o sen
culto, associando-se para esseflm e adquirindo bens, observadas as disposigoes do direito commum.
§4.° A Republica s6 reconhece o casamcnlo civil, cuja celebragdo sera gratuita.
§5.° Os cemiterios terao caracler secular e serdo administrados pela autoridade municipal,
flcando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos rilos em relagdo aos sens crenles,
desde que ndo offendam a moral publica e as leis.
§ 6.° Sera leigo o ensino minlstrado nos estabelecimentos publicos.
§7.° Nenhum culto ou igreja gosard de subvengdo official, nom tera relacOes de dependencia,
ou allianga com o governo da Unido, ou o dos Estados.
§ 8.° A todos 6 licito assoclarem-se e reuntrem-se livremente e sem armas; ndo podendo
intervir a policia, sindo para manter a ordem publica.
§ 9.° E' pcrmittido a quern quer quo seja rcpresenlar, mediante petigdo, aos poderes publicos,
denunciar abusos das autoridades o promover a responsabilidado dos culpados.
§10. Em tempo de paz, qualqu.T pode entrar no territorio nacional ou delle sahir, coma sua
fortuna e bens, quando e como Ihe convier indepondentemenle de passaporte.
§ 11. A casa 6 o asylo inviolavel do individuo; ninguem

pdde abi penetrar, de nolle,

sem consentimento do morador, sindo para accudir a viclimas de crimes, on desaslres, nem de
dia, sindo nos casos c pela forma prescriptos na lei
§ 12. Em qualquer assumpto & livre a manifestagdo de pensamento pela imprensa, ou pela
tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada urn pelos abusos que com metier, nos
casos e pela fdrmn que a lei dclorminar. Ndo e pcrmittido o anonymnto.
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§ 13. A'excepjSo do flagrante delicto, a prisdo nao poderd execatar-se, sindo depois de pronunclfl do indiaiado, salvos 03 casos determinados em lei, e mediante ordem escripta da autoridade
competente.
§ li. Ninguem poderd ser conservado e.n pi-isao sem culpa formada, salvas as excepQdes
especificadas em lei, nem levado a prisdo, oa nella delido, si prestar fian?a idonea, nos casos
• .
f
em que a lei a admitlir.
§ 15. Ninguem sera senlenciado, sindo pela autorid ide competente, em virtude de lei anterior
0 na forma por clla regulada.
§ 18. Aos accusados se assegnrard na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e
meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue em vinte e qualro horas ao preso e
assignada pela autoridade competente, com os nomes do accusadore das teslemunhas.
§ 17. 0 dirrito do propriodade mantem-se em loda a sua plenitude, salva a desaprppriaQdo
por necessidade, ou ulilidade public 1, mediante iademnisaQdo prdvia.
As minas pertencem aos proprietaries do solo, salvas as limitagoes que forem estabelecidas
por lei a bem da exploracuo deste ramo de industria.
§ 18. E' inviolavel 0 sigillo da correspondencia.
§ 19. Nenhuma pena passard da pessoa do delinquente,
§ 20. Pica aboiidii a pena de galds e a de banimenlo judicial.
§ 21, Pica igualmente abolida a pena de morle, reservadas as disposipdes da legislagdo
militar em tempo de guerra.
§ 22. Dar-se-ha o /m6cas-corp:(s sempre que o individuo soffrer ou se achar em imminenle
perigo de soffrer violencia/ou coacpdo, por illegalidade, on nbuso de poder.
§ 23. A'excepQdo dascausas, que, por sua natureza, pertencem a juizos especiaes, nao haverd
fdro privilegiado.
§ 21. E' garanlido 0 livre exercicio de qualquer proflssao moral, intellectual e industrial.
§ 25. Os inventos industriaes pertenccrdo aos sous autores, aos quaes ficara garaiitido por
lei nm privilegio temporario, ou serd concedido pelo Congresso urn premio razoavel quando haja
conveniencia de vulgarisar 0 invento.
§ 26. Aos autores de obras litlerarias e arlisticas 6 garanlido 0 direito exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozardo
desse direito pelo tempo que a lei determinar.
§ 27. A lei assegnrard tambem a propriedade das marcas de fabrica.
§ 28. Por motive de crenqa ou de funcgdo religiosa, nenhum cidaddo brasileiro poderd ser privadodeseus direilos civis e politicos nem cximir-se do cumprimento de qualquer dever civico.
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§ 29. OS que allegarem raolivo de crenga religiose com o fim de se isenlarem de qualquer
onus que as leis da Republica imponham aos cidadaos, e os que aceilnrem condecoragao ou
tilulos nobiliarchicos eslrangeiros perdorao lodos os direitos pdilicos.
§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderd ser cobrado sinao em virtude de uma
lei que o autorize.
§ 31. E' manlida n instituigSo do jury.
Art. 73
Os cargos publicos civis, ou militares, sao access! veis a todos os brasileiros, observadas as
condigOes de copacidade especial que a lei estatuir, sendo, porem, vedadas as accumulagOes remuneradns.
Art. 74
As patentes, os postos e os cargos inamoviveis sao garantidos em toda a sua plenitude.
Art. 75
A up osentadoria s6 poderd sor dada aos funccionarios publicos em casa de Invalidez no
servigo da Nacdo.
Art. 76
Os officiaes do Exercito e da Armada s6 perderdo suas patentes por condemnacdo em mais
de dois annos de prisao passada em julgado nos tribunaes compelenles.
Art. 77
Os militares de terra e mar terao Ibro especial nos delictos militares.
§ 1.° Este foro compor-se-ha de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serdo vitalLcios,,e dos conselhos necessarios para a formacao da culpa e julgamento dos crimes.
§ 2.° A organisagdo e altribuicoes do Supremo Tribunal Militar serdo reguladas por lei.
Art. 78
A especificagao das garantias e direitos expresses na Conslituigdo ndo exclue outras garantias e
direitos, ndo enumerados, mas resultantes da forma do governo que ella estabelece e dos principios
que consigna.
TITULO V
Disposigoes geraes
Ait. 79
O cidaddo investido em funcgOes do qualquer dos trcs poderos federaes ndo poderd exercer as
de outro.
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Art. 80
Poder-se-ho declarar em estado ds sitio qualquer parte do territorio da UniSo, suspend end o-se
ahi as garantias constitucionaes por tempo determinado, quando a seguranca da Republica o exigir,
em caso de aggressao estrangeira, ou commogao intestina. (Art. 34, n. 21.)
-11«V B
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§ 1.° Nao se achando reunido o Congresso, e correndo a patria imminente perigo, exercerd
essa altribuigao o Poder Executive Federal. (Art. 48, n. 15.)
§ 2.° Este, pordm, durante o estado de sitio, restringir-se-ha, nas medidas de repressao
contra as pessoas, a impor:
1.° A detengao em logar nao destinado aos rdus de crimes communs;
2.° 0 desterro para outros sitios do territorio nacional.
§ 3.° Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica Ihe relatard, motivando-as,
as medidas de excep^ao que houverem sido tomadas.
§ 4.° As autoridades que tenham ordenado taes medidas sSo responsaveis pelos abusos
comraettidos.
Art. 81
Os

processes findos, em materia crime, poderao ser revistos, a qualquer tempo, em

beneficio dos condemnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar, ou conflrmar a
sentenga.
§ 1.° A lei marcard os casos e a fbrma da revisdo, que poderd ser requerida pelo sentenciado,
por qualquer do povo, ou ex-ojficio pelo Procurador Geral da Republica.
§2.° Na revisao nao podem ser aggravadas as penas da sentenga revista.
§ 3.° As disposigOes do presente artigo sSo extensivas aos processes militares.
Art. 82
Os funccionarios publicos sdo estriclamente responsaveis pelos abusos e omissoes, em que
incorrerem no exercicio de seus cargos, assim como pela indulgencia, ou negligencia em nao
responsabilisarem effectivamente os seus subalternos.
Paragrapho unico. O funccionario publico obrigar-se-ha por coraprommisso formal, no acto da
posse, ao desempenho dos seus deveres legaes.
Art. 83
Continuam em vigor, emquanto ndo revogadas, as leis do antigo regimen, no que explicita
ou implicitamenle ndo for contrario ao systema de governo flrmado pela Constituigdoe aos principios
nella consagrados.
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Art. 84
0 Governo da Uniao affianga o pagamento da divida publica interna e externa.
Art. 85
' ( ts ai
.liA)
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Os officiaes do quadro e das classes annexas da Armada terSo as mesmas patentes e vantagens qae os do Exercito nos cargos de cathegoria correspondente.
Art. 86
Todo o brasileiro 6 obrigado ao servigo militar, em defesa da Patria e da ConstituigSo, na
forma das leis federaes.
Art. 87
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0 Exercito Federal compor-se-ha de contingentes que os Estados e o Districto Federal sSo
obrigados a fornecer, constituidos de conformidade com a lei annua de fixngdo de forgas,
§ 1.° Uma lei federal deterrainard a organizagdo geral do Exercito, de accordo com o n. 18
do art. 34.
§ 2.° A Uniao se encarregard da instracgdo militar dos corpos e armas e da instrucgao
militar superior.
§ 3.° Fica abolido o recrulamento militar forgado.
§ 4.° 0 Exercito e a Armada compor-se-hdo pelo voluntariado, sem premio, e em

falta

deste pelo sorteio, previamente organizado.
Goncorrem para o pessoal da

Armada a Escola Naval, as de Aprendizes Marinheiros e

a Marinha mercante mediante sorteio.
Art. 88
Os Estados Unidos do

Brasil, em caso algum, se empenhardo em guerra de conquista,

direcla ou indirectamente, por si on em allianga com outra nagao.
Art. 89
E' insliluido um Tribunal de Contas para liqnidar as contas da receita e despeza e veriflcar
a sua legalidade, antes de serem presiadas ao Congresso.
Os membros deste Tribunal serao nomeados pelo Presidents da Republica com approvagdo
do Senado, e sdmente perderdo os sens logares por sentenga.
L, n'MKls.'*
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Art. 90
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A Conslituigdo poderd ser reformada, por iniciativa do Congresso Nacional, ou das Assembldas dos Estados.
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§ 1.° Considerar-se-ha proposta a reforma, quando, sendo apresentada por uma quarta parte,
polo menos, dos membros de qualquer das Camaras do Congresso Nacional, for acceito, em tres
discassoes, por dois tergos dos votos n'uma e n'oatra Camara, ou quando for solicitada por dois
torgos dos Eslados, no decurso de um anno, representado cada Estado pela maioria de votos de
sua AssembMa.
§ 2.° Essa proposta dar-se-ha por approvada, si no anno seguinte o for, mediante Ires
discussoes, por maioria de dois tergos dos votes nas daas Camaras do Congresso.
§ 3.° A proposta approvada publicar-se-ha com as assignaturas dos Presidentes e Secretarios
das duas Camaras, e incorporar-se-lia a Gonstituigao como parte integrante della.
§ 4.° Nuo paderao ser admiltidos como objecto de deliberagao, no Congresso, projeotos tendenles
a abolir a forma republicana-federativa, ou a igualdade da representagao dos Estados noSenado.
Art. 91
Approvada osta Gonsliluigao, serd eila promulgada pela mesa do Congresso e assignada pelos
membros deste.

Disposigoes transitorias

Art. 1.°
Promulgada esta Constituigao, o Congresso, reunido em assemblea geral, elcgerd em seguida
por maioria absoluta de votos, na primeira votagao, e, si nenhum candidato a obliver, por maioria
relativa na segunda, o Presidente e o Vice-Presidenle dos Eslados Unidos do Brasil.
§ 1.° Essa eleigao serd feita em dois escrulinios distinctos para o Presidente e o Vice-Presidente
respectivaraente, recebando-se e apurando-se era primeiro logar as cedalas para Presidente e procedendo-se em seguida do mesmo modo para o Vice-Presidente.
§ 2.° 0 Presidente e o Vice-Presidenle, eleitos na forma deste artigo, occuparao a Presidencia e a Vice-Presidencia da Republica durante o primeiro periodo presidencial.
§ 3.° Para essa eleigao nao haverd incompatibilidades.
§ 4.° Goncluida clla, o Congresso dard por terminada a sua missdo constituinte, e, separando-se em Camara e Senado, encetard o exercicio de suas funegbes normaes a 15 de junho
do corrente anno, nao podendo em hypothese alguma ser dissolvido.
§ 5.°

No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos trabalbos preparatorios, dis-

criminard o Senado o primeiro

e segundo tergo de seus membros, cujo mandate ha de cessar

no termo do primeiro e do segundo triennios.
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§ 6.°

Essa discrimina^uo effecf.uar-se-ha em tres listas, correspondentes aos trcs torsos

graduando-se os Senadorcs do cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua votagSo
respecliva, de modo que se distrihua ao tergo do ultimo triennio o primeiro votado no Districto
Federal e em

cada um dos Estados, e aos dois tergos seguintes os outros dois nomes na

escala dos suffragios oblidos.
§

7.o Em

caso de empate, considerar-se-hao favorecidos os mais vellios,

decidindo-se

por sorteio, quando a idade for igual.
Art. 2.°
0 Estado que ate ao fim do anno de 1S92 nuo houver decretado a sua Constiluigao, serd
submetfido, por aclo do Congresso, a de um dos outros, que mais conveniente a essa adaplagao
parecer, atb que o Estado sujeito a esse regimen a reforme, pelo process© neila determinado
Art. 3.o
A' proporc3o que os Estados se forem organizando, o Governo Federal entregar-lhes-ha a
administragao dos servigos, que pela Conslituigao Hies competirem, e liquidard a responsabilidade da adminislrocao federal no locanle a esses servigos e ao pagamenlo do pessoal respeclivo.
Art. 4.°
Emquanto os Estados se occuparem em regularisar as despezas, durante o period© de organizagao dos seus servigos, o Governo Federal abrir-lhes-ba para esse fim

creditos especiaes,

segundo as condigoes estabelecidas por lei.
Art. 5.°
Nos Estados que se forem organizando, entrard em vigor a classiflcagSo das rendas estabelecida na ConslituigSo.
Art. 6.°
Nas primeiras nomeagoes para a magistratura federal e para a dos Estados serao preferidos os juizes de direito e os desembargadores de mais nota.
Os que nao forem admittidos na nova organizacao judiciaria, e liverem maisde 30 annos de
exercicio, serao aposentados com todos osseus vencimentos.
Os que tiverem menos de 30 annos de exercicio continuarao a perceber seus ordenados, at6
que sejom aproveitados ou aposentados com ordenado correspondente ao tempo de exercicio.
As despezas com os magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serao pagas pelo
Governo Federal.
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Art. 7.°
E'concedida a D. Pedro de Alcantara, ex-imperador do Brasil, uma pensilo que, a conlardelS
de novembro do 1889, garonta-lbe, por todo o tempo de sua vida, snbsistencia decenle. 0 Congresso
ordinario, em sua primeira reuniao, fixard o quantum desta pensao.
Art. 8.°
O Governo Federal adquirird para NaQdo a casa em que falleceu o Dr. Benjamin Constant
Botelho de MagalhSes e nella mandord collocor uraa lapide em homenagem d memoria do grande
patriota — o Fundador da Republico.
Paragrapbo unico. A viuva do mesmo Dr. Benjamin Constant terd, emquanlo viver, o usofructo da casa mencionada.

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento o execugao
desta Constituicao pertencorem, quo a oxecutem e faqam executar e obsorvar del o inteiramonto como nella se contem.
Pablique-so o campra-se em todo o torritorio da Nacao,
Sala das sesSoes do Congresso Nacional Constituinte na cidade do Rio de Janeiro,
em vinte e quatro do fevoroiro do mil oitocentos o noventa o um, torceiro da Ropublica.
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