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A presente edição da Constituição da República
e da Constituição do Estado de Minas Gerais, com as
respectivas Leis Constitucionais que as modificam,
decorre de medida determinada pela anterior Co-
missão Executiva, que a atual efetivou, inclusive au-
torizando tiragem maior.

Carecendo a bibliografia mineira de trabalho
semelhante, esta publicação supre uma deficiência,
possibilita a comparação dos textos, divulga o conhe-
cimento de normas jurídicas básicas, e dá a dimensão
do processo político e social do Estado e do País ex-
presso nas modificações dos textos.

O índice remissivo que a acompanha, elaborado
segundo método moderno, facilitará ao consulente a
busca da matéria.

O volume é destinado aos legisladores e aos se-
tores que, em razão de suas atividades, devem estar
em constante manuseio com as leis maiores.

A Mesa Diretora registra seu agradecimento ao
pessoal de sua Secretaria que, com dedicação e com-
petência, encarregou-se desta edição.

Deputado lorge Vargas
Presidente da Assembléia Legislativa

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .. MG
Procuradoria



ME
31t.<,4 (?15. t) 1'{9ft 7"
f16"b 3 c..

1965

CONSTITUiÇÃO

DO

ESTADO DE MINAS GERAIS



-3

Nós, os representantes do povo mineiro, em Assembléia
Constituinte, invocando a proteção de Deus, decretamos e promul-
gamos a seguinte

CONSTITUIÇAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TITULO I

Da Organização do Estado

Art. 1.0 O Estado de Minas Gerais, parte integrante e inseparável
da República dos Estados Unidos do Brasil, exerce em seu território os po-
dêres que lhe são atribuldos pela Constituição Federal.

Art. 2.° Os podêres poIlticos do Estado são o Legislativo, o Execu-
:avo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.

~ ~.o O cidadão investido na função de um dêles não poderá exercer
a de antro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

~ 2.° ~ vedado a qualquer dos podêres delegar atribuições.

TITULO II

Do Poder Legislativo

CAPITULO I

Da Assembléia Legislativa

Art. 3.° O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia Legislativa.
Art. 4.° A Assembléia Legislativa compõe-se de Deputados, represen-

tantes do povo mineiro, eleitos, na forma da lei, para um perlodo de qua-
tro anos.

PaI ágrafo único. A eleição dos Deputados Estaduais coincidirá com
a dos Feder"lis.

Art. 5.° ~ de setenta e dois o número de Deputados à Assembléia
Legislativa, podendo ser aumentado em lei, após as revlsoes censitárias, de
modo que corresponda, no aumento, a um por duzentos e cinqüenta mil
habitantes.

Art. 6.° São requisitos de elegibilidade para a Assembléia Legislativa:
I - ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números I e lI);
II - estar no exerclcio dos direitos poIlticos;
III - ser maior de vinte e um anos.
Art. 7.° São inelegíveis para a Assembléia Legislativa as pessoas

mencionadas nos arts. 138 e 139, número V, e 140, número lI, da Constituição
Federal, respeitado o disposto no parágrafo único do referido artigo 139.

Art. 8.° A Assembléia Legislativa reunlr-se-á, ordinàriamente, na
Capital do Estado, independentemente de convocação, a quinze de março
de cada ano e funcionará até quinze de setembro. (.) ( •• ) (••• )

~ 1.0 Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria
absoluta, poderá reunir-se, temporàriamente, em qualquer cidade do Estado.

( .) Vide Lei Constitucional n.o 1
( •• ) Vide Lei Constitucional n.o 5.
(••• ) Vide Lei Constitucional n,o 7,
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f 2.° A convocação será feita pela Mesa, ad-referendum da Assembléia.
~ 3.° A sessão da Assembléia Legislativa poderá ser prorrogada me-

diante requerimento fundamentado de um têrço de seus membros, com
aprovação da maioria absoluta.

Art. 9.° A convocação extraordinária da Assembléia Legislativa so-
mente poderá verificar-se, com declaração prévia de motivos:

I - por solicitação do Governador;
II - por iniciativa de um têrço dos Deputados;
III - pelo Deputado, na hipótese do art. 17, !l 1.0.
Art. 10. Sempre que o requerer um têrço de seus membros, com

aprovação da maioria dos presentes, a Assembléia Legislativa criará comis-
sões de inquérito para se apurarem fatos determinados e concernentes ao
interêsse público.

Parágrafo único. Na constituição das comlssoes, assegurar-se-á,
quanto possivel, a representação proporcional dos partidos.

Art. 11. Mediante requerimento de um têrço de seus membros, ou
de qualquer de suas comissões, e deliberação da maioria, a Assembléia Le-
gislativa pode convocar qualquer Secretário de Estado, para, pessoalmente,
prestar informações acêrca de assunto pre determinado.

Parágrafo único. A falta de comparecimento do Secretário, sem jus-
tificativa aprovada pela Assembléia, importa crime de responsabilidade.

Art. 12. Designará a Assembléia Legislativa, ou suas comissões, dia
e hora para ouvir o Secretário de Estado que lhes queira prestar esclareci-
mento ou solicitar providências.

Art. 13. A Assembléia Legislativa receberá em sessão previamente
designada o Governador do Estado, sempre que êste manifestar propósito de
expor, pessoalmente, assunto de interêsse público.

Art. 14. As deliberações da Assembléia Legislativa, salvo disposição
em contrário, serão tomadas por maioria de votos, presente mais de metade
de seus membros.

Art. 15 O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos 110

art. 17 e seu !l 1.0, art. 20, números I, II e III, art. 25, números V, VI, VII,
VIII, IX e XI, art. 30, !l 4.°, art. 37, !l 1.0, art. 54 e art. 74, número 1.

Art. 16. No exercício do mandato, o Deputado é invioláv.el por suas
opiniões, palavras e votos.

Art. 17. Desde a expedição do diploma até a instalação da legisla-
tura seguinte, o Deputado não poderá ser prêso, salvo na flagrância de cri-
me inafiançável, nem processado criminalmente, sem prévia licença da maio-
ria absoluta da Assembléia Legislativa.

S 1.0 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos de investi ..
gações policiais serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Assem-
bléia, para que esta resolva sôbre a prisão e autorize, ou não, a formação
da culpa.

!l 2.° O Deputado prêso em flagrante poderá, independentemente de
deliberação da Assembléia, optar pelo julgamento imediato, sem prejuízo
do de outros acusados.

!l 3.° A imunidade estende-se ao primeiro suplente.
Art. 18. O Deputado perceberá, anualmente, ajuda de custo, paga

no inicio da sessão, e subsidio pecuniário, fixados pela Assembléia, no fim
de cada legislatura. (.) (U).

Vide Lei Constitucional D.o 5.
Vide Lei Constitucional n.o 10
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Pará"'rafo único. O subsídio será dividido em duas partes: uma, fix'l,
que se pa~ará em duodécimos, no decurso do ano; outra, variável, corres-
pondente ao comparecimento às sessõe~.

Art. 19. Nenhum Deputado poderá:
I - desde a expedição do diploma:
a) celebrar contrato com pessoa juridica de direito público, entida-

de autárquica, sociedade de economia mista, salvo quando o contrato obede-
cer a normas uniformes;

b) aceitar nem exercer comissão ou emprêgo remunerado de pessoa
jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mis-
ta ou emprêsa concessionária de serviço público;

II - desde a posse:
a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor decor-

rente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada;

b) ocupar cargo público de que seja demissível ad-nutum;
c) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público;
d) exercer outro mandato legislativo, seja federal, estadual, ou mu-

nicipal.
Art. 20. Perderá o mandato o Deputado que:
I - infringir o disposto em qualquer dos incisos do artigo anterior;
II - faltar às reuniões, sem licença, por mais de dois meses consecu-

tivos;
III - tiver procedimento incompatível com o decôro parlamentar, de-

clarado pelo voto de dois terços da Assembléia.
Parágrafo único. Ao Deputado será assegurada ampla defesa.
Art. 21. Com prévia licença da Assembléia Legislativa, pOderá o De-

putado desempenhar missão diplomática de caráter transitório, ou partici-
par, fora do Pais, de congressos, conferências e missões culturaIs.

Art. 22. Não perde o mandato o Deputado investido na função de
Interventor, Ministro de Estado ou Secretário de Estado.

Art. 23. No caso do artigo anterior e no de licença, será convocado
o suplente.

Parágrafo único. Não havendo suplente para preencher a vaga, o Pre-
sidente da Assembléia Legislativa comunicará o fato à autoridade compe-
tente, a fim de que se providencie a eleição, salvo se inferior a nove meses
o periodo restante. O Deputado eleito exercerá o mandato até o fim da le-
gislatura.

CAPITULO II

Das Atribuições da Assembléia Legislativa

Art. 24. Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Gover-
nador, fazer, modificar e revogar as leis e, especialmente:

I - orçar a receita e fixar a despesa do Estado;
II - votar os tributos próprios do Estado, regular sua arrecadação e

distribuir-lhe as rendas;
III - determinar o efetivo da Fôrça Policial;
IV - deliberar sôbre a divisão e a organização judj('iária;
V - organizar o Ministério Público;
VI - autorizar aquisição e alienação de bens pelo Estado; (*)

Vide Lei Constitucional n.0 1.



CAPITULO V

Do Orçamento

Art. 27. Cabe a iniciativa das leis, ressalvados os casos de compe-
tência exclusiva:

I - ao Governador;
II - a qualquer membro ou comlssao da Assembléia Legislativa;
III - às Cãmaras Municipais, em número de dez, no mínimo;
IV - aos eleitores, em número de dez mil. pelo menos.
Art. 28. Salvo quando precedido de Mensagem do Governador, qual-

quer projeto de lei, que importe acréscimo de despesa, terá suspens? o an-
damento após a primeira discussão, até que seja aprovada a receIta cor-
respondente.

Art. 29. Ressalvada a competência da Assembléia Legislativa e dos
Tribunais Estaduais, no que concerne aos respectivos serviços administra-
tivos, compete exclusivamente ao Governador a iniciativa das leis qu~ criem
empregos em serviços existentes, aumentem vencimentos ou determmem o
efetivo da Fôrça Policial.

Art. 30. Aprovado o projeto de lei pela Assembléia Legislativa, será
enviado ao Governador para sanção e promulgação.

~ 1.0 Se o Governador considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interêsse público, vetá-lo-á total ou par-
cialmente, dentro de dez dias, contados daquele em que o receber, e o de-
volverá à Asembléia, com os motivos do veto.

~ 2.° Se a sessão legislativa já estiver encerrada, o projeto e os mo-
tivos do veto serão publicados no órgão oficial.

~ 3.° O silêncio do Governador no decêndio importa sanção.
~ 4.° Devolvido o projeto à Assembléia Legislativa, com os motivos

do veto, será êste submetido a discussão única, com parecer ou sem êle,
dentro de trinta dias, contados da devolução ou da reabertura dos trabalhos,
considerando-se aprovado, se obtiver voto de dois terços dos presentes.

~ 5.° O parecer, a que se refere o parágrafo anterior, será dado, den-
tro de oito dias, por uma comissão composta de cinco membros, eleita pela
Assembléia.

~ 6.° Rejeitado o veto, será o projeto novamente enviado ao Gover-
nador e, se não fôr promulgado dentro de quarenta e oito horas, o Presi-
dente da Assembléia Legislativa o fará, em igual prazo.

Art. 31. As resoluções legislativas serão promulgadas pelo Presiden-
te da Assembléia, dentro do prazo de quarenta e oito horas, contado da
aprovação.

Art. 32. Só mediante proposta da maioria absoluta da Assembléia,
os projetos de lei rejeitados poderão renovar-se na mesma sessão legislativa.
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CAPITULO IV

Das Leis e Resoluções

III - conceder licença ao Governador para se ausentar do Estado
49) .
~ 2.° São inelegíveis para o período seguinte os membros da Comissão.

(art.

Da Comissão Permanente
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CAPITULO III

,
VI! - decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pública;
VI!I - criar e suprimir empregos públicos, discriminando-lhes atri-

buições e fixando-lhes vencimento .•;
IX - regular a divisão administrativa e a organização dos Municípios;
X - autorizar concessões:
XI - decretar a intervenção nos Municípios (art. 102, ~ 1.0);
XI! - legislar sôbre licença e aposentadoria;
XIII - mudar temporàriamente a sede do Govêrno, na eventualidade

de o exigir a segurança das instituições;
XIV - legislar supletiva ou complementarmente nos casos do artigo

5.°, número XV, letras b, c, d, t, h, j, I, o e T, da Constituição Federal.
Art. 25. Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
I - dispor sôbre sua organização, elaborando e promulgando o res-

pectivo regimento;
II - eleger sua Mesa e regular a polícia interna;
lI! - nomear os funcionários de sua Secretaria, fixando-lhes os ven-

cimentos;
IV - empossar o Governador e o Vice-Governador, conhecer de sua

renúncia e conceder licença ao primeiro, não só para interrupção do exer-
cício de suas funções como para se ausentar do Estado;

V --' conceder licença para o processo do Governador, nos crimes co-
muns, bem como processá-lo e julgá-lo. nos de responsabilidade;

VI - processar e julgar os Secretários de Estado, nos casos de co-de-
linqüência com o Governador, em crimes de responsabilidade;

VII - suspender, durante o processo, ou cassar, após o julgamento,
o mandato do Governador, nos crimes de responsabilidade;

VIII - julgar as contas do Governador;
IX - solicitar a intervenção federal;
X - prorrogar suas sessões;
XI - aprovar a escolha dos membros do Tribunal de Contas, do Pro-

curador Geral do Estado e do Interventor no Município:
XII - autorizar acordos com a União, outros Estados e Municípios,

inclusive dêstes entre si;
XIII - fixar a ajuda de custo dos Deputados, bem como o subsidio

dêstes e os do Governador e Vice-Governador.

Art. 26. 'No fim de cada sessão ordinária, a Assembléia Legislativa
elegerá uma comissão de dezoito membros, que a representará no recesso
das atividades parlamentares, sendo seu Presidente o da Assembléia (art.
10, parágrafo único). ( .) .

~ 1.0 Além de outras atribuições, incumbir-lhe-á, sempre ad refe-
rendum da Assembléia:

I - elaborar projetos de lei;
I! - resolver sôbre pedidos de licença para prisão ou processo de De-

putados;

(*) Vide Lei Constitucional 0.0 5.
Art. 33. O Orçamento será uno, incorporando-se à Receita, obrigatb-

riamente, tôdas as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discrlmi-
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nadamente na Despesa as dotações necessárias ao custeío de todos os servi-
ços públicos.

!i 1.0 A lei de Orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão
da Receita e à fixação da Despesa para os serviços anteriormente criados,
excetuando-se:

I - a autorização para abertura de créditos suplementares e operações
de crédito por antecipação de Receita;

II -:- a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit.
~ 2.° O Orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma, fi-

xa, que não pOderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra, va-
riável, que obedecerá a rigorosa especialização.

~ 3.° Figurarão no Orçamento a receita e a despesa dos serviços
industriais.

Art. 34. A fiscalização financeira das autarquias e demais órgãos
autônomos será feita na forma da lei.

Art. 35. Se o Orçamento não fôr enviado à sançã') até trinta de
agôsto, prorrogar-5e-á, para o exercício seguinte, o em vigor. (.).

Art. 36. São vedados o estôrno de verbas, a concessão de créditos
ilimitados e a abertura, sem autorização legislativa, de crédito especial.

Parágrafo único. A abertura de crédito extraordinário admitir-se-á
somente por necessidade imediata ou imprevista, em caso de guerra, como-
ção intestina ou calamidade pública.

TITULO 11I

Da Fiscalização de Contas

Art. 37. li: instituído um Tribunal de Contas, com sede na Capital e
jurisdição em todo o Estado.

~ 1.0 Seus membros, em número de cinco, serão nomeados pelo Go-
vernador, dentre cidadãos de reconhecida idoneidade moral e notório saber
jurídico ou comprovada experiência de negócios públicos, maiores de trinta
anos, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa.

~ 2.° De acôrdo com as necessidades do serviço, poderá ser aumenta-
do o número de membros do Tribunal de Contas, mediante representação
deste ao poder competente.

Art. 38. Os membros do Tribunal de Contas terão os mesmos direi-
tos, garantias, prerrogativas, impedimentos, incompatibilidades e vencimen-
tos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 39. Os membros do Tribunal de Contas, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal de Justiça.

Art. 40. Serão registrados dentro de quinze dias, no Tribunal de
Contas, todos os atos e contratos referentes a obras públicas e quaisquer
operações que envolvam ônus para o Tesouro, depois da autorização do Go-
vernador e assentamento na Secretaria das Finanças.

~ 1.0 :l!:sses atos e contratos serão exeqüíveis somente depois de re-
gistrados, sendo recusado o registro quando deles não constar, com a desig-
nação do crédito para despesa, a disposição de lei em que se fundarem.

~ 2.° Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quan-
do a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se, após des-

(0) Vide Lei Constitucional n.0 1.

~~._-
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pacbo do Governador ao Estado, registr.~, sob .rese.rva, do Tribunal de Con-
tas e recurso ex-officio para a Assemblela Legislativa.

Art. 41. Compete ao Tribunal de Contas, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas e~ ~ei: _

I - fiscalizar a admmlstraçao financeira do Estado, Municípios, au-
tarquias e órgãos autônomos; ., ..

II - julgar as contas dos responsáveis por dmhelros pubhcos, salvo
as prestadas pelo Governador (art. 25, número VIII); _ ..

III - julgar da regularidade e legalidade da execuçao orçamentan8,
bem como de tôdas as contas da administração, mediante balancetes men-
sais, que lhe serão remetidos pelo Governador;

IV - opinar sôbre os balanços anuais, assim como sôbre as contas do
Governador que devam ser apresentadas à Assemblé~a;

V - julgar os recursos, interpostos pelo prefeito o~ .v~reador, de atos
e decisões referentes à administração financeira do MumclplO;

VI - propor ao Governador ou à Assembléia Legislativa as provide~-
cias que julgar necessárias à boa execução das leis que envolvam matéria
econômica ou financeira;

VII - representar ao Governador sôbre a intervenção nos negócios
municipais, nos casos do art. 101, números I e 11; .. _

VIII - emitir parecer prévio e registrar os emprestlmos ou ope.raç~es
de crédito realizados pelo Estado ou Município, fiscalizando-lhes a aphcaçao.

Parágrafo único. O Tribunal opinará, no prazo de _trinta dias, sô~re
as contas a que se refere o número IV do artigo. Se lhe nao houverem sido
enviadas no prazo da lei, comunicará o fato à Assembléia, para os fins ~c
direito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório do exercl-
cio encerrado.

TITULO IV

Do Poder ExecuUvo

CAPITULO I

Do Governador e do Vice-Governador

Art. 42. O Poder Executivo é exercitado pelo Governador do Estado.
Art. 43. Substitui o Governador, no caso de impedimento, e sucede-

lhe, no de vaga, o Vice-Governador.
Art. 44. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos simultânea-

mente, em todo o Estado, cento e vinte dias antes de terminar o período go-
vernamental.

Art. 45. São condições de elegibilidade para os cargos de Governa-
dor e Vice-Governador:

I - ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números 1 e 11);
II - estar no exercício dos direitos pollticos;
111 - ser maior de trinta anos.
Art. 46. O Governador e o Vice-Governador exercerão o cargo por

cinco anos, não podendo' ser reeleitos para o período seguinte.
~ 1.0 Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador,

e no de vaga dos cargos, quando a mesma se der no último ano do man-
dato" serão chamados, sucessivamente, ao exercício, o Presidente e o VicE'-
Presidente da Assembléia Legislativa.
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~ 2.0 Quando as vagas se derem dentro dos primeiros quatro anos
do mandato, proceder-se-á à eleição sessenta dias depois de aberta a úl-
tima delas.

Art. 47. O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante
a Assembléia Legislativa ou, se esta não estiver reunida, perante o Tribu-
nal Regional Eleitoral.

Parágrafo único. No ato da posse, o Governador prestará o seguinte
compromisso:

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a
Constituição do Estado, observar as leis e desempenhar, com lealdade, as
funções de Governador do Estado de Minas Gerais." .

Art. 48. Decorridos trinta dias da data fixada para a posse, cOl,si-
dera-se renunciado o cargo, se o Governador ou Vice-Governador não lhe
houver assumido o exercício, salvo motivo de fôrça maior, reconhecido pela
Justiça Eleitoral.

Art. 49. O Governador residirá na Capital, não podendo, sem per-
mlssao da Assembléia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de oito
dias consecutivos, sob pena de perda do cargo.

Art. 50. O Governador e o Vice-Governador do Estado perceberão
os subsidias fixados pela Assembléia Legislativa, no último ano da legisla-
tura anterior.

CAPITULO 11

Das atribuições do Governador

Art. 51. Compete, privativamente, ao Governador:
I - representar o Estado;
11 - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decre-

tos e regulamentos para sua fiel execução;
III vetar, nos têrmos do art. 30, ~ 1.0, os projetos de lei;
IV - prover, nos têrmos desta Constituição, os cargos civis e mili-

tares;
V - nomear e demitir livremente os Secretários de Estado;
VI - solicitar a convocação extraordinária da Assembléia Legislativ!l;
VII - enviar à Assembléia Legislativa projetos de lei devidamente

fundamentados;
. VIII - remeter Mensagem à Assembléia Legislativa, na sua sessão
lI~a~gu.ral, dan~o-lhe conta da situação do Estado e solicitando-lhe as pro-
VidenCias que Julgar necessárias;

IX - prestar anualmente à Assembléia Legislativa, dentro de sessen-
ta dias, após a sua abertura, as contas relativas ao exercício anterior'

X -:- enviar a propo~ta de orçamento à Assembléia Legislativa,' até
sessenta dias antes de termmar o prazo de sua sessão ordinária' (*)

XI - exercer, diretamente ou por intermédio de órgãos de alto co-
mando, a chefia da Fôrça Policial;

XII - suspender os atos e resoluções declarados, pelo poder compe-
tente, contrários à Constituição e às leis;

XIII - executar, nos Municípios, a intervenção, proporcionando ao
Interventor os meios necessários de ação;

XIV - pedir a intervenção federal, nos têrmos da Constituição Fe-
deral; .

(*) Vide Lei Constitucional n.o 1.

-u-
xv _ praticar os atos que visem a resguardar o interêsse público,

quando impllcita ou explicitamente, não reservados a outro poder.
Árt. 52. Compete ao Governador, ad-referendum da Assembléia Le-

gislativa, celebrar com a União, com outros Estados ou com Municipios,
acordos para coordenação de serviços de interêsse comum.

Art. 53. Compete igualmente ao Governador, após a autorização da
Assembléia Legislativa, contrair empréstimo externo ou interno, observado,
quanto ao primeiro, o disposto na Constituição Federal.

CAPITULO I I I

Da responsabilidade do Governador

Art. 54. O Governador será submetido a processo e julgamento, nos
crimes de responsabilidade, perante a Assemj>léia Legislativa e, nos co-
muns, perante o Tribunal de Justiça, depois de declarada a procedência da
acusação pelo voto da maioria absoluta da Assembléia.

Parágrafo único. Declarada a procedência da acusação, ficará o Go-
vernador suspenso de suas funções.

Art. 55. Constituem crimes de responsabilidade os atos do Gover.
nadar, definidos em lei, que atentarem contra:

I - a integridade nacional e a existência do Estado;
II - a Constituição Federal, a do Estado e as leis;
III - o livre exercicio do Poder Legislativo e do Judiciário e a au-

tonomia municipal;
IV - o gôzo e o exercicio dos direitos politicos, individuais e sociais;
V - a segurança do Estado;
VI - a probidade na administração;
VII - a guarda e o emprêgo dos dinheiros públicos;
VIII - o cumprimento das decisões judiciárias.

CAPITULO IV

Dos Secretários de Estado

Art. 56. O Governador é auxiliado pelos Secretários de Estado.
~ 1.0 Haverá tantas Secretarias quantas a lei criar.
~ 2.0 São condições essenciais para a investidura no cargo de Se-

cretário:
I - ser brasileiro (Constituição Federal, art. 129, números I e 11);
11 - estar no exercicio dos direitos políticos;
111 - ser maior de vinte e cinco anos.
Art. 57. Além das atribuições definidas em lei, compete ao Secretário:
I - referendar os atos do Governador;
11 - expedir instruções e outros atos necessários à boa execução das

leis e regulamentos;
III - apresentar ao Governador, no primeiro trimestre de cada ano,

relatório minucioso do serviço a seu cargo;
IV - prestar à Assembléia Legislativa, por escrito, as informações

solicitadas sôbre assuntos concernentes à respectiva Secretaria;
V - comparecer à Assembléia Legislativa, nos casos e para os fins

lndicados nesta Constituição.
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Pa.rágrafo. único. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os
SecretárIos serao processados e julgados pelo Tribunal de Justiça e. nos
conexos com os do Gov~rnador, pela Assembléia Legislativa.
. Art.?8. As funçoes de Secretário são incompatíveis com o exercí-

CIO de quaIsquer outras, tendo êles os mesmos impedimentos dos Deputa-
dos (art. 22).

TITULO V

Do Poder Judiciário

CAPITULO I

Disposições preliminares

Art. 59. O Poder Judicia"rl'o " 'de exercI o pelos seguintes órgãos:
I - Tribunal de Justiça;
11 - Juízes de Direito;
III - Juízes Municipais;
IV - Juízes de Paz"
V - Tribunal e Co~selhos MUltares;
VI - Tribunal do Júri;
VH - Tribunais e Juíz~s que forem instituídos em lei.

b dArt. 60. S~lvo as restrIções expressas nesta Constituição, os Desem-
ar~a ores do .TrIbunal de Justiça e os Juízes de Direito e Municipais go

zarao das segumtes garantias: -
. . I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo •Judiciária; senao por sentença

bl' H - inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interêsse pú

b
ICO,recon~ecido pelo voto de dois terços dos membros efetivos do Tri=
unal SuperIor competente;

. IH - irredutibilidade de vencimentos que, todavia fl'cam
aos Impostos gerais. ' sujeitos

~ .1.0 ~ aposentadoria será compulsória aos setenta anos de Idadl!
ou por Invalidez comprovada, e facultativa, após t . t '
contados na forma da lei. rm a anos de serviço.

. ~ 2
t
.0 '?- apos~ntadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada com

vencunen os mtegrals.

com a:ri~;içõ~s ~~~~~ci;dade não se estenderá obrigatoriamente a juízes
. I a as ao preparo de processo e a substituições de juí-

zes Julgadores, salvo após dez anos de efetivo exercício no cargo
Art. 61. 1l: ved.ado ao juiz, sob pena de perda do cargo: .

g~~it~L~~i:e:c:~g~~~~O q:e~u~~ár~~sPeo~~~~:i~~\ ~u~:a:r p~~~~:tosf~~~~~

H - receber, so? qualquer pretexto, percentagens
tas a seu despacho e Julgamento; nas causas sujei-

1I1 - exercer atividade político-partidária.
Art. 62. Compete aos Tribunais:
I - eleger seu presidente e demais órgãos de direção'

vendo ~h;; oelaborar seus regimentos e organizar os serviços ;uxiliares pro
- s cargos na forma da lei e be' ' •

petente a criação ou extinção de carg~s em/ssU?, Pdropor ao ~oder com.
mentos; lXaçao os respectivos venci-
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IH - conceder licença e férias aos seus membros, juízes e serven-
tuários que lhes forem imediatamente subordinados;

IV - exercer as funções que lhes foram atribuídas pelas leis de pro-
cesso e de organização judiciária.

Art. 63. O ingresso na magistratura vitalicia dependerá de concurso
de provas, organizado pelo Tribullal de Justiça, com a colaboração do Con-
selho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo-se a indicação
dos candidatos, sempre que possível, em lista tríplice.

Parágrafo único. Na organização da lista triplice para o ingresso na
carreira de Juiz de Direito, será assegurada preferência ao Juiz Municipal,
em igualdade de condições com outro candidato.

Art. 64. A promoção dos juízes far-se-á de entrância a entrância,
por antigüidade e por merecimento, alternadamente, e, no segundo caso,
dependerá da lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça. Igual pro-
porção observar-se-á no acesso ao Tribunal de Justiça, ressalvando o dis-
posto no art. 68. Para isso, nos casos de merecimento, a lista tríplice com-
por-se-á de nomes escolhidos dentre os juízes de direito de qualquer en-
trância. Em se tratando de antigüidade, que se apurará na última entrân-
cia. o Tribunal resolverá preliminarmente se deve ser indicado o juiz mais
antigo, e se êste rôr recusado por três quartos dos desembargadores, repe-
tir-se-á a votação com relação ao imediato, e assim por diante, até fi-
xar-se a indicação. Somente após dois anos de efetivo exercício na respec-
tiva entrância, pOderá o juiz ser promovido.

Art. 65. Em caso de mudança da sede do juízo, é facultado ao seu
titular remover-se para a nova sede, ou para comarca de igual entrância, ou
pedir disponibilidade com vencimentos integrais.

Parágrafo único. Quando a comarca fôr classificada em entrância
mais elevada, terá o respectivo juiz as mesmas faculdades do artigo, no
que lhe forem aplicáveis .

Art. 66. Serão inalteráveis a divisão e a organização judiciária, den-
tro de cinco anos da data da lei que as estabelecer, salvo proposta moti-
vada do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. A divisão judiciária será feita ao mesmo tempo
que a administrativa, com a qual deverá coincidir, tanto quanto possível.

CAPITULO 11

Dos Tribunais e Juizes

Art. 67. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em
todo o Estado, compor-se-á de vinte e um Desembargadores. Só mediante
proposta do próprio Tribunal, poderá êsse número ser alterado.

Art. 68. Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto dos lu-
gares será preenchido por advogados e membros do Ministério Público, de
notório merecimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de
prática forense. Para cada vaga, o Tribunal, em sessão e escrutínios se-
cretos, votará lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério Público,
a vaga seguinte será preenchida por advogado.

Art. 69. Os vencimentos dos Desembargadores não poderão ser in-
feriores aos que percebem, a qualquer título, os Secretários de Estado.

~ 1.0 Os vencimentos dos juízes de direito serão fixados em quan-
tia, cuja diferença não exceda vinte e cinco por cento de uma para outra
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entrância, atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos de se.
tenta e cinco por cento dos vencimentos dos Desembargadores.

~ 2.° Os juízes municipais, que se constituirão em carreira autôno-
ma, perceberão, no mínimo, dois têrços dos vencimentos dos juizes de di-
reito da comarca em que servirem, excetuados os de têrmos anexos, cujos
vencimentos corresponderão a noventa e cinco por cento dos que perce-
berem os juízes de direito da comarca de entrância menos elevada.

Art. 70. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I - declarar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a In-

constitucionalidade da lei ou ato do poder público;
11 - processar e julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade.

os juízes vitalícios, membros do Ministério Público, Secretários de Estadó
e Chefe de Policia;

111- processar e julgar, nos crimes comuns, o Governador do Estado.
Art. 71. Os juízes de paz e seus suplentes serão eleitos simultânea-

mente com os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos municipais, servindo pelo
mesmo tempo dêsses.

Parágrafo único. Os juizes de paz terão atribuições judiciárias de
substituição para os despachos de expediente, competência para a habilita-
ção e celebração de casamentos e outros atos previstos em lei.

Art .. 72. A Justiça Militar do Estado será organizada em lei, respei-
tando o dIsposto na Constituição Federal.

CAPITULO m

Da Corregedoria de Justiça

Art. 73. A lei organizará a Corregedoria de Justiça, com jurisdição
disciplinar para todos os graus de hierarquia judiciária, inclusive serven-
tuários da Justiça.

~ 1.0 O corregedor terá as mesmas garantias e direitos dos juízes
vitaliclos. .

li 2.° Do Conselho Disciplinar de Justiça, que terá sua sede na Ca-
pital do Estado, destinado a conhecer, em grau d2 recurso dos atos e de-
cisões dos corregedores, farão parte, obrigatoriamente, peld menos um ad.
\'ogado e um membro do Ministério Público.

II _ Pelos Subprocuradores Gerais do Estado, cujos vencimentos cor-
responderão a dois terços, no mínimo, dos percebidos pelo Chefe do Mí-
nistérlo Público;

rn - pelos Curadores;
IV - pelos Promotores de Justiça;
V _ peios órgãos auxiliares que a lei criar, sem prejuízo da carreira.
Art. 75. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á me-

diante concurso de provas. Após dois anos de exercicio não poderá o Pro-
motor de Justiça ser demitido senão em virtude de sentença judiciária, ou
processo administrativo em que se lhe faculte ampla defesa. Sua remoção
somente poderá verificar-se mediante representação motivada do Procura-
dor Geral do Estado, com fundamento em conveniência do serviço.

~ 1.0 A promoção dos promotores de justiça e dos curadores far-se-á
de entrância a entrância, por antigüidade e por merecimento, alternada-
mente, e, no segundo caso, dependerá de lista tríplice, organizada por uma
comissão de que participará o Procurador Geral e que será regulada por lei.

~ 2.0 A lista tríplice de merecimento, organizada pela Comissão pre-
vista no parágrafo anterior, para acesso ao cargo de Subprocurador Geral,
compor-se-á de nomes p.~colhidos dentre os promotores e curadores de
qualquer entrância. No caso de antigüidade, apurada na última entrância,
a Comissão resolverá se deve ser indicado o Promotor ou o Curador mais
antigo e, se houver recusa por três quartos de seus membros, repetir-se-á
a votação relativamente ao imediato e assim por diante, até se fixar a in-
dicação.

~ 3.0 Os vencimentos dos Curadores e Promotores serão fixados em
quantia nunca inferior a dois terços do que percebem os Juízes de Direito
perante os quais servirem.

~ 4.0 O cargo de Curador é equiparado, para todos os efeitos, ao do
Promotor de Justiça da comarca em que servir.

Art. 76. É vedado aos membros do Ministério Público, sob pena dp
perda do cargo, exercer atividade político-partidária.

Art. 77. O Ministério Público será organizado em lei.

TITULO VII

Do Municfpfo

TITULO VI

. Do Ministério Público

(*) Vide Lei Constitucional n.o 1.

Art. 78. Administrativamente, o Estado se divide em Municipios e
êstes em distritos .

Parágrafo único. A sede do Município lhe dá o nome e tem a ca-
tegoria de Cidade. O Distrito designar-se-á pelo nome da respectiva sede,
que terá a categoria de Vila.

Art. 79. Os Municipios serão organizados em lei.
Art. 80. São condições essenciais para a criaçãc do Municipio: (0)
I - população mínima de dez mil habitantes;
II - renda anual mínima de cem mil cruzeiros;
111 - existência, na sede, de, pelo menos, duzentas moradias, edifi-

cios com capacidade e condições para o Govêrno Municipal, instrução pú-
blica, pôsto sanitário e matadouro, bem como terreno para cemitério.

Parágrafo único. Satisfeitas as condições, é obrigatória a criação
do Municipio.

e dez de práticater. pelo menos, trinta e cinco anos de idade

Art. 74. O Ministério Público é exercido:
I - pelo Procurador Geral do Estado, Chefe do Ministério Público

que exercerá o cargo enquanto bem servir, sendo nomeado pelo Governa:
dor, com aprovação da Assembléia Legislativa.

li 1.0 São condições para investidura no cargo de Procurador Geral:
a) ser brasileiro;
b) ser bacharel em direito, de notório saber jurídico e idoneidade

moral;
c)

forense.
~ 2.° O Procurador Geral do Estado terá os mesmos vencimentos

dos Desembargadores.



'II,
li

-18-

Art. 81. São condições essenciais para a criação do DistrIto:
I - população minima de três mil habitantes;
11 - renda anual mfnima de dez mil cruzeiros;
111 - existência, na sede, de, pelo menos, cinqüenta moradias, edifí-

cios para instrução e terreno para cemitério.
Art. 82. Os Municípios, inclusive o da Capital, e os das estâncias

hidrominerais naturais, mesmo quando beneficiados pelo Estado, ou pela
União, são autônomos em tudo que respeite ao seu peculiar interêsse e,
especialmente, quanto:

I - à escolha, por votação direta e secreta, do Prefeito, Vice-Prefeito
e dos Vereadores;

11 - à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e
apllcação de suas rendas;

li - à organização dos serviços públicos locais.
Art. 83. Serão nomeados pelo Governador os Prefeitos dos Municí-

pios que a lei federal declarar bases milítares de excepcional importância
para a defesa externa do País.

Art. 84. A administração do Município compete, em sua função de-
llberativa, à Câmara Municipal e, em sua função executiva, ao Prefeito.

Art. 85. Observada a coincidência de seu término, será de quatro
anos o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores. (.)

Parágrafo único. É vedada a reeleição do Prefeito.
Art. 86. Os cargos de Vereador e de Vice-Prefeito, considerados

serviço público relevante, são gratuitos, sendo remunerado o de Prefeito.
O subsidio dêste, dentro dos limites determinados em lei, e, em proporção
com a renda do exercício anterior, será fixado pela Câmara Municipal, no
último ano de cada periodo.

Parágrafo único. O Vereador poderá receber ajuda de custo a ser
fixada em iei e correspondente ao comparecimento às reuniões ordinárias
da Câmara Municipal.

Ar!. 87. O número de Vereadores será ímpar, limitado o mfnimo a
sete e o máximo a quinze, salvo na Capital, onde será de vinte e um.

Art. 88. O Prefeito residirá na sede do Município, dêie não podendo
ausentar-se, sem prévia licença da Câmara Municipal, por mais de quinze
dias consecutivos. Na sua ausência e impedimento, será substituído pelo
Vice-Prefeito, e êste, pelo Presidente da Câmara.

Parágrafo único. No caso de vaga ou impedimento do Vereador,
servirá o suplente.

Art. 89. Compete ao Prefeito:
I - representar o Município;
11 - executar as leis e resoiuções da Câmara Municipal;
111 - apresentar à Câmara projetos de ieis e resoluções, bem como,

até trinta de setembro de cada ano. a proposta justificada do Orçamento
para o exercício imediato;

IV - publicar, por editais e pela ímprensa local, onde houver, as
leis, resoluções, orçamentos, tabelas de impostos, lançamentos para cada
exercício e, mensalmente, balancete da Receita e da Despesa e a relação
discriminativa rios pagame7JtQs;

V - prestar contas à Câmara na primeira reumao de cada ano;
VI - manter e zelar o patrimônio do Municfpio;

(0) Vide Lei Constitucional n.o 8.
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VII _ sancionar e promulgar, dentro de oito dias, contados do rece-
bimento, os projetos de leis, ou vetá-los, devolvendo-os à Câmara. Deco~-
rido o prazo, sem sanção nem veto, ou confirmado o projeto vetado, por dOIs
terços dos Vereadores, o Pres\dente da Câmara promulgará o ato e o fará
publicar. • . ., _

vln - prestar, quando solicitado pela Camara MUnlclpai, mformaçoes
sôbre atos da administração.

Art. 90. A Câmara Municipal reunir-se-á, pelo menos, duas vêzes
por ano. .

Parágrafo umco. Na primeira reunião, que se reallzará até o dia
quinze de fevereiro, tomará contas ao Prefeito, deliberando sôbre elas e, na
segunda que se verificará na última quinzena de outubro, votará o Orçamento.

A;t. 91. O Prefeito perderá o cargo nos seguintes casos: (.)
I - quando não apresentar contas documentadas ou não obtiver sua

aprovação por motivo de emprêgo ilícito dos dinheiros públlcos;
n - quando se utilizar, em proveito próprio, ou de terceiros, dos bens

públicos; ,;:::.r;. ,
In - quando atentar contra a probidade na administração, ou a iei

orçamentária;
IV - quando atentar contra o livre exercício dos poderes da Câma-

ra Municipal;
V - quando atentar contra o gôzo e o exercício dos rlireitos políticos,

individuais e sociaís;
VI - quando vier a residir fora da sede do Municipio, ou dêle se au-

sentar (art. 88).
~ 1.0. A decísão será proferida pela maioria absoluta da Câmara Mu-

nicipal, com recurso do Prefeito, ou de qualquer Vereador, para o Tribunal
de Contas, (números I, n e 111) ou para a Assembiéia Legislativa, (núme.
ros IV V e VI), sempre com efeito suspensivo.i 2.0• A perda do cargo não prejudicará o processo e puníção, se o
ato constituir crime de responsabilídade.

Art. 92. A Câmara Municipal reunir-se-á, extraordinàriamente,
quando convocada, corri prévia declaração de motivos:

I - pelo seu Presidente;
II - por solicitação do Prefeito;
111- por iniciativa de um têrço dos Vereadores.
Art. 93. A lei estabelecerá um órgão técnico, que prestará assistên-

cia à administração municipal, quando solicitada.
Art. 94. É vedado ao Município, além do que dispõe a Constituição

Federal:
I - desviar qualquer parte de suas rendas para aplicação que, direta

e indiretamente, se não refira aos seus serviços, salvo acôrdo com o Esta-
do ou com Municípios, em casos de interêsse comum;

11 - remunerar, ainda que transitoriamente, funcionário federal ou
estadual, que nêle tenha exercido, salvo acôrdo com a União ou o Estado;

111 - permitir que oficinas de sua propriedade imprimam jornais ou
prospectos de feição partidária;

IV - permitir que estações radio-emissoras de sua propriedade façam
propaganda político-partidária;

V - contrair empréstimos, cujos serviços de juros e amortização ab-
sorvam mais de quarta parte da média da arrecadação nos três últimos anos,
levando-se em conta, para o cálculo, a renda liquirla provável dos serviços
de caráter produtivo, quando o empréstimo se destinar à execução dêstes.

~.) Vide Lei Constitucional n.O 3 e Resolução n.o 15, do Senado Federal.
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!l 1.0 Depende de aprovação da Assembléia Legislativa, quando incin-

dir em serviço de caráter permanente, o acôrdo a que se refere o número I.
!l 2.° O Município não poderá contrair empréstimos externos sem

prévia autorização do Senado Federal.
Art. 95. Os Municípios da mesma região, pelo voto de

dos membros componentes das respectivas Câmaras, poderão
constituindo-se em pessoa jurídica, para instalação, exploração e
ção de serviços comuns.

Art. 96. Mediante licença da Assembléia Legislativa, poderão os Mu-
nicípios firmar acôrdo para modificar seus limites.

Art. 97. É facultado ao Município, pelo voto de dois terços dos Ve-
readores, requerer à Assembléia Legislativa sua anexação a outro.

Parágrafo único. O Município criado ou aumentado com área des-
membrada de outro será responsável pela quota-parte das obrigações do Mu-
nicípio desfalcado, quando comprovadamente aplicada na área desmembrada.

Art. 98. O Município despenderá, no mínimo, vinte por cento da ren-
da proveniente dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 99. O Município terá somente os encargos que lhe competirem
em virtude de sua atividade administrativa e os previstos na Constituição
Federal, não podendo o Estado atribuir-lhe outros, nem obrigá-lo a despe-
sas sem lhe proporcionar os meios.

Art. 100. Só com o voto de dois terços de seus membros poderá a
Câmara Municipal conceder isenções e subvenções para serviços de interêsse
público.

Parágrafo único. Somente é permitido ao Municipio perdoar dívida
ativa nos casos de calamidade pública ou notória pobreza do contribuint'!,
devendo a lei respectiva ser aprovada por dois terços dos Vereadores.

Art. 101. O Estado não intervirá no Município, salvo para lhe regtJ-
larizar as finanças, quando:

I - verificar-se impontualidade no serviço de empréstimos garantido
pelo Estado;

II - deixar o Município de pagar, por dois anos consecutivos, sua di-
vida fundada.

Art. 102. A intervenção, que se efetuará mediante representação do
Tribunal de Contas ou de qualquer Vereador, será determinada em lei, que
lhe fixará amplitude e condições de execução.

!l 1.0 O Governador executará a intervenção, nomeando o Interventor
com aprovação da Assembléia Legislativa.

!l 2.° O Interventor, por intermédio do Governador, prestará contas
de sua administração à Assembléia Legislativa.

Art. 103. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades muni-
cipais, afastadas em conseqüência dela, voltarão ao exercicio dos cargos.

TITULO VIII

Da Discriminação das Rendas

Art. 104. Compete ao Estado:
I - decretar impostos sôbre:
a) a propriedade territorial rural;
b) transmissão de propriedade causa-mortis;

-19-

C) transmissão de propriédade imobiliária
ração ao capital de sociedades;

d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores.
inclusive industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produ-
tor, conforme o definir a lei;

e) exportação de mercadorias de sua produção para o exterior, até
o máximo de cinco por cento ad vaiarem, vedados quaisquer adicionais;

f) os atos regulados por lei, os do serviço de sua justiça e os negó-
cios de sua economia;

II - cobrar:
a) contribuição de melhoria;
b) taxas;
c) quaisquer outras rendas provenientes do exercício de suas atribui-

çõcs e da utilização dos seus bens e serviços.
S 1.0 O impôsto territorial não incidirá sôbre sítio de área não exce-

dente a vinte hectares, quando o cultive só, ou com sua família, o proprie-
tário que não possua outro imóvel.

S 2.° O impôsto de transmissão causa-mortis será progressivo, obser-
vando-se, para efeito da tributação, não só o valor da herança, como o grau
de parentesco dos herdeiros ou legatários e o seu número.

S 3.° Fica isento do impôsto de transmissão inter-vivos o adquirente
do sítio a que se refere o parágrafo primeiro dêste artigo e, também, o do
primeiro prédio para residência própria, não excedendo o seu valor ao que
a lei fixar.

S 4.° Para cobrança do impôsto territorial, proceder-se-á, de cinco
em cinco anos, ao levantamento cadastral do Estado e classificação dos ter-
renos, tendo-se em vista sua utilidade e valor venal. Sôbre terrenos de cul-
tura, o impôsto terri.torial será regressivo, de modo que pague, proporcio-
nalmente, maior tributo o proprietário que cultive menor área.

S 5.° Na classificação a que se refere o parágraf(\ anterior, não se
levará em conta o valor das benfeitorias, matas e serviços de reflorestamento.

S 6.° Ficam isentos do impôsto de transmissão causa-mortis os her-
deiros em estado de pobreza, quando a herança não exceder ao valor fixa-
do em lei.

!l 7.° O impôsto de vendas e consignações será uniforme, sem distin-
ção de procedência ou destino.

!l 8.° Com autorização do Senado Federal, poderá ser aumentado, em
casos excepcionais e por tempo determinado, o impôsto de exportação, até
o máximo de dez por cento, ad-valorcm.

Art. 105. É defeso ao Estado tributar títulos da dívida pública emi-
tidos por outras pessoas jurídicas de direito público interno, em limite su-
perior ao estabelecido para os seus próprios.

Art. 106. Compete ao Estado:
I - a quota-parte do impôsto previsto no art. 15, número IlI, da

Constituição Federal e que lhe fôr cntregue na forma do disposto no pará-
grafo segundo do mesmo artigo;

II - outros tributos, nos têrmos do artigo 21 da Constituição Federal.
Art. 107. Competem, privativamente, aos Municípios os impostos:
I - predial e territorial urbano;
II - de licença;
III de indústrias e profissões;
IV - sôbre diversões públicas;
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v - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua competência.
Parágrafo único. O impôsto de licença somente poderá ser exigido re-

lativamente aos atos que dependam de autorização do poder público mu-
nicipal.

Art. 108. Compete aos Municípios cobrar:
I - contribuição de melhoria;
TI - taxas;
IH - quaisquer outras rendas provenientes do exercicio de suas atri-

buições e da utilização de seus bens e serviços.
Art. 109. Pertencem, ainda, aos Municipios:
I - a quota-parte do impôsto previsto no art. 15, número IH, da

Constituição Federal e que lhes fôr entregue na forma estatuida no ~ 2.° do
mesmo artigo;

II - o que lhes tocar, excetuado o Município da Capital, na distri-
buição, em partes iguais, dos dez por cento do que a União arrecadar do
impôsto de renda e proventos de qualquer natureza para, nos têrmos do ar-
tigo 15, ~ 4.°, da Constituição Federal, aplicar, pelo menos metade, em be-
neficios de ordem rural;

III - trinta por cento do excesso arrecadado pelo Estado, quando a
arrecadação estadual de impostos, salvo a do impôs to de exportação, exce-
der, em Municipio, que não seja o da Capital, o total das rendas locais de
qualquer natureza (Constituição Federal, art. 20);

IV - quarenta por cento do total arrecadado, ne Municipio, de quais-
quer outros impostos cobrados pelo Estado (Constituição Federal, art. 21);

V - os impostos que, no todo ou em parte, lhes transferir o Estado.
Parágrafo único. O impôs to territorial urbano será progressivo.
Art. 110. A contribuição de melhoria será cobrada quando se verifi-

car valorização do imóvel em conseqüência de obras públicas, estaduais ou
municipais, não podendo ser exigida em limite superior à despesa realizada,
nem ao acréscimo do valor que da obra decorrer para o imóvel beneficiado.

Art. 111. Ao Estado e aos Municipios é vedado lançar impostos sôbre:
I - bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tributação

dos serviços públicos concedidos (Constituição Federal, parágrafo único do
art. 31);

H - templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos,
instituições de educação e assistência social, desde que suas rendas sejam
aplicadas integralmente no Pais, para os respectivos fins;

III - papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódi-
cos e livros;

IV - direitos de autor, a remuneração e atividade de professor ou
jornalista;

V - pequenos estabelecimentos industriais, direta ou indiretamente
~esde que, situados em propriedades agricolas de seus proprietários, se des:
tmem ao beneficiamento ou à industrialização da lavoura, em pequena es-
cala, isento, também, de quaisquer tributos o produto, até o limite que a
lei fixar; I ,"'n'""~

VI - atividades individuais de pequeno rendimento, conforme o fixa~
a lei e com o qual a pessoa proveja ao sustento próprio ou de sua famllia.

Parágrafo único. t vedada -li bitributação.
Art. 112. O produto das multas não poderá ser atribuido no todo

ou em parte, a quaisquer funcionários ou a denunciantes. '
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Parágrafo único. As multas fiscais, por falta de pagamento de im-
postos ou taxas, não poderão exceder vinte por cento da importância em
débito.

Art. 113. A lei criará órgãos de composição paritária para a so-
lução das questões surgidas entre 05 contribuintes e a Fazenda Pública, Es-
tadual ou Municipal.

Art. 114. A lei estabelecerá um Código Tributário padrão para os
Municipios.

TíTULO IX

Dos Direitos e Garantias

Art. 115. O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua
competência, a efetividade dos direitos e garantias, que a Constituição Fe-
deral reconhece e confere a nacionais e estrangeiros.

TITULO X

Da Ordem Econômica e Social

Art. 116. O Estado organizará sua vida econômica, conforme 05
principios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a va-
lorização do trabalho humano.

Art. 117. Como obrigação social e condição de existência digna, o
trabalho é assegurado a todos.

Art. 118. No interêsse social, o Estado promoverá a extinção pro-
gressiva do latifúndio.

Art. 119. O Estado estabelecerá planos de aproveitamento das ter-
ras públicas, loteando-as e colonizando-as ou cedendo-as ou vendendo-as,
a quem outras não tiver para cultivar.

~ 1.0 Aos posseiros de terras devolutas, que nelas tenham morada ha~
bitüal e pratiquem a agricultura ou a pecuária continuadamente, assegurar-
se-á preferência para sua aquisição, nos têrmos da lei.

~ 2.0 Qualquer alienação ou concessão de terras públicas, com área
superior a duzentos e cinqüenta hectares, dependerá de prévia autorização
legislativa.

~ 3.0 Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocu-
par por dez anos ininterruptos trato de terras devolutas, não superior a
vinte e cinco hectares, tornando-o produtivo, por seu trabalho e tendo nêle
sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 120. O Estado e os Municipios assegurarão a seus operários as
garantias e direitos da legislação do trabalho.

Art. 121. O Estado e os Municipios promoverão um plano de assis-
tência social aos que dela necessitarem.

Art. 122. Terão direito aos benefícios de previdência social e serão,
para isto, compulsóriamente inscritos, como sócios, no Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado, todos aquêles que exercerem, mesmo em
caráter transitório, e sob qualquer categoria, função pública civil estadual
ou municipal. Os sócios, o Estado e os Municípios são obrigados a contri-
buir mensalmente a favor da sociedade, tudo nos têrmos, limite e condi-



Art. 124. Respeitadas as diretrizes traçadas pela União, será orga-
nizado e mantido pelo Estado sistema educativo próprio que abranja o en-
sino, em todos os seus graus e ramos, comuns e especializados, com obser-
vância .dos seguintes princípios gerais:

I - o ensino primário, dado sempre na língua nacional, é obrigató-
rio para as crianças em idade escolar e extensivo aos adultos, sendo gratuito
quando dispensado pelo Estado e livre à iniciativa particular;

II - o ensino oficial ulterior ao primário será gratuito para quantos
provarem falta ou insuficiência de recursos;

III - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que traba-
lhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gra-
Luito para os seus servidores e os filhos dêstes;

IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar,
em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma
que a lei estabelecer;

V - o ensino religioso constItui disciplina dos horários das escolas
oficiais, é de matrícula facultativa, sendo ministrado de acôrdo com a con-
fissão religiosa do aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou por seu re-
presentante legal ou responsável;

VI - para o provimento das cátedras no ensino secundário oficial
e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas;

VII - é garantida a liberdade de cátedra.
Art. 125. A lei orgânica do sistema de ensino do Estado somente po-

derá renovar-se nos prazos por ela determinados.
Art. 126. O Estado concederá reciprocidade no reconhecimento de

diplomas expedidos por escolas oficiais ou equiparadas das outras unida-
des da Federação.

Art. 127. As clencias, as letras e as artes são livres.
Art. 128. O Estado, em colaboração com os Municípios, manterá ser-

viços de assistência educacional, que assegurem condições de eficiência es-
colar aos alunos necessitados.

Art. 129. Fica o Estado obrigado a instalar escolas profissionais em
diferentes zonas de seu território.

Art. 130. O Estado aplicará, anualmente, no mínimo, vinte por cento
da renda proveniente dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, bem como desfacará, obrigatóriamente verbas especiais, destinadas
ao custeio de pesquisas científicas.

Art. 131. O Estado estimulará e fiscalizará a prática da educação fí-
sica e dos desportos em todo o seu território.

Parágrafo único. São obrigatórios os exercícios ginásticos em tôd8~
as escolas públicas ou particulares.

ções previstos em
União estabelecer

Art. 123. É
adolescêncill. para
respectivas rendas.
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lei, observadas as normas gerais de previdência que a
(Constituição Federal, arts. -5.0, letra ub", e 6.0).
obrigatória a assistência à maternidad(', à infância e à
o que .0 Estado destinará dois por cento no mínimo, das

TITULO XI

Da Educação e Cultura
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Art. 132. O Estado promoverá, pelos meios ao seu alcance, a ins-

talação de praças de esportes, na sede dos Municípios.
Parágrafo único. As praças de esportes, construídas pelo Estado ou

com seu auxílio, e as por êle subvencionadas, deverão receber, obrigatória
e gratuitamente, as crianças pobres das escolas primárias.

Art. 133. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e
artístico bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dota-
dos de ~articular beleza ficam sob a proteção do poder público, que deter-
minará os melhores meios de sua eficiente preservação.

Art. 134. As conferências científicas ou literárias, os recitais e as
exposições de arte são isentos de quaisquer tributos estaduais ou municipais.

Art. 135. O Estado promoverá e estimulará a criação de Bibliotecas
populares.

TITULO XII

Dos Funcionários Públicos

Art. 136. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem
distinção de sexo, observados os requisitos que a lei estabelecer.

Parágrafo único. A primeira investidura em cargo de carreira e em
outros que a lei determinar, efetuar-se-á mediante concurso, precedendo-
lhe inspecção de saúde.

Art. 137. É vedada a acumulação de cargos, exceto a prevista no art.
61, número I, e a de dois cargos de magistério ou a de um dêstes com ou-
tro técnico ou científico, contanto que haja correlação de matérias e com-
patibilidade de horários.

Art. 138. Somente são vitalícios os magistrados, os juízes do Tri-
bunal de Contas, os titulares de ofício de justiça e os professôres cate-
dráticos.

Art. 139. São estáveis:
I - depois de dois anos de exercício, os funcionários efetivos nomea-

dos por concurso;
II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos no-

meados sem concurso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de

confiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão.
Art. 140. Os funcionários públicos perderão o cargo:
I - quando vitalícios, somente em virtude de sentença judiciária;
II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir

o cargo ou no de serem demitidos medinte processo administrativo em que
se lhes tenha assegurada ampla defesa.

Parágrafo unico. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável fi-
cará em disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu
obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos com-
patíveis com o que ocupava.

Art. 141. Invalidada por sentença a demissão de qualquer funcioná-
rio, será êle reintegrado e quem lhe houver ocupado o cargo ficará desti-
tuído de plano ou será reconduzido ao anterior, sem direito a indenização.

~~SfMBLEIA LEGISLATIVA. MQ
!:'rocuradorla - . '-~
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Art. 142. A aposentadoria do funcionário se verificará:
I - por invalidez;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade.
~ 1.0 Desde que o requeira, será aposentado, com vencimentos in-

tegrais, o funcionário que contar trinta anos de serviço, sendo proporcionais
nos têrmos da lei, se contar tempo menor. '

~ 2.0 Será? i~ualmente, aposentado, com vencimentos integrais, se o
requerer, o funCionaria que contar vinte e cinco anos de efetivo exercício
no magistério.

~ 3.0 As professôras primárias têm direito a aposentadoria com ven-
cimentos integrais, desde que contem sessenta anos de idade. '

~ 4.0 Serão integrais os vencimentos de aposentadoria, quando o fun-
cionário se invalidar por acidente ocorrido no serviço, por moléstia profissio-
nal ou por doença grave contagiosa ou incurável especificada em lei.

~ 5.0 Atendendo a natureza especial do serviço, poderá a lei dimi-
nuir o tempo para aposentadoria.

. ~rt. 143. O tempo de serviço público federal ou municipal computar-
-se-a mtegralmente para os efeitos de disponibilidade e aposentadoria.
. Art. 144. Os provent?s de inatividade serão revistos sempre que, por

motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os ven-
cimentos dos funcionários em atividade.

Art. 145. Qualquer cargo público, cuja investidura dependa de con-
curso, não poderá ser exercido interinamente por mais de um ano.

Art. 146. Os funcionários de igual categoria perceberão vencimen-
tos iguais, salvo os remunerados por meio de percentagem, observada a clas-
sificação estabelecida em lei.

Art. 147. Os funcionários públicos gozarão, anualmente, de férias re-
muneradas, que se contarão em dias úteis e decenalmente, de férias-prêmio
remuneradas, nunca inferiores a um trimestre.

Art. 148. Cada período de cinco anos de efetivo exercício, no ma-
gistério estadual ou municipal, dará direito ao funcionário a adicionais de
dez Dor cento sôbre seus vencimentos, os quais a êste se incorporarão para
efeito de aposentadoria.

Art. 149. Os funcionários, que contarem mais de trinta anos de ser-
viço, terão uma gratificação adicional aos vencimentos, nos têrmos que a
lei estabelecer.

TITULO XIII

Da Reforma da Constituição

Art. 150. A Constituição poderá ser reformada, por iniciativa da
Assembléia Legislativa ou das Câmaras Municipais.

Parágrafo único. Considerar-se-á proposta a reforma, se apresenta-
da pela têrça parte, no mínimo, dos membros da Assembléia ou solicitada
pela maioria das Câmaras Municipais.

Art. 151. Dar-se-á por aceita a reforma:
I - se aprovada, em duas discussões, pela maioria absoluta da As-

sembléia Legislativa, em duas sessões ordinárias e consecutivas;
II - se, em duas discussões, obtiver o voto de dois terços dos mem-

bros da Assembléia Legislativa.
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Paragrafo único. Durante as discussões, não serão aceitas emenaas
sôbre matéria não contemplada na proposta.

Art. 152. A reforma, promulgada pela Mesa da Assembléia Legisla-
tiva e publicada com a assinatura dos membros desta, será anexada, com o
respectivo número de ordem, ao texto da Constituição, providenciando o
Poder Executivo para que assim o observem as edições oficiais posteriores.

Art. 153. A Constituição não se reformará durante o estado de sítio
ou no período de intervenção.

TITULO XIV

Disposições Gerais (.)

Art. 154. Fica restabelecido o uso da bandeira e simbolos estaduais
existentes até 10 de novembro de 1937.

Parágrafo único. Os MunicípiOS podem instituir símbolos próprios .
Art. 155. É obrigatória a concorrência pública para alienação de

bens do !i:stado ou dos Municípios.
Art. 156. Obedecidos os limites determinados em lei, serão feitas:
I _ em concorrência pública, ou administrativa, as concessões de ser-

viços públicos, estaduais ou municipais;
II _ por administração ou concorrência administrativa ou pública, as

execuções de obras do Estado e do Município.
Art. 157. Nenhum encargo se criará ao Tesouro do Estado sem atri-

buição de recursos suficientes para seu custeio.
Art. 158. Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Munici-

pal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresenta-
ção dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a de-
signação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-
orçamentários abertos para êsse fim.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à re-
partição própria. Cabe ao Presidente do Tribunal competente expedir as
ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor preterido no seu direito de precedência e depois de
ouvido o chefe do MinistériO Público, o seqüestro da quantia necessária para
satisfazer o débito.

Art. 159. O Estado não despenderá mais de trinta por cento de sua
renda com o funcionalismo.

Art. 160. Os cargos públicos, salvo os de confiança, serão preenchi-
dos por concurso de provas e, subsidiàriamente, de títulos.

Art. 161. Enquanto durar o mandato eletivo, o funcionário público
ficará afastado do exercício do cargo, contando-se-Ihe o tempo de serviço
apenas para promoção por antigüidade e aposentadoria. (U)

Art. 162 Tôda a chefia não eletiva de serviço público administrati-
vo será exercida em comissão, excetuados os cargos isolados, em que será
facultado o caráter efetivo.

( .) Vide Lei Constitucional n.o 9.
(U) Vide Lei Constitucional n.o 8.



-26 -

Art. 163. Os diretores de serviços, estaduais ou mumclpais, indepen-
dentemente de qualquer despacho e sob pena de responsabilidade, fornece-
rão, mediante o pagamento dos respectivos selos e emolumentos, as certi-
dões de que constar nos serviços a seu cargo, ressalvados os casos expres-
sos em que o interêsse público imponha sigilo.

Art. 164. O funcionário, com mais de cinco filhos, terá direito a
curso gratuito para um dêles, em estabelecimento estadual de ensino se-
cundário, na forma da lei.

Art. 165. 11: instituido o abono de famíli!., nos têrmos da lei.
Art. 166. O Estado, nos limites de seu território e em colaboração

com o Govêrno Federal, auxiliará a aviação civil.
Art. 167. O Estado promoverá o aparelhamento das estâncias hidro-

minerais, despendendo com os respectivos serviços, até sua conclusão, as
rendas patrimoniais e industriais nelas arrecadadas.

Art. 168. O Estado auxiliará as cidades de turismo, proporcionando-
lhes recursos necessários à execução de seus serviços.

Art. 169. Nenhum impôs to, Estadual ou Municipal, poderá ser ele-
vado, direta ou indiretamente, além de vinte por cento de seu valor, ao
tempo de aumento. (*)

Art. 170. A divisão administrativa do Estado será fixada em lei
qüinquenal, nos anos de milésimos, três e oito, para entrar em vigor a
primeiro de janeiro do ano seguinte. (**)

Art. 171. A autonomia concedida aos Municípios da Capital e sedes
de estâncias hidromlnerais naturais não impedirá que o Estado regule, por
legislação própria, seus interêsses nêles existentes (art. 82).

Art. 172. Às corporações militares, prisões, hospitais e outras insti-
tuições públicas, será prestada, por brasileiros, na forma da lei, assistência
religiosa.

Art. 173. Continuam em vigor, enquanto não revogados, os Decre-
tos, Leis e Decretos-leis, que, explícita ou implicitamente, não contrariem
esta Constituição.

Art. 174. As edições oficiais desta Constituição e de seu Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias serão acompanhadas do texto da
Constituição Federal.

Art. 175. Esta Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, depois de assinados pelos Deputados presentes, serão promul-
gados, simultâneamente, pela Mesa da Assembléia Constituinte e entrarão
em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 14 de Julho de 1947.

Feliciano de Oliveira Pena - Presidente
América Brasil Martins da Costa - Vice-Presidente
Waldir Lisboa - 1.0 Secretário
Eros Magalhães de Melo Viana - 2.° Secretário
Moacir Resende - 3.° Secretário
José de Abreu Resende - 4.° Secretário
Adolfo Portela

(*) Vide Resolução n.o 21, do Senado Federal.
(**) Vide Lei Constitucional n.O 6.
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado de Minas Gerais

A Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais decreta
e promulga o seguinte:

ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTITUCIONAIS TRANSITóRIAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 1.0 A Assembléia Constituinte, promulgado êste Ato e eleito
o Vice-Governador do Estado, passará a funcionar como Assembléia Legis-
lativa Ordinária, findando sua primeira sessão em quinze de dezembro
(art. 7.°).

Art. 2.0 No segundo domingo, após cento e vinte dias, contados da
promulgação dêste Ato, realizar-se-ão as primeiras eleições para Prefeito,
Vice-Prefeito, Vereadores, Juízes de Paz e seus fiuplentes.

Art. 3.0 O Prefeito e o Vice-Prefeito, diplomados, empossar-se-ão,
dentro de trinta dias, perante a Câmara Municipal, se tiver instalada, ou,
decorrido êsse prazo, nos cinco dias seguintes, perante a autoridade com-
petente.

Art. 4.0 Os Vereadores, Juizes de Paz e respectivos suplentes, di-
plomados, tomarão posse dentro de trinta dias.

Art. 5.0 Até a instalação das futuras Câmaras Municipais, os Muni-
cípios serão administrados por um Prefeito, de nomeação do Governador.

Art. 6.° Os atuais Juízes de Paz terão suas funções e investiduras
reguladas pelos Decretos e Leis vigentes.

Art. 7.0 A Assembléia Constituinte elegerá, no dia seguinte ao da
promulgação dêste Ato, o Vice-Governador do Estado para o primeiro pe-
ríodo constitucional.

9 1.0 Essa eleição far-se-á por escrutínio secreto e, em primeiro
turno, por maioria absoluta de votos, ou, em segundo, por maioria relativa.

9 2.0 O Vice-Governador, dentro de seis meses, empossar-se-á pe-
rante a Assembléia Legislativa.

Art. 8.° Fica mantido, até a instalação das Câmaras Municipais, o
Conselho Administrativo do Estado, com as atribuições do Decreto-lei fede-
ral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939, no que concerne aos Municípios.

9 1.0 Dos atos dêsse Conselho e dos Prefeitos caberá recurso para
a Assembléia Legislativa, dentro de dez dias de sua publicação.

9 2.° Verificando-se vaga no Conselho Administrativo, será preen-
chida por cidadão brasileiro, nomeado pelo Governador, com aprovação da
Assembléia Legislativa.

Art. 9.0 O atual Governador exercerá o cargo até trinta e um de
janeiro de 1951. Findarão, na mesma data, a primeira legislatura, os man-
datos do Vice-Governador, dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Juí-
zes de Paz.

Art. 10. As discriminações das rendas estabelecidas nos artigos 104,
107, 108 e 109 da Constituição Estadual entrarão em vigor a primeiro de
janeiro de 1948, na parte em que modificam o regime anterior, observadas
as prescrições do art. 13, 99 1.0 e 2.°, números I e lI, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da União.

Parágrafo único. Fica transferido aos Municipios o tributo sôbre
turismo e hospedagem.
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Art. 11. A parte correspondente a trinta por cento do excesso arre-
cadado pelo Estado, quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do
de exportação, exceder, em Município que não seja o da Capital, o total
das rendas locais de qualquer natureza (art. 109, número IH), será entre-
gue ao Município, pela seguinte forma: 5% em 1949; 10% em 1950; 15%
em 1951; 20% em 1952; 25% em 1953 e 30% em 1954. (*)

Art. 12. A proposta orçamentária para 1948 será encaminhada à As-
sembléia Legislativa sessenta dias depois de promulgada a Constituição e
discutida e votada em quarenta e cinco dias.

Art. 13. O Código Tributário padrão para os Municípios, a que se
refere o art. 114, deverá ser votado em 1948, para entrar em vigor no
exercício financeiro de 1949.

Parágrafo único. Enquanto êsse Código não fôr expedido, as Pre-
feituras Municipais continuarão a aplicar a sua própria legislação tributá-
ria, adotando, quanto ao impôsto de indústrias e profissões, a que tem sido,
até agora, 8eguida pelo Estado.

Art. 14. O Govêrno fica obrigado a proceder ao aproveitamento do
potencial hidráulico do Estado, mediante planejamento racional, promo-
vendo, por si ou por outrem, a construção de centrais elétricas nos pontos
principais do seu território.

~ 1.0 Ao Município, onde se verificar o aproveitamento, será assegu-
rada a energia indispensável às necessidades locais.

~ 2.° O Estado manterá serviços técnicos e administrativos para
exercer a atribuição constante do art. 153, ~ 3.°, da Constituição Federal.

~ 3.° Fica instituído um Fundo de Eletrificação, que será aplicado
nos têrmos da leí e ao qual o Estado destinará, a partir do exercício de
1948, anualmente, durante quinze anos consecutivos, três por cento, no
mínimo, de sua renda tríbutária.

Art. 15. Dentro de doís anos, pelos Governos do Estado e dos Mu-
nicípios, será feita a revisão dos contratos com emprêsas nacionais ou es-
trangeiras, considerados lesívos ao ínterêsse público.

Art. 16. Dentro de seis meses contados da data da promulgação dês-
te Ato, o Govêrno do Estado transformará o atual Departamento Estadual
de Saúde em Secretaria de Saúde e Assistência.

Art 17. Será criado o Departamento do Trabalho, para colaborar
com o Govêrno Federal na aplicação da legislação trabalhista. (**)

~ 1.0 O Departamento, além das atribuições fixadas em lei, propor-
cionará meios aos trabalhadores, inclusive rurais, para a organização e apri-
moramento de suas entidades profissionais, sindicais e cooperativas.

S 2.° O Departamento do Trabalho terá um Diretor de livre escolha
do Governador.

. Art. 18. Ficam os serviços de Polícia Técnica, de Identificação, de
RegIstro de Estrangeiros e Médicos da Polícia Civil transformados em De-
partamentos, passando os seus atuais Chefes a denominar-se Diretores, bem
como o Superintendente do Departamento Administrativo da Chefia de Po-
lícia.

Art. 19. O Govêrno do Estado, dentro de seis meses, contados da
promulgação dêste Ato, criará o Departamento Estadual da Criança, como
órgão autônomo, nos têrmos do Decreto-lei federal n.o 2.024, de 17 de fe-
vereiro de 1940.

( *) Vide Lei Constitucional n.o 2.
(* *) Vide Lei Constitucional n.o 4.
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Art. 20. O Govêrno do Estado promoverá e executará plano de in-

tensificação do crédito rural e cooperativo, facilitando financiamentos a ju-
ros baixos e a longo prazo e utilizando, para êsse fim, os estabelecimentos
bancários de sua propriedade ou administração.

Art. 21. O Estado deverá zelar pela conservação das reservas flores-
tais de seu território e prover o reflorestamento das áreas devastadas.

Art. 22. O Govêrno Estadual, dentro de dois anos contados da pro-
w'.I1gação dêste Ato, deverá iniciar a execução de um plano de aproveita-
.nento total das possibilidades do rio Cabo Verde e seus afluentes.

Parágrafo único. Para execução do disposto neste artigo, será cobra-
da contribuição de melhoria.

Art. 23. São considerados extintos, a partir de 1.0 de janeiro de
1948, os débitos resultantes de empréstimos do Estado aos Municípios.

Parágrafo UnICO. Para que possam beneficiar-se da extinção, devem
os Municípios pagar ao Estado, dentro de doze meses, contados da publica-
ção dêste Ato, as prestações atrasadas e as que se vencerem até 31 de de-
zembro de 1947.

Art. 24. O Govêrno do Estado fará erigir, na cidade de São João
del-Rei, monumento de consagração ao patriotismo dos soldados mineiros
que integraram a Fôrça Expedicionária Brasileira.

Art. 25. Ficam elevados à categoria de comarca de entrância inicial
os atuais "Têrmos Anexos", sendo as mesmas instaladas dentro de sessenta
dias, contados da promulgação dêste Ato.

Art. 26. Dentro de dezoito meses, contados da promulgação dêste
Ato, o Govêrno executará ° plano rodoviário do Noroeste do Estado, inte-
grando essa região na sua rêde de vias de comunicações.

Art. 27. Os atuais auxiliares Jurídicos da Procuradoria Geral passam
a Subprocuradores Gerais e os Juízes Substitutos a denominar-se Juízes
Municipais.

Art. 28. Os vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça corresponderão, no mínimo, a três quintos dos que percebem, na data
da promulgação dêste Ato, os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 29. Os magistrados aposentados antes de 1946 terão os venci-
mentos, inclusive quaisquer abonos, equiparados aos que percebiam, em ja-
neiro daquele ano, os em atividade, respeitada a categoria de cada um.

Art. 30. Os oficiais reformados pelo Decreto estadual n.o 11.261, de
13 de março de 1934, em 14 do mesmo mês e ano, e que não acionaram o
Estado, reverterão às fileiras da Fôrça Policial na data da promulgação dês-
te Ato, sem direito a indenização.

Art. 31. Dentro de seis meses, contados da promulgação dêste Ato,
o Estado regulará, em lei especial, a prestação de serviços dos empregados
da Rêde Mineira de Viação, enquanto a êle subordinada.

Art. 32. Não serão admitidos novos funcionários para cargos admi-
nistrativos, vagos ou que vagarem, salvo os técnicos, até que a despesa com
o funcionalismo público se reduza a trinta por cento da receita estadual
(Art. 159 da Constituição).

Parágrafo único. Não se consideram novos funcionários os atuais in-
terinos ou extranumerários, que poderão ser nomeados para cargos vagos ou
que venham a ser criados.
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Art. 33. Em sua primeira sessão ordinária, a Assembléia votará pro.
jeto de lei de reajustamento de vencimentos e classificação do funcionalis-
mo público estadual (art. 146 da Constituição).

Parágrafo único. O reajustamento se fará elevando-se e não reduzin-
do-se vencimentos.

Art. 34. São considerados estáveis os atuais servidores do Estado
e dos Municípios, que tenham participado das Fôrças Expedicionárias Bra-
sileiras.

Art. 35. São estáveis os funcionários contratados, que tenham mais
de dez anos de efetivo exercício.

Art. 36. Os atuais funcionários interinos do Estado e dos Municl-
pios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automàticamente
efetivados na data da promulgação dêste Ato. Os atuais extranumerários,
que exerçam função de caráter permanente, há mais de cinco anos, ou em
virtude de concurso, ou prova de habilitação, serão equiparados aos funcio-
nários, para efeito de estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e
férias.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - aos que exerçam interinamente cargos vitalícias, como tais con-

siderados na Constituição.
rr - aos que exerçam cargos para cujo provimento se tenha aberto

concurso, com inscrições encerradas na data da promulgação do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal.

III - aos que tenham sido inabilitados em concur~o para o cargo
exercido.

Art. 37. Os funcionários que acumulavam função de magistério, téc-
nicas ou científicas, e que, pela desacumulação, orcenada pela Carta de 10
de novembro de 1937 e Decreto-lei federal n.O 24, de 29 de novembro do
mesmo ano, perderam o cargo efetivo, são nêle considerados em disponi-
bilidade remunerada, até que sejam reaproveitados, sem direito a venci-
mentos anteriores à data da promulgação do Ato das Disposições Transitórias
d:: Constituição Federal.

Parágrafo único. Ficam restabelecidas as vantagens da aposentado-
ria aos que as perderam por fôrça do mencionado Decreto-lei, sem direito
igualmente à percep!:ão de vencimentos anteriores à data da promulgação
daquele Ato.

Art. 38. Para os efeitos de aposent3doria em cargos do Estado ou
do Município, o tempo de serviço dos Senadores e Deputados estnduais e
federais será contado da data de posse à data da extinção do mandato.

Art. 39. Sem direito à percepção de vencimentos, contar-se-á o
tempo de disponibilidade dos funcionários dn Assembléia Legislativa dissol-
vida em 1937, se aproveitados em cargos públicos.

Art. 40. Ficam reintegrados os funcionários municipais que, desde
1.° de jane:ro de 1947, foram demitidos sem processo administrativo.

Art. 41. O disposto no art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da União se aplica, em relação ao impôsto predial, aos pré-
dios adquiridos antes de 18 de setembro de 1946.

Art. 42. São canceladas tôdas as multas aplicadas por autoridades
estaduais ou municipais, por inobservância de quaisquer leis, Decretos-leis,
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decretos ou regulamentos, inclusive tributários, arquivando-se os respecti-
vos processos em andamento.

g 1.0. Em se tratando de multa acessória de tributo. o benefício fica-
rá condicionado ao pagamento do principal, que deverá ser efetuado dentro
de trinta dias, contados da promulgação dêste Ato.

~ 2.0 O disposto no presente artigo não dará direito a restituição de
multas recolhidas, a titulo definitivo, em data anterior à promulgação dêste
Ato.

Art. 43. As normas constantes da Constituição, que importem au-
mento de despesa, entrarão em vigor no exercício de 1948.

Art. 44. :este Ato será promulgado pela Mesa da Assembléia Cons-
ituinte, na forma do disposto no art. 175 da Constituição.

Belo Horizonte, 14 de julho de 1947.

Feliciano de Oliveira Pena - Presidente
Américo Brasil Martins da Costa - Vice-Presidente
Waldir Lisboa - 1.0 Secretário
Eros Magalhães de Melo Viana - 2.° Secretário.
José de Abreu Resende - 4.° Secretário.
Adolfo Portela
Aníbal Marques Gontijo
Antônio Caetano de Sousa
Antônio Augusto Soares Canedo
Antônio de Oliveira Guimarães
Antônio Pimenta
Antônio Mourão Guimarães
A ntônio Pedro Braga
Alberto Teixeira dos Santos Filho
Aluísio Costa
Arlindo Zanini
Armando Ziler
Astolfo Dutra
Augusto Costa
Badaró Júnior
Cândido Ulhôa
Carlos Martins Prates
César Soraggi
Dilermando Cruz
Emílio Soares da Silveira
Emílio de Vasconcelos Costa
Francisco de Castro Pires Júnior
Geraldo Starling Soares
GuilheTmino de Oliveira
llacir Pereira Lima
Jaeder Soares Albergaria
Jason Albergaria
José Chaves Ribeiro
José Augusto F. Filho
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LEI CONSTITUCIONAL N.o 2

LEI CONSTITUCIONAL N.o 1

LEI CONSTITUCIONAL N.o 2

PenaFeliciano de Oliveira
Waldir Lisboa
Joubert Guerra
Emilto Vasconcelos
J(J$on Albergaria

O Presidente: (a.)
O 1.0 Secretário: (a.)
O 2.° Secretário: (a.)
O 3.° Secretário: (a.)
O 4.° Secretário: (a.)

Publ. no "D.A." de 26.1.51.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
lIa atribuição que lhe conferc o art. 152 da Constituição, promulga a se-
guinte:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buicõe.s que lhe conferem os arts. 150 e 151, número lI, da Constituicão, de-
creta:

Art. 1.° O art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias do Estado de Minas Gerais fica redigido pela forma seguin e:

LEI CONSTITUCIONAL N.o

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buicões que lhe conferem os arts. 150 e 151, número lI, da ConsUtuicão,
decreta:

Art. 1.0. O art. 8.°, ítem VI do art. 24, o art. 35, o item X do art.
51 e os itens 11 e 111 do art. 80 da Constituicão do Estado de Minas Gerais
ricam respectivamente redigidos pela forma seguinte:

Art. 8.°. A Assembléia Legislativa reunlr-se-á, ordinàriamente, na
Capital do Estado, independentemente de convocacão, a 15 de junho de cada
ano e funcionará até 15 de dezembro.

Art. 24. . .
VI. autorizar aquislcão onerosa e alienacão de bens imóveis pelo

Estado.
Art. 35. Se o orcamento não fôr enviado à Sancão até 30 de novem-

bro, prorrogar-se-á, para o exerclcio seguinte, o em vigor.
Art. 51. . " " " .
X. enviar a proposta do orçamento à Assembléia Legislativa até 90

dias antes de terminar o prazo de sua sessão ordinária.
Art. 80. As condições essenciais para a criação de municlpio e de

distrito serão fixadas em lei e só alteráveis de 10 em 10 anos.
Art. 2.°. A instalacão da Assembléia Legislativa, no início de cada

legislatura, dar-se-á em 1.0 de fevereiro.
Art. 3.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro de 1951.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atrlbulcão que lhe confere o art. 152 da Constltuicão. promulga a se-
guinte:

José Remuzadt Rennó
José Ribeiro de Navarro
José Ribeiro Pena
João Cami!o Fontes
João Lima Guimarães
Joubert Guerra
Júlio de Carvalho
LevinM Ozanan Coelho
Lourenço de Andrade
Luiz Domingos
Luiz Maranha
Mauricio de Andrade
Simões de Almeida
Tancredo Neves
último de Carvalho
Uriel de Rezende Alvim
Xenofonte Mercadante
Wilson João Beraldo.
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A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição promulga a se-
guinte:

Art. 11. A parte correspondente a 30% do excesso arrecadado pelo
Estado, quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do de expor-
tação exceder, em município que não seja o da Capital, o total das rendas
locais de qualquer natureza (Art. 109, número IH) será entregue ao muni-
cípio, de acôrdo com a prescrição do art. 13, ~ 2.°, número IH do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da União.

Art. 2.°. Terminarão a 31 de janeiro de 1955 os mandatos dos pre-
feitos e vice-prefeitos e vereadores que forem eleitos em substituição aos
atuais dos municípios eriados pela Lei n.o 336, de 28 de dezembro de 1948.

Art. 3.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro de

LEI CONSTITUCIONAL N.o 3

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais usando das atri-
buições que lhe conferem os arts. 150 e 151, n.o H da Constituição decreta:

Art. 1.0 Os arts. 30, ~ 4.°, 34, 86, parágrafo único, 91 ~~ 1.0 e 2.°,
104 ~ 4.°, 112 parágrafo único, 151 n.os I e H e 170 da Constituição do Estado
de Minas Gerais ficam respectivamente redigidos pela forma seguinte:

Art. 30. . .
~ 4.° Devolvido à Assembléia Legislativa, com os motivos do veto

será o projeto, com ou sem parecer, submetido à discussão única, dentro d~
30 (trinta) dias, contados da devolução ou da reabertura dos trabalhos con-
l:iiderando-se aprovado se obtiver o voto de dois terços dos presente; ..

Art. 34. A fiscalização financeira e especialmente a elaboração dos
orçamentos das autarquias serão feitas na forma da lei.

Art. 86. Os cargos de Vereador e de Vice-Prefeito, considerados ser-
viços públicos relevantes, são gratuitos, sendo remunerado o de Prefeito.
O subsídio dês te, dentro dos limites determinados pela Lei Orgânica dos Mu-
nicípios e em proporção com a renda do exercício anterior, será fixado pela
Câmara Municipal, no último ano de cada período.

Parágrafo único. Suprimido.
Art. 91. .
~ 1.0 A decisão será proferida pela maioria absoluta da Câmara Mu-

nicipal.
. ~ 2.°. Da decisão caberá recurso, sempre com efeito suspensivo, para

o TrIbunal de Contas (n.os I, H e IH) ou Assembléia Legislativa (n.os IV,
V e VI), sendo êste obrigatório quando se concluir pela cassação do mandato.

(.) Vide R~solução n.o 15 do Senado Federal, de 26-6-64.

vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de

o Presidente: (a.) Feliciano de Oliveira Pena
O 1.0 Secretário: (a.) Waldir Lisboa
O 2.° Secretário: (a.) Joubert Guerra
O 3.° Secretário: (a.) Emílio Vasconcelos
O 4.° Secretário: (a.) Jason Albergaria

Publ. no "D.A." de 31-1-951.

1951.

b . _ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
Ulçoes que lhe conferem OS arts. 150 e 151, n.o H, da Constituição, decreta:
... Art. 1.0. Substituam-se no Ato das Disposições Constitucionais Tran-

sItorIas da Constituição, o art. 17 e seus SS, pelo seguinte:
"Art. 17. Fica criada a Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio,

com os Departamentos, Serviços e atribuição que a Lei lhe conferir".

LEI CONSTITUCIONAL N.o 4

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição, promulga a se-
guinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 4

~ 3.°. Só se considerará cassado o mandato quando a Assembléia Le-
gislativa, ao tomar conhecimento do recurso, decidir, neste sentido, pelo voto
de dois terços de seus membros.

~ 4.°. Será obedecido o disposto nos parágrafos anteriores no pro-
cesso de cassação do mandato do Vice-Prefeito e Vereadores.

Art. 104. . .
~ 4.°. Enquanto não se realizar o levantamento cadastral, proceder ..

se-á à classificação dos terrenos, tendo-se em vista a sua utilidade e valor
venal, para o lançamento do Impôsto Territorial. Sôbre os terrenos de cultu-
ra o Impôsto Territorial será regressivo, de modo que pague, proporcional-
mente, maior tributo o proprietário que cultive menor área.

Art. 112. . .
Parágrafo único. As multas de mora não poderão exceder 20% da

importância em débito.
Art. 151. Proposta a reforma, à qual poderão ser oferecidas emendas,

será ela submetida a discussão única, considerando-se definitiva, se aprova-
da por maioria dos membros da Assembléia Legislativa.

I. Estabelecida a proposta, ter-se-á esta por aceita se aprovada em
2 discussões por maioria dos membros da Assembléia Legislativa em duas
sessões ordinárias consecutivas.

H. Se a reforma obtiver na discussão da primeira sessão legislativa,
o voto de dois terços dos membros da Assembléia, será, de logo, submetida
à segunda discussão e dar-se-á por aprovada se obtiver o mesmo quorum.

HI. Na hipótese do inciso anterior, a reforma poderá se processar em
sessão extraordinária.

Art. 170. A divisão administrativa do Estado será fixada em lei qüin-
qüenal, nos anos terminados em 3 e 8, para entrar em vigor a 1.0 de janeiro
do ano seguinte.

Art. 2.°. Esta lei entrará em
Palácio da Inconfidência, em

Pena(a. ) Feliciano de Oliveira
(a.) Waldir Lisboa
(a.) Joubert Guerra

(a.) Emilio Vasconcelos
(a.) Jason Albergaria

de 26-1-1951.

LEI CONSTITUCIONAL N.o 3 (.)

O Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.° Secretário:
O 3.° Secretário:
O 4.° Secretário:
Publ. no "D.A."

1951.
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Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta leI
em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de 1951.

Publ. no "D.A." de 31-1-51.

Art. 3.°. Ficam suprimidos o art. 26 da Constituição e seus parágra-
fos, abrangendo todo o Capítulo III da Comissão Permanente.

Art. 4.°. Revogadas as disposições em contrário, esta lei constitucio-
nal entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de dezembro de

1I111,,:!11I 111:1
" 11111

o Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.° Secretário:
O 3.° Secretário:
O 4.° Secretário:

(a.) Feliciano de Oliveira
(a.) Waldir Lisboa
(a.) Joubert Guerra
(a.) Emílio Vasconcelo$
(a.) Jason Albergaria

Pena
1956.

O Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.° Secretário:
O 3.° Secretário:
O 4.° Secretário:

(a.) José Augusto Ferreira Filho
(a.) Moreira Júnior
(a.) Ulysses Escobar
(a.) Patrús de Souza
(a.) Autran Dourado

lEI CONSTITUCIONAL N.o 5

Altera o art. 8.°, acrescenta parágrafos ao art. 18 e suprime
o Capitulo III da Constituição do Estado.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 152 da Constituição, promulga a se-
guinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 5

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe conferem os arts. 150 e 151, n.o II da Constituição Estadual,
decreta:

Art. 1.0. Transformado o atual parágrafo único do art. 18 da Cons-
tituição Estadual em parágrafo 1.0, acrescente-se ao mesmo artigo o se-
guinte:

"~ 2.°. As vantagens pecuniárias poderão ser alteradas, excepcional-
mente e por uma única vez no curso de cada Legislatura, mediante Resolu-
ção da Assembléia, concedendo aos Deputados ajuda de custo mensal nunca
superior ao valor da parte fixa do subsidio, quando houver ocorrido variação
do custo de vida na Capital do Estado, em percentagem igual ou superior a
40%. a partir da data da fixação anterior".

~ 3.°. O Projeto de Resolução, autorizado no parágrafo anterior só
será recebido pela Mesa da Assembléia Legislativa quando instruido ~om
documentos oficiais que comprovem a situação do custo de vida na percen-
tagem minima exigida.

Art. 2.°. O art. 8.°, reformado pela Lei Constitucional n.o I, terá a
seguinte redação:

Art. 8.!' A Assembléia Legislativa reunir-se-á ordinAriamente, na
Capital do Estado, independentemente de convocação, a 1.0 de março de
cada ano e funcionará até 15 de dezembro.

~ 1.0. A instalação da Assembléia Legislativa, no inicio de cada le-
gislatura, dar-se-á em 1.0 de fevereiro.

~ 2.°. Por motivo de conveniência pública e dellberação da maioria
absoluta, poderá reunir-se, temporàriamente, em qualquer cidade do Estado.

~ 3.°. A convocação será feita pela Mesa ad-referendum da As-
sembléia.

~ 4.°. A sessão da Assembléia Legislativa poderá ser prorrogada me-
diante requerimento fundamentado de 1/3 de seus membros, com aprovação
da maloria absoluta.

Publ. no "D.A." de 25-12-56.

lEI CONSTITUCIONAL N.o 6

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 152, da Constituição do Estado pro-
mulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 6

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n.o lI, da Constituição do Es-
tado, decreta:

Art. 1.0. O artigo 170 da Constituição do Estado de Minas Gerais
fica assim redigido:

"Art. 170. A Divisão Administrativa do Estado será fixada em lei
qüinqüenal, 110S anos terminados em 3 e 8, para entrar em vigor a 1.0 de
janeiro do ano seguinte.

~ 1.0 Apresentado o projeto da divisão administrativa, e se não fÔI
conclulda a sua votação até 31 de dezembro, poderá esta ser ultimada dentro
dos noventa dias subseqüentes, se assim o requerer a maioria absoluta da
Assembléia Legislativa, ou o solicitar o Governador do Estado".

Art. 2.°. Os pedidos de elevação de povoado a distrito e de distrito 3
município, que se encontravam em andamento na Assembléia Legislativa no
ano de 1958, ou os que a ela forem encaminhados no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da vigência desta lei, poderão ser admitidos à votação, inde-
pendentemente do prazo previsto no art. 170 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, com a redação que lhe confere o artigo anterior.

Parágrafo único. A instalação dos municípios e distritos criados na
conformidade dês te artigo far-se-á 60 (sessenta) dias após a publicação da
lei que dispuser sôbre a nova divisão administrativa do Estado.

Art. 3.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de novembro de
1961.

O Presidente: (a.) Francisco de Castro Pires Júnior
O 1.0 Secretário: (a.) Wilson Modesto Ribeiro
O 2.0 Secretário: (a.) José Fernandes Filho

Publicado no "D.A." de 18-11-61.
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LEI CONSTITUCIONAL N.o 7

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usan-
do da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado,
prcmulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.O 7

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n,o 11, da Constituição do
Estado, promulga:

Art. 1.0. O art. 8.0 da Constituição do Estado de Minas Gerais, modi-
ficado pelas Leis Constitucionais n.O 1, de 24 de janeiro de 1951, e 5, de 24
de dezembro de 1956, pas.;a a ter a seguinte redação:

"Art. 8.0• A Assembléia reunir-se-á, ordinàriamente, na Capital do
Estado, independentemente de convocação, de 1.0 de fevereiro a 30 de ju-
nho; de 1.0 de agõsto a 10 de dezembro, de cada ano".

Art. 2.0 - O li 1.0 do art. 8.0, incluido na Constituição do Estado pela
Lei Constitucional n.o 5, de 24 de dezembro de 1956, passa a ter a seguinte
redação:

Art. 8.°. . , '" . " .
li 1.0. Entende-se por uma Sessão ordinária o conjunto dos 2 (dois)

períodos de funcionamento da Assembléia referidos neste artigo".
Art. 3.0• Esta Lei Constitucional entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de junho de 1963.

municipio nôvo, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, o se~ término coinci-
d" om o referido no artigo, ainda que importe na reduçao daquele prazo.
Ira c f 't "li 2.0• É vedada a reeleição do ~r: elo. . . .

Art. 2.0. O artigo 161 da Constitmçao do Estado de Mmas GeraIS passa
a ter a seguinte redação: - . I

"Art. 161. O funcionário público investido em funçoes eletlvas, sa vo
d Vereadores ficará afastado do exercício do cargo, contando-se-l?e o

~em~o de serviç~ apenas para promoção por antigüi~ade e ap~sentad~rla:'.
Art. 3.0. Revogadas as disposições em contrárlO, esta LeI ConstltuclO-

nal entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de julho de 1963.
O Presidente: (a.) Walthon de Andrade Goulart
O 1.0 Secretário: (a.) Luiz Alberto Franco Junqueira
O 2.0 Secretário: (a,) Antônio Gomes Pinto Coelho

PubI. no "D.A." de 28-6-63.

LEI CONSTITUCIONAL N.o 9

Assegura à Guarda-Civil do Estado de Minas Gerais a condição de en-
tidade distinta. .

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas GeraIS, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, pro-
mulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 9

LEI CONSTITUCIONAL N.o 8

PubI. no "D.A." de 25-6-63.

LEI CONSTITUCIONAL N.o 8

Modifica os artigos 85 e 161 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

(a.) Walthon de Andrade Goulart
(a.) Luiz Alberto Franco Junqueira
(a.) Antônio Gomes Pinto Coelho

de 28-6-63.

O Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.0 Secretário:
PubI. no "D.A."

Modifica a redação do art. 18 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, pro-
mulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.o 10

. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, us~n~o _das atri-
buições que lhe conferem os artigos 150 e 151, '0.0 11, da Constltmçao do Es-
tado, promulga: . _ .

Art. 1.0. Acrescente-se ao Título XIV das DISposiçoes GeraIS _da
Constituição do Estado de Minas Gerais um artigo com a seguinte redaçao:

"Art. .., A lei manterá a Guarda Civil, como entidade distinta, as-
segurando aos seus componentes, no que fôr aplicável, o disposto nesta Cons-
tltuição para os funcionários públicos civis". .

Art. 2.0• Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei
constitucional em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 1963

(a.) Walthon de Andrade Goulart
(a.) Luiz Alberto Franco Junqueira
(a.) Antônio Gomes Pinto Coelho

O Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.0 Secretário:

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição do Estado, pro-
mulga a seguinte:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n.o 11, da Constituição do
Estado, promulga:

Art. 1.0. O artigo 85 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 85. Observada a coincidência de seu término, será de 4 (qua-
tro) anos o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

~ 1.0. Tratando-se de mandato da primeira administração própria de

I I
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LEI CONSTITUCIONAL N.o 10

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe conferem os artigos 150 e 151, n.o 11, da Constituição do
Estado, promulga:

Art. 1.0. O art. 18 da Constituição do Estado de Minas Gerais e seus
parágrafos 1.° e 2.° passam a ter a seguinte redação:

Art. 18. O deputado perceberá, pelo exercício do mandato, exclusi-
vamente as vantagens pecuniárias fixadas na forma dêste artigo:

I - Subsídio, dividido em duas partes:
a) parte variável, igual a 10 (dez) vêzes o salário mínimo vigente na

Capital do Estado, correspondente ao comparecimento às reuniões;
b) parte fixa, correspondente a 30% (trinta por cento) do total anual

da parte variável, prevista na alínea anterior, e que se pagará em duodéci-
mo no decurso do ano;

11 - ajuda de custo mensal, correspondente a 70% (setenta por cen-
to) do total mensal fixado na letra "a" do item I dêste artigo;

111- ajuda de custo anual, paga no início da Sessão Legislativa, de
valor igual à ajuda de custo fixada no item anterior.

li 1.0. Para o efeito do cálculo das Importâncias de que tratam a aIf-
nea "b", do Item I, e os Itens 11 e IH, não serão computadas as reuniões
-extraordinárias.

li 2.°. O reajuste se efetivará 60 (sessenta) dias após a decretação do
nôvo salário mínimo.

li 3.°. Em cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, a Mesa
da Assembléia Legislativa, se necessário, providenciará a abertura de crédito.

Art. 2.°. Revogadas as disposições em contrário, esta lei constitucio-
nal entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de novembrO de
1963.

CONSTITUiÇÃO

DOS

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
O Presidente:
O 1.0 Secretário:
O 2.° Secretário:

(a. )
(a. )
(a. )

Walthon de Andrade Goulart
Euclides P. Cintra
Antônio Gomes Pinto Coelho

PubI. no "D.A." de 22-11-63.
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A Mesa da Assembléia Constituinte promulga a Constituição dos Es-
lados Unidos do Brasil e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
nos têrmos dos seus arts. 218 e 36, repectivamente, e manda a tôdas as au-
toridades, às quais couber o conhecimento e a execução dêsses atos, que os
executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como nêles se
contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o território nacional.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946, 125.0 da Independência e 58.0
da República.

FERNANDO DE MELLO VIANNA
Presidente

GEORGINO AVELINO
1.0 Secretário
LAURO LOPES
2.0 Secretário

LAURO MONTENEGRO
3.0 Secretário
RUI ALMEIDA
4.0 Secretário

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de
Deus, em Assembléia Constituinte para organizar um regime democrático,
decretamos e promulgamos a seguinte:

CONSTITUIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TITULO I

Da Organização Federal

. CAPITULO I

Disposições Preliminares

Art. 1.0 Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime represen-
tativo, a Feaeração e a República.

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.
~ 1.0 A União compreende, além dos Estados Unidos, o Distrito Fe-

deral e os Territórios.
~ 2.0 O Distrito Federal é a capital da União.
Art. 2.0 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se Oll

desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, me-
diante voto das respectivas assembléias legislativas, plebiscito das populações
diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.

Art. 3.0 Os Territórios poderão, mediante lei especial, constituir-se
em Estados, subdividir-se em novos Territórios ou volver a participar dos
Estados de que tenham sido desmembrados.

Publicada no Diário da Assembléia e no Diário Oficial de 19 de setem-
bro de 1946.

Reproduzida no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial de 21>
de setembro a 15 de outubro de 1946.
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Art. 4.0 O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr
o recurso ao arbitramento ou aos meios paclficos de solução do conflito, re-
gulados por órgão internacional de segurança, de que participe; e em caso
nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por
si ou em aliança com outro Estado.

Art. 5.0 Compete à União:
I - manter relações com os Estados estrangeiros e com êles celebrar

tratados e convenções;
11 - deciarar guerra e fazer a paz;
111- decretar, prorrogar e suspender o estado de sítio;
IV - organizar as fôrças armadas, a segurança das fronteiras e a de-

resa externa;
V - permitir que fÔrças estrangeiras transitem pelo território nacio-

nal, ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
VI - autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material bélico;
VII - superintender, em todo o território nacional, os serviços de po-

licia marítima, aérea e de fronteiras;
VIII - cunhar e emitir moeda e instituir bancos de emissão;
IX - fiscalizar as operações de estabelecimentos de crédito, de capi-

talização e de seguro;
X - estabelecer o plano nacional de viação;
XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão,

os serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de radiodifusão, de telefo-
nes interestaduais e internacionais, de navegação aérea e de vias férreas
que liguem portos marítimos a fronteiras nacionais ou transponham os limi-
tes de um Estado;

XIII - organizar defesa permanente contra os efeitos da sêca, das
endemias rurais e das inundações;

XIV - conceder anistia;
XV - legislar sôbre:
a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico '-'

do trabalho;
b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social;

de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário;
c) produção e consumo;
d) diretrizes e bases da educação nacional;
e) registros públicos e juntas comerciais;
f) organização, instrução, justiça e garantias das polfcias militares e

condições gerais da sua utilização pelo Govêrno nos casos de mobilização ou
de guerra;

g) desapropriação;
h) requisições civis e militares em tempo de guerra;
1) regime dos portos e da navegação de cabotagem;
j) tráfego interestadual;
k) comércio exterior e interestadual; instituições de crédito, câmbio

e transferência de valores para fora do país;
1) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétri.

ca, florestas, caça e pesca;
m) sistema monetário e de medidas; titulo e garantia dos metais;
n) naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
o) emigração e imigração;
p) condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-

científicas e liberais;

- 47-

q) uso dos símbolos nacionais;
r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional.
Art. 6.0' A competência federal para legislar sôbre as matérias do art.

5.0, n.o XV, letras b, c, d, f, h, j, 1, o e r, não exclui a legislação estadual
supletiva ou complementar.

Art. 7.0 O Govêrno Federal não intervirá nos Estados, salvo para:
I - manter a integridade nacional;
11 - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos podêres estaduais;
111- pôr têrmo à guerra civil;
V - assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária;
VI - reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de fôrça

maior, suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço de sua dí-
vida externa fundada;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios:
a) forma republicana representativa;
b) independência e harmonia dos podêres;
c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas a

das funções federais correspondentes;
d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período

imediato;
e) autonomia municipal;
f) prestação de contas da administração;
g) garantias do Poder Judiciário.
Art. 8.0 A intervenção será decretada por iei federal nos casos dos

ns. VI e VII do artigo anterior.
Parágrafo único. No caso do n.o VII, o ato argüido de inconstitucio-

nalidade será submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do
Supremo Tribunal Federal, e, se êste declarar, será decretada a intervenção.

Art. 9.0 Compete ao Presidente da República decretar a intervenção
nos casos dos ns. I a V do art. 7.°.

~ 1.0 A decretação dependerá:
I - no caso do n.o V, de requisição do Supremo Tribunal Federal ou,

se a ordem ou decisão fôr da Justiça Eleitoral, de requisição do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

11- no caso do n.o IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Exe-
cutivo, coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal,
se a coação fôr exercida contra o Poder Judiciário.

~ 2.0 No segundo caso previsto pelo art. 7.'!, n.o 11, só no Estado in-
vasor será decretada a intervenção.

Art. 10. A não ser nos casos de requisição do Supremo Tribunal Fe-
d~ral ou do Tribunal Superior Eleitoral, o Presidente da República decreta-
ra a intervenção e submetê-Ia-á, sem prejuízo da sua imediata execução, à
aprovação do Congresso Nacional, que, se não estiver funcionando, será con-
VOcadoextraordinàriamente para êsse fim.

Art. 11 A lei ou o decreto de intervenção fixar-lhe-á a amplitude, a
duração e as condições em que deverá ser executada.

_ Art. 12. Compete ao Presidente da República tornar efetiva a inter-
vençao e. sendo necessário, nomear o Interventor.

Art. 13. Nos casos do art. 7.0, n.o VII, observado o disposto no art.
8~o,parágrafo único, o Congresso Nacional se limitará a suspender a execu-
çao do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o
restabelecimento da normalidade no Estado.
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Art. 14. Cessados os motivos que houverem determinado a interven-
ção, tornarão ao exercício dos seus cargos as autoridades estaduais afastadas
em conseqüência dela.

Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbre: (')
I - importação de mercadorias de procedência estrangeira;
11 - consumo de mercadorias;
111 - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim impor-

tação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos
de qualquer origem ou natureza, estendendo-se êsse regime, no que fôr apli-
cável, aos minerais do país e à energia elétrica;

IV - renda e proventos de qualquer natureza;
V - transferência de fundos para o exterior;
VI - negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei

federal.
li 1.0 São isentos do impôsto de consumo os artigos que a lei classi-

ficar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tra-
tamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica.

li 2.0 A tributação de que trata o n.o HI terá a forma de impôs to
único, que incidirá sôbre cada espécie de produto. Da renda resultante, ses-
senta por cento no mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo
e produção, nos têrmos e para os fins estabelecidos em lei fedl'ral.

li 3.0 A União poderá tributar a renda das obrigações da dívida pú-
blica estadual ou municipal e os proventos dos agentes dos Estados e dos
Municípios; mas não poderá fazê-lo em limites superiores aos que fixar para
as suas próprias obrigações e para os proventos dos seus próprios agentes.

li 4.0 A União entregará aos Municípios, excluídos os das capitais, dez
por cento do total que arrecadar do impôsto de que trata o n.o IV, feita a
distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da impor-
tância em benefícios de ordem rural. (0)

li 5.0 Não se compreendem nas disposições do n.o VI os atos jurídi-
cos ou os seus instrumentos, quando forem partes a União, os Estados ou
os Municípios, ou quando incluídos na competência tributária estabelecida
nos arts. 19 e 29. (*)

li 6.0 Na iminência ou no caso de guerra externa, é facultado à União
decretar impostos extraordinários, que não serão partilhados na forma do
art. 21 e que deverão suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, con-
tados da data da assinatura da1paz. (*)

Art. 16. Compete ainda à União decretar os impostos previstos no
art. 19, que devam ser cobrados pelos Territórios.

Art. 17. A União é vedado decretar tributos que não sejam unifor-
mes em todo o território nacional, ou que importem distinção ou preferên-
cia para êste ou aquêle pôrto, em detrimento de outro de qualquer Estado.

Art. 18 Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que ado-
tar, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

~ 1.0 Aos Estados se reservam todos os podêres que, implícita ou ex-
plicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição.

li 2.0 Os Estados proverão às necessidades do seu govêrno e da sua
administração, cabendo à União prestar-lhes socorros, em caso de calami-
dade pública.

li 3.0 Mediante acôrdo com a União, os Estados poderão encarregar
funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e

(') Vide Emenda Constitucional n.O 5.
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decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a UnIão poderá, em maté-
ria da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análo-
gos, provendo às necessárias despesas. .

Art. 19. Compete aos Estados decretar Impostos sôbre: (>O)

1- propriedade territorial, exceto a urbana;
11 - transmissão de propriedade causa mortis;
IH _ transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua incor-

poração ao capital de socIedade; '.
IV - vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores,

inclusive industriaIs, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produ-
tor, conforme o def:nir a lei estadual;

V _ exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro,
até o máximo de cinco por cento ad vaLorem, vedados quaisquer adicionais;

VI - os atos reguladOS por lei estadual, os do serviço de sua justiça
e os negócIos de sua economIa.

9 1.0 O impÔsto territorial não incidirá sôbre sítios de área não ex<;e-
dente a vinte hectares, quando os cultive, só ou com sua familia, o proprIe-
tário que não possua outro imóvel.

li 2.0 Os impostos sõbre transmissão de bens corpóreos (ns. TI e IH)
cabem ao Estado em cujo território êstes se achem situados.

9 3.0 O Impôsto sÔbre transmissão causa mortis de bens incorpóreos,
inclusive títulos e créditos, pertence, ainda quando a Sttcessão se tenha aber-
to no estrangeiro, ao Estado em cujo território os valores da herança forem
liquidados ou transferidos aos herdeiros.

li 4.0 Os Estados não poderão tributar títulos da dívida pública emi-
tidos por outras pessJas jurídicas de d:reito ,público interno, em limite su-
perior ao estabelecido para as suas próprias obrigações.

li 5.0 O impõsto sôbre vendas e consignações será uniforme, sem dis-
tinção de procedência ou destino. -

li 6.0 Em casos excepcionais, o Senado Federal poderá autorizar o au-
mento, por determinado tempo, do Impôs to de exportação até o má.'imo de
dez por cento ad 'l:alorem.

Art. 20 Quando a arrecadaçã:> estadual de impostos, salvo a do im-
põsto de exportação, exceder, em Município que não seja o da capital, o
total das rendas locais de qualquer natureza, o Estado dar-Ihe-á anualmente
trinta por cento do excesso arrecadado.

Art. 21. A União e os Estados poderão decretar outros tributos além
dos que lhes são atribuídos por esta Constituição, mas o impôsto federal ex-
cluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a arrecadação de tais impos-
tos e, à medida que ela se efetuar, entregarão vinte por cento do produto
à Un;ão e quarenta por cento aos Municípios onde se tiver realizado a
cobrança.

Art. 22. A administração financeira, especialmente a execução do or-
çamento, será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional, com o auxílio
do Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípi~s pela forma que fôr esta-
belecida nas ConstituIções estaduais.

Parágrafo único. Na elaboração orçamentária se observará o díspos-
to nos arts. 73 a 75.

Art. 23. Os Estados não intervirão nos Municípios senão para lhes
regularizar as finanças, quando:

I - se verificar impontualidade no serviço do empréstimo garantido
pelo Estado;

(') VIde Emenda Constitucional n.o 5.



50 51 -

II - deixarem de pagar, por dois anos consecutivos, a sua dívida
fundada.

Art. 24. 11:permitida ao Estado a criação de órgão de assistência téc-
nica aos Municípios.

Art. 25. A organização administrativa e a judiciária do Distrito Fe-
deral e dos Territórios regular-se-ão por lei federal, observado o disposto
no art. 124.

_Art. 26. O Distrito Federal será administrado por Prefeito, de no-
meaçao do Presidente da República, e terá Câmara, eleita pelo povo com
funções legislativas. '

li 1.0 Far-se-á a nomeação depois que o Senado Federal houver dado
assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.

li 2.° O Prefeito será demissível ad nutum.
li 3.° Os desembargadores do Tribunal de Justiça terão vencimentos

não inferiores à mais alta remuneração dos magistrados de igual categoria
nos Estados. (.)

li 4.° Ao Distrito Federal cabem os mesmos impostos atribuídos por
esta Constituição aos Estados e aos Municípios.

Art. 27. 11:vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Muni~ípios e.stabelecer limitações ao tráfego de qualquer natureza por meio
de trIbutos Interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de ta-
xas, inclusive pedágio, destinadas exclusivamente à indenização das despesas
de construção, conservação e melhoramentos de estradas.

Art. 28. A autonomia dos Municípios será assegurada:
I - pela eleição do Prefeito e dos vereadores;
II - pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar in-

terêsse e especialmente:
a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à

aplicação das suas rendas;
b) à organização dos serviços públicos locais.
li 1.0 Poderão ser nomeados pelos governadores dos Estados ou dos

Territórios os prefeitos das capitais, bem como os dos Municípíos onde hou-
ver estâncias hidrominerais naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou
pela União. •

li 2.° Serão nomeados pelos governadores dos Estados ou dos Terri-
tórios os prefeitos dos Municípios que a lei federal, mediante parecer do
Conselho de Segurança Nacional, declarar bases ou portos militares de ex-
cepcional importância para a defesa externa do país.

Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por fôrça dos parágra-
fos 2.° e 4.° do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parte, lhes forem
transferidos pelo Estado, pertencem aos Municípios os impostos: (•• )

I - predial e territorial urbano;
II - de licença;
III - de indústrias e profissões;
IV - sôbre diversões públicas;
V - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua competência.
Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-

nicípios cobrar:
I - contribuição de melhoria, quando se verificar valorização do imó-

vel, em conseqüência de obras públicas;
II - taxas;

( .)
(U)

Vide Emenda Constitucional n.o 1.
Vide Emenda Constitucional n.o 5.

111- quaisquer outras rendas que possam provir do exercido de suas
atribuições e da utilização de seus bens e serviços.

Parágrafo único. A contribuição de melhoria não poderá ser exigi-
da em limites superiores à despesa realizada, nem ao acréscimo de valor
que da obra decorrer para o imóvel beneficiado.

Art. 31. À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é
vedado:

I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de
uns contra outros Estados ou Municípios;

II - estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes
o exercício;

III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou
igreja sem prejuízo da colaboração reciproca em prol do interêsse coletivo;

IV - recusar fé aos documentos públicos;
V - lançar impôsto sôbre:
a) bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tributação

dos serviços públicos concedidos, observados o disposto no parágrafo único
dêste artigo;

b) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos,
instituições de educação e de assistência social, desde que suas rendas sejam
aplicadas integralmente no país para os respectivos fins;

c) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.

Parágrafo único. Os serviços públlcos concedidos não gozam de isen-
ção tributária, salvo quando estabelecida pelo poder competente ou quando
a União a instituir, em lei especial, relativamente aos próprios serviços ten-
do em vista o interêsse comum.

Art. 32. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão
estabelecer diferença tributária, em razão da procedência, entre bens de
qualquer natureza. .

Art. 33. 11:defeso aos Estados e aos Municípios contrair empréstimos
externos sem prévia autorização do Senado Federal.

Art. 34. Incluem-se entre os bens da União:
I - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domí-

nio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países
ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e la-
custres nas zonas limítrofes com outros países;

II - a porção de terras devolutas indispensáveis à defesa das frontei-
ras, às fortificações, construções miEtares e estradas de ferro.

Art. 35. Incluem-se entre os bens do Estado os lagos e rios em ter-
renos do seu domínio e os que têm nascente e foz no território estadual.

Art. 36. São Podêres tia União o Legislativo, o Executivo e o Ju-
diciário, independentes e harmônicos entre si.

li 1.°. O cidadão investido na função de um dêles não pOderá exercer
a de outro, salvo exceções previstas nesta Constituição.

\i 2.° ~ vedado a qualquer dos Podêres delegar atribuições.

CAPITULO II
Do PODER LEGISLATIVO

SECÇÃO I

Disposições preliminares
Art. 37 O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que

se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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Art. 38. A eleição para deputados e senadores far-se-á simultânea-
mente em todo o país. (')

Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o Congresso
Nacional:

I - ser brasileiro (art. 129, ns. I e lI);
II - estar no exercício dos direitos politicos;
III - ser maior de vinte e um anos para a Câmara dos Deputados e

de trinta e cinco para o Senado Federal.
Art. 39. O Congresso acionaI reunir-se-á na Capital da República,

a 15 de março de cada ano, e funcionará até 15 de dczembro. (')
Parágrafo único. O Congresso Nacional s6 poderá ser convocado ex-

traordinàriamente pelo Presidente da República ou por iniciativa do têrço
de uma das Câmaras.

Art. 40. A cada uma das Câmaras compete dispor, em regimento in-
terno, sôbre sua organização, polícia, criação e provimento de cargos.

Parágrafo único. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tan-
to quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que
participem da respectiva Câmara.

Art. 41. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção
da Mesa dêste, reunir-se-ão em sessão conjunta para: (')

I - inaugurar a sessão legislativa;
11 - elaborar o regimento comum;
111 - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da

República;
IV - deliberar sôbre o veto.
Art. 42. Em cada uma das Câmaras, salvo disposição constitucional

em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente
a maioria dos seus membros.

Art. 43. O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos
nos arts. 45, ~ 2.°, 63, n.o I, 66, n.o VIII, 70, ~ 3.°, 211 e 213.

Art. 44. Os Depu tados e os Senadores são invioláveis no exercício do
mandato, por suas opiniões, palavras e votos.

Art. 45. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legisla-
tura seguinte, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente,
sem prévia licença de sua Câmara. ( • )

~ 1.0 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão reme-
tidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que resol-
va sôbre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.

S 2.° A Câmara interessada deliberará sempre pelo voto de maioria
dos seus membros.

Art. 46. Os Deputados e Senadores, quer civis, quer militares, não
poderão ser incorporados às fôrças armadas senão em tempo de guerra e
mediante licença de sua Câmara, ficando então sujeitos à legislação militar.

Art. 47. Os Deputados e Senadores vencerão anualmente subsídio
igual e terão igual ajuda de custo.

~ 1.0 O subsídio será dividido em duas partes: uma fixa, que se pa-
gará no decurso do ano, e outra variável, correspondente ao comparecimento.

~ 2.° A ajuda de custo e o subsídio serão fixados no fim de cada
legislatura.

Art. 48. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, entidade

(') Vide Emenda Constitucional n.o 9.

- 53-

autárquica ou sociedade de economia mista, salvo quando o contrato obede-
cer a normas u11Üormes;

bl aceitar nem exercer comissão ou emprêgo remunerado de pessoa
jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mis-
ta ou emprêsa concessionária de serviço público;

II - desde a posse:
a) ser proprietário ou Diretor de emprêsa que goze de favor decorren-

te de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer fun-
ção remunerada;

b) ocupar cargo público do qual possa ser demitido ad nutum;
c) exercer outro mandato legislativo, seja federal, estadual ou muni-

cipal;
d) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público.
~ 1.0 A infração do disposto neste artigo, ou a falta, sem licença, às

sessões, por mais de seis meses consecutivos, importa perda do mandato, de-
clarada pela Câmara a que pertença o Deputado ou Senador, mediante pro-
vocação de qualquer dos seus membros ou representação documentada de
partido político ou do Procurador Geral da República.

~ 2.° Perderá, igualmente, o mandato o Deputado ou Senador cujo
procedimento seja reputado, pelo voto de dois terços dos membros de sua
Câmara, incompatível com o decôro parlamentar.

Art. 49. :E: permitido ao Deputado ou Senador, com prévia licença de
sua Câmara, desempenhar missão diplomática de caráter transitório, ou par-
ticipar, no estrangeiro, de congressos, conferências e missões culturais.

Ar!. 50. Enquanto durar o mandato, o funcionário público ficará
afastado do exercício do cargo, contando-se-lhe tempo de serviço apenas pa-
ra promoção por antiguidade e aposentadoria.

Ar!. 51. O Deputado ou Senador investido na função de Ministro de
Estado, Interventor Federal ou Secretário de Estado não perde o mandato.

Art. 52. No caso do artigo antecedente e no de licença, conforme es-
tabelecer o Regimento Interno, ou de vaga de Deputado ou Senador, será
convocado o respectivo suplente.

Parágrafo único. Não havendo suplente para preencher a vaga, o
Presidente da .Câmara interessada comunicará o fato ao Tribunal Superior
Eleitoral para providenciar a eleição, salvo se faltarem menos de nove me-
ses para o têrmo do período. O Deputado ou Senador eleito para a vaga
exercerá o mandato pelo tempo restante.

Art. 53. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão comis-
sões de inquérito sôbre fato determinado, sempre que o requerer um têrço
dos seus membros.

Parágrafo único. Na organização dessas comissões se observará o cri-
tério estabelecido no parágrafo único do art. 40.

Art. 54. Os Ministros de Estado são obrigados a comparecer peran-
te a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou quaisquer das suas comis-
sões, quando uma outra Câmara os convocar para, pessoalmente, prestar in-
formações acêrca de assunto previamente determinado.

Parágrafo único. A falta do comparecimento, sem justificação, im-
porta crime de responsabilidade. .

Art. 55. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, assim como as
suas comissões, designarão dia e hora para ouvir o Ministro de Estado que
lhes queira prestar esclarecimentos ou solicitar providências legislativas.
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SECÇÃO n
Da CllmaTa dos Deputados

Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do
povo, eleitos, segundo o sistema de representação proporcional, pelos Esta-
dos, pelo Distrito Federal e pelos Territórios.

Art. 57. Cada legislatura durará quatro anos.
Art. 58. O número de Deputados será fixado por leI, em proporção

que não exceda um para cada cento e cinqüenta mil habitantes até vinte
Deputados, e, além dêsse limite, um para cada duzentos e cinqüenta mil
habitantes.

~ 1.0 Cada Território terá um Deputado, e será de sete Deputados
o número mínimo por Estado e pelo Distrito Federal.

~ 2.° Não pOderá ser reduzida a representação já fixada.
Art. 59. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - a declaração, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros,

da procedência ou improcedência da acusação contra o Presidente da Repú-
blica, nos têrmos do art. 88, e contra os Ministros de Estado, nos crimes co-
nexos com os do Presidente da República;

II - a iniciativa da tomada de contas do Presidente da República, me-
diante designação de comissão especial, quando não forem apresentadas ao
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão le-
gislativa.

SECÇÃO III

Do Senado Federal

Art. 60. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estadol
e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

~ 1.0 Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegerá três Se..
nadares.

~ 2.° O mandato de Senador será de oito anos.
~ 3.0 A representação de cada Estado, e a do Distrito Federal reno-

var-se-ão de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e por dois
terços.

~ 4.0 Substituirá o Senador, ou suceder-Ihe-á nos têrmos do art. 52,
o suplente com êle eleito. .

Art. 61. O Vice-Presidente da República exercerá as funções de Pre-
sidente do Senado Federal, onde só terá voto de qualidade. (.)

Art. 62. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsab1lldade

e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com os
daquele;

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o
Procurador Geral da República, nos crimes de responsabilidade.

~ 1.0 Nos casos dêste artigo, funcionará como Presidente do Senado o
do Supremo Tribunal Federal.

~ 2.0 O Senado Federal só proferirá sentença condenatória pelo vo-
to de dois terços dos seus membros.

~ 3.0 Não poderá o Senado Federal impor outra pena que não seja a
da perda do cargo com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qual.
Quer função pública, sem prejuízo da ação da jUStiCBordinária.

( .) Vide Emenda Constitucional 0.° 6.
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Art. 63. Também compete privativamente ao Senado Federal:
I - aprovar, mediante voto secreto, a escolha de magistrados, nos ca-

sos estabelecidos por esta Constituição, do Procurador-Geral da República,
dos Ministros do Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, dos
membros do Conselho Nacional de Economia e dos chefes de missão diplo-
mática de caráter permanente;

II - autorizar os empréstimos externos dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

Art. 64. Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no todo
ou em parte, de lei ou Decreto declarados inconstitucionais por decisão de-
finitiva do Supremo Tribunal Federal.

SECÇÃO IV

Das Atribuições do Poder Legislativo

Art. 65. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presiden-
te da República:

I - votar o orçamento;
II - votar os tributos próprios da União e regular a arrecadação e a

distribuição das suas rendas;
III - dispor sôbre a dívida pública federal e os meios de solvê-la;
IV - criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes os vencimentos,

sempre por lei especial;
V - votar a lei de fixação das fôrças armadas para o tempo de paz;
VI - autorizar abertura e operações de crédito e emissões de curso

forçado;
VII - transferir temporàriamente a sede do Govêrno Federal;
VIII - resolver sôbre limites do território nacional;
IX _ legislar sôbre bens do domínio federal e sôbre tôdas as matérias

da competência da União, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 66. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I _ resolver definitivamente sôbre os tratados e convenções celebra-

das com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República;
II _ autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer

a paz;
III _ autorizar o Presidente da República a permitir que fôrças es-

trangeiras transitem pelo território nacional ou por motivo de guerra nêle
permaneçam temporàriamente;

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal quando decretada
pelo Presidente da República;

V - conceder anistia;
VI - aprovar as resoluções das assembléias legislativas estaduais, sô-

bre incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estado;
VII _ autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se

ausentarem do país;
VIII - julgar as contas do Presidente da República;
IX - fixar a ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, bem

como o subsídio dêstes e os do Presidente e do Vice-Presidente da República;
X - mudar temporàriamente a sua sede.
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::lECÇÃO V

Das Leu

Art. 67. A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência ex-
clusiva, cabe ao Presidente da República e 11 qualquer membro ou comissão
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

~ 1.0 Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da Repúhlica a
iniciativa da lei de fixação das fôrças armadas e a de tôdas as leis sôbre ma-
téria financeira.

~ 2.0 Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, do Senado
e dos Tribunais Federais, no que concerne aos respectivos serviços adminls ..
tratlvos, compete exclusivamente ao Presidente da Repúbllca a iniciativa das
leis que criem empregos em serviços existentes, aumentem vencimentos ou
modifiquem, ,no decurso de cada legislatura, a lei de fixação das fôrças ar-
madas.

~ 3.0 A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da
República começará na Câmara dos Deputados.

Art. 68. O projeto de lei adotado numa das Câmaras será revisto pe-
la outra, que, aprovando-o, o enviará à sanção ou à promulgação (arts. 70
e 71). '

Parágrafo único. A revisão será discutida e votada num só turno.
Art. 69. Se o projeto de uma Câmara fôr emendado na outra, volve-

rá à primeira pllra que se pronuncie acêrca da modificação, aprovando-a ou
não.

Parágrafo único. Nos têrmos da votação final, será o projeto envia-
do à sanção.

Art. 70. Nos casos do art. 65, a Câmara onde se concluir a votação de
um projeto enviá-lo-á ao Presidente da República, que, aquiescendo, o san-
cionará.

~ 1.0 Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em
parte inconstitucional ou contrário aos interêsses nacionais, vetá-lo-á, total
ou parcialmente, dentro de dez dias úteis, contados daquele em que o rece-
ber, e comunicará no mesmo prazo, ao Presidente do Senado Federal, os mo-
tivos do veto.

Se a sanção fôr negada quando estiver finda a sessão legislativa, o
Presidente da República publicará o veto.

~ 2.0 Decorrido o decêndio, o silêncio do Presidente da República im-
portará sanção.

~ 3.° Comunicando o veto ao Presidente do Senado Federal, êste
convocará as dUlls Câmaras para, em sessão conjunta, dêle conhecerem, con-
siderando-se aprovado o projeto que obtiver o voto de dois terços dos De-
putados e Senadores presentes. Nesse caso, será o projeto enviado para pro-
mulgação ao Presidente da República.

~ 4.° Se a lei não fôr promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente
da República, nos casos dos ~~ 2.0 e 3.0, o Pres;dente do Senado a promulgará
e se êste o não fizer em igual prazo, fa-lo-á o Vice-Presidente do Senado.

Art. 71. Nos casos do art. 66, considerar-se-á com a votação final en-
cerrada a elaboração da lei, que será promulgada pelo Presidente do Senado.

Art. 72. Os projetos de lei rejei~ados ou não sancionados só se pode-
rão renovar na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria abso-
luta dos membros de qualquer das Câmaras.
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SECÇÃO VI

Do Orçamento

Art. 73. O orçamento será uno, incorporando-se à receita, obriga-
toriamente tôdas as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discri-
minadame~te na despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os ser-
viços públicos.

~ 1.0 A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa para os serviços anteriormente criados.
Não se incluem nessa proibição:

I - a autorização para abertura de créditos suplementares e opera-
ções de crédito por antecipação da receita; . . .

II - a aplicação do saldo e o modo de cobrIr o def~c~t. .
~ 2.0 O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma fixa,.

que não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra variável,
que obedecerá a rigorosa especiallzação.

Art. 74. Se o orçamento não tiver sido enviado à sanção até 30 de
novembro, prorrogar-se-á para o exercicio seguinte o que estiver em vigor.

Art. 75. São vedados o estôrno de verbas, a concessão de créditos
ilimitados e a abertura, sem autorização legislativa, de crédito especial.

Parágrafo único. A abertura de crédito extraordinário só será ~d~i.
tida 001' necessidade urgente ou imprevista, em caso de guerra, comoçao lll-

testina ou calamidade pública.
Art. 76. O Tribunal de Contas tem a sua sede na Capital da Repú-

blica e jurisdição em todo o território nacional.
~ 1.0 Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Pre-

sidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e
terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas e vencimentos dos Juízes
do Tribunal Federal de Recursos.

~ 2.0 O Tribunal de Contas exercerá, no que lhe diz respeito, as atri-
buições constantes do art. 97, e terá quadro próprio para o seu pessoal.

Art. 77. Compete ao Tribunal de Contas:
I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas

em lei, a execução do orçamento;
11 - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens pú-

blicos, e as dos administradores das entidades autárquicas;
111 - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, refor-

mas e pensões.
~ 1.0 Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou

à despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de
Contas. A recusa do registro suspenderá a execução do contrato até que se
pronuncie o Congresso Nacional.

~ 2.0 Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio ou poste-
rior conforme a lei o estabelecer, qualquer ato de administração pública de
que' resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por conta
dêste.

~ 3.° Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá carátllr proibitivo. Quan-
do a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se após des-
pacho do Presidente da República, registro sob reserva do Tribunal de Con-
tas e recurso ex-of/icio para o Congresso Nacional.

~ 4.0 O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta
dias, sôbre as contas que o Presidente da República deverá prestar' anual-

[---------
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mente ao Congresso Nacional. Se elas não lhe forem enviadas no prazo da
lei, comunicarã o fato ao Congresso Nacional para os fins de direito, apre-
sentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório do exercício finan-
ceiro encerrado.

CAPITULO III

Do Poder Executivo

SECÇÃO I

Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República.
Art. 79. Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-

lhe, no de vaga, o Vice-Presidente da República.
~ 1.0 Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-

Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da pre-
sidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o Vice-Presidente do Sena-
do Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. (O)

~ 2.0 Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República,
far-se-á eleição sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas
ocorrerem na segunda metade do periodo presidencial, a eleição para ambos
os cargos serã feita, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Na-
cional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos de-
verão completar o periodo dos seus antecessores.

Art. 80. São condições de elegibilidade para Presidente e Vice-Pre-
sidente da República:

I - ser brasileiro (art. 129, ns. I e lI);
II - estar no exercício dos direitos políticos;
III - ser maior de trinta e cinco anos.
Art. 81. O Presidente e o Vice-Presidente da República serão elei-

tos simultâneamente, em todo o país, cento e vinte dias antes do têrmo do
período presidencial. ( o o )

Art. 82. O Presidente e o Vice-'Presidente da República exercerão o
cargo por cinco anos. (O o )

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão pos-
se em sessão do Congresso Nacional ou, se êste não estiver reunido, perante
o Supremo Tribunal Federal. (O o )

Parãgrafo único. O Presidente da República prestarã, no ato da pos-
se, êste compromisso: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição
da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sus-
tentar-lhe a união, a integridade e a independência".

Art. 84. Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o Pre-
sidente ou o Vice-Presidente da Re'pública não tiver, salvo por motivo de
doença, assumido o cargo, êste serã declarado vago pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

Art. 85. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão
ausentar-se do pais, sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de per-
da do cargo.

Art. 86. No último ano da legislatura anterior à eleição para Presi-
dente e Vice-Presidente da República, serão fixados os seus subsídios pelo
Congresso Nacional.

(O) Vide Emenda Constitucional n.O 6.

(O o) Vide Emenda Constitucional n.° 9.
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SECCÃO II

DM atribuições do Presidente da República

Art. 87 Compete privativamente ao Presidente da República:
I _ sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos

c regulamentos para a sua fiel execução; . .
II _ vetar, nos têrmos do art. 70, ~ 1.0, os projetos de lei;
III _ nomear e demitir os Ministros de Estado;
IV _ nomear e demitir o Prefeito do Distrito Federal (artigo 26, ~ ~

1.0 e 2.0) e os membros do Conselho Nacional de Economia (art. 205, ~ 1.0);
V _ prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuidas por esta

Constituição, os cargos públicos federais;
VI - manter relações com Estados estrangeiros;
VII _ celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum

do Congresso Nacional;
VIII _ declarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso Nacio-

nal, ou sem essa autorização no caso de agressão estrangeira, quando verifi-
cada no intervalo das sessões legislativas;

IX _ fazer a paz, com autorização e ad referendum do Congresso Na-
cional; .

X _ permitir, depois de autorizado pelo Congresso NaCIOnal, ou sem
essa autorização no intervalo das sessões legislativas, que fôrças estrangeiras
transitem pelo território do pais ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam
temporàriamente;

Xl _ exercer o comando supremo das fôrças armadas, administrando-
as por intermédio dos órgãos competentes;

XII _ decretar a mobilização total ou parcial das fôrças armadas;
XIII _ decretar o estado de sitio nos têrmos desta Constituição;
XIV _ decretar e executar a intervenção federal nos têrmos dos arts.

7.° a 14'XV _ autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprêgo ou comissão
de govêrno estrangeiro;

XVI _ enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primeiros dois me-
ses da sessão legislativa, a proposta de orçamento; (O)

XVII _ prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício
anterior;

XVIII _ remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da
abertura da sessão legislafiva, dando conta da situação do pais e solicitando
as providências que julgar necessãrias;

XIX _ conceder Indulto e comutar pena, com audiência dos órgãos
instltuldos em leI.

SECÇÃO III

Da responsabi!tdade do Presidente da República

Art. 88. O Presidente da República, depois que a Câmara dos Depu-
tados, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, declarar procedente
a acusação, serã submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Fe-
deral nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos de responsabi.
lidade.

(O) Vide Emenda Constitucional n.o 6.
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Parágrafo úmCO. Declarada a procedência da acusação, ficará o Pre-
sidente da República suspenso das suas funções.

Art. 89. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Re-
pública que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

. I - a existência da União;
H - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos

podêres constitucionais dos Estados;
HI - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do país;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VH - a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos;
VIH - o cumprimento das decisões judiciárias.
Parágrafo único. ~sses crimes serão definidos em lei especial, que

estabelecerá as normas de processo e julgamento.

SECÇÃO IV

Dos Ministros de Estado

Art. 90. O Presidente da República é auxiliado pelos Ministros de
Estado.

Parágrafo único. São condições essenciais para a investidura no car-
go de Ministro de Estado:

I - ser brasileiro (art. 129, ns. I e 11);
H - estar no exercício dos direitos políticos;
HI -' ser maior de vinte e cinco anos.
Art. 91. Além das atribuições que a lei fixar, compete aos Ministros

de Estado:

I - referendar os atos assinados pelo Presidente da República;
H - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e re-

gulamentos;
IH - apresentar ao Presidente da República relatório dos serviços de

cada ano realizados no miqistério;
IV - comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal nos

casos e para os fins indicados nesta Constituição.
Art.. ~2. Os Ministros de Estado serão, nos crimes comuns e nos de

responsabilIdade, processados e julgados pelo Supremo Tribunal Feder I
nos conexos com ~s do Presidente da República, pelos órgãos compet:~tee~
para o processo e Julgamento dêste.

A.rt. 93.• ~ão crimes de responsabilidade, além do previsto no art
54, paragrafo UDlCO,os atos definidos em lei (art. 89), quando praticado'
ou ordenados pelos Ministros de Estado. s

P~rágrafo ~nico. Os. Ministros de Estado são responsáveis pelos atos
que assmarem, amda que Juntamente com o Presidente da República
que praticarem por ordem dêste. ' ou
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CAPITULO IV

Do Poder Judiciáríc,

SECÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Supremo Tribunal Federal;
H - Tribunal Federal de Recursos;
IH - Juízes e Tribunais Militares;
IV - Juízes e Tribunais Eleitorais;
V - Juízes e Tribunais do Trabalho.
Art. 95. Salvo as restrições expressas nesta Constituição, os Juízes

gozarão das garantias seguintes:
I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença

judiciária;
li - inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interêsse públi-

co, reconhecido pelo voto de dois terços dos membros efetivos do Tribunal
Superior competente;

HI - irredutibilidade dos vencimentos,. que, todavia, ficarão sujeitos
aos impostos gerais. (*)

~ 1.0 A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade ou
por invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de serviço público,
contados na forma da lei.

~ 2.° A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada com
I'e'ncimentos integrais.

li 3.° A vitaliciedade não se estenderá obrigatóriamente aos Juízes
com atribuições limitadas ao preparo dos processos e à substituição de Juízes
julgadores, salvo após dez anos de contínuo exercício no cargo.
•. Ar!. 96. É vedado ao Juiz:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pú-
blica, salvo o magistério secundário e superior e os casos previstos nesta
Constituição, sob pena de perda do cargo judiciário;

H - receber, sob qualquer pretexto, percentagens, nas causas sujei-
tas a seu despacha e julgamento;

HI - exercer atividade político-partidária.
Art. 97. Compete aos Tribunais:
I - eleger seus Presidentes e demais órgãos de direção:
H - elaborar seus Regimentos Interno, e organizar os serviços auxi-

liares, provendo-lhes os cargos na forma da lei, e bem assim propor ao
Poder Legislativo competente a criação ou a extinção de cargos e a fixação
dos respectivos vencimentos; .

III - conceder licença e férias, nos têrmos da' lei, aos seus membros
e aos Juízes e serventuários que lhes forem imediatamente subordinados.

SECÇÃO H

Do Supremo Tribunal Federa!

Art. 98. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da Re-
pública e jurisdição em todo o território nacional, compor-se-á de onze Mi-
nistros. ~sse número, mediante proposta do próprio Tribunal, pOderá ser
elevado por lei.

(') . .vide Emenda Constitucional n.o 9.
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Art. 99. Os Ministros do Supremo Tribunal Federai serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Fe-
deral, dentre brasileiros (art. 129, ns. I e II), maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber juridico e reputação ilibada.

Ar!. 100. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nos crimes
de responsabilidade, processados e julgados pelo Senado Federal.

Art. 101. Ao Supremo Tribunal Federal compete:
I - processar e julgar originàriamente:
a) o Presidente da República nos crimes comuns;
bl os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República nos

crimes comuns;
c) os Ministros de Estado, os Juízes dos Tribunai~ Superiores Fe-

derais, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os Che-
fes de Missão Diplomática em caráter permanente, assim, nos crimes co-
muns como nos de responsabilidade, ressalvado, quanto aos Ministros de Es-
tado, o disposto no final do art. 92;

dl os litígios entre Estados estrangeiros e a União, os Estados, o
Distrito Federal ou os Municípios;

el as causas e os conflitos entre a União e os Estados ou entre êstes;
f) os conflitos de jurisdição entre Juízes ou Tribunais Federais e

Justiças diversas, entre quaisquer Juizes ou Tribunais Federais e os dos Es-
tados, e entre Juízes ou Tribunais de Estados diferentes, inclusive os do
Distrito Federal e os dos Territórios;

g) a extradição dos criminosos, requisitada por Estados estrangeiros e
a homologação das sentenças estrangeiras;

hl o habeas-corpus, quando o coator ou paciente fôr tribunal, fun-
cionário ou autoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição
do Supremo Tribunal Federal; quando se tratar de crimes sujeitos 11 essa
mesma jurisdição em única instância; e quando houver perigo de se consu-
mar a violência, antes que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido;

i) os mandados de segurança contra ato do Presidente da República,
da Mesa da Câmara ou do Senado e do Presidente do próprio Supremo Tri-
bunal Federal;

jl a execução das sentenças, nas causas da sua competência originá-
ria, sendo facultada a delegação de atos processuais a Juiz inferior ou a ou-
tro Tribunal;

kl as ações rescisórias de seus acórdãos;
II - julgar em recurso ordinário;
a) os mandados de segurança e os habeas-corpus decididos em últi-

ma instância pelos Tribunais locais ou federais. quando denegatória a de-
cisão;

bl as causas decididas por Juízes locais, fundadas em tratado ou
contrato da União com Estado estrangeiro, assim como as em que forem par-
tes um Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no país;

cl os crimes políticos;
lU - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única

ou última instância por outros Tribunais ou Juízes;
a) quando a decisão fôr contrária a dispositivo desta Constituição

ou à letra de tratado ou lei federal;
b) quando se questionar sôbre a validade de lei federal em face de~-

ta Constituição, e a decisão recorrida negar a aplicação à lei impugnada;
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c) quando se contestar a validade de lei ou ato do Govêrno local ~m
face desta Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válida
a lei ou o ato; .

dl quando na decisão recorrida a interpretação da lei f.edera! mvo-
cada fôr diversa da que lhe haja dado qualquer dos outros Tnbunals ou o
próprio Supremo Tribunal Federal; . _ .

IV - rever, em beneficio dos condenados, as suas declsoes criminaiS
em processos findos.

Art. 102. Com recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal,
é da competência do seu Presidente conceder exequatur a cartas rogatórias
de Tribunais Estrangeiros.

SECÇÃO III

Do Tribunal Federal de Recursos

Art. 103. O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital Fe-
deral compor-se-á de nove Juizes, nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo ~o~s t~rços. e~tre
magistrados e um têrço entre advogados e membros do MIDlstérlO Publico,
com os requistos do art. 99.

Parágrafo único. O Tribunal poderá dividir-se em Câmaras ou Tur-
mas.

Art. 104. Compete ao Tribunal Federal de Recursos:
I - processar e julgar originàriamente:
a) as ações rescisórias de seus acórdãos;
bl os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fOr Mi-

nistro de Estado, o próprio Tribunal ou o seu Presidente;
11 - julgar em grau de recurso;
al as causas decididas em primeira instância, quando a União fôr in-

teressada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência; ou
quando se tratar de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou
interêsses da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e da Jus-
tiça Militar;

b) as decisões de Juízes locais, denegatórias de habeas-corpus, e as
proferidas em mandados de segurança, se federal a autoridade apontada como
coatora;

III - rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais
em processos findos.

Art. 105. A lei poderá criar, em diferentes regiões do pais, outros
Tribunais Federais de Recursos, mediante proposta do próprio Tribunal e
aprovação do Supremo Tribunal Federal, fixando-lhes sede e jurisdição ter-
ritorial e observados os preceitos dos arts. 103 e 104.

SECÇÃO IV

Dos juízes e tribunais militares

Art. 106. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar e
os tribunais e juízes inferiores que a lei instituir.

Parágrafo único. A lei disporá sôbre o número e a forma de escolha
dos juízes militares e togados do Superior Tribunal Milltar, os quais terão
vencimentos iguais aos dos juizes do Tribunal Federal de Recursos, e eata-
bele.cerá as condições de acesso dos auditores.
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Art. 107. A inamovibilidade assegurada aos membros da Justiça Mi-
litar não exime da obrigação de acompanhar as fôrças junto às quais tenham
de servir.

Art. 108. A Justiça Militar compete processar e julgar, nos crime mi-
litares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhe são assemelhadas.

~ 1.0 ~sse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa do
pais ou as instituições militares.

~ 2.° A lei regulará a aplicação das penas da legislação militar em
tempo de guerra.

SECÇAO V

Dos juizes e tribunais eleitorais

Art. 109. Os órgãos da justiça eleitoral são os seguintes:
I - Tribunal Superior Eleitoral;
Il - Tribunal Regional Eleitoral;
lU - Juntas eleitorais.
IV - Juízes eleitorais.
Art. 110. O Tr;bunal Superior Eleitoral com sede na Capital da Re-

pública, compor-se-á:
I - mediante eleição em escrutínio secreto:
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre

os seus Ministros;
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos den-

tre os seus juízes;
c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal

dentre os seus desembargadores;
Il - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis

cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incom-
patlveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Fadara!.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu pre-
~jdente um dos dois i\Hnistros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao ou-
tro a vice-presidência.

Art. 111. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada
Estado e no Distrito Federal.

Parágrafo único. Mediante nroposta do Tribunal Superior Eleitoral
poderá criar-se por lei um Tribunal Regional Eleitoral na capital de qualquer
Território.

Art. 112. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I - mediante eleição em escrutínio secreto:
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus

membros;
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça de~tre os juí-

zes de direito;
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis

cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incom-
patíveis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral serão escolhidos dentre os três desembargadores do Tribunal
de Justiça.
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Art. 113. O número dos juízes dos tribunais eleitorais não será redu-
zido, mas poderá ser elevado, até nove, mediante proposta do Tribunal Su-
perior Eleitoral e na forma por êle sugerida.

Art. 114. Os juizes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justl!icado,
servirão obrigatóriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios
consecutivos.

Art. 115. Os subst:tutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais
serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número Igual
para cada categoria.

Art. 116. Será regulada por lei a organização das Juntas EleItorais,
a que presidirá um Juiz de Direito, e os seus membros serão nomea?os, de-
pois de aprovação do Tribunal Regional Eleitoral, pelo Presidente deste.

Art. 117. Compete aos Juizes de Direito, exercer, com jurisdição ple-
na e na forma da lei, as funções de Juizes Eleitorais.

Parágrafo único. A lei poderá outorgar a outros Juizes competência
para funções não decisórias.

Art. 118. Enquanto servirem, os magistrados eleitorais gozarão no
que lhes fór aplicável, das garantias estabelecidas no art. 95, números I e :t,I,
e como tais não terão outras incompat:bilidades senão as declaradas por lei.
, Art. Í19. A lei regulará a competência dos Juizes e Tribunais Elei-

torais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se:
I - o registro e a cassação de registro dos partidos políticos;
11 - a div:são eleitoral do pais;
III - o alistamento eleitoral;
IV - a fixação da data das eleições, quando não determinada por dis-

posição constitucional ou legal;
V - o processo eleitoral, a apuração das eleições e a expedição de

diplomas aos eleitos;
VI - o conhecimento e a decisão das argüições de inelegibilidade;
VII - o processo e julgamento dos crimes eleltora:s e dos comuns que

lhes forem conexos, e bem assim o de habeas-corpus c mandado de segu-
rança em matéria eleitoral;

VIII - o conhecimento de reclamações relativas a obrigações impos-
tas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração
da or;gem dos seus recursos.

Art. 120. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral,
salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrários a esta Consti-
tuição e as denegatórias de habeas-corpus ou mandados de segurança, das
quais caberá recurso para o Supremo Tribunal Federa!.

Art. 121. Das decisões dos Tribunais Regiona:s Eleitorais somente ca-
berá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando:

I - forem proferidas contra expressa disposição de lei;
II - ocorrer divergências na interpretação de lei entre dois ou mais

tribunais ele;torals;
111- versarem sôbre expedição de diploma nas eleições federais e es-

taduais;
IV - denegarem habeas-corpus ou mandado de segurança.

SECÇÃO VI

Dos Juizes e Tribunais do Trabalho

Art. 122. Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
li - Tribunais Regionais do Trabalho;

1 _
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ilI - Juntas ou Juizes 'de Conciliação e Julgamento.
~ 1.0 O Tribunal Superior do Trabalho tem sede na Capital Federal.
~ 2.° A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do Trabalho e

respectivas sedes.
~ 3.° A lei instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo

nas Comarcas onde elas não forem instituídas, atribuir as suas funções aos
Juízes' de Direito.

~ 4.0 Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Tra-
balho.

~ 5.° A constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias
e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho serão reglll:ldas
por lei, ficando assegurada a paridade de representação de empregados e
empregadores, e as demais controvérsias oriundas de relações do trabalho
regidas por legislação especial,

Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dis-
sídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e as demais
controvérsias oriundas de relações do trabalho regidas por legislação especial.

~ 1.0 Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da compe-
"tência da Justiça Ordinária.

~ 2.° A lei especificará os casos em que as decisões, nos dissídios
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho.

TITULO II

Da Justiça dos Estados

Art. 124. Os Estados organizarão a sua justiça com observância dos
arts. 95 a 97 e também dos seguintes princípios:

I - serão inalteráveis a divisão e a organização judiciária, dentro de
cinco anos da data da lei que as estabelecer, salvo proposta motivada do
Tribunal de Justiça;

II - poderão ser criados Tribunais de alçada inferior à dos Tribunais
de Justiça;

III - o ingresso na magistratura vitalícia dependerá de concurso de
provas, organizado' pelo Tribunal de Justiça com a colaboração do Conselho
Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, e far-se-á a indicação dos can-
didatos, sempre que fôr possível, em lista tríplice;

IV - a promoção dos Juízes far-se-á de entrância para entrância,
por 'antigüidade e por merecimento, alternadamente, e, no segundo caso,
dependerá de lista triplice organizada pelo Tribunal de Justiça. Igual pro-
porção se observará no acesso ao Tribunal, ressalvado o disposto no n.O V
dêste artigo, Para isso, nos casos de merecimento, a lista tríplice se com-
porá de nomes escolhidos dentre os dos Juizes de qualquer entrância. Em
se tratando de antigüidade, que se apurará na última entrância, o Tribunal
resolverá preliminarmente se deve ser indicado o Juiz mais antigo; e, se êste
fôr recusado por três quartos dos Desembargadores, repetirá a votação em
relação ao imediato, e assim por diante, até fixar a indicação. Somente após
dois anos de efetivo exercício na respectiva entrância poderá o Juiz ser
promovido;

V - na composição de qualquer Tribunal, um quinto dos lugares ~erá
preenchido por advogados e membros do Ministério Público, de notório me-
recimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prática foren-
se. Para cada vaga, o Tribunal, em sessão e escrutinio secretos votará lista
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trípllce. Escolhido um membro do Ministério Público, a vaga seguInte lIerll
preenchida por advogado;

VI - os vencimentos dos Desembargadores serão fixados em quantia
não inferior a que recebem. a qualquer título, os Secretários de Estado; e
os dos demais Juizes Vitalícios, com a diferença não excedente a trinta por
cento de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais ele-
vada não menos de dois terços dos vencimentos dos Desembargadores;

VII - em caso de mudança, de sede do Juizo. é facultado ao JuIz re-
mover-se para a nova sede. ou para Comarca de igual entrância, ou pedir
disponibilidade com vencimentos integrais;

VIII - só por nr'lDosta do Tribunl'11 de Justlca noderá ser alterado o
número dos seus membros e dos de qualquer outro Tribunal;

IX - é da competência privativa do Tribunal de Justiça processar e
julgar os Juízes de inferior Instância nos crimes comuns e nos de respon-
sabllldade;

X - poderá ser Instltulda a justica de paz temnorárla. com atribuição
judiciária de substituicão, exceto nara jul!::amentos finais ou recorrlveis, e
competência para a habilitação e celebração de casamentos e outros atos pre-
vistos em lei;

XI - poderão ser criados cargos de JuIzes Togados com investidura ll-
mltada a certo tempo e competência para jul~amento das causas de peque-
110 valor. tsses JuIzes poderão substituir os JuIzes Vitallcios;

XII - li Justlea Militar estadual. o!'l?"anlzadacom oboervância dos pre-
ceitos gerais da lei federal (art. 5.°, n,o XV, letra f), terá como órgão de pri-
meira instância os Conselhos de Justiça e como órgão de segunda instância
um Tribunal Especial ou o Tribunal de Justiça.

TITULO m

Do Ministério Público

Art. 125. A lei organizará o Ministério Público da União junto à Jus-
tiça Comum. a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho,

Art, 126, O Ministério Público federal tem por chefe o Procurador-
Geral da República. O Procurador, nomeado pelo Presidente da República,
depois de aprovada a e~colha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os
requisitos indicados no art. 99, é demissível ad nutum.

Parâgrafo único, A União será representada em JuIzo pelos Procu-
radores da República. podendo a lei cometer êsse encargo, nas Comarcas do
interior, ao Ministério Público local.

Art. 127. Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Fe-
deral e dos Territórios Ingressarão nos cargos Iniciai! da carreira mediante
concurso. Após dois anos de exercfcio .. não poderão ser demitidos senão por
sentença judiciária ou mediante processo administrativo em que se lhes fa-
culte ampla defesa; nem removidos. a não ser mediante representação mo-
tivada do chefe do Ministério Público, com fundamento em conveniência do
serviço.

Art. 128. Nos Estados, o Ministério Público serA também organizado
em carreira, observados os preceitos do artigo anterior e mais o princípio de
pro~oçào de entrância a entrância.
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TITULO IV

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS

Da nacionalidade e da cidadania

Art. 129. São brasileiros:
I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não residindo

êstes a serviço do seu pais;
H - os filhos de brasileiros ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se

os pais estiverem a serviço do Brasil, ou, não o estando, se vierem residir
no país. Neste caso, atingida a maioridade deverão, para conservar a na-
cionalidade brasileira, optar por ela dentro em quatro anos;

HI - os que adquiriram a nacionalidade brasileira nos têrmos do art.
69, ns. IV e V, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891;

IV - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigidas aos
Po!tuguêses apenas residência no país por um ano ininterrupto, idoneidade
moral e sanidade física.

Art. 130. Perde a nacionalidade o brasileiro:
I - que, por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade;
H - que, sem licença do Presidente da República, aceitar de go-

vêrno estrangeiro comissão, emprêgo ou pensão;
IH - que, por sentença judiciária, em processo que a lei estabelecer,

tiver cancelada a sua naturalização, por exercer atividade nociva ao inte-
rêsse nacional.

Art. 131. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se
alistarem na forma da lei.

Art. 132. Não podem alistar-se eleitores:
I - os analfabetos;
H - os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
HI - os que estejam privados temporária ou definitivamente, dos

direitos políticos.
Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores as praças

de pré, salvo os aspirantes a oficial, os sub-tenentes, os sub-sargentos, os
sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior. ( ')

Art. 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros
de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 134. O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto; e fica as-
segurada a representação proporcional dos partidos políticos nacionais. na
forma que a lei estabelecer.

Art. 135. Só se suspendem ou perdem os direitos políticos nos casos
dêste artigo.

~ 1.0 Suspendem-se:
I - por incapacidade civil absoluta;
H - por condenação criminal, enquanto durarem OS seus efeitos.
~ 2.° Perdem-se:
I - nos casos estabelecidos no art. 130;
H - pela recusa prevista no art. 141, ~ 8 o.
IH - pela aceitação do título nobiliário ou condecoração estrangeira

que' importe restrição de direito ou dever perante o Estado.
Art. 136. A perda dos direitos politicos acarreta simultâneamente a

do cargo ou função pública.
Art. 137. A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos

políticos e da nacionalidade.

(') Vide Emenda Constitucional n.a 9.
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Art. 138. São inelegíveis os inalistáveis e os mencionados no pari-
grafo único do art. 132. (')

Art. 139. São também inelegíveis: . .
I - para Presidente e Vice-Presidente da Repubhca:
a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no

período imediatamente anterior, e bem assim o Vice-!,residente ~ue lhe t~-
nha sucedido ou quem, dentro dos seis meses antenores ao pleito, o haJa
substituído; _

b) até seis meses depois de afastados definitivamente das funçoes,
os governadores, os interventores fed.erais, no.me~dos de acôrdo com o art.
12 os Ministros de Estado e o Prefeito do DIstnto Federal;

, c) até três meses depois de cessadas definitivamente as funçõ;s, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da Republica,
os chefes de estado-maior, os juízes, o procurador-geral e os procurado~es
regionais da Justiça Eleitoral, os secretários de Estado e os chefes de poliCIa;

li - para governador:
a) em cada Estado, o Governador que haja exercido o cargo por qual-

quer tempo no período imediatamente anterior ou quem lhe. h~ja sucedi?o,
ou dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o tenha subshtUIdo; e o In-
te;ventor federal, nomeado na forma do art. 12, que tenha exercido as fun-
ções, por qualquer tempo, no período govername~t.a~ imediatamente an~erior;

b) até um ano depois de afastados defInItivamente das funçoes, o
Presidente, o Vice-Presidente da República e os substitutos que hajam as-
sumido a presidência;

c) em cada Estado, até três meses depois de cessadas definitivamen-
te as funções, os secretários de Estado, os comandantes das regiões milita-
res, os chefes e os comandantes de polícia, os magistrados federais e esta-
duais e o chefe do Ministério Público;

d) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os
que forem inelegíveis para Presidente da República, salvo os menciona-
dos nas letras "a" e "b" dêste número;

IH - para prefeito, o que houver exercido o cargo por qualquer tem:'
po, no período imediatamente anterior, e bem assim o que lhe tenha suce-
dido, ou, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja substituído; e,
igualmente, pelo mesmo prazo, as autoridades policiais com jurisdição no
Município; .

IV - para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as autonda.
des mencionadas em os ns. I e H, nas mesmas condições em ambos estabele-
cidas se em exercício nos três meses anteriores ao pleito;

'V - para as assembléias legislativas, os governadores, secretários de
Estado e chefes de polícia, até dois meses depois de cessadas definitiva-
mente as funções.

Parágrafo único. Os preceitos dêste artigo aplicam-se aos titulares,
assim efetivos como interinos, dos cargos ,'l"l1cionados.

Art. 140. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do artigo ante-
rior, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau:

I - do Presidente e do Vice-Presidente da República ou do substituto
que assumir a presidência:

a) para Presidente e Vice-Presidente;
b) para governador;'
c) para deputado ou senador, salvo se já tiverem exercido o man-

dato ou forem eleitos simultâneamente com o Presidente e o Vice-Presidente
da Repúbllca.

(') Vide Erez..'1da Constitucional n.o 9.
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II - do Governador ou Interventor Federal, nomeado de acôrdo com
o art. 12, em cada Estado:

a) para governador;
b) para deputado ou senador, salvo se já tiverem exercido o mandato

ou forem eleitos simultâneamente com o governador;
III - do prefeito, para o mesmo cargo.

CAPITULO 11

Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à li-
berdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos seguintes:

~ 1.0 Todos são iguais perante a lei.
~ 2.° Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma

coisa senão em virtude de lei.
~ 3.° A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico per-

feito e a coisa julgada.
~ 4.° A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário

qualquer le.,ão de direito individual.
~ 5.° E livre a maniJ:eslação do pensamento, sem que dependa de

censura, salvo quanto a espetaculus e diversões públicas, respondendo cada
um, nos casos e na forma que a lei préceituar, pelos abusos que cometer.
Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de re.,posla. A publi-
cação de llvros e periódicos não aepenoerã de licença do poder público.
Não serã, porém, tOlerada propaganda de guerra, de processos vlOlentos para
subverter a ordem polltlca e SOCial,ou ae preconceitos de raça ou de classe.

~ 6.° 11:inviolável o sigilo da correspondência.
~ 7.° 11:inviolável a liberdade de conSCiênCia e de crença e assegurado

o livre exercicio dooScultos religiOSOS,salvo o dos que comranem a oraem
puollca ou os bons costumes. As associações religiosas adqu~rirao persona-
lidade juridica na forma da lei civil.

~ 8.° Por motivo rie convicção religiosa, filosófica ou politica, nin-
guém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se
eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em
geral, ou recusar os que ela es(abelecer em substituição daqueles deveres a
fim de atender escusa de consciência. '

~ 9.° Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasl-
lei~o. (art. 129, n.s. 1 e 11) assistência religIOsa às fôrças armadas e, quando
sollcltada pelos mteressados ou seus representantes legais também nos es-
tabelecimentos de internação loletiva.

~ 10. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela
autoridade municipal. 11:permitido a tôdas as confissões religiosas praticar
nêle.s os seus ritos. As associações religiosas poderão, na forma da lei, man-
ter cemitérios particulares.

_ ~ 11. Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a polfc1a
senao para assegurar a ordem pública. Com êsse intuito, pOderá a policia
designar o local para a reunião, contanto que, assim procedendo não a
frustre ou impossibilite. •

~ 12. 11:iarantida a liberdade de associação para fins licitos. Nenhu-
ma associação poderá ser compulsoriamente dissolvida senão em virtude de
sentença judiciária.

~ 13. É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de
qualquer partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o
regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos
direitos fundamentais do homem.

~ 14. 11:livre o exercicio de qualquer profissão, observadas as condi-
ções de capacidade que a lei estabelecer.

~ 15. A casa é o asilo inviolável do individuo. Ninguém poderá nela
penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não ser para acudir a
vítimas rie crime ou desastre, nem durante o dia fora dos casos e pela for-
ma que a lei estabelecer.

~ 16. :f: garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social, medi-
ante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente,
como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar
da .propriedade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia,
assegurado o direito à indenização ulterior.

~ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a
lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletivi-
dade, concederá justo prêmio.

~ 18. :f: assegurada a propriedade das marcas de indústria e comér-
cio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

~ 19. Aos autores de obras literárias, artísticas ou cientificas, perten-
ce o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão
dêsse direito pelo tempo que a lei fixar.

~ 20. Ninguém será prêso senão em flagrante delito, ou por ordem
escrita da autoridade competente, nos casos expressos em lei.

~ 21. Ninguém será levado à prisão ou nela detido se prestar fiança
permitida em leI.

~ 22. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente
comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não fôr legal, e, nos ca-
sos previstos em lei, promoverá a responsabilidade da autoridade coatora.

~ 23. Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o
habeas-corpus.

~ 24. Para proteger direito líquido e certo não amparado por ha-
beas-corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual fôr a autori-
dade responsável pela ilegalidade ou abuso do poder.

~ 25. É assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios e
recursos essenciais a ela, desde a nota de culpa, que, assinada pela autori-
dade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entre-
gue ao prêso dentro em vinte e quatro horas. A instrução criminal será
contraditória.

~ 26. Não haverá fôro privilegiado nem juízes e tribunais de ex-
ceção.

~ 27. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autori-
dade competente e na forma de lei anterior.

~ 28. :f: mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der
a lei, contanto que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garan-
tido o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos
veredictos. Será obrigatoriamente da sua competência o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida.

~ 29. A lei penal regulará a individualização da pena e só retroagirá
quando beneficiar o réu.
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~ 30. Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.
~ 31. Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de

caráter perpétuo. São ressalvados, quanto à pena de morte, as disposições
da legislação militar em tempo de guerra com pais estrangeiro. A lei dis-
porá sôbre o seqüestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento
illcito, por influência ou com ablLSo de cargo ou função pública, ou de em-
prêgo em entidade autárquica.

~ 32. Não haverá prisão civil por divida, multa ou custas, salvo o
caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na
forma da leI.

~ 33. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime polí-
tico ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro.

~ 34. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o
estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercicio sem prévia autorização
orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o lmpôsto lançado por
motivo de guerra. (.)

~ 35. O poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá as-
Ilistência judiciária aos necessitados.

~ 36. A lei assegurará:
r - o rápido andamento dos processos nas repartições públicas;
II - a ciência aos interessados dos despachos e das informações a que

êles se refiram;
ru - a expedição das certidões requeridas para defesa de direito;
rv - a expedição das certidões requeridas para esclarecimento de

negócios administrativos, salvo se o interêsse público impuser sigilo.
~ 37. lt assegurado a quem quer que seja o direito de representar,

mediante petição dirigida aos podêres públicos, contra abusos de autori-
dades, e promover a responsabilidade delas.

~ 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anula-
ção ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos
Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de eco-
nomia mista.

Art. 142. Em tempo de paz, qualquer pessoa poderá com os seus
bens entrar no território nacional, nêle permanecer ou dêle sair, respeitados
os preceitos da lei.

Art. 143 O Govêrno Federal poderá expulsar do território nacional
o estrangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge fôr brasileiro
e se tiver filho brasileiro (art. 129, n.os r e U) dependente da economia
paterna.

Art. 144. A especificação dos direitos e garantias expressas nesta
Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e
dos princípios que ela adota.

TITULO V

Da ordem econômica e social

Art. 145. A ordem econÔmica deve ser organizada conforme os prin-
cípios da justiça social, conciliando a liberdade de Iniciativa com a valoriza-
ção do trabalho humano.

Parágrafo único. A todos "é as'segurado trabalho que possibilite exis-
tência digna. O trabalho é obrigação social.

(.) Vide Emenda Constitucional n.o 7.
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Art. 146. A União poderá, mediante lei especial. Intervir no domí-
nio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade. A inter-
venção terá por base o interêsse público e por limite os direitos fundamen-
tais assegurados nesta Constituição.

Art. 147. O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar so-
cial. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, ~ 16, promover a
justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.

Art. 148. A lei reprimirá tôda e qualquer forma de abuso do poder
econômico inclusive as uniôes ou agrupamentos de emprêsas individuais ou
sociais seja qual fôr a sua natureza, que tenham por fim dominar os mer-
cados 'nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitràriamente os
lucros.

Art. 149. A lei disporá sôbre o regime dos bancos de depósito, dali
emprêsas de seguro. de capitalização e de fins análogos.

Art. 150. A lei criará estabelecimentos de crédito especializado de
amparo à lavoura e à pecuâria.

Art. 151. A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concesslonáriai
de serviços públicos federais, estaduais e municipais.

Parâgrafo único. Será determinada a fiscalização e a revisão das ta-
rifas dos serviços explorados por concessão, a fim de que os lucros dos con-
cessionários, não excedendo a justa remuneração do capital, lhes permitam
atender a necessidade de melhoramentos e expansão dêsses serviços. Apli-
car-se-á a lei às concessões feitas no regime anterior, de tarifas estipu-
ladas para todo o tempo de duração do contrato.

Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as que-
das d'âgua, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de
exploração ou aproveitamento industrial.

Art. 153 O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráu-
lica depende de autorização ou concessão federal, na forma da leI.

~ 1.0 As autorizaçôes ou concessões serão conferidas exclusivamente
a brasileiros ou a sociedades organizadas no país, assegurada ao proprietá-
rio do solo, preferência para a exploracão. Os direitos de preferência do
proprietârio do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados de acôrdo
com a natureza delas.

~ 2.0 Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento
da energia hidráulica de potência reduzida. .

~ 3.0 Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as quais a de
possuirem os necessârios serviços técnicos e administrativos, os Estados pas-
sarão a exercer nos seus territórios a atribuição constante dêste artigo.

~ 4.0 A União, nos casos de interêsse geral indicados em lei, auxiliará
os Estados nos estudos referentes às águas termominerais de aplicação me-
dicinal e no aparelhamento das estâncias destinadas ao uso delas.

Art. 154. A usura. em tôdas as suas modalidades, será punida na forma
da lei.

Art. 155. A navegação de cabotagem para o transporte de mercado-
rias é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necessidade pública.

Parágrafo UlllCO. Os proprietários, armadores e comandantes de na-
vios nacionais, bem como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, de-
vem ser brasileiros (art. 129, ns. r e 11).

Art. 156. A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecen-
do planos de colonização e de aproveitamento das terras públicas. Para êsse
fim, serão preferidos os nacionais e, dentre êles, os habitantes das zonas
empobrecidas e os desempregados.
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~ 1.0 Os Estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas, que
nelas tenham morada habitual, preferência para aquisição até vinte e cin-
co hectares.

~ 2.° Sem prévia autorização do Senado Federal, não se fará qual-
quer alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil
hectares.

~ 3.° Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocu-
par, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domí-
nio alheio, trecho de terra não superior a vinte e cinco hectares, tornando-o
produtivo por seu trabalho e tendo nêle sua morada, adquirir-lhe-á a pro-
priedade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.

Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão
aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição
dos trabalhadores:

I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de ca-
da região, as necessidades normais do trabalhador e de sua família;

11 - proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;

111- salário do trabalho noturno superior ao do diurno;
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da

emprêsa, nos têrmos e pela forma que a iei determinar;
V - duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto

nos casos e condições previstos em lei;
VI - repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e,

no limite das exigências técnicas das emprêsas, nos feriados civis e religio-
sos, de acôrdo com a tradição local;

VII - férias anuais remuneradas;
VIII - higiene e segurança do trabalho;
IX - proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indús-

trias Insalubres, a mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho no-
turno a menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as condi-
ções estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo juiz competente;

X - direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem pre-
juizo do emprêgo nem do salário;

XI - fixação das percentagens de empregados brasileiros nos serviços
públicos dados em concessão e nos e.stabeiecimentos de determinados ramos
do comércio e da indústria;

XII - estabilidade, na emprêsa ou na exploração rural, e indenização
ao trabalhador despedido, nos casos e nas condições que a lei estatuir;

XIII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;
XIV - assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica preventiva,

la trabalhador e à gestante;
XV - assistência aos desempregados;
XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador

e do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências da
doença, da velhice, da invalidez e da morte;

XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador con-
tra os acidentes do trabalho.

Parágrafo único. Não se admitirá distinção entre o trabalho manual
ou técnico e o trabalho intelectual, nem entre os profissionais respectivos,
no que concerne a direitos, garantias e beneficios.

Art. 158 - 11:reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei re-
gulará.

Art. 159. li': livre a associação profissional ou sindical, sendo regula-

-75 -

das por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal nas con-
venções coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas pelo poder
público.

Art. 160. li': vedada a propriedade de emprêsas jornalísticas, sejam
políticas ou simplesmente noticiosas, assim como a. de radiod~fusão, a socie-
dades anônimas por ações ao portador e a estrangelros. Nem e5Ses, nem pes-
lIoas jurldicas, excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser acio-
nistas de sociedades anônimas proprietárias dessas emprêsas. A brasileiros
(art. 129, us. I e 11) caberá, exclusivamente, a responsabilidade principal
delas e a sua orientação intelectual e administrativa.

Art. 161. A lei regulará o exercício das profissões liberais e a revali-
dação de diploma, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino.

Art. 162. A seleção, entrada, distribuição e fixação de Imigrantes fi-
carão sujeitas, na forma da lei, às exigências do interêsse nacional.

Parágrafo único. Caberá a um órgão federal orientar êsses serviços
e coordená-los com os de naturalização e de colonização, devendo nesta
aproveitar nacionais.

TITULO VI

Da Famflia, da Educação e da CultuTa

CAPITULO I

Da Famaia

Art. 163. A famllia é constituída pelo casamento de vínculo indis-
solúvel e terá direito à proteção especial do Estado.

~ 1.0 O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamen-
to religioso equivalerá ao civil, se, observados os impedimentos e as pres-
crições da Lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer interessado, con-
tanto que seja o ato inscrito no registro público.

~ 2.0 O casamento religioso, celebrado sem as formalidades dêste ar-
tigo, terá efeitos civis, se, a requerimento do casal, fôr inscrito no registro
público, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente.

Art. 164. É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência A
maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo das fa-
mílias de prole numerosa.

Art. 165. A vocação para suceder em bens de estrangeiro existen-
tes no Brasil será regulada pela lei brasileira e em beneficio do cônjuge ou
de filhos brasileiros, sempre que lhes não seja mais favorável a lei nacional
do de cu;us.

CAPITULO fi

Da Educação e da C1tltuTQ

Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na es-
cola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidarie-
dade humana.

Art. 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos po-
dêres públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o re-
gulem.

Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princlpios:
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na lingua nacional;
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11 - o ensino primarIo oficial é gratuito para todos; o ensino oficial
ulterior ao primário sê-Io-á para quantos provarem falta ou insuficiência
de recursos;

111- as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que traba-
lhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratui-
to para os seus servidores e os filhos dêstes;

IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar,
em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma
que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professôres;

V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas ofi-
ciais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acôrdo com a confissão
religiosa do aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou pelo seu represen-
tante legal ou responsável;

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e
no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos
professôres, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a
vitaliciedade;

VII - é garantida a liberdade de cátedra.
Art. 169. Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por

cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vin-
te por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

Art. 170. A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios.

Parágrafo umco. O sistema federal de ensino terá caráter supletivo,
estendendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências locais.

Art. 171. Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus siste-
mas de ensino.

Parágrafo umco. Para o desenvolvimento dêsses sistemas a União
cooperará com auxilio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário,
provirá o respectivo Fundo Nacional.

Ar~. 172. ?ada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de
assistêncIa educacIOnal que assegurem aos alunos necessitados condições de
eficiência escolar.

Art. 173. As ciências, as letras e as artes são livres.
Art. 174. O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo ~nic.o. A lei promoverá a criação de institutos de pesqui-

sas, de preferênCIa Junto aos estabelecimentos de ensino superior.
.Art. 175. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e

artístIco, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dota-
dos de particular beleza ficam sob a proteção do poder público.

TITULO Vil

Das Fôrças ArmadtU

Art. 176. As Fôrças Armadas, constituídas essencialmente pelo Exér-
cito, Marinha e Aero?áutica, são instituições nacionais permanentes, organi-
zada~ com base na. hIerarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
PresIdente da Republica e dentro dos limites da lei.

Art. 177. Destinam-se as Fôrças Armadas a defender a Pátria e a ga-
rantir os podêres constitucionais, a lei e a ordem.

Art. 178. Cabe ao Presidente da República a direção politica da guer-
ra e a escolha dos Comandantes-Chefes das Fôrs;as em operação.
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Art. 179. Os problemas relativos à defesa do País serão estudados
pelo Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais das Fôrças Ar-
madas, incumbidos de prepará-las para a mobilização e as operações mili-
tares.

li lO O Conselho de Segurança Nacional será dirigido pelo Presiden-
te da República, e dêle participarão, no caráter de membros efetivos, os Mi-
nistros de Estado e os Chefes de Estado-Maior que a lei determinar. Nos
impedimentos, indicará o Presidente da República o seu substituto.

!i 2.° A lei regulará a organização, a competência e o funcionamen-
to do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 180. Nas zonas indispensáveis à defesa do Pais, não se permi-
tirá, sem prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional:

I - qualquer ato referente a concessão de terras, a abertura de vias
de comunicação e a instalação de meios de transmissão;

11 - a construção de pontes e estradas internacionais;
!lI - o estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que

interessem à segurança do País.
!i 1.0 A lei especificará as zonas indispensáveis à defesa nacional,

regulará a sua utilizacão e assegurará, nas indústrias nelas situadas, predo-
minância de capitais e trabalhadores brasileiros.

!i 2.° As autorizações de que tratar os ns. I, li e IH poderão, em
qualquer tempo, ser modificadas ou cassadas pelo Conselho de Segurança
Nacional.

Art. 181. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço mil1tar, ou
a outros encargos necessários à defesa da Pátria, nos têrmos e sob as pe-
nas da lei.

!i 1.0 As mulheres ficam isentas do serviço militar, mas sujeitas aos
encargos que a lei estabelecer.

!i 2.° A obrigação militar dos eclesiásticos será cumprida nos servi-
ços das Fôrças Armadas ou na sua assistência espiritual.

li 3.° Nenhum brasileiro poderá, a partir da idade inicial, fixada em
lei, para prestação de serviço militar, exercer função pública ou ocupar em-
prêgo em entidade autárquica, sociedade de economia mista ou emprêsa
concessionária de serviço público, sem a prova de ter-se alistadO, ser reser-
vista ou gozar de isenção.

li 4.° Para favorecer o cumprimento das obrigações militares, são
permitidos os tiros de guerra e outros órgãos de formação de reservistas.

Art. 182. As patentes, com as vantagens, regalias e prerrogativas a
elas inerentes, são garantidas em tôda a plenitude, assim aos oficiais da
ativa e da reserva, como aos reformados.

li 1.0 Os títulos, postos e uniformes militares são privativos do mi-
litar da ativa ou da reserva e do reformado.

!i 2.° O oficial das Fôrças Armadas só perderá o põsto e a patente
por sentença condenatória passada em julgado, cuja pena restritiva da li-
berdade individual ultrapasse dois anos; ou, nos casos previstos em lei, se
fôr declarado indigno do oficialato ou com êle incompatível, conforme dcci.
são de Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial em tempo de guerra externa ou civil.

!i 3.° O militar em atividade que aceitar cargo público permanente,
estranho à sua carreira, será transferido para a reserva, com 05 direitos e
deveres definidos em lei.

~ 4.0. O militar em atividade que aceitar cargo público temporário,
eletivo ou não, será agregado ao respectivo quadro e somente contará tem-
pO de serviço para a promoção por antigüidade, transferência para a reser-
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va ou reforma. Depois de oito anos de afastamento, contfnuos ou não, serã
transferido, na forma da lei, para 11 reserva, sem prejuízo da contagem de
tempo para a reforma.

9 5.° Enquanto perceber remuneração de cargo permanente ou tem-
porAri? não terá direito o militar aos proventos do seu pôs to, quer estej:l
em atIvidade, na reserva ou reformado.

9 6.° Aos militares se aplica o disposto nos arts. 192 e 193.
Art. 183. As polícias militares, institufdas para a segurança interna

e a manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Fede ..
ral, são consideradas, como fôrças auxiliares, reservas do Exército.

Parágrafo único. Quando mobilizado a serviço da União em tempo
de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas vantagens atri-
buídas ao pessoal do Exército. .

TITULO vm
Dos Funcionários PÚbUC03

Art. 184. Os cargos públicos são acessíveis a todos os braslleir06,
observados os requisitos que a lei estabelecer.
. . Art. 185. t vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto a pre-
vIsta no art. 96, n.O I, e a de dois cargos de magistério cu a de um dêste<;
com outro técnico ou científico, contanto que haja correlação de matérias
e compatibilidade de horário.

Art. 186. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros
que a lei determinar efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeçã;)
de saúde.

Art. 187. São vitalícios somente os magistrados, os Ministros do
Tribunal de Contas, os titulares de Oficio de Justiça e os professôres ca-
tedráticos.

Art. 188.São estáveis:
I - depois de dois anos de exercício, os funcionários efetivos nomea-

dos por concurso;
II - depois de cinco anos de exercfcio, os funcionários efetivos no-

meados sem concurso.
P~rágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cnrgos

de confIança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão.
Art. 189. Os funcionários públicos perderão o cargo:
I - quando vitalícios, somente em virtude de sentença judiciária;
II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir

o cargo ou no de serem demitidos mediante processo administrativo em que
se lhes tenha assegurado ampla defesa.

Parágrafo único. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável fi-
cará em disponibilidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamento
em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava.

Art. 190. Invalidada por sentença a demissão de qualquer funcio-
nário, será êle reintegrado; e quem lhe houver ocupado o lugar ficará des-
tituído de plano ou será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito a
indenização.

Art. 191. O funcionário será aposentado:
I - por invalidez;
II - compulsoriamente, aos 70 anos de idade.
9 1.0. Será aposentado, se o requerer, o funcionário que contar 35

anos de serviço.

-79 -

~ 2.0 Os vencimentos da aposentadoria serão Integrais, se o funcio-
nário contar 30 anos de serviço; e proporcionais, se contar tempo menor.

li 3.0 Serão integrais os vencimentos da aposentadoria, quando o fun-
cionário se invalidar por acidente ocorrido no serviço, por moléstia profis-
sional ou por doença grave contagiosa ou incurável especificada em lei.

li 4.0 Atendendo à natureza especial do serviço, poderá a lei reduzir
os limites referidos em o n.o II e no li 2.° dêste artigo.

Art. 192. O tempo de serviço público, federal, estadual ou munici-
pal, computar-se-á integralmente para efeito de disponibilidade e aposen-
tadoria.

Art. 193. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por
motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os venci-
mentos dos funcionários em atividade.

Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civil-
mente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade,
causem a terceiros.

Parágrafo único. Caber-Ihes-á ação rcgressiva contra os funcionários
causadores do dano, quando tiver havido culpa dêstes.

TITULO IX

Disposições Gerais

Art. 195. São simbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo, e as
armas vigorantes na data da promulgação desta Constituição.

Parágrafo único. Os Estados e os Municípios podem ter sfmbolos
próprios.

Art. 196.t: mantida a representação diplomática junto à Santa Sé.
Art. 197. As incompatibilidades declaradas no art. 48 estendem-se,

no que fôr aplicável, ao Presidente e ao Vicc-Presidente da República, aos
Ministros de Estado e aos membros do Poder Judiciário.

Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos da de-
nominada sêca do Nordeste, a União despenderá, anualmente, com as obras
e os serviços de assistência econômica e social, quantia nunca inferior a três
por cento da sua renda tributária.

li 1.0 Um têrço dessa quantia será depositado em caixa especial, des-
Unada ao socorro das populações atingidas pela calamidade, podendo essa
reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro módico, consoante as determina-
ções legais, em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na
área abrangida pela sêca.

li 2.° Os Estados compreendidos na área da sêca deverão aplicar três
por cento da sua renda tributária' na construção de açudes pelo regime de
cooperação, e noutros serviços necessários à assistência das suas popula-
ções.

Art. 199. Na exeeução do plano de valorização econômica da Ama-
zônia, a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quan-
tia não inferior a três por cento da sua renda tributária.

Parágrafo único. Os Estados e os Territórios daquela região, bem
como os respectivos MunicípiOS, reservarão para o mesmo fim, anualmente,
três por cento das suas rendas tributárias. Os recursos de que trata êste
parágrafo serão aplicados por intermédio do Govêrno Federal.

Art. 200. Só pelo voto da maioria absoluta dos seus membros po-
derão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do po-
der público.
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Art. 201. As causas em que a União fôr autora serão aforadas na
capital do Estado ou Território em que tiver domicili,o a outra parte. As
intentadas contra a União poderão ser aforadas na capital do Estado ou
Território em que f6r domiciliado o autor; na capital do Estado em que se
verificou o ato ou fato originador da demanda ou esteja situada a coisa;
ou ainda no Distrito Federal.

~ 1.0 As causas propostas perante outros juizos, se a União nelas
intervier como assistente ou opoente, passarão a ser da competência de um
dos juízes da capital.

~ 2.° A lei poderá permitir que à ação seja proposta noutro fMo,
cometendo ao Ministério Público estadual a representação judicial da União.

Art. 202. Os tributos terão caráter pessoal sempre que i5So f6r pos-
sivel, e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte.

Art. 203. Nenhum impôsto gravará diretamente os direitos de au-
tor, nem a remuneração de professôres e jornAlistas. (e)

Art. 204. Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou
municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apre.
sentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos cré-
ditos extra-orçamentários abertos para êsse fim.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhenno-se as importâncias <t
repartição competente. Cabe ao Presidente do Tribunal Federal de Recur-
sos ou, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir as
ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor preterido no seu direito de precedência, e depois
de ouvido o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária
para satisfazer o débito.

Art. 205. t: instltuido o Conselho Nacional de Economia, cuja or-
ganização será regulada em lei.

~ 1.0 Os seus membros serão nomeados pelo Presidente da República.
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de no.
tória competência em assuntos econômicos.

~ 2.° Incumbe ao Conselho estudar a vida econômica do país e suge-
rir ao poder competente as medidas que considerar necessárias.

Art. 206. O Congresso Nacional poderá decretar o estado de sitio
nos casos:

I - de comoção intestina grave ou de fatos que evidenciem estar :J

mesma a irromper;
II - de guerra externa.
Art. 207. A lei que decretar o estado de sítio, no caso de guerr::l

externa ou no de comoção intestina grave com o caráter de guerra civil,
estabelecerá as normas a que deverá obedecer a sua execução e Indicará as
garantias constitucionais que continuarão em vigor. Especificará também
os casos em que os crimes contra a segurança da Nação ou das suas insti-
tuições pollticas e sociais devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislação
milltares, ainda quando cometidos por civis, mas fora das zonas de opera-
ção, somente quando com elas se relacionarem e influirem no seu curso.

Parágrafo único. Publicada a lei, o Presidente da República desig-
nará por decre~o as pessoas a quem é cometida a execução do estado de si-
tio e as zonas de operação que, de acôrdo com a referida lei, ficarão sub-
metidas à jurisdição e à legislação militares.

•• ) Vide Emenda Constitucional n.o 9.
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Art. 208. No Intervalo das sessões legislativas, serA da competência
exclusiva do Presidente da Repúbllca a decretação ou a prorrogação do es-
tado de sitio, observados os preceitos do artigo anterior.

Parágrafo único. Decretado o estado de sitio, o Presidente do Sena-
do Federal convocará imediatamente o Congresso Nacional para se reunir
dentro em quinze dias, a fim de o aprovar ou não.

Art. 209. Durante o estado de sitio decretado com fundamento em
o n.o I do art. 206, só se poderão tomar contra as pessoas as seguintes me-
didas:

I - obrigação de permanência em localidade determinada:
II - detenção em ediflcio não destinado a. réus de crimes comuns;
III - destêrro para qualquer localidade, povoada e salubre, do terri-

tório nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá, outrossim, de-

terminar:
I - a censura de correspondência ou de publicidade, inclusive a de

radiodifusão, cinema e teatro;
II - a suspensão da liberdade de reunião, inclusive a exercida no seio

das associações;
III - a qusca e ap'reensão em domicilio;
IV - a suspensão do exerclcio do cargo ou função a funcionário pl1-

blico ou empregado de autarquia, de entidade de economia mista ou de em-
prêsa concessionária de serviço público;

V - a intervenção nas emprêsas de serviços públicos.
Art. 210. O estado de sitio, no caso do n.o I do art. 206, não poderá

ser decretado por mais de trinta dias nem prorrogado, de cada vez, por
prazo superior a êsse. No caso do n.o lI, poderá ser decretado por todo o
tempo em que perdurar a guerra externa.

Art. 211. Quando o estado de sitio rôr decretado pelo Presidente da
República (art. 208), êste, logo que se reunir o Congresso Nacional, relatará,
em mensagem especial, os motivos determinantes da decretação e justificará
as medidas que tiverEm sido adotadas. O C:m~re...<soNacional passará, em
sessão secreta, a deliberar sôbre o decreto expedido, para revogá-lo ou man-
tê-lo. podendo também apreciar as providências do Govêrno que lhe che-
garem ao conhecimento, e quando necessário, autorizar a prorrogação da
medida.

Art. 212. O decreto do estado de sitio especificará sempre as regiões
que deva abranger.

Art. 213. As imunidades dos membros do Congresso Nacional sub-
sistirão durante o estado de sitio. todavia, poderão ser suspensas, mediante o
voto de dois terços dos membros"da Câmara ou do Senado, as de determina-
dos deputados ou senadores cuja liberdade se torne manifestamente incom-
patível com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições poIlticas
ou sociais.

Parágrafo único. No intervalo das sessões legislativas, a autorização
será dada pelo Presidente da Câmara dos Deputados ou pelo Vice-Presi-
dente do Senado Federal, conforme se trate de membros de uma ou de
outra câmara, mas ad referendum da câmara competente, que deverá ser
imediatamente convocada para se reunir dentro em quinze dias.

Art. 214. Expirado o estado de sitio, com êle cessarão os seus efeitos.
Parágrafo único. As medidas aplicadas na vigência do estado de sitio

serão logo que êle termine, relatadas pelo Presidente da República, em men-
sagem ao Congresso Nacional, com especificação e ju,stlficação das provi-
dências adotadas. " ,
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Art. 215. A inobservância de qualquer das prescrições dos artigos
206 a 214 tornará ilegal a coação e permitirá aos pacientes recorrer ao Poder
Judiciário.

Art. 215. Será respeitada aos silvfcolas a posse das terras onde se
achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.

Art. 217. A Constituição poderá ser emendada.
~ 1.0 Considerar-se-á proposta a emenda, se fôr apresentada pela

quarta parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Se-
nado Federal, ou por mais da metade das assembléias legislativas dos Esta-
dos no decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas pela maioria
dos seus membros.

~ 2.° Dar-se-á por aceita a emenda que fôr aprovada em duas discus-
sões pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
em duas sessões legislativas ordínárias e consecutivas.

~ 3.° Se a emenda obtiver numa das câmaras, em duas discussões, ('
voto de dois terços dos seus membros, será logo submetida à outra; e, sendo
nesta aprovada pelo mesmo trâmite e por igual maioria, dar-se-á por aceita.

~ 4.° A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal. Publicada com a assinatura dos membros da:;
duas mesas, será anexada, com o respectivo número de ordem, ao texto da
Consti tuição.

~ ",.0 Não se reformará a Constituição na vigência do estado de sítio.
~ 6.° Não serão admitidos como objeto de deliberação projetos ten-

dentes a abolir a Federação ou a República.
Art. 218. Esta Constituição e o Ato das Disposições Constitue!onais

Transitórias, depois de assinados pelos deputados e senadores presentes, se-
rão promulgados simultâneamente pela Mesa da Assembléia Constituinte e
entrarão em vigor na data da sua pubUcaçã,o.

Sala das Sessões da Assembléia Constituinte, na cidade do Rio de Ja-
neiro, aos 18 de setembro de 1946, 125.° da Independência e 58.° da Repú ..
blica. - Fernando de Mello Viana, Presidente; Georgino Avelino, 1.0 Se-
cretário; Lauro Sodré Lopes, 2.° Secretário; Lauro Montenegro, 3.° Secretá-
rio; Ruy Almeida, 4.° Secretário; Carlos Maringhella, Hugo Ribeiro Carneiro
Hermelindo de. Gusmão Castelo Branco Filho, Alvaro Maia, Waldemar Pe-
drosa, Leopoldo Péres, Francisco Pereira da Silva, Cosme Ferreira Filho, J.
Magalhães Barata, Alvaro Adolpho, Duarte d'Oliveira, Lameira Bittencourt.
Carlos Nogueira, Nelson Parijós, João Botelho, José da Rocha Ribas, Clodo.
mir Cardoso, Crepory Franco, Victorino Freire, Odilon Soares, Luiz Carva-
lho, José Neiva, Afonso Matos, Mauro Renault Leite, Raimundo de Areia
Leão, Sigefredo Pacheco, Moreira da Rocha, Antônio da Frota Gentil, Fran-
cisco de Almeida Monte, Oswaldo Studart Filho, Raul Barbosa, Deoc!ério
Dantas Duarte, José Varella, Walfredo Gurgel, Mota Neto, Janduhy Carneiro,
Samuel Duarte, José Joffily, A. de Novais Filho, Etelvino Lins de Albuquer_
que, Agamemnon Magalhães, Jarbas Maranhão, Gercino Malagueta de Pon-
tes, Oscar Carneiro, Oswaldo C. Lima, Costa Porto, Ulllsses Lins de Albu-
querque, JoOO Ferreira Lima, Barbosa Lima Sobrinho, Paulo Pessoa Guerra,
Teixeira de Vasconcelos, Ismar de Góis Monteiro, Silvestre PéTicles, Luiz
Medeiros Neto, José Maria de Melo, Antônio Mório Mafra, Afonso de Car-
valho, Francisco Leite Neto, Graccho Cardoso, Renato Aleixo, Lauro de Frei-
tas, Aloysio de Castro, Regis Pacheco, Arthur Negreiros FalcOO, Altamirando
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Requi4o, Eundplo de Qudro%, Vieira de Mello, Fr6e~ da Motta, Aristides Ma-
ton, Attilio Vivacqua, Henrique de Novaes, Ary VIanna, Carlos Lindenberg,
Eurico Salles, Vieira de Rezende, Alvaro Castelo, Asdrubal Soaru, Jonas
Correia José Fontes Roméro, José Carlos Pereira Pinto, .Alfredo Neves, Er.
nani d~ Amaral Peixoto, Eduardo Duvivier, Carlos Pinto, Paulo Fernande~,
Getúlio Moura, Heitor Collet, Sílvio Bastos Tavares, Acúrcio Francisco Tor-
res, Brigido Tinoco, Miguel Couto Filho, Levindo Eduardo Coelho, Benedito
Valladares, Juscelino Kubitschek de Oliveira, J. Rodrigues Seabra, Pedro Du.
tra, José Francisco Bias Fortes, Israel Pinheiro, Gustavo Capanema, Francisco
Duque de Mesquita, Wellington Brandão, José M~ria de .Alkm.im: Augusto
das Chagas Viégas, JOdO Henrique, Joaquim Libanio Leite Rlbelro, Celso
Porfirio de Araújo Machado, Olyntho Fonseca Filho, Francisco Rodrigues
Pereira Júnior, Lahyr Paletta de Rezende Tostes, Alfredo ~ó, Christiano M.
Machado, Luiz Milton Prates, Godofredo da Silva Telles Junior, Novem Já.
nior Antônio Ezequiel Feliciano da Silva, José César de Oliveira Costa, Be-
nedicto Costa Net.o, José Amando Affonseca, João Gomes Martins FUho,
Sylvio de Campos, Horddo Lafer, José João Abdalla, Joaquim A: S.mpaio
Vidal José Carlos de Ataliba Nogueira, Jose Alves Palma, Hon6no Fer7llJTl-
des Monteiro, J. Machado Coelho e Castro, Edgard Baptista Pereira, Pedro
Ludovico Teixeira, Dario Délio Cardoso, Flávio Carvalho Guimarães, Dióge.
nes Magalhães, João d'Abreu, Albatênio Caiado Gadói, G.leno Poranhos,
Guilherme Xavier de Almeida, J. Ponce de Arruda, Gabriel Martiniano de
Araújo, Arçemiro Fialho, Roberto Glasser, FeT7lOndo Flores, Munho% ~e Mel-
lo, João Aguiar Aramis Athayde, Gomy Júnior, Nereu Ramos, Ivo d Aqui1lo,
Aderbal Silva, OctacUio Costa, Orlando Brasil, Roberto Grossenbaclcer, Rogé-
no Vieira, Hans Jordan, Ernesto Dornelles, Gaston Englert, Adroa!do Costa,
Brochado da Rocha, Eloy Rocha, Theodomiro Porto da Fonseca, Ddmaso R~-
cita, Antero Leivas. Manoel Duarte, Sousa Costa, Bittencourt Azambuja, NI-
colau Vergueiro, Glycério Alves, Mércio Teixeira, Daniel Faráco, Pedro
Vergara, Heróphilo Azambuja, Bayard Lima, Manuel Severiano Nu'ltes, Agos-
tinho Monteiro, Epílogo de Campos, Alarico Nunes Pacheco, Antenor Bo-
géa, Mathias Olympio, José Cándido Ferraz, Antônio Maria de Rezende Cor-
rêa. Adelmor Rocha, Coelho Rodrigues, PlInio Pompeu, Fl'rnandes Tdvora,
Paulo Sarasate, Gen'i! Barreira, Beni Carvalho, Egberto Rodrigues, Fernan.
des Telles, José de Borba, Leão Sampaio, Alencar Araripe, Edgard de Arru-
da, J. Ferreira de Souza, José Augusto Bezerra de Medeiros, Aluisio Alves.
Adalbe~to Ribeiro, Verginatld Wanderley. Argemiro de Figueiredo, João Agri-
pino Filho, João Ursulo Ribeiro Coutinho Ftlho, Emani Ayres Satyro e Sou.za,
PUnio Lemos, Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega, Osmar de Araujo
Aquino. Carlos de Lima Cacalcanti, Alde Feijó Sampaio, João Cleophas de
Oliveira, Gilberto de Mello Freyre, Antônio de Freitas Cavalcanti, Mário Go-
mes de Barros, Rui Soares Palmeira, Walter Franco, Leandro Maciel, HeTi-
baldo Vieira, Aloysio de Carvalho Filho, Juracy MagalMes, Otóvio Manga-
beira, Manoel Novaes, João da Costa Pinto Dantas Júnior, Clemente Mariani
Btttencourt, Raphael Cincuró de Andrade, João Mendes da Costo Filho, Luiz
Viana Alberico Fraga, Nestor Duarte, Aliomar de Andrade Baleeiro, Ruy
~antos, Luiz Cláudio, Hamilto'lt de Lacerda Nogueira, Euc!ydes Figueiredo,
Jurandyr Pires, José Eduardo de Prado Kelly, Dr. Antônio José Romáo Jú-
nior, José de Carvalho Leomil, José Monteiro Soares Filho, José Monteiro de
Castro, José Boni/ócio Lafayette de Andrada, José Maria Lopes Cançado, Jo-
sé de Magalhães Pinto, Gabriel de R. Passos, Milton Soares Campos, Ly-
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eurgo Leite Filho" Mário .Masagão, Paulo Nogueira Filho, Romeu de Andra-
de Lourenção, Plínio Barreto, Luiz de Toledo Piza Sobrinho, Aureliano Leite,
Jalles Machado de Siqueira, Vespasiano Martins, João ViHasbôas, Dolor Fer-
reira de Andrade, Dr. Agricola Paes de Barros, Erasto Gaertner, Tavares
d'Amaral, Cônego Thomás Fontes, José Antônio Flores da Cunha, Os6TiO
Tuyuty de Oliveira Freitas, Leopoldo Neves, Luiz Lago de Araújo, Benjamin
Miguel Farah, M. do N, Vargas Netto, Francisco Gurgel do Amaral Valente,
José de Segadas Vianna, Manoel Benfcio FonteneUe, Paulo Baeta Neves,
Antônio José da Silva, Edmundo Barreto Pinto, Abelardo dos Santos Mata,
Jarbas de Lery Santos, Ezequiel da Silva Mendes, Alexandre Marcondes Fi-
lho, Hugo Borghi, Guaracy Silveira, José Correia Pedroso Júnior, Romeu José
Fiori, Bertho Condé, Euzébio Rocha, Mello Braga, Arlhur Fischer, Gregó-
rio Bezerra, Agostinho Oliveira, Alcedo Coutinho, Luiz Carlos Prestes, João
Amazonas, Maurício Grabois, Joaquim Baptista Netto, Claudino J. Silva, Al-
cides Sabença, Jorge Amado, José Chrispim, Oswaldo Pacheco da Silva, Cai-
res de Brito, Abaio Fernandes, Lino Machado, Souza Leão, Durval Crul~
Amando Fontes, Jacy de Figueiredo, Daniel de Carvalho, Mário Brant, _4.
Bernardes Filho, Philippe Balbi, Arthur Bernardes, Altino Arantes, Munhoz
da, Rocha, Deodoro Machado de Mendonça, Olavo Oliveira, Stenio Gomes,
João Adeodato, Café Filho, Theódulo Alb~querque, Romeu ,de Campos Ver~
gal, P. Dr. Alfredo de Arruda Câmara, Manoel Victor, Hermes Lima, Do-
1~ingos Vellasco, Raul Pilla.
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

A Assembléia Constituinte decreta e promulga o seguinte:

Art. 1.0 A Assembléia Constituinte elegerá, no dia que se seguir ao
da promulgação dêste Ato, o Vice-Presidente da República para o primeiro
período constitucional.

!l 1.0 Essa eleição, para a qual não haverá inelegibilidades, far-se-á
por escrutínio secreto, e, em primeiro turno, por maioria absoluta de votos,
ou, em segundo turno, por maioria relativa.

!l 2.° O Vice-Presidente eleito tomará posse perante a Assembléia, na
mesma data, ou perante o Senado Federal. '

!l 3.° O mandato do Vice-Presidente terminará simultâneamente com
o do primeiro período presidencial.

Art. 2.° O mandato do atual Presidente da República (art. 82 da
Constituição) será contado a partir da posse. .

!l 1.0 Os mandatos dos atuais Deputados e os dos Senadores federais
que forem eleitos para completar o número de que trata o !l 1.0 do art. 60
da Constituição, coincidirão com o do Presidente da República. "

!l 2.° Os mandatos dos demais Senadores terminarão a 31 dé janeiro
de 1955.

!l 3.° Os mandatos dos Governadores e dos Deputados às Assembléias
Legislativas e dos Vereadores do Distrito Federal, eleitos na forma do art'.
11 dêste Ato, terminarão na data em que findar o do Presidente da Re-
pública.

Art. 3.° A Assembéia Constituinte, depois de fixar <> subsídio do Pre-
sidente e o do Vice-Presidente da República para o primeiro período cons-
titucional (Constituição, art. 86), dará por terminada a sua missão e sepa-
rar-se-á em Câmara e Senado, os quais encetarão o exercício da função le'-
gislativa.

Art. 4.° A Capital da União será transferida para o planalto central
do País.

!l 1.0 Promulgado êste Ato, o Presidente da República, dentro em ses~
senta dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para
proceder ao estudj) da localização da nova Capital. ' .

!l 2.° O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado
ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e esta-
belecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao
domínio da União.

!l 3.° Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resol-
verá sôbre a data da mudança da Capital. .

!l 4.° Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará. a
eonstituir o Estado da Guanabara.

Art. 5.° A intervenção federal, no caso do n.o VI do art. 7.° da Cons-
tituição, quanto aos Estados já em atraso no pagamento da sua dívida fun-
dada, não se poderá efetuar antes de dois anos, contados da promulgação
dêste Ato.

Publicado no Diário da Assembléia e no ,Diário Oficial de 19 de setem-
bro de 1946.

Reproduzido no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial de
25 de setembro e 15 de outubro de 1946.
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Art. 6.° Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da pro-
mulgação dêste Ato, promover, por acõrdo, a demarcação de suai linhas de
fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e compensações de áreas, que
atendam aos acidentes naturais do terreno, às conveniências administrativa!>
e à comodidade das populações fronteiricas.

~ 1.0 Se o solicitarem os Estados interessados, o Govêrno da União
deverá encarregar dos trabalhos demarcatórios o Serviço Ge;;gráfico do
Exército.

~ 2.° Se não cumprirem tais Estados o disposto neste artigo, o Sena-
do Feàeral deliberará a respeno, sem prejuizo da complténcia estabelecida no
art. 101, n.o I, letra e, da Constituição.

Art. 7.° Passam à propriedade do Estado do Piaui as fazendas dO!
gado do domínio da União, situadas no Território daquele Estado e rema-
nescentes do confisco aos jesuitas no periodo colonial.

Art. 8.° Ficam extintos os atuaii Territórios de Iguaçu e Ponta Po-
rã, cujas áreas voiverão aos Estados de onde foram desmembradas.

Parágrafo único. Os juizes e, quando estáveis, os membros do Minis-
tério Público dos Territórios extintos ficarão em dlspon:bliidade remune-
rada, até que sejam aproveitados em cargos federais ou estaduais, de na-
tureza e vencimentos compatíveis com os dos que estiverem ocupando na
data da promulgação dêste Ato.

Art. 9.° O Território do Acre será elevado à categoria de Estado,
com a denominação de Estado do Acre, logo que as suas rendai se tornem
iguais às do Estado atualmente de menor arrecadação.

Art. 10. O disposto no art. 56 da Constituição não se aplica ao Ter-
ritório de Fernando de Noronha.

Art. 11. No primeiro domingo após cento e vinte dias contados da
promulgação dêste Ato, proceder-se-á, em cada Estado, às IIleiçõei de Go-
vernador e de Deputados às Assembléias Legislativas, as quais terào inicial-
mente função constituinte.

~ 1.0 _O número dos Deputadoi às Assembléias Estaduais será, na pri-
meira e1elçao, o seguinte: Amaz.onas, trinta; Pará, trinta e sete; Maranhão,
trinta e iels; Piaui, trinta e dOIS; Ceará, quarenta e cinco; Rio Grande do
Norte, trinta e dois; Paraíba, trinta e sete; Pernambuco, cinqüenta e cínco'
Alagoas, trinta 11 c;nco; Sergipe, trinta e dois; Bahia, sessenta; Espirito San~
to, trinta e dois; Rio de Janeiro, cinqüenta e quatro; São Paulo, setenta e
cinco; Paraná, trinta e sete; Santa Catarina, trinta e sete; Rio Grande do
Sul, cinqüenta ~ cinco; Minas Gerais, setenta e dois; Goiás, trinta e dois e
Mato Grosso, trinta.

I 2.° Na mesma data se realizarão eleições:
I - nos Estados e no Distrito Fcderal:
a) para o terceiro lugar de Senador e seus suplentes (Constituição,

art. 60, U 1.°,3.° 11 4.°);

b) para os suplentes partidários dos Senadores eleitos em 2 de de-
zembro de 1945, se, em relação a êstes, não tiver ocorrido vaga;

II - ~os Estados onde o número dos representantes à Câmara dos
Deputados n~o corr~sponda ao estabelecido na Constituição, na base da úl-
tima estimativa ofiCial do Instituto de Geografia e Estatística, para os Depu-
tados federais que devem completar êsse número;

III - nos Territórios, exceto os do Acre e de Fernando de Noronha,
para um Deputado federal;

IV - no Distrito Federal, para cinqüenta Vereadores:
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v - nas circunscrições elei~rais respectivas, para preenchimento das
vagas existentes ou que vierem a ocorrer até trinta dias antes do pleito, e
para os próprios suplentes, se se tratar de Senadores.

~ 3.° - Os partidos poderão inscrever, em cada Estado, para a Câmara
Federal, nas eleições referidas neste artigo, mais dois candidatos além do
número de deputados a eleger. Os suplentes que resultarem dessa e1eiçã?
substituirão, nos casos mencionados na Constituição e na lei, os que forem
eleitos nos têrmos do ~ 2.° e os da mesma legenda cuja lista de suplentes
se tenha esgotado.

~ 4.° .!',ão será permitida a inscrição do mesmo candidato por mais
de um Estado.

~ 5.° O Tribunal Superior Eleitoral providenciará o cumprimento
dêste artigo e dos parágrafos precedentes. No exercício dessa competên-
cia, o mesmo Tribunal fixará, à vista de dados estatisticos, o número de
novos lugares na representação federal, consoante o critério estabelecido no
art. 58 e ~~ 1.0 e 2.° da Constituição.

~ 6.° O mandato do terceiro Senador será o de menor duração. Se
pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal, fôr eleito mais de um Sena-
dor, o mandato do mais votado será o de maior duração.

~ 7.° Nas eleições de que trata êste artigo só prevalecerão as se-
guintes inelegibilidades:

I - para Governador:
a) os Ministros _de Estado que estiverem em exercício nos três meses

anteriores à eleição;
b) os que, até dezoito meses antes da eleição, houverem. exercido a

função de Presidente da República ou, no respectivo Estado, embora inte-
rinamente, a função de Governador ou Interventor; e bem assim os Secre-
tários de Estado, os Comandantes de Regiões Militares, os Chefes e os Co-
mandantes de Polícia, os Magistrados e o Chefe do Ministério Público, que
estiverem no exercício dos cargos nos dois meses anteriores à eleição;

II - para Senadores e Deputados Federais e respectivos suplentes, os
que, até seis meses antes da eleição, houverem exercido o cargo de GQver-
nador ou Interventor, no respectivo Estado, e as demais autoridades refe-
ridas no n.o I, que estiverem nos exercícios dos cargos nos dois meses an-
teriores à eleição;

IH - para Deputados às Assembléias Estaduais as autoridades refe-
ridas no n.o I, letras a e b, segunda parte, que estiverem no exercício dos
cargos nos dois meses anteriores à eleição;

IV - para Vereadores à Câmara do Distrito Federal, o Prefeito e as
autoridades referidas no n.o I, letras a e b, segunda parte, que estiverem
no exercício dos cargos nos dois meses anteriores à eleição.

~ 8.° Diplomados, os Deputados às Assembléias Estaduais reunir-se-
ão dentro de dez dias, sob a presidência do Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, por convocação dêste, que promoverá a eleição da Mesa.

~ 9.° O Estado que, até quatro meses após a instalação de sua As-
sembléia, não houver decretado a Constituição será submetido, por delibe-
ração do Congresso Nacional, a de um dos outros que parecer mais com'e-
niente, até que a reforme pelo processo nela determinado.

Art. 12. Os Estados e os Municípios, enquanto não se promulgarem
as Constituições Estaduais, e o Dbtrito F~deral, até ser decretada a sua lei
orgânica, serão administrados de coniormid~.de com a legislação vigente na
data da promulgação dêste Ato.

Parágrafo único. Dos atos dos Interventores caberá, dentro de dez
dias, a contar da publicação oficial, recurso de quaiquer cidadão para o Pre-
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sidente da República; e, nos mesmos têrmos, recurso, para o Interventor,
dos atos dos Prefeitos Municipais.

Art. 13. A discriminação de rendas estabelecidas nos arts. 19 a 21
e 29 da Constituição Federal entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1948, na
parte em que modifica o regime anterior.

~ 1.0 05 Estados, que cobrarem impostos de exportação acima do li-
mite previsto no art. 19, n.o V, reduzirão gradativamente o excesso, dentro
do prazo de quatro anos, salvo o disposto no ~ 6.° daquele dispositivo.

li 2.° A partir de 1948 se cumprirá gradativamente:
I - no curso de dois anos o disposto no art. 15, li 4.0, entregando a

União aos Municípios a metade da cota no primeiro ano e a totalidade dela
no segundo;

II - no curso de quatro anos, a extinção dos impostos que, pela
Constituição, se não incluam na competência dos govêrnos que atualmente
os arrecadam;

III - no curso de dez anos, o disposto no llrt. 20 da Constituição.
li 3.° A lei federal ou estadual, conforme o caso, poderá estabelecer

prazo mais breve para o cumprimento dos dispositivos indicados nos pará-
grafos anteriores.

Art. 14. Para composição do Tribunal Federal de Recursos, na par-
te constiiuida de magistrado. o Supremo Tribunal Federal indicará, a fim
de serem nomeados pelo Presidente da República, até três dos Juizes se-
cionais e substitutos da extinta Justiça Federal, se satisfizerem os requisi-
tos do art. 99 da Constituição. A indicação será feita, sempre que possivel.
em l1sta dupla para cada caso.

li 1.0 Logo após o prazo designado no art. 3.°, o Congresso Nacional
fixará em lei os vencimentos dos Juizes do Tribunal Federal de Recursos' e
dentro de trinta dias a contar da sanção ou promulgação da mesma lel, ~
Presidente da República efetuará as nomeações para os respectivos cargos.

li 2.° Instalado o Tribunal, elaborará êle o seu Regimento Interno e
disporá sÔbre a organização de sua Secretaria, Cartórios e demais serviços.
propondo, em conseqüência, ao Congresso Nacional a criação dos cargos ad-
ministrativos e a fixação dos respectivos vencimentos (Constituição, art.
97, n.0 11).

~ 3.° Enquanto não funcionar o Tribunal Federal de Recursos, o Su-
premo Tribunal Federal continuará a julgar todos os processos de sua com-
petência, nos têrmos da legislação anterior.

~ 4.° Votada a lei prevista no ~ 1.0, o Supremo Tribunal Federal re-
meterá ao Tribunal Federal de Recursos os processos de competência dêste
que não tenham o visto do respectivo relator.

!i 5.° Os embargos aos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal continuarão a ser por êie processados e julgados.

Art. 15. Dentro de dez dias, contados da promulgação dêste Ato. se-
rá organizada a Justiça Eleitoral, nos têrmos do Título I, Capitulo IV, Se-
ção V, da .Constituição.

li 1.0 Para a composição do Tribunal Superior Eleitoral o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal eiegerá, em escrutínio secreto. dentre os seus
Desembargadores, um membro efetivo, e bem assim dois interinos, que fun-
cionarão até que o Tribunal Federal de Recursos cumpra o disposto no art.
110, n.o I, letra b, da Constituição.

~ 2.° Instalados os Tribunais Eleitorais, procederão na forma do ~ 2.0
do art. 14 dêste Ato.

!i 3.° No provimento dos cargos das Secretarias do Tribunal Supe-
rior Eleitoral e dos Tribunaii Regionais Eleitorais, serão aproveitados os

-~-
runcionárlos efetivos dos Tribunais extintos em 10 de novembro de 1937,
se ainda estiverem em serviço ativo da União, e o requererem, e, para com-
pletar os respectivos quadros, o pessoal que atualmente integra as Secreta-
rias dos mesmos Tribunais.

li 4.° Enqu:mto não se organizarem definitivamente as secretarias dos
mesmos tribunais continuará em exercicio o pessoal a que alude o final do
~ 3.° dêste artigo.

Art. 16. A começar de 1.0 de janeiro de 1947, os magistrados do Dis-
trito Federal e dos Estados passarão a perceber os vencimentos fixados com
observância do estabelecido na Constituição.

Art. 17. O atuai Tribunal Maritimo continuará com a organização
e competência que lhe atribui a legislação vigente, até que a lei federal dis.
ponha a respeito, de acôrdo com as normas da Constituição.

Art. 18. Não perderão a nacionalidade os brasileiros que, na última
guerra. prestaram serviço milltar às Nações aliadas, embora sem licença do
govêrno brasileiro, nem os menores que, nas mesmas condições os tenham
prestado a outras Nações.

Parágrafo único. São considerados estáveis os atuais servidores da
União, dos' Estados e dos Municipios que tenham participado das fÔrças ex-
pedicionárias brasileiraa.

Art. 19. São elegiveis para cargos de representação popular, salvo
os de Presidente e Vice-Presidente da República e o de Governador, os
que, tendo adquirido a nacionaildade brasileira na vigência de Constituições
anteriores, hajam exercido qualquer mandato eletivo.

Art. 20. O preceito do parágrafo único do art. 155 da Constituição
não se aplica aos brasileiros naturalizados que, na data dêste Ato, estiverem
exercendo as profissões a que o mesmo dispositivo se refere.

Art. 21. Não depende de concessão ou autorização o aproveitamen-
to das quedas dágua já utilizadas industriaimente 'a 16 de julho de 1934 e,
nestes mesmos têrmos, a exploração das mi~as em lavra, ainda que transi-
toriamente suspensa; mas tais aproveitamentos e explorações ficam sujei-
tos às normas de regulamentação e revisão de contratos, na forma da lei.

Art. 22. O dispost{) no art. 182, !l 1.0 da Constituição não prejudica
as concessões honorüicas anteriores a êste Ato e que ficam mantidas ou
resta belecidas.

Art. 23. Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados e
Municípios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercicio, serão auto-
màticamente efetivados na data da promulgação dêste Ato; e os atuais ex-
tranumerários que exerçam função de caráter permanente há mais de cin-
co anos ou em virtude de concurso ou prova de habilitação serão equipara-
dos aos funcionários, para efeito de estabilidade, aposentadoria, licença,
disponibilidade e férias.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - aos que exerçam interinamente cargos vitalicios como tais con-

siderados na Constituição;
II - aos que exerçam cargos para cujo provimento se tenha aberto

concurso, com inscrições encerradas na data da promulgação dêste Ato;
III - aos que tenham sido inabilitados em concurso para o cargo

exercido.
Art. 24. Os funcionários que, conforme a legislação então vigente,

acumulavam funções de magistério. técnicas ou cientüicas e que, pela de-
sacumulação ordenada pela Carta de 10 de novembro de 1937 e Decreto-lei
n.o 24, de 29 de Novembro do mesmo ano, perderam cargo efetivo, são nêle
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considerados em disponibilidade remunerada até que sejam reaproveitados,
sem direito aos vencimentos anteriores à data da promulgação dêste Ato.

Parágrafo único. Ficam restabelecidas as vantagens da aposentado-
ria aos que as perderam por fôrça do mencionado Decreto, sem direito igual-
mente à percepção de vencimentos anteriores à data da promulgação dêste
Ato.

Art. 25. Fica assegurado aos funcionários das Secretarias das casas
do Poder Legislativo o direito à percepção de gratificações adicionais, por
tempo de serviço público.

Art. 26. A Mesa da Assembléia Constituinte expedirá títulos de no-
meação efetiva aos funcionários interinos das Secretarias do Senado Federai
e da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos vagos, que até 3 de setem-
bro de 1946 prestaram serviços durante os trabalhos da elaboração da Cons-
tituição.

ParAgrafo único. Nos cargos iniciais, que vierem a vagar, serão apro-
veitados os interinos em exercício até a mesma data, não beneficiados por
êste artigo.

Art. 27. Durante o prazo de quinze anos, a contar da instalação da
Assembléia Constituinte, o imóvel adquirido, para sua residência, por jor-
nalista que outro não possua, será isento do impõsto de transmissão e, en-
quanto servir ao fim previsto neste artigo, do respectivo impôsto predial.

Parágrafo único. Será considerado jornalista, para os efeitos dêste
artigo. aquêle que comprovar estar no exercício da profissão de acôrdo com
a legislação vigente, ou nela houver sido aposentado.

Art. 28. li: concedida anistia a todos os cidadãos considerados in-
submissos ou desertores até a data da promulgação dêste Ato, e igualmen-
te aos trabalhadores que tenham sofrido penas disciplinares, em conse ..
qüência de greves ou dissldios do trabalho.

Art. 29. O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo de vinte
anos. a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e exe-
cutar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do
rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia
não inferior a um por cento de suas rendas tributárias.

Art. 30. Fica assegurada, aos que se valeram do direito de recla-
mação instituldo pelo parágrafo único do art. 18 das Disposições Transitó-
rias da Constituição de 16 de julho de 1934, a faculdade de pleitear peran-
te o Poder Judiciário o reconhecimento de seus direitos. salvo quanto aos
vencimentos atrasados, relevadas, destarte, quaisquer prescrições. desde que
sejam preenchidos os seguintes requisitos:

I - terem obtido. nos respectivos processos, parecer f,,"vorável. e de-
finitivo, da Comissão Revisora, a que se refere o Decreto número 254, de 1
de agôsto de 1935;

II - não ter o Poder Executivo providenciado na conformidade do
parecer da Comissão Revisora, a fim de reparar os direitos dos reclamantes.

Art. 31. li: insuscetlvel de apreciação judicial a incorporação ao Pa-
trimônio da União dos bens dados em penhor pelos beneficiados do finan-
ciamento das safras algodoeiras, desde a de 1942 até as de 1945 e 1946.

Art. 32. Dentro de dois anos, a contar da promulgação dêste Ato,
a União deverá concluir a rodovia Rio-Nordeste.

Art. 33. O Govêrno mandará erigir na Capital da República um mo-
numento a Rui Barbosa, em consagração dos seus serviços à Pátria, à liber-
dade e à justiça. .

Art. 34. São concedidas honras de Marechal do Exército brasileiro
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ao General de Divisão João Batista Mascarenhas de Morais, Comandante das
Fôrças Expedicionárias Brasileiras na última guerra.

Art. 35. O Govêrno nomeará comissão de professôres, escritores e
jornalistas. que opine sôbre a denominação do idioma nacional.

Art. 36. 1i:ste Ato será promulgado pela Mesa da Assembléia Cons-
tituinte, na forma do art. 218 da Constituição.

Sala das Sessões da Assembléia Constituinte. na cidade do Rio de -Ja-
neiro aos 18 de setembro de 1946. 125.° da Independência e 58.° da Repú-
blica.' - Fernando de Mello Vianna, Presidente; Georgino Avellno, 1.0 Se-
cretário' Lauro Sodré Lopes, 2.° Secretário; Lauro Montenegro, 3.0 Secre-
tário; R~Y Almeida, 4.0 Secretário Carlos Maringhella, Hugo Ribeiro Carnei-
ro Hermelindo de Gusmão Castelo Branco Filho, Alvaro Maia, Waldemar
P~drosa Leopoldo Péres, Francisco Pereira da Silva, Cosme Ferreira Filho,
J. Magdlhães Barata, Alvaro AdOlfo Duarte d'Oliveira, Lameira Bittencourt,
Carlos Nogueira, Nelson Parij6s, João Botelho, José da Rocha Ribas, Clo-
domir Cardoso, Crepory Franco, Vfctorino Freire, Odilon Soares, Luiz Car-
valho, José Neiua. Afonso Matos, Mauro Renault Leite, Raimundo de Areia
Leão, Sigefredo Pacheco. Moreira da Rocha, Antônio da Fr6ta Gentil, Fran-
cisco de Almeida Monte, Oswaldo Studart Filho, Raul Barbosa, Deoclécio
Dantas Duarte Jos~ Varella, Walfredo Gurgel, Mota Neto, Jurandyr Car-
neiro, Samuel' Duarte, José Jo/fily, A. de Novaes Filho, Ete!vino Lins de
Alb'uquerque, Agamen01'l Magalhães, Jarbas Maranh~o, Gercino Ma!agueta de
Pontu, Oscar Carneiro, Oswaldo G. Lima, Costa Porto, Ulysses Lms de AL-
buquerque João Ferreira Lima, Barbosa Lima Sobrinho, Paulo Pessoa G1ter-
ra, Teizei:a de Vasconcelos, Ismar de Gois Monteiro, Silvestre Péric!es, Luiz
Medeiros Neto, José Maria de Melo, Antônio Mário Mafra, Afonso de Carva-
lho, Francisco Leite Neto, Graccho Cardoso, Renato Aleizo, Lauro de Frei-
tas Aloysio de Castro, Regis Pacheco, Negreiros Falcão, Altamirando Re-
qUiao, Eunápio da Queiroz, Vieira de Mello, Fr6es. da Motta, Aristides Mil-
ton, Attilío Vivacqua, Henrique de Novaes, Ary Vtanna, Carlos Ltndenberg,
Eurico Saltes, Vieira de Rezende. Alvaro Castello, Asdrubal Soarei, Jonas
Correia, José Fontes Romero, José Carlos Pereira Pinto, Alfredo Neves, Er-
nani do Amaral Peizoto, Eduardo Duvivier, Carlos Pinto, Paulo Fernandes,
Getúlio Moura, Heitor Co!let, Silvio Bastos Tavares, Acúrcio Francisco Tor-
res, Brigido Tinoco, Miguel Couto Filho, Levindo Eduardo Coelho, Benedic-
to Valladares, Juscelino Kubitschek de Oliveira, J. Rodrigues Seabra, Pedro
Dutra, José Francisco Bias Fortes, Israel Pinheiro, Gustavo Capanema, Fran-
cisco Duque de Mesquita, WeUington Brandão, José Maria Alkmim, Augusto
das Chagas Viegas, João Henrique, Joaquim Libanio Leite Ribeiro, Cellro
Porfirio de Araújo Machado, Olyntho Fonseca Filho, Francilco Rodrigues
Pereira Júnior, Lahllr Paletta de Rezende Tostes, Alfredo Sá, Christiano M.
Machado, Luiz Milton Prates, Godo/redo da Silva Teltes Júnior, Novelli Ju-
nior Antônio Ezequiel Feliciano da Silva, José César de Oliveira Costa, Be-
nedicto Costa Netto, José Amando Af/onseca, João Gomes Martins Filho,
SlIlvio de Campos, Horácio La/er, José João Abdalta, Joaquim A. Sampaio
Vidal, José Carlos de Ataliba Nogueira, José Alves Palm~, Hon6rio Fernan-
des Monteiro, J. Machado Coelho e Castro, Edgard Baptista Pereira, Pedro
Ludovico Teizeira, Dario Delio Cardoso, Flavio Carvalho Guimarães, Di6ge-
nes Magalhães João d'Abreu, Albatenio Caiado God6i, Galena Paranhos,
Guilherme Xa;ier de Almeida, J. Ponca de Arruda, Gabriel Martiniano de
AralÍ.jo, Argemiro Fialho. Roberto Glasser, Fernando Flôres, Munhoz de
Mello, João Aguiar, Aramis Athayde, Gomy Junior, Nereu Ramos, Ivo d'A-
qutno. Aderbal Silva, Octacilio Costa. Orlando Brll$ü, lUlberto G1"ossenbac-
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ker, Rogério Vieira, Hans Jordan, Ernesto Dornelles, Gaston Englert, Adro-
aldo Costa, Brochado da Rocha, Eloy Rocha, Theodomiro Porto da Fonseca,
Dámaso Rocha, Antero Leivas, Manoel Duarte, Sousa Costa, Bittencourt
Azambuja, Nicolau Vergueiro, Glycerio Alves, Mercio Teixeira, Daniel Fa.
ráco, Pe~ro Vergara, Herophilo Azambuja, Bayard Lima, Manuel Severia-
no Nunes, Agostinho Monteiro, Epilogo de Campos, Alarico Nunes Pache_
co, Antenor Bogéa, ilfathias Olympio, José Cdndido Ferraz, Antônio Maria
de Rezende Corrêa, Adelmar Rocha, Coelho Rodrigues, PUnio Pompeu, Fer_
nandes Távora, Paulo Sarasate, Gentil Barreira, Beni Carvalho, Egberto Ro-
drigues, Fernandes Telles, José de Borba, Leão Sampaio, Alencar Araripe,
Edgard de Arruda, J. Ferreira de Sousa, José Augusto Bezerra de Medeiros,
Aluisio Alves, Adalberto Ribeiro, Verginaud Wanderley, Argemiro de Fi-
gueiredo, João Agripino Filho, João Ursulo Ribeiro Coutinho Filho, Ernam
Ayres Satyro e Sousa, PUno Lemos, Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega,
Osmar de Araújo Aquino, Carlos de Lima Cavalcanti, Alde Feijó Sampaio,
João Cleophas de Oliveira, Gilberto de Mello Freyre, Antônio de Freitas Ca-
valcanti, Mário Gomes de Barros, Rui Soares Palmeira, Walter Franco, Lean_
dro Maciel, Heribaldo Vieira, Aloysio de Carvalho Filho, Juracy Magalhães,
Octávio Mangabeira, Manoel Novaes, João da Costa Pinto Dantas Junior
Clemente Mariani BittencouTt, Raphael Cincurá de Andrade, João Mende;
da Costa Filho, Luiz Viana, Alberico Fraga, Nestor Duarte, Aliomar de An-
drade Baleeiro, Ruy Santos, Luiz Cláudio, Hamilton de Lacerda Nogueira,
Euclides Figueiredo, Jurandyr Pires, José Eduardo de Prado Kelly, Dr. An_
tônio José Romão Junior, José de Carvalho Leomil, José Monteiro Soare,.;
Filho, José Monteiro de Castro, José Bonifácio Lafayette de Andrade, José
Maria Lopes Cançado, José de Magalhães Pinto, Gabriel de R. Passos, Mílton
Soares Campos, Lycurgo Leite Filho, Mário Masagão, Paulo Nogueira Filho,
Romeu de Andrade Lourenção, PUnio Barreto, Luiz de Toledo Piza Sobrinho
Aureliano Leite, Jalles Machado de Siqueira, Vespasiano Martins, João Vi~
lasbôas, Dolor Ferreira de Andrade, Dr. Agricola Paes de Barros, Erasto
Gaertner, Tavares d'Amaral, Cônego Thomás Fontes, José Antônio Flôres da
Cunha, Osório Tuyutv de Oliveira Freitas, Leopoldo Neves, Luiz Lago de
Araújo, Benjamin Miguel Farah, M. do N. Vargas Netto, Francisco Gurgel
do Amaral Valente, José de Segadas Vianna, Manoel Benicio Fontenelle
Paulo Baeta Neves, Antônio José da Silva, Edmundo Barreto Pinto, Abelar~
do dos Santos Mata, Jarbas de Lery Santos, Ezequiel da Silva Mendes, Ale_
xandre Marcondes Filho, Hugo Borghi, Guaracy Silveira, José Correia Pe-
droso Junior, Romeu José Fiori, Benho Condé, Euzébio Rocha, Melo Braga,
A.rthur Fischer, Gregório Bezerra, Agostinho Oliveira, Alcedo Coutinho
Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, Mauricio Grabois, Joaquim Baptistd
Neto, Claudino J. Silva, Alcides Sabença, Jorge Amado, José Crispim, Os-
waldo Pacheco da Silva, Caires de Brito, Abilio Fernandes, Lino Machado,
Souza Leão, Durval Cruz, Amando Fontes, Jacy de Figueiredo, Daniel de
Carvalho, Mário Brant, A. Bernardes Filho, Philippe Balbi, Arthur Bernar_
des, Altino Arantes, Munhoz da Rocha, Deodoro Machado de Mendonça, Ola_
-00 Oliveira, Stenio Gomes, João Adeodato, Café Filho, Theodulo Albuquer_
que, Romeu de Campos Vergal, P. Dr. Alfredo de Arruda Camara. Manoel
Victor, Hermes Lima, Domingos VeUasco, Raul Püla.
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As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados promulgam,
nos têrmos do art. 217, ~ 4.°, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA N.O 1, AO ART. 26, !i 3.°, DA CONSTITUIÇÃO

Artigo único. O art. 26, !i 3.°, da Constituição Federal, passa a ter a
seguinte redação:

"Os vencimentos dos desembargadores do Tribunal de Justiça seria
fixados em quantia não inferior a setenta por ce~to. do que. recebem os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal; e os demaIs Juizes vJtallc1~s ~om d~-
£erença não excedente a trinta por cento de u_mapara outra e~trancla, atrI-
buindo-se aos de entrância mais elevada nao menos de dOIS terços dos
vencimentos dos desembargadores".

Congresso Nacional. em 26 de dezembro de 1950.

Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal.
José Augusto Bezerra de Medeiros, Presidente, em exercício, da Câ-

mara dos Deputados.
Georgino Aveli11O, 1.0 Secretário do Senado.
Bento Munhoz da Rocha, 1.° Secretário da Câmara dos Deputados.
João Villasboas, 2.° Secretário do Senado.
Osvaldo Studart Filho, 2.° Secretário da Câmara dos Deputados.
Dario Cardoso, 3.° Secretário do Senado.
Martiniano de Araújo, 3.° Secretário da Câmara, em exercício.
Alfredo Neves, 4.° Secretário do Senado, em exercício.
Antônio Martins, 4.° Secretário da Cãmara, em exercício.

•••

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,
nos têrmos do art. 217, !i 4.°, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 2

Art. 1.0 - O atual Distrito Federal será administrado por um Pre-
Ceito, cabendo as funções legislativas' a uma Câmara de Verea?ores, eleitos,
êstes e aquêle, por sufrágio direto simultâneamente, pele;>.penado, de qua-
tro anos. . . '.'

Parágrafo único - A primeira eleição para Pcefeit.o .realizaT:se-á quan-
do se efetuar a de Presidente da República para aproxImo perlOdo gover-
namental. .

Art. 2.0 - Serão extensivas ao Prefeito do Distrito Federal as mele-
gibilidades previstas no inciso V do art. 139, da Constitu;'ção.

Art. 3.° - O Govêrno Federal não intervirá na administração local do
Distrito Federal, salvo nos casos do art. 7.°, da Constituição, no que lhe fôr
aplicável ou quando: .' . .

I - se verificar impontualidade no servIço de emprestlmo garantIdo
p~lo Govêrno; .. .

11- deixar de pagar, por dois anos consecutivos, a sua dIVIda fundada.
Parágrafo único - A intervenção será decretada na forma dos arts.

8.° l' seguintes da Constituição.

Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1956.
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A Mesa da CAmara dos Deputados: misses Guimarães, Presidente; Di-
vonsir Côrtes, 1.0 Secretário; Leonardo Barbieri, 2.° Secretário; Es(êves R0-
drigues, 3.° Secretário; Aurélio Viana, 4.° Secretário.

A ~esa do Senado Federal: Apolônio Sales, Presidente em exerclcio;
Vivaldo Lima, 1.0 Secretário; FreHas Cavalcanti, 2.° Secretária; Carlos Lin-
denberg, 3.° Secretário; Kerginaldo Cavalcanti, 4.° Secretário....

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,
nos têrmos do art. 217, ~ 4.° da Constituição Federal, a segumte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 3

I

Art. 1." - A lei federal no Distrito Fuderal e nos Territórios, regu-
lará a organização administrativa e judiciária e, observadas as normas ge-
rais estabelecidas nesta Constituição relativamente à União, disporá sôbre:

I - a criação e extinção de cargos e serviços públicos e a fixação d06
respectivos vencimentos;

li - a votação dos tributos e do orçamento;
III - a abertura de crédito e operações financeiras.

II

Art. 2." - O DistrIto Federal ser~ administrado por um Prefeito, no-
meado pelo Presidente da Repúbllca com aprovação do Senado Federal, e
terá Câmara eleita pelo povo, com as funções que a lei federal lhe atribuir.

III

Art. 3.° - Compete ao' Congresso Nacional fixar a data das primeiras
eleições de representantes do Distrito Federal ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados e à Câmara do Distrito Federal, e exercer, até que esta se
instale, a função legIslativa em todos os assuntos da competência do Dis-
trIto Federal.

IV

Art. 4." 1: permitido ainda ao Deputado ou Senador, com prévia licen-
ça de sua Câmara, exercer o cargo de Prefeito do Distrito Federal.

v
Art. 5.° - Aos Estados que depois de 18 de setembro de 1946, se cons-

tltuirem sem município, em razão de peculiaridades locaii, são atribuldos
também os impostos previstos no art. 29.

Vl

Art. 6.° - Os vencimentos, subsídios, diárias e ajudas de custo conc&-
didos, a qualquer titulo, em razão da transferência da Capital da União, para o
Planalto Central do país, serão os aprovados pelo Poder Legislativo, na ses-
são legislativa em que esta emenda fõr aceita.

Parágrafo único - As vantagens financeiras a que se refere êste ar-
ügo não se incorporarão aos proventos da inativIdade.
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VII

Art. 7.° - A Bandeira Nacional poderá ser modlflcada sempre que 58
alterar o numero dos Estados que compõem a Federação.

Brasilia, em 8 de junho de 1961.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri Mazzi11i,Presidente; Sér-

gio Magalhães, L" Vice-Presidente; Clélio Lemos, 2." Vice-Presidente; José
Bonifácio, 1.0 Secretário; Alfredo Nasser, 2.° Secretário; Breno da Sl1velra,
3.° Secretário; Antônio Baby, 4.° Secretário.

A Mesa do Senado Federal: Auro Moura Andrade, Presidente em exer-
cício; Cunha Mello, 1.0 Secretário; Gilberto Marinho, 2.° Secretário; Arga-
miro de Figueiredo, 3." Secretár;o; Novaes Fl1ho, 4.° Secretário.

•••
AI; Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

nos têrm06 do art. 217, fi 4.°, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 4 (.)

Ato Adicional

Institui o sistema parlamentar do Govêrno

CAPITULO I

Disposição preliminar

Art. 1." - O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Repóbll-
ca e pelo Conselho de Ministros, cabendo a êste a direção e a responsabll1-
dade da política do govêrno, assim como da admlnistracão federal.

CAPITULO II

Do Pre!fdente da República

Art. 2.° - O Presidente da República será eleito pelo Congresso Na-
cional por maioria absoluta de votos, e exercerá o cargo por cinco anos.

Art. 3.° - Compete ao Presidente da República:
I - nomear o Presidente do Conselho de Ministros e, por IndI-

dicaCão dêste, os demais MinistrGs de Estado, e exonerá-los quando a CiI-
mara dos Deputados lhes retirar a confiança;

II - presidir as reuniões do Conselho de Ministros, quando julgar con-
veniente;

IH - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
IV - vetar, nos têrmos da Constituicão, os projetos de lei, consIde-

rando-se aprovados os que obtiverem o voto de três quintos dos deputados
e senadores presentes, em sessão conjunta das duas Câmaras;

V - representar a Nacão perante os Estados estrangeiros;
VI - celebrar tratados e convenções Internacionais, ad referendum do

Congresso Nacional;
VII - declarar a guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacio-

nal ou sem essa autorização, no caso de agressão estrangeira verificada no
intervalo das sessões legislativas; \

VIII fazer a paz, com aUlorizacão e ali referendum do Congresso
Nacional;

(0) Vide Emenda Constitucional n. li
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IX - permitir depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem
essa autorização no intervalo das sessões legislativas, que fôrças estrangei-
ras transitem pelo território do país, ou, por motivo de guerra, nêle per-
maneçam temporàriamente;

X - exercer, através do Presidente do Conselho de Ministros, o co-
mando das Fôrças Armadas;

XI - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprêgo ou comissão
de govêrno estrangeiro;

XII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da
abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país;

XIII - conceder Indultos e comutar penas, com a audiência dos ór-
gãos instituídos em lei;

XIV - prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas pela
Constituição, os cargos públicos federais;

XV - outorgar condecorações ou outras distinções honoríficas a es-
trangeiros, concedidas na forma da lei;

XVI - nomear, com aprovação do Senado Federal, e exonerar, por
Indicação do Presidente do Conselho, o Prefeito do Distrito Federal, bem
como nomear e exonerar os membros do Conselho de Economia (art. 205,
ti 1.°).

Art. 4.° - O Presidente da República, depois que a Câmara dos Depu-
tados, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, declarar procedente
a acusação, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Fe-
deral nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes fun-
cionais.

Art. 5.° - São crimes funcionais os atos do Presidente da República
que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a E'xistência da União;
H - o livre exercício de qualquer dos podêres constitucionais da

União ou dos Estados;
HI - o exercício dos podêres políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do país.

CAPITULO m
Do Conselho de Ministros

Art. 6." - O Conselho de Ministros responde coletivamente perante
a Câmara dos Deputados pela política do govêrno e pela administração fe-
deral, e cada Ministro de Estado individualmente pelos atos que praticar
no exercício de suas funções.

Art. 7.° - Todos os atos do Presidente da República devem ser re-
ferendados pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro competente como
condição de sua validade.

Art. 8.° - O Presidente da República submeterá, em caso de vaga,
à Câmara dos Deputados. no prazo de três dias, o nome do Presidente do
Conselho de Ministros. A aprovação da Câmara dos Deputados dependerá
do voto da maioria absoluta dos seus membros.

Parágrafo único - Recusada a aprovação, o Presidente da República
deverá, em igual' prazo, apresentar outro nome. Se também êste fôr recu-
sado, apresentará no mesmo' prazo, outro nome. Se nenhum fôr aceito, ca-
berá ao Senado Federal indicar, por maioria absoluta de seus membros, o
Presidente do Conselho, que não poderá ser qualquer dos recusados.

Art. 9,° - O Conselho de Ministros, depois de nomeado, compare-
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cera perante a Câmara dos Deputados, a fim de apresentar Ileu programa
de govêrno.

Parágrafo único - A Câmara dos Deputados, na sessão subsequente e
pelo voto da maioria dos presentes, exprimirá sua confiança no Conselho de
Ministros. A recusa da confiança importará na formação de nôvo Conse-
lho de Mln:stros.

Art. 10 - Votada a moção de confiança, o Senado Federal, pelo voto
de dois terços de seus membros, poderá, dentro de quarenta e oito horas,
opor-SE 8 composição do Conselho de Ministros.

Parágrafo único - O ato do Senado Federal poderá ser rejeitado pela
maioria absoluta da Câmara dos Deputados, em sua primeira sessão.

Art. 11 - Os Ministros dependem da confiança da Câmara dos Depu-
tados e serão exonerados quando esta ihes fôr negada.

Art. 12 - A moção de desconfiança contra o Conselho de Ministros,
ou de censura a quaisquer de seus membros, só poderá ser apresentada por
cinqüenta deputados no mínimo, e será discutida e votada, salvo circuns-
tância excepcional regulada em lei, cinco dias depois de proposta, dependen-
do sua aprovação do voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados.

Art. 13 - A moção de confiança pedida à Câmara dos Deputados pelo
ConselhC' de Ministros será votada Imediatamente e se cons:derará aprovada
pelo voto da maioria dos presentes.

Art. 14 - Verificada a impossiblJldade de manter-se o Conselho de
Ministros por falta de apolo parlamentar, comprovada em moções de des-
confiança, opostas consecutivamtnte a três Conselhos, o Presidente da Re-
pública poderá d:ssolver a Câmara dos Deputados, convocando nov~s elei-
ções que se realizarão no prazo máximo de noventa dias, a que poderao con-
correr os parlamentares que hajam integrado os Conselhos dissolvidos.

~ 1.0 - Dissolvida a Câmara dos Deputados, o Presidente da Repúbli-
ca nomeará um Conselho de Ministros de caráter provisório.

~ 2.° - A Câmara dos Deputados voltará a reunir-se, de pleno direito,
se as eleições não se reaLzarem no prazo fixado.

li 3.° - Caberão ao Senado, enquanto não se Instalar a nova Câmarn
dos Deputados, as atribuições do art. 66, ns. lII, IV e VII da Constituição.

Art. 15 - O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos
casos de empate, prevalecerá o voto do Presidente do Conselho.

Art. 16 - O Presidente do Conselho e os Ministros podem participar
das discussões em qualqutr das casas do CongreSEo NaciJnal.

Ar!. 17 - Em cada M:nlstério haverá um Subsecretário de Estado,
nomeado pelo Ministro, com aprovação do Conselho de Ministros.

li 1.0 - Os Subsecretários de Estado poderão comparecer a qualquer
das casas do Congresso Nacional e a suas comissões, como representantes
dos respectivos Mimstros.

~ 2,° - Demitido um Copse:ho de Ministros, e enquanto não sé cons-
tituir o nôvo, os Subsecretários de Estado responderão pelo expediente das
respectivas pastas.

Art. 18 - Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda:
] - ter Iniciativa dos projetos de lei do govêrno;
II - manter relações com Estados estrangeiros e orientar a política

externa;
IH - exercer o poder regulamentar;
IV - decretar o estado de sítio nos têrmos da Constituição;
V - decretar e executar a intervenção federal. na forma da Consti-

tuição;
VI - enviar à Câmara dos Deputados a proposta de orçamento;
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VII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício
anterior.

Art. 19 - O Presidente do Conselho pOderá assumir a direção de
qualquer dos Ministérios.

,CAPITULO IV

Das disposições transitórias

Art. 20 - A presente emenda, denominada Ato Adicional, entrará
em vigor na data da sua promulgação pelas mesas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal.

Art. 21 - O Vice-Pr'esidente da República, eleito a 3 de outubro de
1960, exercerá o cargo de Presidente da República, nos têrmos dêsté Ato Adi-
cionai, até 31 de janeiro de 1966, prestará compromisso perante o Congres-
so Nacional e, na mesma reunião, indicará à aprovação dêle, o nome do Pre-
sidente do Conselho e a composição do primeiro Conselho de Ministros.

Parágrafo único - O Presidente do Congresso Nacional marcará dia
e hora para, no mesmo ato, dar posse ao Presidente da República, ao Pre-
sidente do Conselho de Ministros e ao Conselho de M;nistros.

, Art, 22 - Poder-se-á complementar a organização do sistema par-
lamentar de govêrno ora instituido, mediante leis votadas, nas duas casas
do Congresso Nacional, pela maioria absoluta dos seus membros.

, Parágrafo único - A legislação delegada pOderá ser admitida por lei
votada na forma dêste artigo.

Art. 23 - Fica extinto o cargo de Vice-Presidente da República.
Art. 24 - As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema

parlamentar de govêrno, no prazo que a lei fixar, e que não poderá ser
anterior ao término do mandato dos atuais Governadores. Ficam respeita~
dos, igualmente, até ao Sim términc, cs de:r.ajs mandatos federais estaduais
e municipais. '

Art. 25 - A lei votada nos têrmos do art. 22 pOderá dispor sôbre a
realização de plebiscito que decida da manutenção do sistema parlamenta::-
ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a con-
sulta plebiscitária nove meses antes do têrmo do atual período presidencial.

Brasília, em 2 de setembro de 1961.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Sérgio Magalhães, 1.0 Vice-Pnisi-

dente, no exercício da Presidência; Clélio Lemos; 2.° Vice-Presidente' José
Bonifácio; 1.0 Secretário; Alfredo Nasser, 2.° Secretário; Breno da Silveira
3.° Secretário; Antônio Baby, 4.° Secretário. '
. A Mesa do Senado Federal: Auro Moura Andrade, Vice-Presidente no
exerclcio da Presidência; Cunha MelIo, 1.0 Secretário' Gilberto Marinho' 2 °
Secretário; Argemiro de Figueiredo, 3.° Secretário; N~vaes Filho. 4.° Se~re'-
tário.

•••
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

nos têrmos do artigo 217, !l 4.° da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 5

Institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios brasileiros.

Redijam-se assim os seguintes parágrafos do art. 15:
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~ 4.0 _ A União entregará aos municfplos 10%' (dez por cenro) do
total que arrecadar o impôsto de que trata o n.o n, efetuada a distribuição
em partes iguais, e fazendo-se o pagamento, de modo integral, de uma 6Ó
vez, a cada município, durante o quarto trímestre de cada ano.

!l 5.° - A União entregará igualmente aos municípios 15% (quinze por
cento) do total que arrecadar do impôsto de que trata o n.o IV, feita a dis-
tribu:ção em partes iguais, devendo o pagamento a cada municlplo ser fei-
to integralmente de urna só vez, durante o terceiro trimestre de cada ano.

S 6.° - Metade, pelo menos, da importância entregue aos munlcfpios,
por efeito do disposto no parágrafo 5.°, será aplicada em benefícios de or-
dem rural. Para os efeitos dêste parágrafo, entende-se por benefício de
ordem rural todo o serviço que fôr instaiado ou obra que fór realizada com
o objetivo de melhoria das cond:çôes econômicas, sociais, sanitárias ou cul-
urais das populações das zonas rurais.

!l 7.° - Não se compreendem nas disposições do n.o VI os atos jurí-
dicos ou os seus instrumentos, quando incluídos na competência tributária
estabelecida nos artigos 19 e 29.

!l 8.° - Na iminência ou no caso de guerra externa, é facultado à
União decretar impostos extraord:nários, que não serão partilhados na forma
do art. 21 e que deverão suprimir-se gradualmente, dentro em' cinco anos,
contados da data da assinatura da paz.

Redija-se assim o art. 19:
Art. 19 - Compete aos Estados decretar Impostos sôbre:
I - transmissão de propriedade causa mortis;
Il - vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores,

inclusive mdustriais, isenta. porém. a primeira operação do pequeno produ-
tor, conforme o definir a lei estadual;

UI - exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro,
até o máxim:l de 5% (cinco por cento) ad valorem, vedados quaisquer adi-
cionais;

IV - os atos regulados por lei estadual, os dos serviços de sua justiça
e os negócios de sua economia.

~ 1.0 - O Impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens corpóreos
cabe ao Estado em cujo território éstes se achem situados.

S 2.° - O impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens incorpóreos,
inclusive títuios e créditos, pertence, ainda quando a sucessão se tenha
aberto no estrangeiro, ao Estado em cujo território os valores da herança
Côrem liquidados ou transferidos aos herdeiros.

~ 3.° - Os Estados não poderão tributar tltulos da dívida pública emi-
tidos por outras pessoas juridicas de direito público interno em limite su-
perior ao estabelecido para as suas próprias obrigações.

!l 4.° - O impôsto sôbre vendas e consignações será uniforme, sem
distinção de procedência ou destino.

!l 5.° - Em caso excepcional, o Senado Federal poderá autorizar o
aumento, por determinado tempo, do impôsto de exportação, até o máximo
de 10% <dez por cento) ad vaIarem.

Redija-se assim o art. 29.
Art. 29 - Além da renda que lhes é atribufda por fôrça dos parã-

grafos 2.°, 4.° e 5.° do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parte,
lhes fôrem transferidos pelo Estado, pertencem aos municfpios os impostos:

I - sôbre propriedade territorial urbana e rural;
n - predial;
UI - sôbre transmissão de propriedade imoblllária inter vivos e lua

Incorporação ao capital de sociedades;

~~EIYIBLtIAl "ISLATIVA:
F,r,ocur~dori~
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IV - de IIcenças;
V - de indústrias e profissões;
VI - sôbre diversões públicas;
VII - sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua competência.
Parágrafo único - O Impôsto territorial rural não Incidirá sôbre IIÍ-

tios de área não excedente a vinte hectares, quando os cultive, s6 ou com sua
família, o proprietário.

Brasll1a, 21 de novembro de 1961.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri MazzlIll, Presidente; Sér-

gio Magalhães, 1.0 Vice-Presidente; Clélio Lemos, 2.° Vice-Presidente; José
Bonifácio, 1.<' Secretário; Breno da Silveira, 2.° Secretário; Antônio Baby, 3.°
Secretário; Wilson Calmon, 4.° Secretário.

A Mesa do Senado Federal: Aura Moura Andrade, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência; Cunha Mello, 1.° Secretário; Gilberto Marinho, 2.°
Secretário; Argemiro de Figueiredo, 3.° Secretário; Mathias Olympio, 4.° S -
cretário, em exercício.

• • •
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

nos têrmos' do art. 217, ~ 4.°, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 6

Art. 1.0. Fica revogada a Emenda Constitucional n.o 4 e restabelecido
o sistema presidencial de govêrno instituído pela Constituição Federal de
1946, salvo o disposto no seu art. 61.

Art. 2.°. O ~ 1.0 do art. 79 da Constituição passa a vigorar com (,
seguinte textO:

"Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente
da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o
Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o
Presidente do Supremo Tribunal Federal".

Brasília, em 23 de janeiro de 1963.

A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri Mazzilli, Presidente; Os-
waldo Lima Filho, 1.0 Vice-Presidente; Clélio Lemos, 2.° Vice-Presidente;
José Bonifácio, 1.0 Secretário; Wilson Calmon, 2.° Secretário; Geraldo Gue-
des, 3.° Secretário; Antônio Baby, 4.° Secretário.

A Mesa do Senado Federal: Auro Moura Andrade, Presidente; Rui Pal-
meira, Vice-Presidente; Argemiro de Figueiredo, 1.0 Secretário; Gilberto Ma-
rinho, 2.° Secretário; Mourão Vieira, 3.° Secretário; Novaes Filho, 4.° Secre-
tário.

•••
ATO INSTITUCIONAL

Art. 1.°. São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições Es-
taduais e respectivas emendas, com as modificações constantes dêste Ato.

Art. 2.°. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República,
cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 1966, será realizada pela
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de dois (2)
dias a contar dêste Ato, em sessão pública e votação nominal.

~ 1.°. Se não fôr obtido o "quorum" na primeira votação, outra reali-
zar-se-á no mesmo dia, sendo considerado eleito quem obtiver maioria sim-
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pIes de voto; no caso de empate, prosseguir-se-á na votação, até que um
dos candidatos obtenha essa maioria.

~ 2.°. Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inelegibilida-
des.

Art. 3.°. O Presidente da República poderá remeter ao Congresso
Nacional projetos de emendas à Constituição.

Parágrafo único. Os projetos de emenda constitucional enviados pelo
Presidente da República serão apreciados em reunião do Congresso Nacional,
dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, em duas sessões, com
um intervalo mínimo de 10 (dez) dias, e serão considerados aprovados quan-
do obtiverem em ambas as votações a maioria absoluta dos membros das
duas Casas do Congresso.

Art. 4.0. O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Na-
cional projetos de lei sôbre qualquer matéria, os quais deverão ser apre-
ciados dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento na Câma-
ra dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal; caso contrário, se-
rão tidos como aprovados .

Parágrafo único. O Presidente da República, se julgar urgente a
medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em trinta (30\
dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma prevista neste
artigo.

Art. 5.°. Caberá privativamente ao Presidente da República a ini-
ciativa dos projetos de lei que criem ou aumentem a despesa pública; não
serão admitidas a êsses projetos, em qualquer das Casas do Congresso Na-
cional, emendas que aumentem as despesas propostas peio Presidente da
República.

Art. 6.°. O Presidente da República, em qualquer dos casos previs-
tos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio ou prorrogá-lo pelo
prazo máximo de trinta (30) dias; o seu ato será submetido ao Congresso

, Nacional. acompanhado de justificação, dentro de quarenta e oito (48) ho:-
raso

Art. 7.°. Ficam suspensas por seis (6) meses as garantias constitu-
cionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade.

~ 1.0. Mediante investigação sumária no prazo fixado neste artigo,
os titulares dessas garantias poderão ser demitidos ou dispensados ou, ain-
da, com vencimentos e vantagens, proporcionais ao tempo de serviço, pos-
tos em disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou refor-
mados por decreto do Presidente da República, ou, em se tratando de ser-
vidores estaduais, por decreto do Govêrno do Estado, desde que tenham
atentado contra a segurança do País, o regime democrático e a probida-
de da Administração Pública, sem prejuízos das sanções penais a que es-
tejam sujeitos.

~ 2.°. Ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores municipais;
neste caso, a sanção prevista no ~ 1.0 lhes será aplicada por decreto do
Governador do Estado, mediante proposta do Prefeito Municipal.

~ 3.°. Do ato que atingir o servidor estadual ou municipal vitalício,
caberá recurso ao Presidente da República.

~ 4.°. O contrôle jurisdicional dêsses atos Iimitar-se-á ao exame
de formalidades extrínsecas, vedada a apreciação dos fatos que o motiva-
ram, bem como da sua conveniência ou oportunidade.

Art. 8.°. Os inquéritos e processos visando a apuração da responsa-
bUidade pela prática de crime contra o Estado, ou seu patrimônio, e a or-
dem política e social ou de atos de guerra revolucionária poderão ser ins-
taurados individual ou coletivamente.
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Art. 9.°. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Repúbll.
ca, qUIl tomarão posse em 31 de janeiro de 1966, serã realizada em 3 de ou-
tubro de 1965.

Art. 10.No interêsse da paz e da honra nacional e sem as limita-
ções previstas na Constituição, os ccmandantes em chefe que editam o pre-
sente Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de lO Idez)
anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, ex-
cluída a apreciação judicial d~ses atos.

Parágrafo ún;co. Empossado o Presidente da República. êste. por
indicação do Conselho de Segurança Nacional, dentro de 60 (sessenta) dias,
poderá praticar os atos previstos neste artigo.

Art. 11. O presente AtO vigora desde a sua data até 31 (trinta e um)
de janeiro de 1966, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1964.
(aa.) General de Exército Arthur da Costa e Silva, Tenente-Brlgadeir:>

Francisco de Assis Corrêa de Melo, Vice-Almirante Augusto Hermann Rads-
mall;er Grunewald.

•••
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

nos t~rmos do art. 3.0 do Ato Institucional e art. 217, ~ 4.0, da Constituição
a segumte Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 7, DE 1964

Suspende, provisoriamente e em parte, a vigência do art. 141,
, 34, da Constituição.

Artigo único. A vigêncIa do parágrafo 34 do art. 141 da Constltuiçá:>
Federal, na parte em que exige a prévia autorização orçamentária para a co-
brança de tributo em cada exercício, fica suspensa até 31 de dezembro de 1964.

Brasfila, em 22 de maio de 1964.
A Mesa do Senado Federal: Auro dE'Moura Andrade, Preslrlente; Caml-

lo Nogueira da Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1.0 Secretário; Gil-
berto Marinho, 2.0 Secretário; Cattete Pinheiro, 3.0 Secretário - em exercí-
cio; Guido Mondim, 4.0 Secretário - em exercício.

A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri Mazzilli, Presidente; Affon-
so Celso, Vice-Presidente; Lenoir Vargas, 2.0 Vice-Presidente; José Bonifá.
cio, 1.0 Secretário; Henrique La Roque, 2.0 Secretário; Aniz Badra, 3.0 Secre';'
tário; Dirceu Cardoso, 4.0 Secretário - em exercício.

Publicada no "Diário Oficlal, Seco I, Parte I, a 22.5.1964.

• • •
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

DOs têrmos do art. 3.° do Ato Institucional e art. 217, ~ 4.0, da Constituição,
a leguinte emenda ao texto constitucional.

EMENDA CONSTITUCIONAL N,O 8

Altera o data referida no art. 87, n.o XVI, da Constituição.

-Artigo único. O Art. 87, número XVI, da Constituição passa a vIgo-
rar com a seguinte redação:

Art. 87. Compete privatIvamente ao Presidente da República:
.Il & •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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XVI - -Enviar à Câmara dos Deputados, até 31 de julho de cada ano,
a proposta do orçamento."

Brasília, em 22 de maio de 1964.

A Mesa do Senado Federal: Auro Moura Andrade, Presidente; Camilo
Nogueira da Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1.0 Secretário; Gilberto
Marinho, 2.0 Secretário; Cattete Pinheiro, 3.° Secretário - em exercício;
Guido Mondin, 4.° Secretário - em exercício.

A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranleri Mazzilli, Presidente; Affon-
so Celso, Vice-Presidente; Lenoir Vargas, 2.° Vice-Presidente; José Bonifá-
cio, 1.0 Secretário; Henrique La Roque, 2.° Secretário; Aniz Badra, 3.0 Secre-
tário; Dirceu Cardoso, 4.0 Secretário - em exercício.

• ••
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,

nos têrmos do art. 217, ~ 4.° da Constituição, a seguinte Eme?da Constitu-
cional:

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 9

Art. 1.0 - Os arls. 38 (caput), 39 (caput), 81, 82 e 83 da Constitui-
ção Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38. A eleição para Deputados, Senadores, Presidente e Vice-
Presidente da República far-se-á, simultâneamente, em todo o País.

Art. 39. O Congresso Nacional reunir-se-á, na Capital da República,
a 1.0 de março de cada ano, e funcionará até 1.0 de dezembro.

Art. 81. O Presidente da República será eleito, em todo o Pais, cen-
to e vinte dias antes do têrmo do período presidencial, por maioria abso-
luta de votos, excluídos, para a apuração desta, os em branco e os nulos.

~ 1.0. Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional,
dentro de quinze dias após haver recebido a respectiva comunicação do Pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para
se manifestar sôbre o candidato mais votado, que será considerado eleito se,
em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos dos seus membros.

~ 2.°. Se não ocorrer a maioria absoluta referida no parágrafo ante-
rior, renovar-se-á, até 30 (trinta) dias depois, a eleição em todo o País, à
qual concorrerão os dois candidatos mais votados, cujos registros estarão
automàticamente revalidados.

~ 3.°. No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista
no parágrafo anterior o substituto registrado pelo mesmo partido político ou
coligação partidária .

~ 4.°. O Vice-Presidente considerar-se-á eleito em virtude da eleição
do Presidente com o qual se candidatar, devendo, para isso, cada candidato
a Presidente registrar-se com um candidato a Vice-Presidente.

Art. 82. O Presidente e o Vice-Presidente da República exercerão I)

cargo por quatro anos.
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão pos-

se a 15 de março, em sessão do Congresso Nacionál. .
~ 1.0. No caso do ~ 2.° do art. 81, a posse realizar-se-á dentro de 15

dias, a contar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando,
porém, o mandado a 15 de março do quarto ano.

~ 2.°. O Presidente da República prestará, no ato da posse, êste com-
promisso. ~Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da Repúbli-
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RESOLUÇOES DO SENADO FEDERAL
Suspendem a execução de artigos da ConstituiçAo do Es-

tado de Minas Gerais.

RESOLUÇÃO N.o 15, DE 1964

RESOLUÇÃO N.o 21, DE 1964

Suspende a execução do art. 169 da Const1tuiçlo do Estado
de Minas Gerais, no concernente aos municípios.

•••
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Suspende a execução do art. 91, ~~ 2.°, 3.° e 4.°, da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais.

Art. 1.0. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 18 de agõsto de 1958.
na representação n.o 350, de Minas Gerais, a execução do art'. 91, ~~ 2.°, 3.°
e 4.°, da Constituição do mesmo Estado, com a redação constante da Lei
Constitucional n.o 3, de 30 de janeiro de 1951.

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 26 de junho de 1964.

Auro Moura Andrade - Presidente do Senado Federal.

Publicada na Secção 1 do "D.O." de 27.6.64 e no "M.a." de %8.7.64.

Art. 1.°. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da deci-
do definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sessão de 20 de
outubro de 1961, no Recurso Extraordinário n.o 35.326, do Estado de Minas
Gerais, a execução do art. 169, da Constituição do mesmo Estado, no con-
cernente aos municípios •

Art. 2.°. Esta Resolução entrarA em v1aor na data de lua pub1lca-
elo, revogada. 8.. disposições em contrArio •

Senado Federal, em 2 de julho de 1964.

Auro Moura Andrade - Presidente do Sellil.do !/ederal.
Publicada na Secçlo 1 do "D.O." de 3. i.64 e no "M.a." de 28.1.M

• ••

Art. 6.°. A próxima eleição para Presidente e Vice-Presidente da
República far-se-á em 1966. juntamente com a elelcão para Deputados e Se-
nadores, na forma do art. 38 da Constituição.

Parágrafo único. Os mandatos dos atuais Presidente e Vlce-Presi-
dente da RepúbEca estender-se-ão até 15 de março de 1967.

Brasília, em 22 de julho de 1964.
A Mesa do Senado Federal: Auro Moura Andrade, Presidente; Noguei-

ra da Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1.0 Secretário; Gilberto Mari-
nho, 2.° SecretáriO; Adalberto Senna, 3.° Secretário; Cattete Pinheiro, 4.°
Secretário.

A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri Mazzllli. Presidente; Affon-
,0 Celso, 1.° Vice-Presidente; Lenoir Vargas, 2.° Vice-Presidente; José Boni-
fácio, 1.0 Secretário; Henrique La Roque. 2.° Secretária; Anil: Badra, 3.° Se-
cretário; Rubem Alves. 4.0 Secretário .

.. .. .. .. .. .. .. .. ..
.............................................................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Art. 138. São inelegíveis os inalistáveis.
Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegivels, atendidas as

seguintes condições:
a) o miiltar que tiver menos de cinco anos de serviço será ao se

candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo; ,
b) o milltar em. atividade com cinco ou ma;s anos de serviço, ao se

candidatar a cargo E!letlvo, será afastado, temporàriamente, do serviço ativo,
como agregado, para tratar de interêsse particular;

c) o militar não excluído e que vier a ser eleito, será. no ato da di-
plomação, t~ansferido para a reserva ou rEformado, nos têrmos da lei, res-
salvada a Situação dos que presentemente estejam em exercício de manda-
to eletivo, e até o seu término.
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
"nI - irredutibilidade de vencimentos, que todavia, fi~~rã~ ;~j~tto~' a~;

impostos gerais (art. 15, n.° IV)."
Art. 3.°. O parágrafo único do art. 132 e os arts. 138 e 203 da Cons-

tituição passam a ter a seguinte redação:
"'Art. 132 .............................•••••.•....•......•..•..•••.••.
Parágrafo único - Os militares são alistáveis, desde que oficiais, as-

pirantes a oficiais, guardas-mar;nhas, subtenentes ou suboficlals, sargentos
ou alunoa'das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais".

ca, observar as suas leIs, promover o bem geral do BrasU, sustentar-lhe a
união, a integridade e a independência".

Art. 2.°. O inciso lU do art. 95 da Constituicão passa a vigorar com
o texto seguinte:

..............................
Art. 203. Nenhum Impõsto gravará di;~t;~e~te"os"di'r~I;~s •~o' ~~t'o;

nem a remuneração de professõres e jornalistas, excetuando-se da isençã~
os impostos gerais (art. 15, n.o IV)."

Art. 4.°. O art. 41 da Constituição passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 41. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal sob a dlre-
çlo da Mesa dêste, reunlr-se-ão em sessão conjunta para: '

I - Inaugurar a sessão legislativa;
n - elaborar o Reg;mento Comum;
lU - h~mologar. a e;eição do Presidente da República ou elegê-lo, as-

sim como o Vice-Presidente, na conformidade dos casos estabelecidos nesta
Constituição;

IV - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da
República;

V - deliberar sôbre o veto.
P~rágrafo ú~ico. Cada uma das Câmaras reunir-se-á, em sessões pre-

paratórias, a part.r de 1.0 de fevereiro do primeiro ano da legislatura para
a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas". '

Art. 5.°. ~ incluído, no art. 45 da Constituição, o seguinte parágrafo:

> f 3.°. Em se tratando de crime comum, se a licença para o processo
crimin!!l não estiver resolvida em 120 (cento e vinte) dias, contados da apre-
sentaçao do pedido, êste será incluído em ordem do dia. para ser discutido
li votado. tndependentemente de parecer".
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tência para autorizar (art. 24, n.OVI e Lei Constitucional n.o 1) 5 e 35

ARRECADAÇÃO - Competência para regular e forma de se devolver
aos municípios o excesso da (arts. 24, n.O U e 11 das Dlsp. Translt.)
...•...•.................•................•...•..•..••.•.••••• 5 e 30

ARTES - São livres (art. 127) ..................................• 22
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Acôrdos ou convênios - Competência

para homologar (art. 52) . . . . . . . . . . . . . . .. . 11
- Atribuições e competência da (arts. 24 e 25) 5
- Comissões de Inquérito - Quontm, forma de se obter e composição

(art. 10 e parágrafo único) 4
- Comparecimento do Governador ou Secretârio de Estado à Assem-

bléia ou dêste a Comissões (arts. 12, 13 e 56, n.Os IV e V) .. 4 e 11
- Competência privativa para dispôr sôbre sua organização, elaboração

do Regimento Interno, eleição da Mesa e regular a policia interna
(art. 25, n.os I e TI) .....••......•••.•...........•....•...•..•••.• 6
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- Competência privativa para nomear funcionários de sua Secretarill
e fixar-lhes vencimentos (art. 25, n.O IIl) .......................• 6

- Composição, representação, número de Deputados e forma de sua fi-
xação (arts. 4.° e 5.°) .......................•.................••• S

- Elegibilldade e inelegibilidade (arts. 6.° e 7.°) ...................• :I
- Empréstimos - Competência para autorizar o Governador a con-

trair (art. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Escolha dos membros do Tribunal de Contas, Procurador Geral do

Estado e Interventor em Municipio - Compele aprovar (art. 25,
n.o XI) .......•.............•...................................•• 6

- Licença para Deputado exercer missão diplomática de caráter transi-
tório (art. 21) ..................................................•. 5

- Plenário - Forma de deI:beração e "quorum" (arts. 14 e 15) 4
- Prorrogação de Sessão Legislativa - Forma de se obter (art. 8.0 ~

3") ..............................................................• 4
- Secretário de Estado - Convocação para prestar esclarecimentos a

(art. lI, parágrafo único) .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 4
- Sede - Muciança temporária - (art. 8.°, ~ 1.0) ....•.••....•••••• li
- Sessão Legislativa Ordinária - Fixação do período (art. 8.° e Leis

Constitucionais n.o I, 5 e 7) 3, 35, 38 e............................ 40
- Sessões ordinárias ou extraordinárias - Competência para convoca-

ção (arts. 8.°, ~ 2.°, e 9.°) ......................................• 4
- Terras devolutas Competência para aprovar concessão de

áreas superiores a 250 hectares (art. 119, ~ 2.°) ... . . . . . . . . . . . . . . 21
ASSIS'N:NCIA - Ã maternidade, à infância e à adolescência (art. 123 22
- Religiosa - Prestação às corporações militares, prisões e hospitais

(art. 172) •........................................................ 26
AUTONOMIA - Dos municípios da Capital e sedes de estâncias hldro-

minerais (arts. 82 e 171) 16 e 26
AVIAÇÃO CIVIL - Auxilio do Estado a (art. 166) •.............•... 26

UB"
BANDEIRA - Restabelecimento do uso da (art. 154) ............•... 25
BENS - Do Estado ou de municípios - Aquisição ou alienação - Au-

torização e obrigatórledade de concorrência pública para alienação
(art. 24, n.o VI, Lei Constitucional n.o 1 e art. 155) 5, 35 e ..... 25

BIBLIOTECAS - O Estado promoverá e estimulará a criação de (art.
135) ..•......•.•. .•..............•.•••. ...•••••...•.... ......•.•.. 23

"C"'
CALAMIDADE PúBLICA - ~ permitida a abertura de crédito extraor.

dinário (art. 36, parágrafo único) a
CAMARA MUNICIPAL - Agrupamento de municipios - Pode decidir

para constituição de pessoas jurídicas (art. 95) ...................• 18
- Contas - Competência para apreciar as do Prefeito (art. 89, n.O V) 16
- Forma de composição, fixação de número de Vereadores e compe-

tência para legislar (arts. 82, 87, 89, n.o II e 100) 16 C.............. 18
- Informação - Competência para solicitar ao Prefeito (art. 89, n.o

VIII) .. '. .. ..................•. 17
- Reuniões ordinárias e extraordinárias (arts. 90 e 92) 17
- Subsídio - Competência para fixação do subsídio e ajuda de custo

do Prefeito e Vereadores) - art. 86 e ~~) .......................• 16
CARGO PúBLICO - Acumulação, vitaliciedade, estabilidade, perda,
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reintegração, aposentadoria, disponibilidade, Igualdade de vencimen-
tos. interinidade e extinção (arts. 136 e 149) •......••••••••••••• 23

- Criação, supressão, atribuição e vencimentos (art. 24, n.o VIII) •• 6
- De confiança ou de livre provimento - Estabilidade (art. 139, pará-

grafo único) .......................•.......•....•....•.•.••.•..•• 23
- Forma de provimento (art. 160) ....•....•.•.•...•.• .• .• .• .• • •. .• • 25
CÁTEDRA - Forma de provimento e liberdade de - Vitaliciedade

(arts. 124, n.Os VI e VII e 138) 22 e"............................. l3
CENTRAIS ELtTRICAS - Construção por parte do Estado de (art. 14

e ~9 das Disp. Translt.) 30
CERTIDÃO - Obrigação do fornecimento, pelos funcionários do Es-

tado, de (art. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 26
CI~NCIAS - São livres (art. 127) .............•..................... 22
CóDIGO TRIBUTÁRIO - Dos municípios - Prazo para votação pela

Assembléia e vigência do (arts. 114 e 13 das Disp. Transit.) 21 e.. 80
COMISSÃO - Assembléia - Comparecimento de Secretário de Estado

a (art. 12) 4
- Permanente - Extinta pela Lei Constitucional n.o 5 (art. 26 e~~)

386 e .
- Veto - ~ eleita pela Assembléia e composta de 5 membros (art. 30,

~ 5.0) ......•••••..••••.•.....•••......•.•...••...••••..•.••.•.•.. 7
COMOÇÃO INTESTINA - ~ permitida a abertura de crédito extraor-

dinário em face de (art. 36, parágrafo único) 8
COMPARECIMENTO - Do Governador à Assembléia Legislativa (art.

13) ....................•....................•..................•. 4
- De Secretário de Estado à Assembléia ou a suas Comissões (arts.

12 e 57, n.° V) 4 e 11
COMPOSIÇÃO - Da Assembléia Legislativa - (art. 4.°) 3
- Do Conselho Disciplinar de Justiça (art. 73, ~ 2.°) 14
- Do Tribunal de Contas (art. 37) .................................• _8
...!.. Do Tribunal de Justi!:a (arts. 67 e 68) 13
CONCESSÃO - De serviço público - Competência para autorizar

(art. 24, n.o X) 6
CONCORR1!':NCIAPúBLICA - Alienação de bens do Estado ou de Mu-

nicípio'- É obrigatória (art. 155) 25
- Concessão de serviços públicos - É obrigatória (art. 156) .........• 25
CONCURSO - É obrigatório no Estado, para a primeira investidura em

cargos de carreira (arts. 136, parágrafo único e 160) 23 e 25
CONSELHO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA - sede, atribuição e compo-

sição do (art. 73, ~ 2.°) 14
CONTAS - Assembléia Legislativa - Compete julgar as do Governa-

dor (art. 25, n.O VIII) 6
-- Governador - Remessa à Assembléia das contas (art. 51, n.o IX) .. 10
- Tribunal de Contas - Compete opinar sôbre as do Governador e jul-

gar as dos responsáveis pelos dinheiros públicos (art. 41) li
CONSTITUIÇÃO - Da sua promulgação e da do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias (art. 175) ..........................•. 26
- Emendas à proposta de reforma da (art. 151, parágrafo único) .... 24
- Estado de sítio ou período de intervenção - Não se pode reformar

a (art. 153) :l5
- Reforma - Competência para solicitar - Processo e promulgação

(arts. 150 a 152) "....... ~
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- Vigência das normas da Constituição de 1947, que importem em au-
mento de despesa (art. 43 das Disp. Transit.) .........•••...•.•••

CONTRATOS - Revisão dos lesIvos, firmados com emprêsas nacionais
ou estrangeiras (art. 15 das Disp. Transit.) ..........•.........•••.

CONVJtNIO - Competência e autorização para celebrar (arts. 25, n.o
XII, 52 e 53) 6 e .

CONVOCAÇÃO - Da Assembléia Legislativa - Sessão ordinária e ex-
traordinária - Competência e forma de (arts. 8.° e ~ 2.°, 9.° e 51,
n.o VI e Leis Constitucionais n.O I, 5 e 7) 3, 4, lO, 35, 38 e .......•

- De Secretário de Estado - Apoiamento e Hquorum" de votação do
requerimento de (art. 11) ..................•................••.

CORREGEDOR DE JUSTIÇA - Terá direitos e garantias iguais aos dos
juizes vitalicios (art. 73, ~ 1.0) ................................•..

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA - Organização e jurisdição (art. 73) ••
CMDITO - Especial - £ vedada a sua abertura sem autorização legis-

lativa (art. 36) ....................................•....•...•......
- Dimitado - :It vedada a sua concessão (art. 36) ...........•.....
- Suplementar e extraordinário - Podem ser abertos (arts. 33, ~ 1.°,

D.o I e 36, parágrafo único) ........................•.............
CMDITO RURAL E COOPERATIVO - Promoção e execução, pelo Go-

vêmo, de plano de intensificação de (art. 20 das Disp. Translt.) ..
CRIAÇÃO - De cargos públicos - Competência para (art. 24, n.o VIII)
CURADOR - ExercIcio, função, promoção e fixação de vencimentos

(arts. 74, n.o 111 e 75, ~~ 2.°,3.° e 4.°) 14 e .

DELEGAÇÃO - De podêres - :It vedada (art. 2,°, ~ 2.°) .
DEPARTAMENTO - Estadual da Criança - Criação do (art. 19 das

Disp. Transit.) .
- Trabalho - Criação do (art. 17 das Disp. Transit. e Lei Constitucio-

nal D.o 4) 30 e .
DEPUTADO - Ajuda de custo e subsidio do - Competência para fi-

xação (arts. 18, parágrafo único, 25, n.o XI1l e Leis Constitucionais
n.o 5 elO) 4, 6, 38 e .

- Assembléia Legislativa - Cálculo do número de (art. 5.°) .
- CoincidêncIa de eleição com a dos federais (art. 4.°, parágrafo único)
- Exercício das funções de Interventor, MInistro e Secretário de Esta.

do (arts. 22 e 23) ...............................................•
- Impedimentos. desde a expedição do díploma,e posse, do (art. 19) ..
- Inviolabilidade no exercícIo do mandato (art. 16) .
- Mandato - Duração e casos de perda do (arts. 4.° e 20) 3e .......•
- Missão diplomática de caráter transitório - Pode exercer (art. 21) .
- Processo, julgamento e prisão (art. 17 e ~~) .
- Tempo de serviço - Forma de contagem, para aposentadoria, de

tempo de serviço dos Deputados estaduais ou federais, que sejam
funcionários do Estado ou Município (art. 38 das Disp. Translt.) .,

DESAPROPRIAÇÃO - Por utilidade' pública (art. 24, n.O VII) ..•..•.
DESEMBARGADORES - Número, forma de escolha e nomeação de

(arts. 67 e 68) ................................................••..
- Vencimentos - Fixação e correspondência aos dos Ministros do Su-

premo Tribunal Federal (arts. 69 e 28 das Disp. Transit.) 13 e .
DESPESA - Funcionários - O Estado só poderá despender 30% de

SUll renda com (art. 159) .
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... ~ão se criará despesa para o Tesouro, sem atribuição de recurso su-
ficiente (arts. 28 e 157) 7e .......................................•

_ Vioência das normas contidas na Constituição de 1947 e que impor-
te; em aumento de (art. 43 das Disp. Transit.) :. ~ .

DIPLOMA - Impedimentos dos Deputad~s desde a expedlçao do (art.
19) ..........••.............•....•.•.....•.........•...••.....•.••

- Reconhecimento, pelo Estado, de diplomas de escolas oficIais ou
equiparadas de outras unidades da Federação (.art. 126) ... ,' ... ,' ....

DIREITOS - O Estado assegura direitos e garantias constitucionais em
seu território (art. 115) :.

DISCRIMINACÃO - De rendas - Competência do Estado e do MUnl-
cipio - (;rts. 104 a 114) .

- Vigência de tributos (art. 10 das Disp. Transit.) .
DISCUSSÃO - De proposta de emenda constitucional (art. 151 e pará-

grafo único) , .........................•.
DISPONIBILIDADE - De funcionário que perdeu o cargo efetivo em

virtude de acumulação de função de magistério, técnica ou cientifl-
ca, decretada pEla Carta de 10-11-37 (art. 37 das D,sp. Transi~.)

- De funcionário da Assembléia Legislativa, quando da instituição do
Estado Nôvo, em 10-11-37 - O tempo de disponibil1dade é contado
(art. 39 das Disp. Transit.) .

- Por extinção do cargo - Contagem de tempo (arts. 140, parágrafo
único e 143) 23 e .

DISTRITO - Condições essenciais para criação de (art. 81) .
DIVISÃO ADMINISTRATIVA - Competência para fazer e época de

fixação da (arts. 24, n.o IX, 170 e Lei Constitucional n." 7) 6, 26 e ..

"E"
EDUCAÇÃO - Ver Ensino
EFETIVIDADE - De funcionário interino (art. 36 das Disp. Transit.)
ELEGIBILIDADE - De Deputados à Assembiéia Legislativa (art. 6.°) .
ELEIÇÃO - De Deputados estaduaiS - Co:ncidência com a dos fede-

ra;:; (art. 4.°, parágrafo único) .
- Da' Mesa - Competência privativa da Assembléia (art. 25, n.O II) ..
ELETRIFICACÃO - COI;strução por parte do Estado de centrais elé-

tricas - I~stituiçã: do fundo de (art. 14 e ~5 das Disp. Transit.)
EMPR1l.:GOSPúBLICOS - Ver Cargos Públicos
EMPRÉSTIMO - Externe ou interno - Competência e autorização

para contrair (art. 53) .
ENSINO - B bliotecas - O Estado estimulará a criação de (art. 135) .
- Cátedra - Ensino secundár.o oficial - Provimento e liberdade de

(art. 124, n.os VI e VII) .
- Ciências letras e artes - São livres (art. 127) .
- Diploma' - De escolas oficiais ou equiparadas das outras unidades

da Federação - Reconhecimento de (art. 126) .
- Educação risica - O Estado fiscalizará c estimulará a prática (art.

131 e ~5) .
- Industrial - As emprêsas são obrigadas a ministrar aos traba-

lhadores menores (art. 124, n.o IV) .
- Isenção de tributos Para conferências, recitais e exposições

(art. 134) '" .
- Monumentos históricos e artísticos - Proteção e preservação pelo

Poder Público (art. 133) ...................................•.•...•
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- Organização e manutenção, pelo Estado, de sistema de (arts. 124
a 135) .............•.......................................•......

- Praças de esporte - Instalação e uso gratuito de (art. 132 e ~fi)
- Primário - Obrigatoriedade e gratuidade do (art. 124, n.os I e 111)
- Profissional - Obrigatoriedade da instalação de escolas, pelo Esta-

do, em diferentes zonas de seu território (art. 129) .
- Recursos financeiros - Para manutenção do ensino (art. 130) ..
- Religioso - ~ disciplina de matrícula facultativa (art. 124, n.o V)
- Secundário - Gratuidade (arts. 124, n.o II e 164) 22 e
ESPORTES - O Estado fiscalizará e estimulará a prática de (art. 131)
- Praças - Instalação e uso de (art. 132 e 99) .
ESTABILIDADE - Aquisição de (art. 139) .
- De funcionário interino - Integrante da FEB ou contratado (arts.

34 e 35 das Disp. Transit.) .
'ESTADO - Assegura direitos e garantias constitucionais em seu terri-

tório (art. 115) .
- Aviação civil - Auxílio a (art. 166) .
- Bens - ~ obrigatória a concorrência pública para alienação de

(arts. 24, n.o VI, 155 e Lei Constitucional n.o 1) 5, 25 e
- Centrais elétricas - Obrigação para construir (art. 14 das Disp.

Transit.) .
- Cidades de turismo - Auxílio as (art. 168) .
- Estâncias hidrominerais - Devem ser aparelhadas pelo (art. 167)
..:....Impostos - Competência para decretar e cobrar (arts. 104 a 106)
- Títulos da Dívida Pública - É vedado tributar, em limite superior

ao estabelecido para os seus próprios, os (art. 105) .
ESTADO DE SITIO - Não se reformará a Constituição durante o

(art. 153) .
ESTÂNCIAS IllDROMINERAIS - Aparelhamento pelo Estado das

(art. 167) .
EXERCICIO - Pelo Deputado, das funções de Interventor, Ministro,

Secretário de Estado - Missão diplomática (arts. 21 a 23) .
EXTRANUMERARIO - Funcionário - São equiparados aos efetivos

(art. 36 das Dlsp. Transit.) .

..,,'
FAZENDA - Forma de pagamento devido pela Fazenda estadual ou

municipal (art. 158 e parágrafo único) .
'F~RIAS - De funcionários - Anuais e férias-prêmio - São remunera-
. das (art. 147) .
FEB - Ver Fôrça Expedicionária Brasileira
FISCALIZAÇÃO - Financeira - Do Estado, das autarquias e demais

órgãos autônomos - Compete ao Tribunal de Contas (art. 41. pará-
grafo único) .

FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - Ereção, em São João deI
Rei, de monumento ao patriotismo dos soldados mineiros da (art. 24
das Disp. Transit.) .

- Estabilidade de servidores do Estado que participaram da (art. 34
das Disp. Transit.) .

FUNCIONÁRIO - Abono de familia - Instituição do (art. 165) .
- Acumulação de cargos - Proibição, exceções e reaproveitamento

dos que perderam o cargo efetivo em virtude da Carta de 10.11.37
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e uecreto-Lel n.o 24. de 29.11.37 (arts. 61, n.o 1, 137 e 3~ Q&b DISp.
_ Admis~ão de (arts. 32 das Disp. Transit. e 159) 31 e

Transit.) 12, 23 e
_ Aposentadoria de - Casos e forma de se obter - Restabelecimen-

to das vanta!!ens d~s que a perderam. por fôr~a do Decreto-Lei
n.o 24, de 29.11.37 (arts. 142 e 37, parágrafo único das Disp. Tran-
sit.) 24 e
Assembléia Legislativa - Comretência para nomear, demitir e fi-
xar vencimentos - Contagem de tempo de d'sDonibilidade, em vir-
tude da dissolucão do Poder Legislativo em 10.11.37 (arts. 25, n.o
III e 39 das Disp. Transit.l 6 e

- Disponibilidade remunerada (art. 140, fi 1.0) ••••••.••••••••••••••
- Efetividade dos interinos (art. 36 das Disp. Transit.) .
- Establlldade - Forma de se obter (art. 139) ...........•....••.
- Férias anuais - Férias-prêmio - São remuneradas (art. 147) ...
-- Gratuidade de ensino secundário para um dos filhos, quando em

número de 5, do (art. 164) .
-- Inatividade - Reajustamento dos proventos da (art. 144) .
- Interinos - Não podem exercer por mais de um ano cargo que de-

penda de concurso para sua investidura (art. 145) .
- Instituto de Previdência - A inscrição como sócio é obrigatória

(art. 122) .
- Licença e aposentadoria - Competência para legislar sôbre (art .

24. n.o XII) .
- Mandato eletivo - Fica afastado do cargo o (art. 161 e Lei Consti-

tucional n.O8) 25 e
- Perda do cargo (art. 140) .
- Primeira investidura - Forma de se efetuar (art. 136, parágrafo

único) '" , .
- Quinquênio - Gratificação adicional por 30 anos de serviço (arts.

148 e 149) .......................................................•
- Reintegração do - Não há direito a indenização (art. 141) .
- Reintegração do funcionário municipal demitido sem processo admi-

n;strativo (art. 40 das Disp. Transit.) .
- Tempo de serviço - Contagem para efeito de disponibilidade e apo-

sentadoria (art. 143) ................•............................
- Vencimentcs - Competência para fixar (art. 24, n.o VIII) .
- Vitaliciedade - Dos magistrados, juízes do Tribunal de Contas. titu-

lares de ofício de justiça e catedráticos (art. 138) .

"G"
GARANTIAS - O Estado assegura direltos e garantias constitucionais

em seu território (art. 115) .
GINÁSTICA - Obrigatoriedade de exerclcio, em escolas públicas ou

particulares, de (art. 131) .
GOVERNADOR - Acôrdos e convênios - Compete celebrar "ad refe-

rendum" da Assembléia (art. 52) .
- Assembléia Legislativa - Sessão Extraordinária - Pode solicitar

convocação (art. 51, n.o VI) .
- Atos e Resoluções declarados inconstitucionais - Compete suspen-

der os (art. 51, n.o XII) .
- Atribuição e competência (arts. 51 a 53) .................•.......
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- Cargos civis e militares - Provimento - Compete ao (art. 51, n.o
IV» ......................................................•••••••

- Comparecimento à Assembléia Legislativa (art. 13) ............•.•
- Compromisso do Governador ("rt. 47. parágrafo único) .
- Contas - Prestação e julgamento pe!1\ Assembléia, das (arts. 25, n.o

VIII e 51, n.O IX) 6 e
- Crimes de responsabilidade e comuns - Licença. processo e julga-

mento (arts. 25, n.os V e VII, 54 e 55) 6 e
- Efetivo da Polícia Militar - Projetos que importem em acréscimo de

despesa, criem empregos e aumentem vencimentos dos funcionários
do Executivo - A iniciativa compete ao Governador (art. 29) .

- Elegibilidade - Condições (art. 45) .
- Eleição do (art. 44) .
- Empréstimos - Pode contrair, com autorizllção da Assembléia (art.

53) .
- Intervenção federal - Pode solicitar (art. 51 n.O XIV) .
- Intervenção nos municípios - Compete executar (arts. 51, n.o

XIII e 102) 10 e
- Licença para se ausentar do Estado - Compete a Assembléia conce-

der (art. 49, n.o X) .
- Mandato - Duração (art. 46) .
- Mensagens e projetos - Remessa à Assembléia (art. 51, n.os VII

e VIII) .
- Orçamento - Remessa de proposta à Assembléia (art. 51, n.o X e

Lei Constitucional n.o 1) 10 e
- Perda do cargo por ausência do Estado, sem permissão da Assem-

bléia, por mais de 8 dias consecutivos (art. 49) .
- Policia Militar - Exerce a Chefia (art. 51, n.o XI) .
- Posse, renúncia e licença - Compete à Assembléia dar, conhecer e

apreciar (arts. 25, n.o IV, 47 e 49) 6 e
- Promulgação de projeto, cujo veto' foi rejeitado pela Assembléia -

Compete ao Governador, no prazo de 48 horas (art. 30, !l 6.°) .
- Representa o Estado (art. 51, D.o I) ; .
- Sanção, promulgação, publicação de leis, expedição de decretos e re-

gulamentos - 1: competência privativa do (art. 51, n.o lI) .
- Secretários de Estado - Nomear e demitir - 1: da competência do

- (art .. 51, D.o V) .
- Subsídios - Compete à Assembléia fixar os (arts. 25, n.o XIII e

50) 6 c
- Substituição e sucessão do (arts. 43 e 46 e !l!l) .
- Suspensão de funções (art. 54, parágrafo único) .
- Vacância do cargo por falta de posse (art. 48) .
- Vetar - 1: da competência do (art. 51, n.o III) .
GOV1!:RNO- Competência para mudança da sede, por motivo de segu-

rança das instituições (art. 24, n.O XIII) .
GUERRA - 1: permitida a abertura de crédito extraordinário em tem-

po de (art. 36, parágrafo único) .

''H"
HOSPEDAGEM - Compete ao Município cobrar o tributo de (art. lO,

parágrafo único das Disp. Transit.) .....................•...•.•...
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IMóVEIS - Aquisição e alienação pelo Estado - Autorização para
(art. 24, n.o VI e Lei Constitucional n.o 5) 5 e 35

IMPEDIMENTOS - Do Governador - Sucessão (art. 46, !l 1) 9
- Dos Deputados, desde a expedição do diploma e da posse (art. 19) 5
IMPOSTO - "Ad valorem" - Compete ao Estado decretar e cobrar

(art. 104, n.o I, "e" e !l 8.°) 19
_ Aplicação de renda proveniente dos impostos na manutenção e de-

senvolvimento do ensino (art. 130) 22
- Aumento - Limite para (art. 169) 26
- Bitributação - É vedada a (art. 111, parágrafo único) 20
- "Causa mortis" - Compete ao Estado decretar e cobrar (art. 104,

n.o I, "b" e !l!l2.° e 6.0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 18
- Código Tributário - O Estado deve organizar para os municípios

(art. 114) 21
- Conselho de Contribuintes - Instituição e composição (art. 113)... 21
- Diversões públicas - Compete ao Município decretar e cobrar (art.

107, n.o V) 19
- Estado - Competência para decretar e cobrar (arts. 104, 105 e

106) 18 e 19
- Estado e Municipio - Não podem lançar impostos sôbre (art. 111) 20
- Indústrias e profissões - Compete ao Município decretar e cobrar

(art. 107, n.o lI!) 19
- "Inter vivos" - Pela nova discriminação de rendas instituída pela

Emenda Constitucional n,o 5, do Congresso Nacional, compete ao Mu-
nicípio decretar e cobrar o impôsto sôbre transmissão de proprieda-
de imobiliária "inter vivos" e sua incorporação ao capital de socieda-
des. Fica sem efeito a disposição da alinea "c" do art. 104, n.o I.

- Isenção - eS.sos de (art. 104, n.o I, "d" e !l!l 1.0 e 6.0) •••••••••••• 19
- Licença - Cumpete ao Município decretar e cobrar (art. 107, n.o lI) 19
- Município - Competência para decretar e cobrar (arts. 107 alIO) 19
- Predial e territorial urbano - Compete ao Município decretar e co-

brar (art. 107, n.o 1) 19
- Territorial rural - Compete ao Estado decretar e cobrar (art.

104, n.o I, "a" e !l!l 1.0, 4.0 e 5.0) •••••••••••••••••••••••••••••••• 19
- Títulos da Dívida Pública - É vedado ao Estado tributar os emi-

tidos por outras pessoas jurídicas de direito público interno, em li-
mite superior ao estabelecido para os seus (art. 105) 19

IMUNIDADES - De Deputados e do 1.0 Suplente (art. 17 e !l!l) 4
INATIVIDADE - Revisão de proventos da (art. 144) 24
INCOMPATIBILIDADES - De Secretário de Estado (art. 58) 12
INCONSTITUCIONALIDADE - Suspensão dos atos declarados incons-

titucionais (art. 51, n.o XII) .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 10
INELEGIBILIDADE - Ver Constituição Federal (arts. 138, 139,

140 e 11, !l 7.0 das Disp. Transit.)
- De Deputados à Assembléia Legislativa (art. 7.0) •••••••••••••••• 3
- De Governador e Vice-Governador (art. 46) 9
INFORMAÇÃO - De Secretário de Estado à Assembléia (art. 57,

n.O IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INICIATIVA DE LEIS - A quem compete a (arts. 27, 28 I' 29) .. , 7
INQUÉRITO - Comissões - Forma de se obter e composição das

(art 10 e parágrafo único) .....•........•...•...•••.••.•....•.•. 4
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INSPEÇÃO DE SAÚDE - 11:obrigatória para a P investidura em car-
go de carreira (art. 136, parágrafo único) .

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO -
Obrigatoriedade de inscrição dos funcionários do Estado como só-
cios do (art. 122) ...............................................•

INTERINIDADE - Em cargos que dependam de concurso para sua
investidura (art. 145) .

INTERINO - Fun'cionário - Efetivação com 5 anos de exercício (art.
36 das Dlsp. Transit.) .

INTERVENÇÃO - Federal - Competência para solicitar (arts. 25,
n.o IX e 51, n.o XIV) 6 e

- Município - Forma de se obter, de se efetuar e de se executar a
(arts. 101 a 103 e 51, n.o XIII) 18 e

INTERVENTOR - Deputado investido da função não perde o manda-
to (arts. 22 e 23) ............................................•..

_ Município - Competência para aprovação e escolha - Forma de
nomeação (arts. 25, n.o XI e 102, ~ 1.0) •.••..•.•..••..•.•.•• 6 e

INVESTIDURA- Juízes de Direito (art. 63) .
- Secretários de Estado - Condições para (art. 56, ~ 2.0) ••••••••

ISENÇÃO - Casos de (art. 104, n.o I, "d" e ~~ 1.0 e 6.0) ••••••••••••

- Conferências cientificas ou literárias, recitais e exposições de arte:
são isentos de tributos (art. 134) .

- Jornalistas - São isentos dos impostos de transmissão e predial
- (art. 41 das Disp. Translt.) .

"J"
JORNALISTA - Isenção dos impostos de transmissão e predial (art.

41 das Dlsp. Transit.) .
JUSTIÇA MILITAR - Organização da (art. 72) ..................•
JUIZ - De Dire:to - Garantias, Investidura, promoção e aposentado-

ria - Vitaliciedade - Inamovibilidade - Irredutibilidade e fixação
dos vencimentos (arts. 60, 63, 64, 65 e 69) 12 e

- De Paz - Eleição, posse e atribuição do (arts. 71 e parágrafo úni-
co e 4.0 das Dlsp. Translt.) . .. . .. .. .. .• 14 8

LATIFúNDIO - O Estado promoverá a extinção progressiva, no Inte-
rêsse social, do (art. 118) .

LEI - Iniciativa, discussão e renovação de projetos, sanção, veto e
promulgação (arts. 27 a 32) ...................................•

LEI ORGANICA - Do ensino - Prazo de renovação da (arts. 124 e
125) .............................................•.......•......

LEIS CONSTITUCIONAIS - N.os 1 a 10 ......................• 35 a
LICENÇA - Deputado - Processo - Compete a Assembléia autorizar

a (art. 17 e ~~) .
'- Funcionário - Competência para legislar sôbre (art. 24, n.o XII)
- Governador - Compete à Assembléia conceder licença para se au-

sentar do Estado e para julgá-lo nos crimes de responsabilidade
(art. 25, n.os IV, V e VII) " ..•...•................••...

- Missão diplomática - Competência para conceder licenç2 ao Depu-
tado para o exercício de (art. 21) .
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_ Prefeito - Permissão para se ausentar da sede do municipio

_ ~~~l~n~) ~ 'c~~;~~~~ã~'d~" (~~t." 23; '~~~ã~~~f~'ó~i~~i':::::::::::
"M"

MANDATO - Casos de perda do (art. 20) ....•...•.•....•....•.•...
_ De Deputado - É inviolável (art. 16) .
_ Do Governador - Compete à Assembléia suspender, durante o p~o-

cesso, ou cassar após o julgamento, nos crimes de responsabilida-
de (art. 25, n.o VII) .

_ Funcionário - Disposição sôbre mandato eletivo de (art. 161 e Lei
Constitucional n.o 8) , 25 e

MENSAGEM - Remessa, pelo Governador à Assembléia, na sessão
inaugural (art. 51, n.O VIII) .

MESA - Assembléia Legislativa - Eleição da (art. 25, n.o XlI) .
_ Convocação de sessão legislativa ordinária (art. 8.0, ~ 2.0) ••••••

_ Emendas Constitucionais - Com'petência para promulgar (art. 152)
MINISTÉRIO PúBLICO - Chefe do -:- Aprovação e nomeação do

(art. 74, n.o I) .
_ Competência para organizar o (arts. 24, n.o V e 77) 5 e
_ Ingresso. demissão, promoção, remoção e vencimento dos mem-

bros do (art. 75 e ~~) .
_ Membros do - É vedado o exercicio de atividade político-partidá-

rio (art. 76) .
_ PrDcurador Geral - Condições para investidura no cargo (art. 74)
MINISTRO - Tribunal de Contas - Nomeação. direitos, garantias,

prerrogativas, impedimentos, incompatibilidade e vencimentos do
(arts. 37 e 38) .

_ Tribunal de Contas - Serão julgados pelo Tribunal de Justiça nos
crimes comuns e nos de responsabilidade (art. 39) .

MINISTRO DE ESTADO - Deputado investido na função não perde o
mandato (arts. 22 e 23) .

MISSÃO DIPLOMATICA - Exercício, em caráter transitório, por De-
putado - Autorização (art. 21) .

MONUMENTOS HISTóRICOS - O Poder Público protegerá e preserva-
rá os (art. 133) .

MULTA - Cancelamenl<> da aplicada por inobservância de quaisquer
leis, decretos ou regulamentos (art. 42 das Disp. Transit.) .....

MUNICfPIO - Administração do - A quem compete a (art. 84) .. ,
- Anexação de municípios (art. 97) .
- Autonomia do (art. 82) .....•..................................
_ Bens do - É obrigatória a concorrência para alienação (art. 155)
_ Câmara Municipal - Reuniões ordinárias e extraordinárias (arts.

90 e 92) .
_ Código Tributário Padrão - Prazo de votação pela Assembléia e

vigência do (arts. 13 e ~ das Disp. Transit. e 114) .
_ Constituição em pessoa juridica de agrupamento de município

art. 95) .
_ Criação de - Condições essenciais para (art. 80 e Lei Constitucio-

nal n.o 1) 15 e
_ Dívida ativa - Perdão de (art. 100, parágrafo único) .
_ Divisão administrativa e organização do - Competência para re-

gular (arts 24, n.o IX e 79) . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .... 6 e
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-- t: vedado ao (art. 94) ......................•.............•......
..,....Impostos - Competência para decretar e cobrar (arts. 107 alIO)
- Intervenção - Decretação, execução, casos e forma de (arts. 24,

n.O XI, 51, n.o XIII, 101 a 103) 6, 10 e
- Isenções e subvenções - Concessão por parte do (art. 100) .
- Limites - Modificação dos (art. 96) .
- Mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores - Duração do

(art. 85 e Lei Constitucional n.o 8) ••...........•.......... 16 e
- Nomeação - De Prefeito de municipio considerado de excepcional

importância para defesa externa do País (art. 83) .
- Prefeito - Competência. subsídios e casos e forma de Impedimen-

to (arts. 86, 89 e 91) ..•................................... 16 e
- Símbolos - Podem instituir (art. 154, parágrafo único) .
- Turismo e hospedagem - Tributo - Competência para cobrar (art.

10, parágrafo único das Disp. Translt.) .
- Vereador - Fixação do número (art. 87) ................•..•..•
- Vice-Prefeito e Vereador - Não são remuneradoi (art. 86) ..•.••

"NU
NOMEAÇÃO - Desembargador - Forma (arts. 67 e 68) •••••••••••
- Interventor - Forma (arts. 25, n.o XI e 102, !l 1.0) ..•••••••. 6 e
- Membro do Tribunal de Contas (arts. 25, n.o XI, e 37, !l 1.0) .
- Prefeitos, para municípios considerados bases militdres de excepcio-

nal importância (art. 83) .....•...•........................••..•.
- Procurador Geral do Estado (arts. 25, n.o XI e 74, D.o l) .
- Secretário de Estado (art. 51, n.o V) .

"O"
ORÇAMENTO - Apreciação e votação do (art. 24, n.o l, : .
- Elaboração e conteúdo (art. 33 e !l!l) .
- Fiscalização da execução - Compete ao Tribunal de Contas a (art.

41, n.o III) .
- Proposta - A quem compete elaborar a (art. 51, n.o X) .
- Prorrogação do (art. 35 e Lei Constitucional n.o 1) .......••. Be
ORDEM ECONôMICA E SOCIAL - Preceitos a ela re!8~i\'os Carts. 116

a 123) .
ORGANIZAÇÃO - Estado - Ccnstituição e podêres Carts. 1.0 e 2.0)

- Judiciária - Competência uara deI:berar sôbrc - Inalterabilidade
da (arts. 24, n.o IV e 66) 5 e

- MUILclpal - Competência para legislar sôbre (art. 24, n.O IX) ..

"P"
PLANO RODOVIÁRIO DO NORDESTE - Execução pelo F.stado do (art.

26 das Disp. Transit.) .
PODER EXECUTIVO - Quem o exerce (art. 42) .

- Ver Governador do Estado.
PODER JUDICIÁRIO - Ver, também, Tribunal de Justiça.
- Aposentadoria dos membros do (art. 60, !l!l 1.0 e 2.0) •.•....•••••
- Divisão e Organização Judiciária - Competênc;a Dara regular e pra-

zo de vigência (art. 66) .
- Garantias dos Desembargadores, Juizes de Direito e Municipais (art.

60) •.••..••...••••.•••• , ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ,.
- Juiz - ~ vedado ao (art. 61) •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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_ Juízes - Forma de pr<:'moçáo (art. 64) .
_ Magistratura vitalícia - Condições de investidura (art. 63 e 11)
- Quem exerce (art. 59) .
_ Tribunais - Competência (art. 62) .
_ Vitaliciedade, irredutibilidade e inamovibilidade (arts. 60, n.os I,

II e III e 65) 12 e
PODER LEGISLATIVO - Quem o exerce (art. 3.°) .

- Ver Assembléia Legislativa.
POD~RES DO ESTADO - HarmonIa e independência - t: vedado de-

legação de (art. 2.° e!l 2.0) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POLICIA - Assembléia Legislativa - Competência para regular sua
(art. 25, n.o lI) .............................................•••••

POLICIA MILITAR - Chefia - Quem a exerce (art. 51, n.o XI) ..
_ Compete ao Governador a iniciativa de projeto que fixa o efetivo

da (arts. 24 n.o III e 29) 5 e
_ Reversão às 'fileiras, sem indenização, de oficiais reformados (art.

30 das Disp. Translt.) .
POSSE - Governador e Vice-Governador - Compete privativamente

a Assembléia LegIslativa dar (art. 25, n.o IV) .
_ Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores e Juizes de Paz - Competên-

cia para dar posse a (arts. 3.0 e 4.° das Disp. Translt.) .
PRAZO - Contas do Governador - O Tribunal de Contas tem 30 dias

para opinar sôbre as (art. 41, parágrafo único) .
_ Contas do Governador - Prazo para prestação à Assembléia das

(art. 51. n.a XI) 0.0 ••••••••••••••••••••••

_ Resoluções legislativas - O Presidente da AssembléIa tem 48 horas
para promulgar as (art. 31) ..................................•.••

_ TrIbunal de Contas .- Registro de atos e contratos referentes a
obras públicas - 15 dias (art. 40 e !l!l) .

_ Veto - Governador tem 10 dias para opor (art. 30, !l 1.0) .•..••
_ Veto - A Assembléia Legislativa tem 30 dias para aprecIar o (art.

30. !l 4.0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_ Veto - A Comissão Espec;al tem 8 dias para emitir parecer sôbre
(art. 30, !l 5.0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_ Veto - Promulgação do rejeitado: - Governador tem 48 horas e
o Presidente da Assembléia igual prazo, se não fôr promulgado pelo
primeiro (art. 30, !l 6.0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREFEITO - AdmInistração do Municipio - Compete ao (art. 84) ••
- Competência do (art. 89) ...................................•....
_ Eleicão, posse, nomeação e prazo de duração do mandato (arts. 82,

83, 85 e 3.0 das Disp. Transit.) 16 e
_ Licença para se ausentar da sede do município (art. 88) ...•••.•
_ Mandato - Casos e forma de perda do (art. 91) ••.•.•.•..••.•.••
_ SubsídIos - Competência para fixar os do (art. 86) .....•......
- SubstituIção do (art. 89) .••••••••••••.•..••••••..••.•••.•••••..•.•
PRESIDENTE - Da Assembléia - Competência para promulgar proje-

to cujo veto foi rejeitado pela Assembléia, e resoluções legIslativas,
d~ntro do prazo de 48 horas (arts. 30, 116.° e 31) ..••.....•......

PRISÃO - De Deputados - Casos de (art. 17 e !l!l) ...............•.
PROCESSO - Deputado -É necessária a licença da Assembléia (art. 17

e !l!l) .
_ Governador - Compete à Assembléia conceder licença para proces-

sar nos crimes comuns, e julgar, nos crímes de responsabilidade, o
(ar't. 25, n.os V e VII) .................................•.......
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"Q"

7
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''1'"
TEMPO DE SERVIÇO - Contagem de (art. 143) .
TERRAS DEVOLUTAS - Forma de- concessão de (art. 119, e U, 1.0,

2.0 e 3.°) ••..•••••.•......••.•••••.••....••.•.•..••••••••••••.•••..

SANÇÃO - Compete ao Governador sancionar ou vetar projetos (art.
30 e 9) ...........................................•...............

SECRETARIA - Da Assembléia Legislativa - Competência para no-
mear e fixar vencimentos dos funcionários da (art. 25, n.O UI) ..

SECRETARIA DE SAúDE E ASSISTItNCIA - Criação da (art. 16 das
Disp. Transit.) .

SECRETARIA DO TRABALHO - Criação da (art 17 das Disp. Transit.
e Lei Constitucional n.o 4) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 e

SECRETARIO DE ESTADO - Atribuições do (art. 57) .
- Auxiliar do Governador do Estado (art. 56) .
_ Convocação e comparecimento à Assembléia ou a suas Comissões

(arts. 11 e parágrafo único, 12 e 57, n.o V) .
_ Crimes comuns e dt> responsabilidade - Processo e julgamento

(arts. 25, n.o VI e 57, parágrafo único) 6e
_ Deputado investido da função não perde o mandato (arts. 22 e 23)
_ Incompatibilidades (art. 58 - Vide art. 22) .
_ Investidura no cargo - Condições (art. 56, li 2.°) .
_ Nomeação e demisão de - :E: competência privativa do Governador

(art. 51, n.o V) .
SECRETA - Votação - Casos de (art. 15) .
SEDE - Assembléia Legislativa - Mudança temporária da (art. 8.°,

li 1.0 e Lei Constitucional n.o 5) 3 e
_ Govêrno - Competência para mudança da sede, por motivo de se-

gurança das instituições (art. 24, n.o XIU) .
SENADOR - Forma de contagem de tempo de serviço para aposen-

tadoria dos que são funcionários do Estado ou de Município (art.
38 das Disp. Transit.) .

SERVIÇOS INDUSTRIAIS - Figurarão no Orçamento os (art. 33, li 3.°)
SERVIÇO PúBLICO - Supressão de cargos no - Competência para

(art. 24, n.o VIU) .
- Tempo de - Contagem (art. 143) .
SERVIÇOS PúBLICOS - Forma de concessão de (art. 156) ...•......
SESSÃO LEGISLATIVA - Periodo da (art. 8.° e Leis Constitucionais

n.Os 1, 5 e 7) 3, 35, 38 e
_ Prorrogação - Competência e forma de se obter (arts. 8.°, li 3.° e

25, n.o XI e Lei Constitucional n.o 5) 4, 6 e
SIMBOLOS - Estaduais e Municipais - Restabelecimento e institui-

ção dos (art. 154 e parágrafo único) .
SOBRESTAMENTO - De projetos, que importam em acréscimo de des-

pesa e não apontam a fonte de receita correspondente (art. 28) ..
SUBSmIO - Compete à Assembléia Legislativa fixar a ajuda de custo

dos Deputados, bem como o subsidio dêstes e os do Governador e
Vice-Governador (arts. 25, n.o XIU, 50, 18, parágrafo único e Leis
Constitucionais n.os 5 elO) 4, 6, 10, 38 e

- Prefeito - Forma de fixacão do (art. 86) .
- Vice-Prefeito e Vereador - Não percebem (art. 86) .
SUPLENTE - Imunidade do primeiro - Convocação (arts. 17, li 3.°
e 23) •....•................•.•..•..•..•.••......•••.......•... 4 e

31

"5"
SÃO JOÃO DEL REI - Ereção de monumento ao patriotismo dos solda-

dos mineiros da FEB, em (art. 24 das Disp. Transit.) ..... -

_ Secretário de Estado - Processo e julgamento de (arts. 25, n.o VI
e 57, parágrafo único) - 6 e 12

_ Tribunal de Contas - Ministro - Compete julgar os (art. 39) .... 8
PROCURADOR GERAL DO ESTADO - Aprovação, nomeação, condições

de investidura e vencimento (arts. 25, n.o XI e 74, n.O I) .. 6 e 14
_ Ministério Público - :E: o Chefe (art. 74) 14
PROJETOS - Governador - Compete remeter projetos à Assembléia e

sancionar ou vetar os aprovados pelo Poder Legislativo (arts. 51, n.o
VII e 30 e 99) 10 e 7
_ Renovação, dos rejeitados, na mesma Sessão Legislativa (art. 32) .. 7
_ Sobrestamento dos que importem em a<:réscimo de despesa, sem a

designação da fonte de receita correspondente (art. 28) 7
PROMOÇÃO - Juizes de Direito - Forma de (art. 64) 13
_ Promotor de Justiça - Forma de (art. 75) 15
PROMOTOR DE JUSTIÇA - Ingresso, demissão, remoção, promoção e

vencimentos do (art. 75) 15
PROMULGAÇÃO - Da Constituição, do Ato das Disposições Transitó-

rias e de Emendas Constitucionais (arts. 175 e 152) 26 e 25
_ De resoluções legislativas e de vetos (arts. 31 e 30, 9 6.°) 7
PRORROGAÇÃO - De Sessão Legislativa - Forma de se obter e com-

petência para (arts. 8.°, li 3.° e 25, n.o X) 4 e 6

"R"
REFLORESTAMENTO - O Estado deve promover o (art. 21 das Disp.

Transit.) 31
REFORMA - Da Constituição - Competência e modo de se processar

a (arts. 150 e 153) 24
REGIMENTO - Da Assembléia - Competência privativa para elaborar

e promulgar o (art. 25, n.o I) 6
REINTEGRAÇÃO - De funcionãrlo em cargo público (art. 141) 23
RENDA - Discriminação da (arts. 104 a 114 e 10 das Disp. Trall-

sit.) 18 e 29
_ Distribuição - Competência para (art. 24, n.o lI) 5
REQUERIMENTO - Comissão de Inquérito - Apoiamento e "quorumH

para aprovação de (art. 10 e parágrafo único) 4
_ Secretário de Estado - Apoiamento e "quorum" para aprovação de
. convocação de (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
_ Sessão Legislativa - Prorrogação - Apoiamento e "quorum" para

aprovação (art. 8.°, li 3.°) 4
RESERVAS FLORESTAIS - Preservação, pelo Estado, das (art. 21 das

Disp. Transit.) " . . . . . . • . . . . • . . . . . 31
RESOLUÇOES LEGISLATIVAS - Promulgação de (art. 31) 7

QUORUM - Assembléia Legislativa - Para deliberação e para pror-
rogação de Sessão Legislativa (arts. 8.°, li 3.°, 14 e 15) 4

_ Emenda Constitucional - Aprovação de (art. 151) 24
_ Veto - Para rejeição do veto e aprovação do projeto - dois terços

dos Deputados presentes (art. 30, li 4.°) 7

I
i
"I
I



UTILIDADE PúBLICA - Decretação de desapropria Cão por (art. 24,
n.o VII) ...........•.... o•......•••...... '" o.. o " . 6

VENCIMENTO - Funcionário da Assembléia - CompetênCia para fi-
xação (art. 25, n.o 111) .. o o.. .. . . .. . . . . .. .. . . . . 6

- Funcionário do Estado - Compete ao Governador a iniciativa de
leis que aumentam os vencimentos dos funcionários do Executivo
- Compete à Assembléia a aprovação (arts. 29 e 24, n.o VIII) 7 e 6

VERBAS - Estôrno - ~ vedado o (art. 36) 8
VEREADOR - Ajuda de custo - Fixacão e forma de recebimento

(art. 86, parágrafo único) .. •• .. • •• •. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . •••• . .. . 16
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TERRAS PúBLICAS - O Estado poderá lotear ou ceder a quem outras
não tiver para cultivar (art. 119) .

T~RMOS ANEXOS - Ficam elevados à categoria de comarca de en-
trância inicial (art. 25 das Disp. Transit.) .

TESOURO - Forma de pagamento devido pela Fazenda Estadual ou
::\lunicipal (art. 158 e parágrafo único) .

- Nenhum encargo se criará, sem atribuição de recursos suficientes,
~o ( •.rts. 28 e 157) 7 e

TRIBUNAL DE CONTAS - Assembléia Legislativa - Compete aprovar
a escolha dos membros do (art. 25, n.O Xl) .

- Atribuições e competência do (arts. 40e 41) o"
- Competência para fiscalizar a administração financeira, as contas

dos responsáveis pelos dinheiros públicos, opinar sôbre os balanços
anuais e contas do Governador (art. 41, n.os I a IV) ooo .

- Contas do Governador - Prazo para opinar sôbre (art. 41, parágrafo
único) .. o o o o '" " oo .

- Intervenção nos Municípios - Pode solicitar (art. 102) o oo
- Ministros do - Nomeação, número, direito, garantias, prerrogativas,

impedimentos, incompatibilidades e vencimento dos (arts. 37 e 38)
- Sede e jurisdição (art. 37 e ~~) .
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Ver Poder Juliciário - Compet~ncia do

(art. 70) oo oo.. o .
- Composição, número, forma de escolha e nomeação de Desembar-

gadores (arts. 67 e 68) o.. o .
- DivIsão e Organização Judiciária - ~ competente para propor a al-

teração, fora do quinquênio constitucional (art. 66) .
- Justiça Milltar - Organização da (art. 72) .. o o..
- Ministros do Tribunal de Contas - Compete julgar os (art. 39) ..
- Sede e jurisdição (art. 67) .. o o o" o .
- Vencimentos de D.esembargadores e Juízes - Forma de fixação (art.

69 e ~~ 1.0 e 2.0) ....•••• o o '" '" o" o. o' .
TRIBUTOS - Do Estado - CompetêncIa para fixar os (art. 24, n.o

11) •..... o o. o .
- Do Município - Competência para decretar e arrecadar (art. 82, n.o

11) ••.••••. o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••

TURISMO - Auxilio do Estado às cidades de turismo (ai'!. 168) ...
- Compete ao Município cobrar o tributo de (art. lO, parágrafo úni-

co das Dispo Transit.) o oo .

"U"
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_ Eleição, posse e duração de mandato (arts. 82, 85 e S.O das Disp.
Transit.) o ooo' o o o o o 16 e 29

_ Intervenção no Município - Pode Solicítar (art. 102) o lI!
- Número de - Fixação (art. 87) 16
_ Subsídio - Não percebe - ~ considerado o cargo serviço público

relevante (art. 86) o" 16
VETO - Compete ao Governador opor veto total ou parcial a projeto

(art. 30 e ~~) o o. . . . . . . . 7
- Forma de apreciação, prazo e eleição de Comissão Especial (art.

30, ~~ 4.°, 5.0 e 6.0) ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• ,. o •••••• 7
- Promulgação de projeto cujo veto foi rejeitado - Prazo (art. 30,

l! 6.°) o............. 7
VICE-GOVERNADOR - Elegibilidade - Condições de (art. 45) ..... 9
- Eleição do (art. 44) .. o o , O" •••••••••••••• o.... . .. . . . 9
- Eleição indireta e posse do 1.0 Vice-Governador do Estado (arts.

1.0 e 7.° das DiSp. Transit.) 29
- Posse ~ Tomará perante a Assembléia Legislativa (art. 47) 10
- Renúncia do (art. 48) 10
- Subsídios - Compete a Assembléia Legislativa fixar os (arts. 25,

D.o XIII e 50) oo' . o o" 6 e 10
- Substituí ou sucede o Governador (arts. 43 e 46, ~ 1.0) .......•.... 9
VICE-PREFEITO - Eleição, posse e duração de mandato (arts. 82, 85

e 3.0 das Disp. Transit.) 16 e 29
- Subsídio - Não percebe - É considerado o cargo serviço público

relevante (art. 86) " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Substitui ou sucede o Prefeito (art. 88) ........•................ 16
\'IGtNCTA - Das normas da Constituição que importem em aumento

de despesa (art. 43 das Disp. Transit.) :..................... 33
- Das normas constitucionais (art. 175) 26
V!TALICIEDADE - Dos cargos de magistrados, juízes do Tribunal de

Contas, titulares de ofício de Justiça e professor catedrático (art.
138) o o o.... .. . 23

VOTAÇÃO - De proposta de emenda constitucional (art. 151) 24
VOTAÇÃO SECRETA - Casos de (art. 15) 4

••
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INOICE ALFAB~T1CO-REMISSIVO OA CONSTITUICÃO FEDERAL
liA"

ABERTURA DE CRtlDITO - Compete ao Congresso Nacional autorizar
(art. 65, n.o VI) 55

ACIDENTES DO TRABALHO - Cabe à Justiça Ordinária conhecer dos
litígios oriundos dos (art. 123, ~ 1.0) ..•..•...•.•••..•••...•.•.•.• 66

AÇUDES - Construção pelos Estados compreendidos na área da sêca
(art. 198, ~ 2.°) 79

ACUMULAÇÃO DE CARGOS - Disponibilidade e reaproveitamento
(art. 24 das Disp. Transit . ) .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . 89

- 1: vedada - Exceções (art. 185) 78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Fiscalização na União, Estados e

Municípios (art. 22) 49
ÁGUAS - Compete à União legislar a respeito (art. lI.o, n.o XV, "I") 46
AJUDA DE CUSTO - Dos membros do Congresso Nacional (arts. 47

e 66, n.o IX) 52 e 55
ALGODÃO - Flnaneiamento das safras de 1942 a 1946 - Exame pelo

Poder Judiciãrio (art. 31 das Disp. Translt.) 90
ALIMENTOS - Prisão civil pelo inadimplemento da obrigação de

prestar (art. 141, ~ 32) 72
ALISTAMENTO - 1: obrigatório o eleitoral (art. 133) o 68
AMAZ~NIA - Plano de valorização econômica da (art. 199, parâgra-

fo unico) o 79
ANISTIA - Competência para conceder (arts. 5.°, n.o XIV e 66, n.O

V) •.................................•......................... 46 e 55
- Insubmissos, desertores e grevistas - Concessão (art. 28 das Disp.

Transit.) 90
ANONIMATO - 1: proibido (art. 141, ~ 5.°) 70
ANULAÇÃO - De atos lesivos ao patrimônio da União, Estados Mu-

nicípios, autarquias e sociedades de economia mista - Quem' pode
pleitear (art. 141, fi 38) 72

APOSENTADORIA - Funclonãrlo público - Casos e forma de (art.
191> • . . . . • • . • • • • . • • • . . . • . • . • • . • • • • • . . • . . . . • • . • . • • . . . . • • • . . • . • . . • . • 78

- Julgamento, pelo Tribunal de Contas, da legalidade da (art. 77, n.o
UI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

- Restabelecimento das vantagens dos que a perderam por fôrça do
Decreto-lei n.O 24, de 29.11.1937 (art. 24, parágrafo único das
Dlsp. Transit.) o. . . . . . . . 89

- Tempo de serviÇO - Contagem (art. 192) .............•......... 79
APRENDIZAGEM - As emprêsas industriais e comerciais são obri-

gadas a ministrar a menores a (art. 168, n.o IV) 76
ARMADORES - De navios - Devem ser brasileiros (art. 155, parãgra-

fo único) 73
ARTES - São livres (art. 173) ....................................• 76
- Ver, também, Cultura.
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE - Separação em Câmara e Senado -

Exercício da função legislativa (art. 3.° das Disp. Transit.) 85
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS - Número, eleição e mandato dos seus

membros no primeiro período constitucional - Instalação (arts.
2.°, ~ 3.° e 11 e ~~ das Disp. Transit.) 85 e 86

ASSIST1:NCIA AOS DESEMPREGADOS - 1: assegurada (art. 157, noo
XV) o o.•.................. o o.. oo.• o. . . 74
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ASSIsnNCIA JUDICIÁRIA - 1: concedida aos necessitados (art.. 141,
~ 35) ,................................................. 72

ASSISTtNCIA RELIGIOSA - Prestação, às Fôrças Armadas e a esta-
belecimentos de internação coletiva, de (art. 141, ~ 9.°) 70

ASSOCIAÇÃO - Garantia de liberdade e proibição de (art. 141, ~~
12 e 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

_ Profisional e sindical - 1: livre (art. 159) 74
ASSOCIAÇõES RELIGIOSAS - Aquisição de personalidade jurídica pe-

las (art. 141, ~ 7.0) ••............••...•••.•...........•....•...... 70
_ Podem manter cemitérios particulares (art. 141, ~ 10) 70
ATO INSTITUCIONAL .
ATO JURIDICO PERFEITO - A lei não o prejudicará (art. 141, ~ 3.°) 100
ATOS LESIVOS - Ao patrimônio da União, Estados, Municípios, autar-

quias e sociedades de economia mista - Quem pode pleitear sua
anulação (art. 141, ~ 38) 72

"B"
BANCOS - Compete à União fis.calizar os (arts. 5.°, n.o IX e 149) 46 e 73
_ De emissão - Compete à União instituir (art. 5.°, n.o VIU) 46
BENS - Estados - Inclusão de lagos e rios entre os (art. 35) 51
- União - Inclusão de lagos e rios entre os (art. 34) 51
BRASIL - Ver Estados Unidos do Brasil.
BRASILEIROS - Aquisição e perda de nacionalidade (ar!s. 129, 130

e 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
- Naturalizados - Elegibilidade e exercicio de profissão maritima

(arts. 19 e 20 das Disp. Transit.) 89
- ftequisitos de nacionalidade e cidadania (art. 129) 68

CABOTAGEM - Ver Navegação de.
CAÇA - Competência para legislar sôbre (arts. 5.°, n.O XV, "I" e 6.°) 46
CAMARAS DOS DEPUTADOS - Competência privativa (art. 59) 54
- Composição (art. 56) 54
- Efetivação de funcionários da (art. 26 das Disp. Transit.) 90
- Fixação do número de membros da (art. 58 e ~~) 54
- Funcionários - Gratificação adicional (art. 25 das Disp. Transit.) 90
- Ver, também, Poder Legislativo.
CAMBIO - E transferência de valeres para o exterior - Compete à

União legislar sôbre (art. 5.°, n.O XV, "k") 46
CAPITAL FEDERAL - Transferência da (art. 4.° e ~ das Dlsp. Tran-

sit.) 85
CAPITALIZAÇÃO - Fiscalização das emprêf,as de (art. 5.0, n.o IX) .. 46
- Regime das emprêsas de (art. 149) . .. .. .. .. .. .. .. . • . 73
CARGOS PúBLICOS - Acumulação: proibição e exceções (art. 185) 78
- Criação, extinção e fixação de vencimentos - Compete ao Con-

gresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art.
65, n.o IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

- Investidura - 1: necessário o concurso para a primeira investidura
em (art. 186) 78

- Perda de cargo ou de função pública (arts. 136 e 189) 68 e 78
- Provimento - Compete ao Presidente da República o (art. 87. n.O

V) . 59
- São acesíveis a todos os brasileiros (art. 184) 78

-
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- Tempo de serviço para disponibilidade e aposentadoria (art. 192). 79
CARTAS ROGATóRIAS - De tribunais estrangeiros - Compete aO

Presidente do Supremo Tribunal a concessão de "exequatur" (art.
102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

CARTÉIS - Proibição para agrupamento de emprêsas, em prejuízo do
povo (art. 184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

CASA - Inviolabi!idade da (art. 141, !l 15) 71
CASAMENTO - Civil e religioso - Indissolubilldade do (art. 163 e

!l!l) 75
CEMI'N:RIOS - Secularidade - Prática e ritos religiosos nos (art.

141, !l 10) 70
CENSURA - De correspondência e de publicidade - Poderá ser de-

tenninada pelo Presidente da República, durante o estado de sítio
(art. 209, parágrafo único, n.o I) 31

CERTIDÃO - Da concessão de (art. 141, !l36, n.os 111e IV) 72
CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA - Ver Missão Diplomática
CIDADANIA - Nacionalidade (arts. 129 a 140) . . . . . . . . . . . . . . . 68
CI1ilNCIAS- São livres (art. 173) 76
COAÇÃO ILEGAL - Estado de sítio - Casos de (art. 215) 82
- "Habeas-Corpus" - (art. 141, !l 23) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 71
- Mandado de seguranca - (art. 141, !l 24) 71
COISA JULGADA - A lei não prejudicará a (art. 141, S 3.0) •••••.•• 70
COMANDANTE - De navio nacional - Deve ser brasileiro (art. 155,

parágrafo único) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
COMl!:RCIO- Exterior e interestadual - Compete à União legislar

sôbre (art. 5.0, n.o XV, "k") 46
";OMISSÃO - De govêrno estrangeiro - Compete ao Presidente da

República conceder autorização aos brasileiros para aceitarem
pensão ou emprêgo (art. 87, n.O XV) 59

COMISSõES PARLAMENTARES - Forma de composição - Represen-
tação proporcional dos partidos (art. 40, parágrafo único) 52

- Inquérito - Criação de (art. 53 e parágrafo único) 53
COMPETtIlNCIA - Câmara dos Deputados (art. 59) 54
- Conselho Nacional de Economia (art. 205, !l 2.0) •••••••••••••••••• 80
- Conselho de Seguranoa Nacional (arts. 179 e 180) 76
- Estados-Legislação privativa e supletiva (arts. 18 e s!l, e 6.0) •• 47 e 48
- Estados - Legislação tributária (arts. 19 a 21, 27,30, 31 n.o V e 32) 49
- Justiça Eleitoral (art. 119) 65
- Justiça do Trabalho (art. 123) 06
- Ministros de Estado (art. 91) 60
- Municípios - Legislação tributária (arts. 27, 29, 30, 31, n.o V e

32) .•••..•...................•.........•....•...................• 50
- Poder Legislativo (arts. 65 e 66) 55
- Presidente. da República (art. 87) 59
- Senado Federal (arts. 62 e 63) .. .. . .. . .. . .. . 54
- Supremo Tribunal Federal (art. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
- Tribunais (art. 97) 61
- Tribunal de Contas (art. 77) 57
- Tribunal Federal de Recursos (art. 104) 63
- União - Legislativa (arl. 5.0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• '46
- União - Tributária (arts. 15 a 17, 21, 31, n.o V e 32) 48
COMUTAÇÃO DE PENAS - Compete ao Presidente da República con-

ceder (art. 87, n.o XIX) 59
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LONCESSõES HONCRIFICAS - Anteriores à promulgação da Cons-
tituição, são mantidas (art. 22 das Disp. Transit.) .

CONFLITOS DE JURISDIÇÃO - Compele ao Supremo Tribunal Fede-
ral resolver (art. 101, n.o I, "f") .

CONGRESSO NACIONAL - Ver Poder Legislativo
CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA - Organização, forma de no-

meação P. competência (art. 205 e !l!l) .
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - Organização, direção e

membros - Competência (arts. 179 e 180) .
CONSTITUIÇÃO - Promulgação, inclusive a do Ato das Disposições

constituicionllis Transitórias (art. 218) .
- Estado de sítio - Não será reformada a Constituição durante o

art. 217, !l 5.0) •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

- Reforma, processo e promulgação de emenda constitucional (art.
217 e !l!l) .

CONTAS - Câmara dos Deputados - Iniciativa para tomada de con-
tas do Presidente da República, na falta da remessa (art. 59, n.O 11)

- Congresso Nacional - Remessa de mensagem, pelo Presidente da
República, (art. 67, n.O XVII) .

- Presidente da República - Julgamento, pelo Congresso Nacional,
das (art. 66, n.O VIII) .

- Tribunal de Contas - Julgamento das contas dos responsáveis pelos
dinheiros públicos - Parecer prévio sôbre as do Presidente da Re-
pública (art. 77, n.o 11 e !l 4.0) ••••••.•••.•.....•..••••••••••••••

CONTRATOS - Julgamento da legalidade dos - Compete ao Tribunal
de Contas (art. 77, n.o 111) .

- Tribunal de Contas - Registro e suspensão de execução de (art.
77, li 1.0) •.•••••...•.•...••..••..••••.•••.••.•••••••••••••••.••••

CONTRIUIÇÃO DE MELHORIA - Competência para cobrá-la - Li-
mites da (art. 30 e parágrafo único) .

CONVENÇõES COLETIVAS DE TRABALHO - Reconhecimento das
(art. 157, n.o XIII) .

CONVENÇõES INTERNACIONAIS - Ver Tratados Internacionais
CORREIO AtREO NACIONAL - A manutenoão compete à União

(art. 5.0, n.o XI) " .
CORRESPONDltNCIA - Censura - Pode ser determinada pelo Pre-

sidente da República, durante o estado de sitio (art. 209, parágra-
fo único, n.o I) .

- Inviolabilidade da (art. 141, li 6.0) •••••••••••••.•••••••••••••.••

CRIMES POLfTICOS - Compete ao Supremo Tribunal Federal conhe-
cer dos (art. 101, n.o 11, "c") .

CRIMES DE RESPONSABILIDADE - Ministros de Estado - Defini-
ção e forma de julgamento (arts. 92, 93 e 101, n.o I, "c") .

- Ministros do Supremo Tribunal Federal - Processo e forma de
julgamento (art. 100) .'..

- Presidente da República - Definição e julgamento dos (arts.
88 e 89) .

CULTOS RELIGIOSOS - ~ livre o seu exercfclo (art. 141. fi 7.0) ••••

CULTURA - Criação de Instituto de pesquisa (art. 174, parágrafo
único) ......................................................•...•

- Estado - Deve amparar a (art. 174) .
- Liberdade das ciências, letras e artes (art. 173) .
- Patrimônio artístico e históriCO: - ficam sob a proteção do Po-

der Público (art. 175) .
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"O"
DECLARAÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Senado Federal:

incumbe suspender a execução de lei ou decreto julgado inconsti-
tucional, pelo Supremo Tribunal Federal (art. 64) ..............••

_ Tribunais - Decisão por maioria absoluta (art. 200) .•..•..•..•
DECLARAÇAO DE NULIDADE - Qualquer cidadão pode pleitear a

de atos lesivos ao patrimônio da União, Estados, Municípios. Au-
tarquias e Sociedades de Economia Mista (art. 141. ~ 38) .•.•.••.

DEFESA - Ver Direito de Defesa
DEFESA EXTERNA - Organização e competência (art. 5.°. n.o IV) ..
DEFESA NACIONAL - Disposições relativas a (arts. 177 a 183) .
DELEGAÇAO DE POD~RES - $: vedada (art. 36, 9 2.°) .
DEMISSAO - Funcionário Público - Casos de (art. 189, n ..os I e II)
DEPUTADOS - Assembléias Legislativas - Duração do mandato dos

(art. 2.°, 9 3.° das Dlsp. Transit.) .
- Ver também, Poder Legislativo
DESAPROPRIAÇAO - Compete à União legislar sÔbre (art. 5.°. D.o
XV, "g") ~ .

- Utilidade pública (art. 141, 9 16) .
DESEMBARGADORES - Dos seus vencimentos (art. 16 das Disp.
Transit.) .

DESEMPREGADOS - Assistência. pela previdência social e leis tra-
balhistas, aos (art. 157, n.o XV) .

DIPLOMA - Revalidação do expedido por estabelecimento de ensino
estrangeiro (art. 161) .

DIREITO ADQUIRIDO - A lei não o prejudicará (art. 141, ~ 3.°) .
DIREITO AUTORAL - Propri,=!rlacle e proteção do (art. 141, 9 19) ..
- Int.rlbulabllidade do (art. 20:{) .".' " .
DIREITO DE DEFRSA - Garantia aos acusados de (art. 141, 9 25) .
DIREITO DE GREVE - Exercício C!O (art. 1513) , ....•••..•...•.••••.•
DIREITO DE PROPRIEDADE - Garantia e llmltes do (art. 141, 9 16)
- Industrial - Inventos: garantia de privilégio temporário; justo
prêmio (art. 141, 9 17) .....•.................................. , ..

- Literária - Garantia de direito exclusivo de reprodução (art. 141.
~ 19) ......•...........•...••.•••...•........•.••............ , ••

DIREITO DE REPRESENTAÇAO - Contra abusos de autoridades (art.
141. 9 37) .

DIREITO DE RESPOSTAS - :t assegurado (art. 141 ~ 5.°) .. ,' .
DIREITO DO TRABALHO - Ver Trabalho '
DIREITOS INDIVIDUAIS - Garantias (arts. 141 a 144) .
- Lesão - Apreciação pelo Poder Judiciário (art. 141, 9 4.°) .
DIREITOS POLtTICOS - Aquisição - Exercicio - Suspensão - Per-

da e Reaquisição (arts. 131 e 140) ... , .........................••.
DISSIDIOS COLETIVOS - Das .decisões nêles proferidas (art. 123,
9 2.°) .

DISTRITO FEDERAL - Congresso Nacional: representação do (arts.'
58 e 9~ e 60, 9~ 1.° e 3.°) .

- Desembargadores - Vencimentos dos membros do Tribunal de Jus-
tiça do (art. 26, 9 3.°) .

- Empréstimo externo - Compete ao Senado autorizar (art. 63,
D.O 11) •••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••

- Ensino - Organbação de sistema e renda destinada (arts. 171 e
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1159) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_ Impostos _ Participação nos decretados pela União (arts. 15, fi 2.° •
_ Organização administrativa e judiciária do (art. 25) .............•
_ PreCeito - Forma de escolha e nomeação. 1t demisslvel "ad nutum"

(art. 26 e ~9 1.° e 2.°) •.•••........•...•••...•••.........••••••
_ Sede - $: a capital da União. Transferência para o planalto cen-
tral (arts. 1.0. ~ 2.°, e 4.°, das Disp. Translt.) .............•.. 45 e

_ Tributos - Competênc:a para decretar (arts. 26, ~ 4.°, :lO, 31, nO.
V e 32) •••.•••...•.•.••..••.••..•••...•••••.•••..••••••••••• 50 e

_ Vereador - Do Distrito Federal: elelcão direta (art. 26) .........•
DIVIDA PÚBLICA - Federal - Competência para dispor sôbre (art.

65, n.° I1ll •.•....••••..••••••••••••••.••••.•••••.••••••••••.•••
DOMICILIO - Ver Casa
DOMINIO DO ESTADO - Bens que nê:e se incluem (art. 35) ••••••
DOMINlO DA UNIAO - Bens que nêle se incluem (art. 34) .: •••.••

•
ECONOMIA - Política econômIca. Intervencão do Estado - Estudos

(arts. 145 a 162 e 205) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72 e
EDUCAÇÃO - D.retri7es e baEes - Ccmpete à UnIão legislar s6bre

(art. 5.°, n,o XV, "d") .
- t direito de todos. Pr.'nclp;os a que deve obedecer (art. 166) .
- Ensino - Ministração. Prlnclplos que a legi.slncão deve adotar

(arts. 167 e 168) , ........................................•
- Ensino primário - Obrigatoriedade e gratuidade (art. 168, n.o I,

II e 111) ...••.•••...•.......••••..•....•.......• , •...•••.•..••••••
- Ensino religioso ..:....A matricula é facultativa (art. 168, n.o V) •.••
- Ver também, Ensino
ELEIÇAO - Deputados e Senadores - SImultaneIdade e eleglblll-
dade (art. 38 e parágrafo único) •............•.......•..•..•...••

- Deputados estaduais - Fixação do número de cada Assembléia
Legislativa - Inelegibilidades (art. 11 e ~9 das Disp. Transit.) ..

- Governadores (art. 11 e ~9 das D;sp. Transit.) ...............•••
- Presidente e Vice-Presidente da República (arts. 79, ~ 2.° e 81) ..
- Presidente de Tribunais - (art. 97) •......................•••.•
- Senador - Eleição do 3.° e dos suplentes (art. 11, ~ 2.° das D:sp.

Transit.) •......................................................
- Vereadores - Do Distrito Federal - Eleição direta (art. 11, ~ 2.°,
n.o IV das Disp. Transit. e 26) 86 e

- Vice-Presidente - Do primeiro perlodo constitucional (art. 1.° e
~~ 1.0 e 2.° das Disp. Transit.) ......................•.....•....•

ELEITOR - Dos que podem e dos que não podem ser (arts. 131 e
132) ..............................•...........•..•••......••...••

EMBARGOS - A acórdãos do Supremo Tribunal Federal - Processo e
julgamento (art. 14, ~ 5.° das Disp. Transit.) .

EMENDA - A Const:1uição - Processo e promulgação (art. 217 e ~~)
EMENDAS CONSTITUCIONAIS - Número 1 a 9 ..................••
EMIGRAÇÃO - E Imigração. Compete à Un:ão legislar sôbre (art.

5,0, n,O XV, "on) ••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••

EMISSõES - De curso forçado. Autorizacão do Congresso Nacional
(ar~. 65. n.o VI) •••••• " •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
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ÉMP~GO - 'De Govêrno estrangeiro. Autorização para aceitar é da.:.
" da pelo Presidente da República (art. 87, n.o XV) .

EMPMSAS JORNALISTICAS - Da propriedade e direção das (art.
160)' .

EMPR~STIMO - A lavradores e industriais estabelecidos em zona
abrangida pela sêca (art. 198, ~ 1.°) .

EMPRtSTIMO EXTERNO - Distrito Federal - Estados e Municípios.
au~orização para contrair (arts. 33 e 63, n.O 11) 51 e

ENDEMIAS RURAIS - Organizacão da defesa contra as (art. 5.°, n.o,
XIIi) .

,ENERGIA. EL~TRICA - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°, n.O
XV;. "I") .

ENERGIA HIDRÁULICA - Compete à União autorizar o aproveita-
mento ou concessão de (art. 153) .

ENSINO ~ Assistência educacional aos necessitadõs (art. 172) .
- Cátedra - Liberdade, vitaliciedade e forma de provimento de (arts.

168, n.o VI e VII e 187) .
- Iniciativa particular - ~ livre, respeitadas as leis vigentes (art. 167)
- Manutenção e desenvolvimento: aplicação de renda proveniente dos
. impostos (art. 169) , .

- Organização do sistema de ensino dos Estados e do Distrito Fede-
ral - Competência para (art. 171) .

- Organização do sistema de ensino federal e dos territórios: com-
pete à União (art. 171) .

- Primário - ObrigatOriedade e gratuidade (arts. 168, n.os I a IV
e 172) .

- Princípios que a legislação deve adotar no ensino - Ministracão
(arts. 168 e 167) .

- Religioso - ~ facultativo - (art. 168, n.o V) .
- Secundário e superior - FOrma de provimento das cátedras (art.

168, n.o VI) .
Ver, também, Educacão

,ESCOLAS DE INSTRUÇÃO MILITAR - Da sua criacão (art. 181, ~ 4.°)
ESCRITOR - Ver Direito Autoral
ESTABILIDADE - Funcionário - Requisitos para aquisição de (art.

188) .
- Trabalhador - Pagamento de indenização ao despedido (art. 157,

n.o XII) .
ESTADO DA GUANABARA - Ver Emendas Constitucionais n.os 2 e 3
ESTADO DE SITIO - Constituicão - Não será reformada durante o

(art. 217, li 5.°) .
- Decretacão, duracão, prorrogacão, suspensão, execucão e efeitos do

(arts. 5.°, n.o 111,87, n.o XlII'e 206 a 215) 46, 59,
- Ilegalidade de caacão - Recurso ao Judiciário (art. 215) .
- Imunidade - Dos membros do Congresso Nacional - Poderão ser

suspensas (art. 213 e parágrafo único) .
- Medidas que podem ser tomadas contra o direito individual (art. 209)
'- Presidente da República - Compete decretar (arts. 87, 0.0 XIII,

208, 211 e 5.°, n.o 111) 59 e
- Revogacão ou manutencão - Compete ao Congresso Nacional de-

cidir sôbre (art. 211) , , , , " .
- União,- Competência privativa para decidir sôbre (art. 5.°, n.o 111)
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ESTADO DO PIAUI - Fazendas de gado remanescentes de confisco
aos jesuitas no períOdo colonial: passam à propriedade do (art. 7.°
das Disp. Transit.) .

ESTADOS - Acudes - Obrigatoriedade de construcão (art. 198, li 2.0)
- Administracão financeira - Execução do orcamento - Fiscalizacão

(art. 22) .
- Aguas termo-minerais - Compete à União auxiliar nos estudos ,re-

ferentes às (art. 153, li 4.°) .
- Bens do domínio dos (art. 34) .
,..-'00 Constituicão e podêres dos (arts . .18, e 11, 9 9.° das Disp. _Tr!l-,~si.),

.............................................................. .48 e
- Deputados - Número, eleicão e mandato no primeiro período cons-

titucional (arts. 2.°, li 3.° e 11 e ~~ das Disp. Transit.) .
- Empréstimo externo - Autorização para contrair (arts. 33 e 63,

n.O 11) ...................•............••....•....•. : '.. 51 e'
- Energia hidráulica - Competência para autorizar e conceder o

aproveitamento de (art. 153, li 3.°) .........................•......
- Ensino - Competência para organizar sistema de (art. 171).,.; .. '-.
-.:. Estabilidade - De servidores que atuaram na FEB (art. 18, pará-

grafo único das Disp. Transit.) , .
- Fronteiras - Competência para demarcação de linhas - Prazo e
processo (art. 6.° e li~ das Disp. Transit.) .
- Governador - Eleicão e mandato para o primeiro período consti-'

tucional (arts. 2.°, li 3.° e 11 e lili das Disp. Transit) .
:- Impostos - Competência para decretar (arts. 19 a 21, 27, 30, 31,-
, n.o V e 32) ......................••...............•.........••...
- Impostos - Participacão nos decretados pela Uniãó (arts. 15, li 2.° e

21) ............•......................••.....................•..•
- Incorporacão entre si, subdivisão e desmembramento - Forma e

competência para dispor sôbre (arts. 2.° e 66, n.O VI) 45 e
- Intervencão - Competência e processo para proceder a (arts. 7.°
. a 14, 66, n.o lV e 87, n.o XIV) 47, 55 e
- Justica - Organizacão e princípios gerais (art. 124) .
- Legislacão por que se regerão até decretar-se a sua Constituição

(art. 12 das Disp. Transit.) .
- Legislacão supletiva ou complementar - Matéria sôbre que poderão

dispor (art. 6.°) .
- Manutencão e desenvolvimento do ensino - Renda que será des-

tinada à (art. 169) .
- Minério - Competência para autorizar a exploracão de (art. 153,'

li 3.°) : .
- Municípios - Intervencão e assistência técnica (arts. 23 e 24) .
- Redução dos impostos de exportacão cobrados pelos (art. 13, li

1.0 das Disp. Transit.) .
- Representacão na Câmara dos Deputados e Senado Federal (arts.

58 e 60. li 1.0) ..............•.........•..........................
- Símbolos - Podem possuir (art. 195, parágrafo único) .
- Tributos - Competência para decretar (arts. 19 a 21, 27, 30, 31,

n.o V e 32) ....................................................••
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - Forma e regime de govêrno _

Divisão territorial (art. 1.0) ...................................•.•
-.:. Guerra - Quando recorrerá a (art. 4.°) .
- Guerra de conquista - Não se empenhará em (art. 4.0) ••....•.••
ESTRADAS DE FERRO - Da sua exploracão (art. 5.0, n.o XII) .',: .. '
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ESTRANGEIRO - Naturalização, entrada, extradlçlio e expulsA0 (arts.
5.°, n.o XV, "n" e 143) ...............•...................... 46 e 72

EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS - ComI:ete à União legis:ar sôbre
(art. 5.°, n.o XV, "n") ...............•........................... 46

_ QuandO se dará (art. 143) ... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 72
EXTRADIÇÃO - De estrange:ros (arts. 5.°, n.o XV "n" e 141, ~ 33) 46e 72
_ De cr:mlnosos (art. 101, n.o I, "g") .............................•. õ2
_ Por crime polh •.:o ou de opinião (art. 141, ~ 33) 72
EXTRANUMERAKlOS - Efetivacão (art. 23 e parágrafo único das

Disp. Translt.) • .. • . . . •. . . .. •• . . .. •. . . •• •. .• . •• . •••• ••• • . •• •• . ••• .89

"f"
FAZENDA P~BLICA - Pagamentos devidos em vIrtude de sentença

judiciária - Como se farão (art. 204 e parágrafo único) .........• 80
FAMILTA - Constituição e proteção da (arts. 163 e 165) 75
FERIADOS - Civis e religiosos - Repouso do trabalhador (art. 157,

n.o VI) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 74
FttRIAS - Anuais - São remuneradas (art. 157. n.o VI1l .....•...• 74
FERROVIAS - Da sua exploração (art. 5 o, n.O XI1) •......•........ 46
FIANÇA - Em caso de prisão (art. 141, ~ 21) 71
FLORESTAS - Compete à União le'Zislar sôbre (art. 5.°, n.o V. "I") 46
FORÇAS ARMADAS - Administração e comando supremo (arts. 5.°

n.o IV e 87, n.o XI) .....•.................................... 46 e 59
- Constituição, direção e destino (arts. 176 a 1781 .. . . . . . . . . • • . . . • 76
_ Efetivo - Flxacão do (arts. 65, n.o V e 67, ~~ 1.0 e 2.0) ........• 55
_ Mobilização (art. 87, n.o XII) ...................................• 59
- Presidente da República - ~ o comandante supremo das Fôrças

Armadas (art. 87, n.o Xl) ~...... 59
- Vantagens , regalias e prerrogativas dos m:lItares (art. 182 e ~) .• 77
FORÇAS ESTRANGEIRAS - Trânslt<l ou permanência em território

nacional (arts. 5.°, n.o V, 66, n.o 111 e 87, n.o X) 46, 55, 59
FORO - Das causas em que fôr parte a União (art. 201 e ~~) .......• 80
- Não haverá privilegiado (art. 141, ~ 26) .........................• 71
FUNCIONÁRIOS PúBLICOS - Acumulação de cargos - Disponlhili-

dade - Aposentadoria -' Proibição e exceções (3rI~. 185, e 24 e
parágrafo ún:co das Dlsp. Transit.) ................•....•.... 78 e 89

- Aposentadoria - Casos e forma de (art. 191 e ~n 78
- Dlsponibladade (art. 189, parágrafo único) .......................• 78
- Efetivação de Interinos dos Podêres Executivo, Judiciário e Legis-

lativo (arts. 23 e parágrafo único e 26 e parágrafo único das Dlsp.
Transit.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . •. . . . .. . • . . . • 89

- Estabilidade - Forma de aquisição (art. 188) 78
- Fôrça Expedicionária Brasileira - Estab\lldade dos funcionários

públicos que in:egraram a lart. 18 e parágrafo único das Disp.
Transit.) .. , ...•......... .. .•... .. 89

- Inativo - Reajustamento dos proventos do (art. 193) 79
- Interinos - Efetivação dos (arts. 23 e parágrafo único e 26 e pa-

rágrafo único das D:sp. TranslU 89
- Mandato legislativo - Exerciclo (art. 50) ...................•...• 53
- Perda do cargo - Casos de (art. 189) ........••...•...........•..• 78
- Primeira investidura - Forma da (art. 186) ......•.••..•......••• 78
- Belntegra~ão - Forma de be obter a (art. 190) .••..•••...•••..•. 78

-----------------
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_ Responsabilidade pelos danos causados a terceiros (art. 194, pará-
grafo único) .......•................•...•..................•. .... 79

_ Secretarias da Câmara e do Senado - Gratificação adicional e
efetivação dos interinos (arts. 25 e 26, parágrafo único das Disp.
Transit.) . .. .. .......................•..... • 90

_ Tempo de serviço - Para efeiro de disponibilidade e aposentado-
ria - Contagem (art. 192) ...................•..•...•............. 79

"G"
GARANTIAS - E direitos individuais (arts. 141 e 144) 70
GENERAL MASCARENHAS DE MORAI~ - São lhe concedidas hon-

ras de Marechal de Exérciro (art. 43 das Disp. Transit.) 80
GESTANTE - Direito a descanso antes e depois do parto (art. 157,

n.o X) ••..••...•••••••.•.•••.•.••..•.•••••••.•.•••.•••••.••••••• 74
GOVERNADORES - Mandato e eleição dos que cumprirão o pri-

meiro período c<>nstitucional (arts. 2. 0, ~ 3°. e 11 das Disp.
Transit.). . 85

GOV~RNO FEDERAL - Da intervenção nos Estados (arts. 7.° a 14,
66, n.o IV e 87, n.o XIV) 47.55, e 59
Ver, também, União

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL - Aos funcionários das Secretarias da
Câmara e do Sp.nado (ar:. 25 das Disp. Transit.) 90

GREVE - Ver Direito de Greve
GUERRA - Declaração de (arts. 5.°, n.o lI, 66, n.O 11 e 87, n.o VIII)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 55, 59
- Legislação militar em tempo de guerra - Aplicação das penas

(arts. 108, ~ 2.° e 141, ~ 31) 64 e 72
_ Propaganda de - É proibida (art. 141, ~ 5.°) 70
- Quando a ela recorrerá o Brasil (art. 4.°) 46

"H"
HABEAS-CORPUS - Conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal

(art. 101, n.o I, "h", n.O 11, "a") !i2
- Conhecimenro pelo Tribunal Federal de Recursos (art. 104, n.o 11,

"b") . .. . . . .. . . . . •. .. . .. . . . . .. . . . •. . . . . . . . .... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 63
- Em matéria eleitoral (arts. 119, n.o VII e 120) 65
- Quando cabe (art. 141, ~ 23) ................................•... 71
HONRARIAS - Ver Concessões Honorificas

"1"
IDIOMA NACIONAL - Nomeação de comissão que opinará sôbre a de-

nominação do (art. 35 da~ Disp. Transit.) 91
IGUALDADE PERANTE A LEI - É assegurada a todos (art. 141,

~ 1.0) ..•••.••••.••••••....•••.•.•••••.••.••..•••.••••••...•••••.•• 7(1

IMIGRAÇÃO- E emigração - Com,ete à União legislar sôbre (art.
5.°, n.O XV, "o") • . . . • . . . • . • . • • • • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • • • . . • . . . . • . . 46

- Seleção, entrada, distribuição e fixação de imigrantes (art. 162) 75
IMPOSTOS - Caráter pessoal dos - Graduação (art. 202) 80
- Casos de isencão (art. 203) ;............. 30
- Competênia para decretar (arts. 15 a 17, 20, 21, 27, 29, 30, 31, n.o

V e 32) ..........................•••.....•.•..•..•.••••••..• 48 a 51
-..: Exigência, agl'avacão e cobranca do (art. 141, ~ 34) •••..••..•••• 72
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_ Exportação - Redução dos cobrados pelo Estado (art. 13, ~ 1.0
das Disp. Transit.) .. , .

_ Vigência da norma tributária, pela Constituição (art. 13 e ~~ das
Disp. Transi t .) .

IMUNIDADE FISCAL - Ver Isenção Tributária
IMUNIDADE PARLAMENTAR - Da sua suspensão (art. 213, pará-

grafo único) .
INATIVOS - Civis e militares - Reajustamento de proventos (arts.

182, ~ 6.° e 193) .
INCOMPATIBILIDADE -- Deputados e Senadores - Exercicio do man-

dato legislativo (art. 48 e ~~) .
_ Ministros de Estado e membros do Poder Judiciário (art. 197) .
_ Presidente e Vice-Presidente da República (art. 197) .
INCONSTITUCIONALIDADE - Ver Declaração de Inconstitucionali-

dade
INDENIZAÇÃO - Ao trabalhador dispensado (art. 157. n.o XII) ...
íNDIOS - Ver Silvícolas.
INDULTO - Concessão de (art. 87, n.o XIX) .
INELEGIBILIDADE - Casos de (arts. 138 a 140) .
_ Governadores e Deputados estaduais (arts. 138 a 140, e 11, ~ 7.°

das Disp. Transit.) 69 e
_ Justiça E!eitoral - Compete o conhecimento e decisão das argui-

ções de (art. 119, n.o VI) .
INFÃNCIA - Da assistência a (art. 164) .
INSTITUTOS DE PESQUISAS - Da criação dos (art. 174, parágrafo

único) ..............................................•..........•
INSTRUÇÃO CRIMINAL - t: assegurada plena defesa aos acusados,

sendo a instrução criminal contraditória (art. 141, ~ 25) .
INTERVENÇÃO ECONôMICA - Compete à União executar a (art.

146) . . ............................................•............
INTERVENÇÃO FEDERAL - Atrazo de pagamento: a União pode exe-

cutar nos Estados - Prazo (art. 5.° das Disp. Transit.) .
_ Estado - Decretação e forma de execução da (arts. 7.° a 14, 66,

n.o IV e 87, n.O XIV) 47, 55 e
INUNDAÇõES - Organização das defesas contra as (art. 5.° n.o

XIII) .
INVENTOS INDUSTRIAIS - Propriedade e garantia dos (art. 141, ~

17) .
INVIOLABILIDADE - Casa - t: asilo inviolável do indivíduo (art.

141, ~ 15) .
- Correspondência - t: inviolável o sigilo - Pode haver censura du-

rante o estado de sítio (arts. 141, ~ 6.° e 209, parágrafo único, n.o
n , 70 e

- Liberdades individuais - t: garantida a inviolabilidade das (art. 141)
- Senadores e Deputados - No exercício do mandato, são invioláveis

opiniões, palavras e votos dos (arts. 44 e 213) 52 e
Ver, também, Liberdade.

(") ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - Atos jurldicos ou seus instrumentos,
quando forem parte a União, Estados ou Municlpios - São isentos
(art. 15, ~ 5.°) .

- Direitos autorais (art. 203) .
- ImpOsto de consumo - Artigos que gozam de (art. 15, ~ 1.0) ..
- Jornalista - t: isenta a remuneração do (art. 203) .•......•.....
(") Vide Emenda Constitucional n.o 9
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- Produtor - É isenta a primeira operação do pequeno (art. 19,
n.o IV) .

- Professor - t: isenta a remuneração do (art. 203) .
- Serviços da União e públicos concedidos - São isentos (art. 31,

parágrafo único) .
- Sítios - São isentos os de área não excedentes a vinte hectares

(art. 19, ~ 1.0) .

"J"
JAZIDAS - Ver Riquezas Minerais.
JORNALISTAS - Impôsto de transmissão - t: isento do (art. 27,

parágrafo único das Disp. Transit.) .
- Remuneração - t: isenta de impostos (art. 203) .
JUIZES - Aposentadoria - Casos e forma de (art. 95, ~~ 1.0 e 2.°)
- Eleitorais - Ver Justiça Eleitoral.
- Exceção - Não haverá juizes de (art. 141, ~ 26) .
- 11: vedado aos (art. 96) .. , .
- Garantias de que gozarão os (art. 95) .
- Vencimentos - Irredutibilidade dos (art. 95, n.O III) .
- Vencimentos - Dos magistrados do Distrito Federal e dos Esta-

dos - Fixação (art. 16 das Disp. Transit.) .
- Vitaliciedade (arts. 95, n.o I e ~ 3.°) .
JUNTAS COMERCIAIS - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°,

n.o XV, "e") ; .
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO - Instituição, constitui-

ção e jurisdição das (art. 122 e ~~) .
JÚRI - Organização, soberania e competência do (art. 141, ~ 28) .. ,
JUSTIÇA DO TRABALHO - Composição, investidura, jurisdição, com-

petência e garantia dos seus órgãos (art. 122 e ~~) .
- Competência da (art. 123 e ~~) .
_ Representação paritária dos empregados e empregadores (art. 122,

~ 5.°) ; .
JUSTIÇA DOS ESTADOS - Juizes de Paz e juízes substitutos - ins-

tituição da Justiça de Paz temporária e criação de juízes togados
substitutos (art. 124, n.os X e XI) .

- Justiça Militar - Organização da (art. 124, n.o XII) .
- Organização e princípios que devam ser obedecidos pela (art. 124)
- Promoção de juizes - Forma (art. 124, n.o IV) .
- Tribunal de Justiça - Forma de alteração do número de seus mem-

bros (art. 124, n.° VIII) ., .
- Vencimentos dos Desembargadores e Juízes vitalícios - Forma de

fixação (art. 124, n.o VI) .
JUSTIÇA ELEITORAL - Composição da - órgãos (art. 109) .
- Escolha dos substitutos dos juízes de Tribunais (art. 115) .
- Exercício, pelos Juízes de Direito e outros, das funções de Juíz

Eleitoral (art. 117, parágrafo único) .
- Garantias e incompatibilidades dos magistrados da (art. 118) .
- Juízes e Tribunais Eleitorais - Competência dos (art. 119) .
- Juntas Eleitorais - Forma de composição das - Organização (art.

116) .
- Mandato dos Juízes Eleitorais - Duração do .(art. 114) .
- Tribunais Regionais Eleitorais - Composição, alteração do número

de juízes e eleição da Presidência - Natureza das suas decisões
(arts. 112, 113 e 121) 64 e
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_ Tribunal Suoerlor Eleitoral - Composição e 3ede - Natureza de
suas decisões - Prazo para sua organização, elaboração do Regi-
mento Interno; organização da~ Secretariai. Cartórios e demais ser-
viços (arts. 110 e 120 e 15 e ~~ das Disp. Translt.) 64, 65 e

JUSTIÇA MILITAR - Competência da (art. 108 e ~~) .
_ Composição - Número, escolha e vencimento de seus juízes (art.
106 e parágrafo único) .
_ Estadual - Organização da lart. 124, D.o Y..ll) .
- Inamovibilidade dos juízes da (art. 107) .

"l"

LAR - Ver Casa.
LAVOURA - InstituIção de estabelecimento de crédito para amparo

à (art. 150) .
LEGISLAÇAO DO TRABALHO - Ver Trabalho.
LEI - Do que assegurará (art. 141, ~ 36) : .
- Iniciativa; discussão e renovação dos projetos; sanção, veto e pro-

mulgação (arts. 67 a 72) .
- Não prejudicará o direito adquirido, o ato jurldlco perfeito e a coi-

sa julgada (art. 141, ~ 3.°) .
- Penal - Retroatividade da (art. 141, ~ 29) .
LEI PENAL - Retroatividade da (art. 141, ~ 29) .
LETRAS - Ver Cuitura.
LIBERDADE ...:- Cátedra - Vitaliciedade e (art. 168, n.o VII) .
- Consciência e crença - São invioláveis (art. 141, ~ 7.°) .
- Convicção religiosa, filosófica ou política - Ninguém será privado

de nenhum de seus direitos por motivo de (art. 141, ~ 8.°) .
- Exercicio proflss;onal - 1: livre o (art. 141, ~ 14) .•.............
- Inviolabilidade do direito a (art. 141, ~ 2.°) .
_ Pensament.o - l1:livre a manifestação do (art. 141, ~ 5.°) .
- Reunião e associação - Requisitos para o exerci cio do direito de

(art. 141, ~~ 1.0 a 13) .
- Trânsito e permanência no território nacional de qualquer pessoa

(art. 142) .........•..............................................
LIMITES - Território estadual - Prazo e processo de demarcação

(art. 6.° e ~~ das Dlsp. Transit.) .
- Território nacional - Competência para resolver sôbre (art. 65,

n.° VIII) .
LIVROS - E periódicos - A publicação não depende de licença do

Poder Público (art. 141, ~ 5.°) ••..••••..........................

"M"
MAGISTRADOS - Ver Desembargadores e Juizes.
MAKDADO DE SEGURANÇA - Matéria eleitoral - DOI;que cabem à

Justiça Eleitoral (arls. 119, n.o VII e 120) .
- Casos de (art. 141, ~ 24) ••......................................
- Supremo Tribunal Federal - Competência para processar e julgar

originàriamente e em grau de recurso (art. 101, n.o I, "I" e lI, "a")
- Tribunal Federal de Recursos - Competência para julgar orlginà-

riamente e em grnu de recurso (art. 104, n.o I, "b" e lI, "b") .
MA1'.'DATO- Deputado - Duração do (art 57) .
- Deputados e Senadores - Eleitos para a Constituinte - Duração do

(art. 2.0, ~g LO e 2.0 das Disp. Transit.) ....•...................
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_ Governadores e Deputados às Assembléias Legislativas, no primeiro
periodo constitucional - Duração do (art. 2.°, ~ 3.° das Disp.
Transit.) 85

_ Inviolabilidade da representação popular (arts. 44 e 213) 52 e 81
_ Juizes dos Tribunais eleitorais - Duração do (art. 114) 65
_ Presidente e Vice-Presidente da República - Duração do (art. si) 58
- Senador - Duração do (art. 60, ~ 2.°) 54
- Senadores - Dos terce:ros. eleitos no primeiro perlodo constitucio-

nal (art. 2.°, ~ 1.0 das Disp. Translt.) .•........................ 85
_ Vereadores - Duração do mandato dos eleitos no Distrito Federal.

para o primeiro período constitucional (art. 2.°, ~ 3.• das Disp.
Translt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . • . . . • • . . .. . B5

MANIFESTAÇAO DO PENSAMENTO - Ver Liberdade de Pensamento.
MARCAS - De Indústria e comércio - Propriedade das (art. 141, f lB) 11
MATERIAL BtLICO - Produção. Fiscallzação do seu comércio - Com-

petência da União (art. 5.°, n.o VI) .....................•....... , 46
MATERNIDADE - Da assistência à (art. 164) ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 75
MENSAGEM - Do Presidente da República, ao Congresso Nacional

(art. 87, n.° .XVIII) . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 59
METALURGIA - Compete à União legislar sÔbre - (art. :S.O, n.o XV,

"1") •••••.••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••• 46
MILITAR - Cario público permanente ou temporário - Consequên-

clas do exerclclo (art. 182, ~~ 3.° a 5.°) .......•....•..........• 77
_ Mandato legislativo - Consequências do exercício (art. 182, ~ 4.°) 77
_ Patente, vantagens, regallas, prerrogativas, tltulos, postos e unifor-

mes militares (art. 182, ~ 1.0) ...•...............•..••••.•••••... 77
_ Perda do pOsto e patente - Casos de (art. 182, ~ 2.°) ••......... 77
MINAS - Exploração das minas em lavra à época da promulgação da

Constituição - l1:dispensada a autorização ou concessão, ficando a
exploração sujeita a regulamentação ou revisão de contrato (art. 21
das Disp. Translt.) .....•......•.••••••. '" . . . •• . • . . • •. . • . • . . • . . . 89

- Ver. também, Riquezas Minerais.
MINERAÇAO - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°, n.o XV, "1") 46
MINISTl1:RIOPÚBLICO - Membros - Forma de escolha e garantias

dos (arts. 127 e 128) ....••..•....•.....•..•....••...•..•...•.... f/1
_ Organização do (art. 125) ...•..••.•...•.••.•.•...••.•..••.•.••.• 67
_ Procurador Geral da República - 1: o Chefe do (art. 126) 67
_ Representação da União nos Estados - Forma de (art. 126, pará-

grafo único) ........••.......•......••..•..... : . . . . . . . . . . • . • . •• . . 67
MINISTROS DE ESTADO - Atribuições dos (art. 91) •..•.....•.... 60
_ Auxílio ao Presidente da República (art. 90l .. .• • .. . •. . .. . . . .. . • 60
_ Comparecimento perante a Câmara dos Deputados e ao Senado Fe-

deral (arts. 54 e 55) .....................•...•.•...•............. 53
_ Condições para investidura no cargo (art. 90, parágrafo único) 60
_ Conselho de Segurança Nacional - Participação dos (art. 179, ~ 1.0) 77
_ Crimes comuns e de responsabilidade Processo e julgamento

(arts. 59, n.o I, 62, 92 e 93) ......••••.••.••.•.•..•.•..•..• 54 e 60
_ Incompatibilidade dos (art. 197) •.•......••..•••..•.••.•....•... 79
_ Nomeação e demissão - Forma de (art 87, n.o lII) ..••......•.... 59
_ Rcsponsabílidade dos (art. 93. parágrafo único) •..•...••.•....•• 60
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ver Supremo

Tribunal Federal.
MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS - Ver Tribunal de Contas.

1
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MISSÃO DIPLOMÁTICA Exercício por Deputado ou Senador de
(art. 49) .

- Nomeação de Chefe da de caráter permanente - Forma de (art.
63, n.o I) .

- Processo e julgamento, nos crímes comuns e nos de responsabilida-
de, de Chefe da de caráter permanente (art. 101, n.o I, "c") ....

MOEDA - Cunhagem e emissão - Compete à União (art. 5.°, n. VIII)
MONOPóLIO - É facultada à União intervir no domínio econômico e

monopolizar determinada indústria ou atividade (art. 146) .
MUNICíPIOS - Administração financeira e execução orçamentãria:

forma de fiscalização (art. 22) .
- Autónomia dos (art. 28) .
- Empréstimo externo - Competência do Senado Federal para au-

torizar (arts. 33, 63, n.o II e 23) 51, 55 e
- Impostos decretados pela União e Estados - Os Municípios partici-

pam da arrecadação (arts. 15, ~~ 2.° e 4.°, 20 e 21) .
- Intervenção estadual - Casos de (art. 23) .
-- Prefeitos - Casos de nomeação pelos Governadores (art. 28, ~~
" 1.0 e 2.°)' .
~ Servidores que integraram a FEB: é garantida a estabilidade aos

(art. 18, parágrafo úníco das Disp. Transit.) .
- Símbolos - Podem possuir (art. 195, parágrafo único) .
-:- Tributos - Competência para legislar sôbre (arts. 27, 29, 30, 31,

n.o V e 32) " .

"N"
NACIONALIDADE - Brasileira - Requisitos essenciais de cidadania e

(art. 129) .. , .
- Não a perderam os brasileiros que, na última guerra, prestaram

serviço militar às nações aliadas, bem como menores que o pres-
taram às outras nações (art. 18 das Disp. Transit.) .

- Perda da brasileira (art. 130) •.................................
- Reaquisição de (art. 137) .
NATURALIZAÇÃO - Entrada e expulsão de estrangeiros - Compete

à União legislar sôbre (art. 5.°, n.o XV, "n") .
NAVEGAÇÃO AtREA - Compete à União explorar, diretamente ou

mediante autorização ou concessão, os serviços de (art. 5.0, n.O
XII) .

NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM - Compete à União legislar sôbre
(art. 5.°, n.o XV, "i") .

.....:.Transporte de mercadorias: é privativa dos navios nacionais. salvo
caso de necessidade pública (art. 155) .

-:- Tripulantes - Navios nacionais: dois têrços, pelo menos, devem ser
brasileiros, inclusive os proprietários, armadores e comandantes de
(art. 155, parágrafo único) .

NAVIOS - Nacionais: devem ser brasileiros os proprietãrios, armadores
e comandantes, bem como dois têrços, pelo menos, dos tripulantes
(art. 155, parágrafo único) .

NOME COMERCIAL - Garantia da exclusividade do uso de (art. 141,
~ 18) .....•.•..............................•...........•..........

NOTA DE CULPA - Será entregue ao prêso (art. 141. ~ 25)

53

55

62
46
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49
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49

48
49

50

89
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89
68
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46

46

46

73

73

73

71
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"O"
ORÇAMENTO- Congresso Nacional - Competência para votar o (art.

65, n.o 1) .................................•...............•..••••
-'- Elaboração e conteúdo do (art. 73) .
- Fiscalização de sua execucão na União, Estados e Municípios -

Forma de (arts. 22 e 77, n.o I) 49 e
_ Proposta - Compete ao Presidente da República remeter à Câ-

mara dos Deputados a (art. 87, n.o XVI) .
:...-Prorrogação do (art. 74) .
ORDEM DE PRISÃO - Ver Prisão.
ORDEM ECONôMICA E SOCIAL - Preceitos inerentes a (arts. 145

a 162) ' .
ORDEM POLíTICA E SOCIAL - Da sua defesa (art. 141, ~ 5.°) .

"PU
PAGAMENTO - Das importâncias devidas pela Fazenda Pública em

virtude de sentença judiciária - Forma de (art. 204 e parágrafo
único) .

PARTIDOS POLITICOS - Proibição para organizar, registrar ou fun-
cionar partido político ou associação que contrarie o regime demo-
crático (art. 141. ~ 13) .

- Registro e cassação (art. 119, n.o 1) .
PATENTE - Militares - Garantia e perda da (art. 182 e ~ 2.°) .
PATRIMôNIO HISTóRICO E ARTíSTICO - Compete ao Poder Público

a proteção do (art. 175) .
PAZ - Competência para celebrar a (arts. 5., n.O lI, 66, n.o Ir e 87,

n.O IX) 46, 55.
PECUÁRIA - Instituição de estabelecimento de crédito para amparo

à (art. 150) .
PEDÁGIO - Forma de cobrança do (art. 27) .
PENA - Legislação militar em tempo de guerra - Pode haver pena

de morte) art. 141, li 31) .
- Morte, perpétua, banimento e confisco: não haverá (art. 141, !i 31)
- Não passará da pessoa do delinquente (art. 141, S 30) .
- Sequestro e perda de bens - Pode haver no caso de enriquecimento

ilícito (art. 141, 9 31) .
PENSÃO - Govêrno estrangeiro - Compete ao Presidente da Repúbli-

ca autorizar a ac_eitação de (art. 87, n.o XV) .
- Julgamento da legalidade. pelo Tribunal de Contas, de (art. 77, D.O
. III) .

PERIóDICOS - A publicação não depende de licença do Poder Público
(art. 141, S 5.°) .

PESCA - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°, D.o XV, "I") .
PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO - Compete à União estabelecer o

(art. 5.°, n.O X) .
PODER EXECUTIVO - Quem o exerce (art. 78) ,
PODER JUDICIÁRIO - Direito individual - Não poderá ser excluído

de seu exame qualquer lesão do (art. 141, 9 4.°) .
- Direito de reclamação - Competência para examinar reinvindica-

ções dos que se valeram do instituído pelo parágrafo único do art.
18 das Disp. Transit. da Constituição de 1934 (art. 30 das Disp.
Translt.) " .

- Incompatibilidades dos membros do (art. 197) .
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- OrglO! que exercem o (art. 94) •••••••••••.••••••••..•.•••...•..
- Pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença

judiciéria - Ser-Ihe-ão destinados crédito& e dotacões orcamen-
tArlas para (art. 204, parágrafo único) .....•.•....... , .•.....•.••

- Tribunais - Competência dos (art. 97) . " " •..................•
PODER LEGISLATIVO - Com:ssões parlamentares - Forma de re-

presentacão dos Partidos nas (art. 40, parágrafo único) .........•
- Comissõe& Parlamentares de Inquérito - Forma de crtacão de

(art. 53 e parágrafo único) •..........................•.•...•.••
- Congresso Nadonal - CompetêncIa privativa e exclusiva do (arts.

65 li 66) •••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Deputados e Senadores - Condicões de elegibilidade (art. 38 e

parágrafo úniCO) ......••...•........•.•••..•.......•..•.•....•.••
- Fôrças Armadas - Incorporação, em tempo de guerra, dos membrce

do Congresso nas (art. 46) .
- Funcionário Públ:co - Exercido de mandato eletivo por (art. 50)
- Incompatibiiidade - Casos de perda de mandato (art. 48 e ~~) ..
- Inviolabilidade, no exercicio do mandato, dos membros do (arts. 44

e 213) • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • . • • . • • • . . • • . • • . . • • . . • • • . • . . • •• 52 e
- Interventor Federal - Membro do Congresso Nacional, investido

das funções, não perde o mandato (art. 51) .
- Mandato - Casos de perda do (art. 48 e ~~) ..........•.........
- Militar - Exercício de mandato eletivo por (art. :'\0) .........•
- Ministros de Estado - Obr:gatoriedade de comparecimento, quando

convocados, a qualquer das Câmaras ou a uma de suas Comissões
(arts. 54 e 55) ..................................................•

- Ministros de Estado - Membro do Congresso Nacional, investido das
funções, não perde o mandato (art 51) .

- Missão diplomática e missões culturais, congressos e conferências no
estrangeiro - Membros do Congresso Nacional podem desempenhar.
com prévia licença da sua Câmara (art. 49) .

- Orçamento - Elaboração e votação pelo Congresso (arts. 65, n.o I e
73 e seguintes) ...............•............................... 55 e

- Prisão e processo criminal de membros do Congresso (art. 45 e ~~)
- Projetos - Iniciativa e discussão e promulgação de leis (arts. 67

a 71) ................••..•........••.•......•..•.•...•..••.•••...••
- Projetos - Renovação dos rejeitados ou não sancionados - For-

ma de (art 72) ..•.•..•••••.•••••••.•.••••••••..•...•.•••..•.•.•
- Quem o exerce (art. 37) ............................•............
- "Quorum" para deliberação das Câmaras (art. 42) ...........•....
- Regimento Interno - Elaboração; organização e policia; criação e

provimento de cargos (art. 40) ...............•......••...........
- Reunião e funcionamento; convocação extraordinária (art. 39, pa-

rágrafo único) ............................•........••.....••.....
- Secretário de Estado - Membro do Congresso Nacional, investido

das funções .. não perde o mandato (art. 51) ..••................
- Sessão ('onjunta das Câmaras do Congresso (art. 41) .
- Subsidio e ajuda de custa dos membros do Congresso (art. 47 e ~~)
- Vaga de Deputado ou Senador - Forma de preenchimento (art. 52,

parágrafo único) ...........................•..............•.....•.
- Voto secreto - Casos de (art. 43) ............••.....•••...••.••
- Ver, também, Deputados, Senadores e Mandato.
POD~RES - Da União: são indelegáveis os (art. 36, ~ 2.°) ••••••••••

81.

80
61

52

53

55

112
53
52

81

53
52
53

53

53

57
52

56
111
52

52

53
52
52

53
52
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POLtCIA A1llREA - Compete 1União superintender a (art. 1I.o, 11.<:
VII) ••........•.•..•....••..•..•.......•••......••.•.••..•..•.•.•.•

POLICIA DE FRONTEIRAS - Compete A União superintender a
(art. 5.°, n.o VII) .......•..............•.........................•

POLICIA MARITIMA - Compete à União superintender a (art. 5.°,
n.o VII) ...................•......................................•

POLíCIAS MILITARES - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°. n.o
XV, "fll) .•.•••..•••.••........•.••.•.•.•..••••.•••.••.••..•.••••.•••

_ São consideradas como fôrcas auxiliares, reservas do Exército (art.
183) ........................................•.•.......•.......•••••

- Vantagens do seu pes~olll, quando mobilizado para guerra externa
ou civil (art 183, parágrafo único) .•............•......••......••

PORTOS - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°, n.o XV, "i") •.
POSSE - Do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 83)
PRECONCEITOS DE CLASSE - lt vedada a propaganda de (art. 141,

~ 5.°) ....•...•..•......•.••••....•....•.•••.••.•.••.•••••••••.••.•
PRECONCEITOS DE RAÇA - ~ vedada a propaganda de (art. 141,

~ 5.°) ..................•.........•.......•.....•.•.....•...••...••
PREFEITOS - Das Capitais, de Municípios, sedes de estâncias hidro-

minerais ou considerados de importância para a segurança nacio-
nal - Podem ser nomeados pelos Governadores (art. 28, ~5 1.0
e 2.°) ..........................................••..••••.......•...

- De Municípios - Eleição d!reta (art. 28, n.o 1) .
- Do Distrito Federal - Forma de nomeação e demissão (art. 87,

n.o IV) ....................................................••...•••
PRESIDENTE DA REPúBLICA - Atribuições do (art. 87) .........•
- Ausência do Pais - Compete ao Congresso autorizar (arts. 66, n.o

VII e 85) ............................................•....... 55 e
- Competência privativa do (art. 87) .............................•
- Compromisso - Forma de prestação do (art. 83, parágrafo únlcol
- Crimes de responsabilidade - Enumeração dos (art. 89 pará-

grafo único) ..........•....................•............•........•
- Direção política da guerra e escolha dos comandantes-chefes das

fôrças em operação - Comoete ao (art. 178) ....••••.......•••.•
- Elegibilidade - Condições de (art. 80) •....••.•....•......•.•.•.
- Eleição do - Prazo para (art. 81) ..........•...............•••.
- Estado de sítio - Compete decretar o (arts. 87, n.o XIII e 208) 59 e
- Fôrças Armadas -:l!: o chefe supremo das (arts. 87, n.0 XI e

176) ................................•....••..••.••••••••.•••• 59 e
- Incompatibilidades - Casos de (art. 197) ....................•...•
- Interventor nos Estados - Compete nomear os (art. 12) ......••
- Julgamento nos crime comuns e nos de responsabill.!ade - Forma

de (arts. 59, n.o I, 62, 88 e 101, n.o I, "a") •............. 54,59 e
- Mandato - Duração do (art. 82) ................••.............••
- Mandato do eleito com a Constituição - Duração do (art. 2.° das

Disp. Transit.) ................................•••...•.•...•.....•
- Poder Executivo - :l!: exercido pelo (art 78) ...........•.....•••
- POsse - :l!:dada pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal

(art. 83) ................................................•...•.••••
- Subsídio - Forma' de fixação do (arts. 66, n.o X e 86) ...• 55 e
- Substituição e sucessão - Forma de (art. 79 e ~~) •..........•••
- Suspensão das funções - Casos de (art. 88, parágrafo único) ...•
- Vacância do cargo por falta de posse - Declaração pelo Tribunal

Superior Eleitoral da (art. 84) .

46

46

78

78
46
58

'10

70

50
50

59
59

58
59
58

60

76
58
58
81

76
79
47
62
68

85
68

58
68
58
59

58
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_ Veto" -' O poder de vetar projetos de lei é do (art. 70, U 2.° e 4.°)' 56
PREVID~NCIA SOCIAL - Regime e finalidades da (art. 157, n.o XVI) 74
PRISÃO - Admissibilidade da - Fiança - Comunicação ao Juiz com-

petente (art. 141, ~~ 20 a 22) ..............................•...•. 71
- Dívidas, multas ou custas - Não haverá prisão civil por (art.

141, ~ 32) 72
- Depositário infiel pode ser prêso (art. 141, ~ 32) 72
- Deputados e Senadores (art. 45 e ~~) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PROCESSO - Membros do Congresso Nacional - Forma de (art.

45 e ~~) 52
- Ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade com-

petente e na forma de lei anterior (art 141, ~ 27) 71
PROCURADOR GERAL DA REPúBLICA - Forma de escolha e apro-

vação (art. 63, n.O I) 55
- Nomeação e demissão - Compete ao Presidente da República (art.

126) . " .,. . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . 67
- Processo e julgamento nos crimes comuns - Compete ao Supremo

Tribunal Federal (art. 101, n.o I, "b") 62
- Processo e julgamento nos crimes de responsabilidade - Compe-'

te ao Senado Federal (art. 62, n.o lI) 54
- Requisitos para nomeação (art. 99) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 62
PROFESSOR - Catedrático - Provimento na cátedra - Vitaliciedade

(arts. 168, n.O VI e 187) 76 c 78
- Isenção tributária de sua remuneração (art. 203) 80
PROFISSÃO - Ver Trabalho.
PROFISSÃO LIBERAL - E técnico-científica: compete à União le-

gislar sôbre o exercício de (art. 5.°, n.o XV, "p") 46
- Regulamento do exercício de (art. 161) 75
PROJETO DE LEI - Apresentação, discussão, revisão, sanção e reno-

vação dos rejeitados ou não sancionados (arts. 67 a 72) 56
PROPRIEDADE - Uso da; justa distribuição (art. 147) 73
PUBLICIDADE - Censura, em estado de sitio, pode ser determinada

pelo Presidente da República (art. 209, parágrafo único, n.O T) .• 81

HQ"
QUEDAS D'AGUA - Aproveitamento das quedas d'água: depende ele

autorização ou concessão federal (art. 153) 73
- O aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente

a 16 de julho de 1934, não depende de concessão ou autorização
(art. 21 das Disp. Transit.) .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 89

- Regime de propriedade, exploração e aproveitamento industrial
(art. 152) 73

"R"
RADIOCOMUNICAÇÃO- Censura: durante o estado de sítio o Presi-

dente da República pode determinar (art. 209, parágrafo único,
n.O I) 81

- Exploração da: compete à União. diretamente ou mediante autori-
zação ou concessão, a (art. 5.0, n.O XII) 46

RADIODIFUSÃO - Censura: durante o estado de sítio o Presidente
da República pode determinar (art. 209, parágrafo único, n.o I) 81

- Exploração da: compete à União, diretamente ou mediante auto-
rização ou concessão, a (art. 5.°, n.o XII) ' 46
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- Propriedade e direção de emprêsa radiodifusora (art. 160) ..••. 711
RECURSO - Dos atos dos interventores e prefeitos municipais (art.

12, parágrafo único das Disp. Transit.) .. .. .. •. .. .. .. .. .. •. .. .. . 87
_ Extraordinário - Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os

referentes a crimes políticos (art. 101, n.o lII) 112
REFORMA - (de militares) - Julgamento de sua legalidade pelo Tri-

bunal de Contas (art. 77, n.0 m) •.•.•.•.•..••.•.•.•.•.•.•....••. 57
REGISTRO - Contratos e atos sujeitos a registro no Tribunal de Con-

tas (art. 77, ~~ 1.° e 2.°) ..•.•.•.••.•.•.•.•...•...•.••..•••••••• 51
- Recusa pelo Tribunal de Contas de: efeitos (art. 77, ~ 3.°) ....•.•• 57
REGISTROS PúBLICOS - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°,

n.O XV, "e") ...............•......•......•.......................• 46
REINTEGRAÇÃO - De funcionário público: forma de (art. 190) 78
REPOUSO SEMANAL - Garantia de (art. 157, n.o VI) 74
REPRESENTAÇÃO - Ver Direito de Representação.
REQUISIÇõES - Civis e militares - Compete à União legislar sôbre

(art. 5.°, n.O XV, "h") ,........................... 46
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Pelos danos que seus fun-

cionários, nesta qualidade, causem a terceiros - Ação regressiva
contra o culpado (art. 194) .. , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

RETROATIVIDADE - Da lei penal (art. 141, ~ 29) 71
REVISÃO CRI;\UNAL - Compete ao Supremo Tribunal Federal proce-

der a (art. 101, n.o IV) 63
- Compete ao Tribunal Federal de Recursos rever suas decisões (art.

104) 63
RIO SÃO FRANCISCO - Plano de aproveitamento das suas possibili-

dades econômicas (art. 29 das Disp. Transit.) 90
RIQUEZAS MINERAIS - Compete à União legislar sôbre (art. 5.°,

n.O XV, "I") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
- Exploração ou aproveitamento industrial: depende de autorização

ou concessão da União (arts. 152 e 153) 73
RODOVIA RIO-NORDESTE - A União deverá concluí-la dentro de

dois anos (art. 32 das Disp. Transit.) 90
RUI BARBOSA - O Govêrno mandará erigir um monumento a (art.

33 das Disp. Transit. ) .. .. .. .. . •. . .. .. .. .. •. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 90

"5"
SALARIO - Fixação do: proibição de düerença de salário para o mes-

mo trabalho (art. 157. n.o II) 74
- Mlnimo - Forma de fixação (art. 157, n.o I) 74
- Trabalho noturno - Deve ser superior ao pago pelo trabalho diur-

no (art. 157, n.o m) ...................•.....• 74
SANTA S:E;- Representação diplomática junto a (art. 196) 79
S~CAS - Plano de defesa contra os efeitos, no nordeste, das - Des-

pesas da União (art. 198) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
- Organização da defesa contra as - Compete à União (art. 5.0, n.o

XIII) :............................................................ 46
SECRETARIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL

- Ver Câmara dos Deputados e Senado Federal
SEGURANÇA DAS FRONTEIRAS - Compete à União a (art. 5.0, n.os
I V e VII) .......................................................• 46

SEGURO - Fiscalização do - Compete à União a (art. 5.0, n.o IX) 46
- Regime das emprêsas de (art. 149) •............................•. 73
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SENADO FEDERAL - Competência privativa (art!. 62 e 63) •....• M
- Composição: eleição de seus membros (art. 60) .......••......•. 54

Crimes de responsabilidade - Compete ao Senado julgar o Presi-
dente da República, Ministros de Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal (arts. 88, 89, ~ 2.°, 92 e 100) 59 e 62

- Efetivação de funcionários interinos da Secretaria do (art .. 26, pa-
rágrafo único das Disp. Transit.) 90

- Funcionamento e competência como Trib!lnal de Justiça (art. 62
e ~~) " . 54

- Gratificação adicional dos funcionários da Secretaria do (art. 25
das Disp. Tra'nsit.) 90

- Inconstitucionalidade - Competência para suspender a execução de
lei ou decreto (art. 64) 55
Mandato dos Senadores - Duração do (arts. 60, ~ 2.°; 2.°, ~~
1.0 e 2.0, 11, ~ 6.0 das Disp. Transit.) 54, 85 e 87
Ministros de Estado - Compete ao Senado julgar, nos crimes de
responsabilidade, conexos com os do Presidente da República, os
(art. 92) 60
Ministros do Supremo Tribunal Federal - Compete ao Senado jul-
gar, nos crimes de responsabilidade, os (art. 100) 62

- Presidente da República - Compete ao Senado julgar, nos crimes de
responsabilidade, o (arts. 88 e 89) 59

-'- Representação dos Estados e Distrito Federal - Renovação (art.
60, ~~ 1.0 e 3.0) .......•...•.........••...•............•.......... 54

- Substituição e sucessão dos membros do (art. 60, ~ 4.0) •••••••••• 54
- Terras públicas com área superior a dez mil hectares - Compete ao

Senado autorizar a venda ou concessão de (art. 156, ~ 2.0) •••••• 74
- Vice-Presidente da República - Funções, no Senado, do (art. 61) 54
SENADORES - Do mandato dos eleitos para a Constituinte e dos que

o foram para completar o número de que trata o ~ 1.0 do art. 60
da Constituição (arts. 2.0, ~~ 1.0 e 2.0 e 11, ~ 6.0 das Disp. Tran-
sit.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 e 8í

- Eleição dos suplentes no primeiro período constitucional (art. 11,
~ 2.0, n.o I das Disp. Transi!.) 86

- Ver, também, Mandato, Poder Legislativo e Senado Federal.
SENTENÇA ESTRANGEIRA - Homologação, pelo Supremo Tribunal

Federal, de (art. 101, n.o I, "g") 62
SEQUESTRO - De bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influ-

ência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprêgo em
autarquia (art. 141, ~ 31) 72

- De quantia necessária à satisfação de crédito da Fazenda Pública
(art. 204, parágrafo único) 80

SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO - Participação na demarcação
das linhas de fronteira dos Estados (art. 6.0 ~ 1.° das Disp. Tran-
sit.) .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . ... . .. .. . .. .. . .. 86

SERVIÇO MILITAR - Das mulheres e eclesiásticos (art. 181, ~~ 1.0
e 2.0) . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 77

- Necessidade de quitação com êle para o exercício de função pública
ou ocupacão de emprêgo (art 181, ~ 3.0) •••.•••••••••••••••.••••• 77

- Obrigatoriedade, para todos os brasileiros, do (art. 181) 77
SERVIÇO POSTAL - Compete à União a manutencão do (art. 5.0,

n.o XI) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SERVIDORES PÚBLICOS - Estabilidade dos que serviram na FEB

(art. 18, parágrafo único das Disp. Transit.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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- Ver, também, Funcionários Públicos.
SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS - Fiscalização e revlsao das ta-

rifas dos (art. 151) .
- Isenção tributária dos (art. 31, parágrafo único) .
- Percentagem de brasileiros que as emprêsas dêles exploradoras

admitirão ao seu serviço (art. 157, n.o XI) .
- Regime das emprêsas de (art. 151) .
- Sigilo da correspondência - Ver Correspondência.
SILVICOLAS - Compete à União legislar sôbre a incorporação, à co-

munhão nacional, dos (ar!. 5.0, n.o XV, "r") .
- Terras - Respeito que se deve à posse das (art. 216) .
51MBOLOS - Autorização para os Estados e Municípios possuirem

(art. 195, parágrafo único) .
- Nacionais - Compete à União legislar sôbre o uso de - Discrimi-

nação dos (arts. 5.0, n.o XV, "q" e 195) 47 e
SISTEMA DE ENSINO - Ver Ensino.
SISTEMA DE MEDIDAS - Compete à União legislar sôbre (art. 5.0,

n.O XV, "m") .
SISTEMA MONETÁRIO - Compete à União legislar sôbre (art. 5.0,

n.O XV, "m") .
SUBSIDIO - Deputados e Senadores (arts. 47 e ~~ e 66, n.o IX) 52 e
- Presidente e Vice-Presidente da República - Fixação (arts. 66, n.o

IX e 86) 55 e
SUCESSÃO - Do Presidente da República (art. 79 e ~~) .
- Em bens de estrangeiros existentes no Brasil (art. 165) .
SUFRÁGIO - É universal e direto (art. 134) .
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - Número, forma de escolha e ven-

cimento dos juízes do (art. 106, parágrafo único) .
SUPLENTE - De Deputado ou Senador - Forma de convoçacão do

(art. 52) .
- Eleição para o primeiro períOdo constitucional dos suplentes de Se-

nador (art. 11, ~ 2.0, n.o I, das Disp. Transit.) .
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Acórdãos - Processo e julgamen-

to de embargos aos seus (art. 14, ~ 5.0, das Disp. Transit.) .
- Competência do (art. 101) .
- É órgão do Poder Judiciário (art. 94, n.o 1) .
- Embargos - Processo e julgamento dos (art. 14, ~ 5.0 das Disp.

Transit. ) .
- Incompatibilidades a que estão sujeitas as atividades dos Ministros

do (art 197) .
- Julgará todos os processos de sua competência, enquanto não fun-

cionar o Tribunal Federal de Recursos (art. 14, ~ 3.0 das Disp.
Transit.) .

- Ministros do - Processo e julgamento, nos crimes de responsabili-
dade e nos comuns, dos (arts. 62, n.o lI, 100 e 101, n.o I, "b") 54 e

- Ministros de Estado - Julgamento, nos crimes de responsabilidade
e nos comuns, dos (arts. 92 e 101, n.o I, "c") 60 e

- Nomeação de seus Ministros - Requisitos (art. 99) .
- Presidente da República - Processo e julgamento, nos crimes co-

muns, do (arts. 88 e 101, n.o I, "a") ., . . .. .. .. . .. .. .. . .. ... 59 e
- Procurador Geral da República - Processo e julgamento, nos cri-

mes comuns, do (arts. 88 e 101, n.o I, "a") 59 e
- Sede, jurisdição e composição do (art. 98) ...•.......•....••.....

73
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74
73
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82

79

79
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75
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62
62

62
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_ Tribunal Federal de RecursOlõ- Remessa de processos, pelo Supre
mo Tribunal Federal, ao (art. 14, li 4.° das Disp. Transit.) 88

"T"
TELEFONES - Interestaduais e internacionais - Compete à União

explorar serviços telefônicos (art. 5.0, n.O XII) 46
TEL~GRAFOS - Compete a União a exploração dos serviços telegráfi-

cos (art. 5.0 n.o XII) 46
TEMPO DE SERVIÇO - De funcionário público - Contagem de (art.

192) .. , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . 79
TERRAS PúBLICAS - Alienação ou concessão: autorização prévia do

Senado Federal (art 156, ~ 2.0) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74
_ Devolutas - Conces,ão e oreferência aos posseiros (art. 156, ~ 1.0) 73
_ Usucapião - Aquisição de propriedade por (art. 156, ~ 3.0) •••••• 74
TERRITóRIOS FEDERAIS - Constituição em Estado, subdivisão em

outros e anexação (art. 3.0) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45
_ Deputado - Será eleito um por Território (art. 58, !l 1.0) .•.•.• 54
-:- Ensino - Compete à União organizar sistema de ensino para os

(art. 170) 76
TERRITÓRIO DE FERNANDO NORONHA - Não terá representante no

Congresso Nacional (art. 10 das Disp. Transit.) 86
TERRITóRIO DE PONTA PORÁ - Extinção do (art. 8.0 das Disp.

Transit.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
TERRITóRIO DO ACRE - Elevação à categoria de Estado do (art.

9.0 das Disp. Transit.) 86
TERRITóRIO DO IGUAÇU - Extinção do (art. 8.0 das Disp. Transit.) 86
TIROS DE GUERRA - Permissão para funcionamento dos (art. 181,

~ 4.0) .......•.•..•.•....•.•••••••••...•••..•.•••.•••••••.•.••••••• 77
TRABALHADOR RURAL - Estabilidade e indenização (art. 157, n.o

XII) . . .. ...........................•.. 74
TRABALHO - Aprendizagem do trabalhador menor - O empregador

é obrigado a ministrar (art 168, n.o IV) .........•............... 76
_ Assistência médica ao trabalhador (art. 157, n.o XIV) ........•... 74
_ Direito a êle - O trabalho é obrigação social (art. 145, parágrafo

único) " ......................•.•....•• '" . . . 72
_ Liberdade de escolher profissão (art. 141, ~ 14) ••.....•.•...•.... 71
_ Manual técnico e intelectual - ~ vedado distinção entre êles (art.

157, parágrafo único} .......................•...•...• ~............ 74
_ Menores e mulheres - Proibição quanto ao trabalho em indústrias

insalubres e noturno - Proibição de diferença de salário para um
mesmo trabalho por motivo de idade ou sexo (art. 175, n.os 11 e
IX) . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. •. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. ... . .. .. • • .. • 74

_ Noturno - A remuneração do trabalho noturno deve ser superior ao
do diurno (art 157, n.o III) ........•.............................. 74

_ Participação do trabalhador nos lucros das emprêsas (art. 157, D.o
IV) ....•............•.•.......•............•.••.. 74

- Preceitos que a legislação do trabalho deve obedecer (art. 157) 74
TRÁFEGO - Interestadual - Compete à União legislar sôbre (art.

5.0, n.o XV, "j") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 46
- Limitações a êste vedadas à União, Estados, Distrito Federal e Mu-

nicípios (art. 27) .........................•....................... 50
TRATADOS INTERNACIONAIS - Compete ao Presidente da República

celebrar, "ad referendum" do Congresso Nacional (arts. 5.°, n.0 I
e 87, n.0 VII) •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46 e 59
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_ Compete ao Congresso Nacional resolver definltivamente sôbre
(art. 66, n.o 1) , . .. . . . . . .. .. 56

TRIBUNAIS - Competência administrativa dos (art. 97) 61
_ Processo e julgamento de seus membros, nos crimes comuns e nos

de responsabilidade - Compete ao Supremo Tribunal Federal (art.
101, n.o I, "c") .... . . . . . . . •• . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

_ Exceção - Não os haverá de (art. 141, ~ 26) 76
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO - Ver Justiça do Trabalho.
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - Ver Justiça Eleitoral.
TRIBUNAL DE CONTAS - Atribuições - Quadro de pessoal (art. 76,

~ 2.0) • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57
_ Competência do (art. 77 e ~~) ........................•.......... 57
_ Nomeação, direitos, garantias, prerrogativas e vencimentos dos Mi-

nistros do (arts. 63, n.o I e 76, ~ 1.0) •.•.•..•...••••.••.•• 55 e 57
_ Sede e jurisdição (art. 76) ... .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. 57
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS - Competência do (art. 104) 63
_ Composição do - Forma de (art. 14 das Disp. Transit.) 88
_ Criação de novos (art. 105) ............•.........•..•........... 63
_ Divisão em turmas ou câmaras (art. 105) .........•............. 63
_ ~ órgão do Poder Judiciário (art. 94, n.o 11) 61
_ Nomeação e forma de fixação dos vencimentos dos membros do

(art. 14, !l 1.0 das Disp. Transit.) ......•........................ 88
_ Regimento Interno - Or~anização da Secretaria, cartórios e demais

serviços do - Compete privativamente ao (art. 14, ~ 2.° das Disp.
Transit.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

_ Sede, composição e nomeação de juizes do (art. 103) 63
TRIBUNAL MARlTIMO - Permanece com a organização e competên-

cia que lhe atribui a legislação vigente (art. 17 das Disp. Transit.)" 89
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - Ver Justiça Eleitoral.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Ver Justiça do Trabalho.
TRIBUTO - Ver Impostos.
TRIPULANTES - De navios nacionais: devem ser brasileiros dois ter-

ços dos (art. 155, parágrafo único) ................•....•.•...... 73
TRUSTES - Ver MonopóUo.

"U"
UNIÃO - Administração financeira - Execução do seu orçamento

_ Fiscalizacão (art. 22) . .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . 49
_ Águas termo-minerais e aparelhamento das estâncias: os Estados

devem ser auxiliados pela (art. 153, !l 4.°) 73
_ Bens do domínio da - Discriminação (art. 34) 51
_ Calamidade pública - Os Estados devem ser socorridos em caso de

(art. 18, ~ 2.0) •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48
_ Capital da Localização (arts. 1.°, ~ 2.° e 4.° e !l!l das Disp.

Transit. ) ".. . . . . . . . . . 85
_ Competência legislativa da (arts. 5.° e 6.°) 46
_ Competência tributária da (arts. 15 a 17, 21, 31, n.O V e 32) ., 48 e 51
_ Ensino - Renda destinada à manutenção e desenvolvimento - Or-

ganização de planos e cooperação com os Estados e Distrito Federal
em matéria de (arts. 169 a 171) . .. .. . . . .. . . .. . .. ••. . •. . •. • 76

_ FEB - Estabilidade de seus servidores' que integraram a (art. 18,
parágrafo único das Disp. Transit.) ., ••...•.... ".. ..•• •. • . .. . .. . 89

-
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- FOro das ações em que fôr parte a (art. 201 e ~~) 80
- Impostos decretados pelos Estados - Participação da (art. 21)... 49
- Podêres da (art. 36) 51
- Representação judicial nos Estados (art. 126 e parágrafo único) 67
- Rio São Francisco - Compete à União executar plano de aprovei-

tamento das possibilidades econômicas do vale do (art. 29 das Disp.)
Transit. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

- Sêca do Nordeste - Renda que destinará ao combate da (art. 198) 79
- Tributação - Da renda das obrigações da dívida pública estadual

ou municipal e dos proventos dos agentes dos Estados e Municípios
(art. 15, ~ 3.l!) • . . . • . • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • . . • . . . . . • . . 48

USUCAPIÃO - Forma de aquisição de terras públlcas pelo (art. 156,
~ 3.°) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

USURA - Punição da (art 154) 73

"V"
VEREADORES - Do Distrito Federal - Da primeira eleição e dura-

ção do mandato dos (arts 2.°, ~ 3.° e 11, ~ 2.°, n.O IV das Disp.
Transit. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

- Dos municípios - Eleição direta dos (art. 28, n.o I) 50
VETO - Compete ao Presidente da República, vetar projetos de lei

- Efeitos do (arts. 87, n.O 11 e 70,~!i 2.° e 4.°) 59 e 56
VIAS NRREAS - Ver Estrada de Ferro.
VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA - Ausência do País - Compete

ao Congresso Nacional autorizar a (arts. 66, n.o VII e 85) ... 55 e 58
....:.Eleição, posse e mandato do que cumprirá o primeiro período cons-

titucional (art. 1.0 e ~~ das Disp. Transit.) 85
- Elegibilidade - Condições (art. 80) 58
- Incompatibilidades dos (art. 197) " .. . . . . 79
- Mandato - Duração do (art. 82) 58
- Posse do - Forma de (art. 83) 58
- Subsidio - Forma de fixação do (arts. 66, n.o IX e 86) 55 e 58
- Substitui e sucede o Presidente da República (arts. 79 e !i~, 81

e 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
VIDA - Inviolabilidade do direito a (art 141) 70
VOCAÇÃO HEREDITARIA - Em bens de estrangeiro existentes no

Brasil (art. 165) 75
VOTO - Obrigatoriedade do (arts. 133 e 134) 68
- Quando será secreto o dos membros do Congresso Nacional (art. 43) 52

Edição organizada e revista por

DARKE BA~TA DA COSTA

DIRETOR DAS COMISSOES
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