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'Mais dois ministérios
RIO, 19 (E) '_ Afirmava-se ontem, no Palácio Tiradentes,

que o presidente Eurico Dutra é favorável á criação oportuna
de mais duas pastas: o Ministério de Saude, destacado da Edu�

cação e Saude, e o Minilstério do Fomento. Os nomes aponta,
dos para êsses mínístéríos seriam o do senador Atilio Vivacque,
para a EduCação; o professar Luiz Oapríglíone, 'para a Saude, e
o general Firmino Paim Filho, para a pasta do Fomento.

�

.mineiroA convenção
Belo Horizonte, 19 (Via Aé- govêrmo constitucional do Es- I

rea) _ De aeôrdo com a decí- tad'o se dará imediatamente
são do sr. Benedito Valadares.. após a promulgaçao da Cons
a Convenção Estadual do PSD títaiíção.
para a escolha do candidato ao SOUIbemos que, tão logo fique

resolvida a questão da eleição
do více-presídente da Bepúblí
ca, todos os parlamentares mi
neiros virão pana Belo Horí

zonte, o IDeSlIDO acontecendo
com os membros da Comissão
Executiva do Partido. Apurou
aãnda. a nossa reportagem ter
a Comissâo Executiva resoívído

que as deléberações da Conven

ção sejam tomadas por 'voto
secreto.

Rio, 19 (A. N.) - Reuniu-se, ho
je, a Assembléia Nacional Consti
tuinte, que procedeu a pleição do
vice-presidente da República, es

tando presentes 323 representantes,
incIusiveis .os deputado Antônio
Corrêa e senador Adalberto Perei
ra, (!l!e compareceram carregados
em macas, e o deputado Coelho Ro
drigues, de muletas. Estes represen
tantes udenistas participaram da
sessão,' tendo votado.

VO'l'ARAM TODOS'
Pr'ocedida a chamada, votaram

todos os 323 rep�esentantes presen
tes e, abertas as urnas e contadas
as cédulas, apurou-se que o 'núme
ro das mesmas correspondia ao

dos votantes. Iniciou-se, então,
A'CONTAGEM DOS VOTOS

O primeiro secretário, Georgino
Avelino, ia abrindo as sôbre-cartas,

.

tirando de dentro as cédulas e en

tregando-as ao presidente Melo
Viana, que anunciava os votos..

-

EMPATADA
O primeiro voto apurado foi para j

o senador Nerêu Ramos, que alçam
çou dezoito sufrágios contra 'três
primeiros. Aos poucos foram sendo
apurados votos para os .dois candi
datos, ficando a votação empatada
quando a contagem alcancou 82 vo

tos para cada um. Daí em diante, a

apuração assumiu

UM ASPECTO SENSACIONAL
_Quando lis' alternativas coloca

vam um ou outro candidato a fren
te, estrondosas salvas de. palmas
irrompiam no· recíeuo, galerias e

tribunas. O senador Nerêu : Ramos
alcançou 98 contra 83 para .José
Américo, cuia contagem foi subin
do até atingir' 108 votos contra )00 .

,Depois o senador Nerêu Ramos al
cançou 116 contra 109, mas surgi
ram cédulas para o sr. José Améri
co, atingmdo este 126 votos contra
116 para -o senador catarínense.
Nova reação, e 'a contagem atinge
a 129 para o sr. José Américo e 127,
para o sr. Nerêu 'Ramos.

.r A VITóRIA
Dai por diante, o senador Nerêu

Ramos tornou a dianteira, marcan

do a pril1]eira vantagem 135 contra
1aO, até ser apurada a última cédu
la, que. deu a vitória ao senador
Nerêu Ramos, por 178 votos contra
139. Foram apuradas 3 cédulas em

hranco, 1 'voto para Q <r. Macedo
Soares, 1 voto para o sr. Carlos
Prestes e 1 voto para o sr, Melo
Viana.
Sob calorosa salva de palmas. o

presidente da Constituinte anun-:"
ciou estar eleito Vice-presidente da
República, (, senador Nerêu Ramos,
enquanto no recinto sucediam-se
demonstrações de júbilo por parte
do candidato vitorioso.

A POSSE
Imediatamente � Vice-Presidente

da Repúblrca dirigiu-se à Mesa,
prestando juramento e empossando
se no

-

cargo para o qual foi eleito.
�oi indescritível o entusiasmo dos
que assistiram ao ato solene de
nosse do Vice-Presidente da Repú
blica, dr. Ner êu Ramos.

i[!·- r!�i !D � a �IÚ i[B 'a� vo a arln!n�!
o SR. DR. UDO DEEKE, INTERVENTOR F.ED�RAL NO' ESTADO,RECEBEUO'SEGUINTECA

. BOGRAMÂ: RIO, 19 .. INTERVENTOR UDO DEEKE. AO AS.SUMIR o CARGO DE VICE·PRE-
SIDENTE DA-REPÚBLIC,A DESEJO ENVIAR POR TEU ALTO INTERMÉDIO AO POVO CATA-

. . .

RINENSE A MINHA AFETUOSA SAUDAÇÃO, POIS QUE LHE'DEVO ,O ÊXITO DE M I N.H A
CARREIRA POLíTICAv AFETUOSO ABRAÇO� (A.) NERÊU RAMOS.

Homenageado
'por .Attlee

Lon9.res,19 (U. P.) _ o prã
metro IIJinistro Clement Attlee
oflereceu ontem a noite um

[amtar em honra .do sr. João
Neves da Fontoura, ministro
das Relações Exteríoras do
Brasil.

\

Grande procura de
tí'lulos brasileiros
em p'aris
Paris, 19 (U. P.) _ Os títu

los brasileiros estão tendo
qranâe procura no mercado pa
risiense.

'

As procuras se acentuaram,
assim .como a dos titulos ar

gentinos, nas ultimas. vinte e

quatro horas.

I abolição do cou.,
-trole de preços

.

. do café
Nova York, 19 (U. P.) _ Os

-negocíantes de café estão pleí
teando a abolição do contrôle.
dos preços, dados os prejuízos
que alegam lhes causar, êsse
contrôle quando ás' compras da
"preciosa rubíacea " dos países
produtores, os quais têm de
'obedecer ás disposições toma
das nos Estados Unidos.
Aliás as vendas na maioria

estão' sendo agora, feitas a

oompradores que' se abstive
ram de compra na época em

que os contrôles não vigora
vam' ou tinham sido suprimi
dos. ,

EsperadO em Belém
Belém, 19 (V�a .Aérea)

Em companhia do deputado
Deodoro de Mendonça, está
sendo esperado em fins de se

tembro, o general Zacarias As
suncão, que será o candidato
da UDN ao govêrno do Pará.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA' TENI� CLUBE�Dja 21 do'� corr'rlote tràltic,ioD'al Baile da Primavera, com ,eleiçãe
da Ra�'nbá e Princesas. O' Con,de BermàoD, artista de fama internacional' tar-se-a apres'entar COII
um Dotavel sbow.' Será feita 'uma recep,ção às Debutantes· de 1946. Pirolito vishará �eus taes.

Mesas a reservar na Relojoaria Moritz. Traje: smooking,' samer. di·ner ..jacket e brancQ .

......;�---_.

o SANTO, DO DIA
20 DE SETEMBRO

Sqntos Eustáquio e Compa-
. nheiros, Mártires
A hilstória de $to Eustáquio,

sua muLher e filhos está reple
ta de SUJCieISSOS tão má:ravilho
sos que mos ID<;>str3!ffi" clara-,
mente que Déus se cOiplPraz
em descobrir aos homens

'

os

hrlensos tesouros de sua 'mtse-
•••••••,. • •• • •.••••

CHAUfEUD-

l'Iilcóro'ia te' providência. AJpenàs
.

.

.

.
"

'

K

TO''M"E' 'IN'O"TMucidade ,'SOCI,al:, ooruvertidos Eustá,qUió e os seuS Viajante �o,merciltl procurf.
.•. :. ,'.

'

O t· €il1J1'lregalram.,.se , á Imá.tilca dà. um mC?,toriilta hODe'�to e. ativo
'

.

'. '.. : .

emocrã lea :r,eHig�, 'com tanto zelo e assi- pata Vlalar n08 Estados de
',', ",-" :. ,.1.-

.

. .. :

DIRETÓRIO uUt.lICIPA duifd'a;de que pareciam ser iSápta Catarina e PafJIg,á',' que • ÍIe i11ft n L :fiA.i,"', d:O,'.�...:I,,:•.. lon,go. '+4:>:';"'''''0'. A f.e· te�b8 çonh,ec,i�ento, de serviço
.

I -'

EI)ITA;L N°. 1 'a;;ent;';,:rrel!es ��os dias ODEON • em motores.

----'EIétric','. �, 'u�",':.De _d.m do Sr. 'Pruidant. ficá até que a persegUlçao' veio 'ÁS' 2 _. Í)'e 7�2 horas: .,. J39m ordeoado. -." -- ,... .

�.

coàYOCàda pa1'O euta-fei1'O. dia 20, surpreender os Vlal!fl]tes de_o A.n.nle Ba2çtlet - John Hodtliak 'Apresentar-se QO Hotel Ma

do c,orre�te. ãe l� horáe.� trinta' f,ensores das ver.ã:aldes, rélif.rio- -:- Oharles Winntnger ...:_:_ em: geatic� Quarto nO. 5 das lZ à�.

�)lto•• � eéde d� P�rbdo So, .sas. Presos II'eceberam de Deus UM SONHO DE DOMINGO 14 horas
.

eIOl Demacrd.tico (Ecilfíc\o Eduardo ..' ...' ,
. . �---------------

Bom), a primeira' reanião ordiná- as malS bri:la'l!an� proVias de N.o progr.ama: V·E,'ND'E-SF1'10 do' .Dlr,t6riO MUl).i�ipQí
.

da afeto. Sofreram o martírio sem 10) - Cmédia JOI'llIal �
M. S. D.. um' que�ume ,sem lima pala- Nac. DFB·
'Florlan6p l' 19 de' Ht.mbro' ' ' ,

.

.
.

d. 1946.
o 18.. vra ,de amallgura� e' as' suas a�- 2°) - A Voz do Mundo

HAMILTQN V.. FERIU:IRA mas voaram ao ceU com nobres Atua1lJdalcLes.
Becretárió Geral e fl11�tes virt,�es.

.

Preços:
Cr$ 3,,60 - 2,40 - (g,eml 2,00.
,Ce.mura:: .- LIVRE.

. . '

lMPERIAL
A's 7 1;'2 horas

Anne Baxter - WillIam EytÍle
- Tallulah Bankead - 'vin
cent P.lice - em:

CZARINA
No' progra,:na

.

10) - O 'Esporte em MS,i'cha
- Nwc, C;oop.

.
2°) - Fox Airplain News

'At:lialidtadE's.

I Rréço untco' - 3,60.
Censnna: - Até H anos.

• • ... • v " # •••••••••••

la defeitos de
maridos c mulheres
Quais são. os principais defei
tos que os mandos encontram
nas mulheres e vice-versa? As

espôsas exigentes' levarn seus

maridos ao sueessp, .. ou à be
bida? Leia, em Seleções para
Setembro, êste .reÍatóno de um

inquerrto entre o púb.íco, que
revela quais os defeitos que
pocerão

.

pôr em perigo o suo

cesso de seu casamento, Com

pre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

'O CIVILIZADOR C: SELVA BRASI-
LEIRA. RO�don, o �ene�al brasí

Ie.ro • consegulu multas vitórias
sem usar armas. Mesmo quando
os seivagens atiravam-lhe rie

cna-, êle retrtbuía-lhes com p»
lavras de paz e amizade. Leia
a' interessante história deste
soldado brasllelro cujas ousa

das expedições abriram vastos
territórios a coton.zação,
.....................

O ESPIA0 QUE' TRAIU HITlER
po�riam os aliados confiar
neste espião germânico que �e '

ofereceu para ser VI-lOS, se per
mitissem que ele tõsse para a
América 00 Norte? Leia esta

dramática narrativa de como

um ég nte alemão auxiliou os

Estados Unidos contra os na

zistas - c .: li um r vólver apon
tado às' suas costas.

..... l' ••••• . ... . . . . . . .

NA PISTA DA VERTIGEM. A fa-
mosa pista de Indianápolis, de
quase mil qUI:óme1ros. para
corridas de aut .Inóveis, é tão

perigosa que só.r.ente um terço
dós aud·BLes concorrentes con·

segue chegar ao fim, Leia
este Impressionante 1'€lato de'

�,ensações e desastres a 2 lO km.

por hora - e como esla grande
corrtda veio conlribuir para
aperie:coamento:i nos automó
Vel:i� en#� benetlcio de todos nós.

........ ...........

o FÔSSO DAS VíBORAS. História
de uma moça que perdeu ara·

zão .. e de sua ,uta desesp"rada
para recupera.la. Não deixe, de
ler êste riótável e aterradnr re·
lato .õbre a vJda em um hospl'
tal de alienadós, condensaelo
de um livro de grande. sucesso.

São ao todo 24 artigos interes
santes e esllmulanles. maIs a

<:0l'lGeA5açãQ 'do pop.u·la'r 'e ·Im
p{es",'onan te, livro 'O 'fósso dás
Vlbú1a,", neste novo nuro"�o

de '::;E:leções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE S�TE,..,BRO

À venda agora I
A IEVI.sTA INTERNACIONAL'
PUBLICADA EM NOlle 'OIO,""AS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rep,.sentont. geral no B,asil:

HRNANDO CHINAGLlA
-

llta cio R�lá�io, 5S.A, 2.· an,da, - Rio

..........
,

.

ANIVERSARIOS-:
SRA. ADELINA MARCONDES DE

OLIVEIRA
A data de ontem regi.tou, o na

talício da veneranda ara, AiÍ'e1ina
Marconde. de Oliveira. e.p&,;a do
er João Júlio' de 'Oliveira; reei
dente na Laguna.
Embora tardiamente. apre..n

tamo.-Ihe �o..o. parebén•.

:MJENINA MARIA DAS DORES
ZOMER

Regista, a efeméríde de 11,')

je, o tTanscumo do aniversa
rio natalício da galante meni
na Maria das Dores' Zomer,

MIGUEL LA PO�TA
Transcore, hoje, o

sárío natalício do sr.

La Ponta.
.

JOÃO RIBEIRO BRANCO
A data de hoje assinala o

aniversário natalício'· do sr

João Ribeiro Branco.
EURIOO FONT'8E:

Deflui, na data que hoje
transcorre, o aníversárro nata
lícío do sr. Eurico FO!1te;:;, con
ceituado Industrial em Gaspar .

aníver
Miguel.

DR. GLARIBALTE Gl\LVAO
RJegiJsta, a data 'de pode, o

aílliV'ersário mtalici'O do sr. dr.
Glruriibál,te

.'

GaIvão, pmvecto
advogàdo.

JAQUES sCHWEIDSON •.
Faz .anos, hoje,; o sr· Jaques I

Schwe�dson" lelemento de d�s-'

taque dó oomé,rei.o local.
,

,HAROLDO BRASIL DA LUZ

F�z anos, ria data que lloje .

tra;n:SlCorre, o ,estimado' jovem'
HaroLdQ Brasil dia Luz.

HEITOR VARELA
.Assioola,.-B. ,diaJta de . ..:hoje", _,.o

aniVleI'lsáriQ
.

natahcio do SI.

Heittor Varela, funcionário es
tadual !Servindo ria Cole:'vria
Estadual.

PiL.ECOeS-,
,

ele SETEMBRO ,.

maior I·
atualidade :

COMP�E SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! . I

c��:.ó��3��

. . . .. . . . . .
'

..... � . �

· O civilizador da
selva brasUeira

Duas fléchas quase o atingiram
·e uma terceira cravou-se no

boldr íé da carabina, bem sôbre
o' coração No entanto. 'êste
general nunca respondeu ao

ataque dos selvagens ... retrí
bula-lhes com palavras de paz
e amizade Seleções para Se
tembro apresenta a história de
Rondon. o brasileiro cujas expe
dições, ousadas mas pacificas,
abr ir arn vastos territórios à

colonização. Cumpre Seleções
hoje mesmo.

'

Também neste novo número:

O FÔSSO DAS VíSORAS.�ist6r\a
de uma moça que perdeu a ra

zão - � d� S'Ja luta de- e �pe
i ada par. recupera· Ia. Nào dei
xe (j� ler' ésre aterrador relato
SÓb'" " Vida em um nosprtaí de
anenanos. condensado de um

hvro de grande s'!cesso.
-. . � � .

10 DEFEITOS Df MARIDOS E MU·
LHERES. Quais os defeitos que
�. os J'nar.>d?,' encontram nas ,mu'
Iner e s e vtce.versa t Esposas
exra-ntes levam seus n.ar iuos

ao �'ucesso ,,- ou á bebrc a '! Este
H:lat"nci'o de urninqueruo entre

o PUIJIICO revela quais os oe

feI1!» Que põem em. perigo o

óuceóso, ele seu casamento.
· .

o ESPIÃO QUE TRAIU HITLER.
Poderiam os aliados connar
neste espião germáruco que se

ofereceu para servi·los. se per�
mlllssem q'Je êle fõsse para a

Ameuca dO Norle?Lela como
·

um à.:ente alemão aúxll�ou os
Estados Umá.os contra os nàzis
tas _; com um' revólve'r apon-
tado às .st,HiS costas.

.

· .

NA PISTA DA VER'NGEM. A fa-
·

mosa pista de IndianàpoUs, �e
<;luase mil quilómetros. para
corridas de automóveIs, é tão

perigosa que sómente um lêrço
CIos concorrentes consegue che·

gar ao um. Leia o relato de

'.sensações e desa.tres a 20Ó' km.
!por hora - e'cQmQ esta' prova
conlr_íoulu para aper.lelçOamen,"
tos 'nos autoCllOVêb. em,' beqe
{Lcio ele tvÚOS nós.

São ao todo 24 artigos interes
santes e estimulantes, mais a

1,eGri.Qe4il�áo"{io.�iar,..e . ..itn

presslOnante livro "O fôsso das

viboras", neste novo número

de· ,seleções.

OOMPRE

SEI.EÇÕES
Df SETEMBRO

À vendq ogor'a I
A REVISTA INTERNACIONAL
PUIIUCAnA E,M NOVE U)IO.MAS

·

'

.

Rep·�.s.nlan.t. geral no Brasil:

FERNANÔb CHINAGLlA
Rua d�' ��;io, 55.A, 2.· ando,' - Ria

lO DEFEITOS DE MARIDOS E M,�-
LHt.jd:.�. Q�ai; o; dd�ltO� Q'J�

os fl)i:lflU"';' �hCl)nt(d(n na:, nhJ,

lhere� e v Ice vecs.i? E:i.OÓ;"d i

eXlger-lLê::; l.:.vdnl seu,:' rri.i(lj,)"i
ao SUl.!e�SO - ou a beb1dQ.? E.3tf'
reLatóno de um JnquecHo entn:'f

NOV8,S deso"de,ns o pub<ico revela quais o, Ge-

l' feItos que põem em pHIgO o

,uGesso
.

de seu casalpetlto.
Bombaim, 17 (U. P.) ._ Dez

São ao todÓ 24 artigos intere�,..
pessoas morreram e 44 fica-' sanles e estlmulanles. t:nals a

r.a.m ·ferJ,d.&s �m .. -eon'seq�l<êflci:a ·' ....·"'C't1f1tlen's'a�ão���g·��"i_.- .... '··· '

da renovação das desordens na pressl,oO!lnte livro "O lõsso da:� .

lndia neste fim de semana, au-
víboras", neste novo nume;:Q.
de ,sele.ções.

mentando ,para 257 o número
das mortes e para 782 o de fe-

, ridos· só- em Bombaim. As no

v�s explosões e criln.es em

Ahmed bad resultou em 3 mor
tes e 8 feridos. As autoridade!;!
impuzeram' o toque de' recolher
na área conturbada para dimi
nu,ir o surto de violências. OR
tem, as desordens ti�'ham di
minuído.

RITZ - Hoje 6a fieira ás 7'];2
.horas I

John Wayne - �ila Raines -

Ward Bond - Don Douglas
Elíeabeth Risdon - em:

.

ADORAVEL ü'l1MIGA
Uma queria. mata-to: < ••

Outra queria Ibeija-lo! ...
E ele queria ambasl, . . "

Eis um drama movimentado,
vivido no velho e turbu'ento
oeste! ...

'C�Illsum: - Até 14,anos
No programa: - Carang jla

- DNI. - Metro Jornal
.

AtuaJ idades.
Preços: - 3,00 -- 2,40,

ROXY � Hoje ás 7 ]/2 horas
Bob Hope - Virginía Mayo -

Walter Brennan - Walter
Slezak - em:

,A PRINCESA E O PIRATA

Pomposa produção em tec
nícolor co.m l() esplendído BQb
Hop, ao lado da linda Vírguiía
Mayo, cantando doces e inebri
antes melodias ...
Censura: � Até 14 anos
No programa:
10) - C1ne Jorhal BI1asile�ro

-DNI.

2°) - AV'fntUlát:s na Africa
- (l,esenho.

.

Preço!'!' - 3,00 � 2,40.
.............................

RITZ - DOMINGO:
.

SEM AMOR
----,-�------- ----

Um barctl 8 vela, s:}ante
argen,tina, pera recreio I C;)tlI

lotação para 2 peSStl8S.
'Tr",tar ne�t'" RedlJ(;�o.

............. � ...

O' espião que
traiu' Hitler

Poderiam os Aliados confiar
neste espião germânico que se

ofereceu para servi-los se per
miussern que ele fôsse para a

América do Norte? Seleções
para Setembro relata dramàti
camente como os Estados Uru
dos operavam uma estação de
rádio "inimiga" rio próprio' pais
e como um agente alemão au

xilrou QS Aliados contra os

nazistas -. com um revolver
apontado às suas costas. Com
pre Selecões hoje mesmo,

Também neste novo número?'
NA PISTA DA VERnGEM� A. ra-

rrrosa -pista de'Jn<:l1aná'polls, oe
quase mil Q'JI.IÓm<tr')s. para
corridas de avlomovets, f!' r ào

per uzosa que :-"orrlent,@ um t er co

dos ccncorr entes COOie�',H� cne ...

gar ao fim Lera o r e+ato de

sensações e de6a�tr�� a l')f) km.
por hora - e como ei�a pr()vit,
contnbuiu para é10�r"elç")2I.' ,o �

tos nos automóveis, em bene
ficie de todos nos.

· � .

- O CIViliZADOR' DA SEtV'A"BRASI-
LE1ft. Rondon. o �eneral br a st

Ierro. conseguru multa, vuórras
sern USà( armas Me�nlO cuando
os servagens atiravam-lhe fl-e

chas, éle retrroura-Ihes com

palavras depaz e amizade. Leia
a i>LlOna deste soldado cujas
OU�Ga",,-; exoeutçõe s abr .rarn
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,

,

Nós, os repnesentantss do povo terestadual ; instituiçõ�s de cré-Ii- tervenção, tornarão ao exercício I tores, inclusive industriais, isen��, mente' à indenização das de&;p('�"lS
arusueíro, reunidos, sob a protc- 1,0, càmhio e t.ransferência de Y:l- dos seus cargos as autoridades es- porem, a primeira operação uc feitas com a construção' e para, .,
çao de Deus, em Assembléia Cons- leres para fora do país; taduais afastadas em conseqüên-' pequeno produtor, conJorme o de- conservação e melhoramento de
t.itumte para orgamzar um rcg,- I) - riquezas do subsolo, mine- cia dera, termina a lei estadual: estradas,"
me democrátíco, decretamos e 1)1'0- ração, metalurgia, águas, energia Art. 15 _:_ Compete à União de- V - exportação de mercado, ia,;;' Ant. ,28 - A autonomia dos, mu-

�lUlg�r;n?� . a..,�eg'umte, "'" ,I "ioJt.r iCa� i)lll"',i3tas, caça e 'Pesca; . cretar impostos sôbre: de sua produção para o estr'angei- nicíp ios será' assegurada':
(;ON;:;IU UiyAU DUS E::lIADOS m) _ sislema monetário e mé- I·-- importação de mercador-ias 1'0, até o máximo de 5% àd uolo- I - pela eleição do Prefeito e

UNIlJO::l ,DO BRASIL trioo : título e garantia -dos me-" de procedência estrangeira' rem, vedados quaisquer adicionais, dos vereadores da Càmara Muni-
TíTULO 1 lai,;:', II '_ consumo de merc�dr.rh,,: VI - os atos regulados por lei cipal:

,

Da or�an'i�ação Federai n! ... , naturalização, en��aela e 'TII _ produção, comércio, dis- estadual, os do serviço de sua jus- 11 '_,-' pela administração pró-
'. CA,?lrULü I, expulsão de estrangeiros: trihuíção e consumo, e bem assim liça, e os negócios da sua econo- pr i a, no que concerne ao, seu pe-
Disposições p,,'eltm:mares , o) - emigração e imigração; importação e exportação de Iunr i- mia,

' -cuuar iu(tl;rêsse é,' especialmente:
Ar.'t. 1U - ü� Estados U l1l,dos PJ _ .. condições de capacidnde Iicantes e de combustíveis líquidos §, ,1°,-- o. irnpõsto territorial nãr

'

a) - à decr-etação e-aurécadacão
do Brasil mantem,

,

sob o _regIme p�lJ'<: () exercício elas pr.oflss,jà2 ou gasosos de qualquer or-igem ('\1 incidirá sôbre sítios que não ex- dos ü'tbúWs da sua 'competência e

repI'�SenLatIvo, a, Federação e a ('cnicch-cirmtíficas, e, liberais; natureza, estendendo-se êsse . ieg i- cedam' vinte hectares, quando ne- fr -apticação dás' filias 'rendas:
He,1;ublwa.. q) _ uso dos símbolos nacionais: me, no que Iôr- aplicável, aos mi- les trabalhe só ou com sua famt- ',b,l -;- à organização ,deis 's6rvl-
Iodo o poder ernana rdo povo e l'; - incorporação dos selví00, nerais do país e à energia elétrica: lia, o propr-ietário que não pOSSU'l ços públicos focais.

em seu nome dev�_ ser exercido. las à comunhão nacional. IV -r-" renda e proventos de q'JU1- outro imóvel. S '1° - Poderão ser "nómeados.
§ 1° - A tJmao compreende, ArL 60 - A competência f·�(:('l rl quer natureza;'

-

§ 20 - Os impostos sôbre tram,- pelos Governadores dos "Estados
alem dos Estados, ,o Distrito Fe- para legislar sôbre as matérias l}c V _ transferência de fundos pa- missão de bens corpóreos (Ir e IH) ou dos 'Tep'itÓhos os prefeitos
deral e os Terr-itór-ios, .uL. 50, número XV, letras b, ':, (I, ra o exterior; cabem ao Estado em cUJO terrif,ó- das, capitais, bem como os dos

�,2° � O, 1?jstrito Federal é a t, I�, k, l, o e 'I' não e�clui a legis- VI _. negócios de sua economia, rio se achem situados, municípiü_s onde houver estàu-
capital da União. :a�ao e�;t;ltjllal s.rpletiva 'ou C01l1- atos e instrumentos regulados por § 3° - o. impósto sôbre trans- cias hidrominerais naturais, quan-
Art, 2° - Os Estados podem in- nlornent ar. lei federal.

'

missão causa mortis de bens ín- du beneticiadas pelo Estado OU- pe-
eorporar-se entre .si, subdividir-se

.

Are. 70 -- O Govêrno Fêdf�l':t! § 10 _ São isentos do irnpôsto' corpóreos, inclusive t.Itulus !oi CI'e-
la União.

ou desmet:Jbrar-se para se' anexa- não intervirá nos Estados, salvo: de consumo' os ,artigos que a lei di los, pertence, ainda que a su-j- § 2° - Serão ,nomeadps pelos
rem a onu-os ou formarem novos .i -- paro. manter a integr-idade classificar como o mínimo in lia- cessão se te'nha aberto no e::;i."�Il- Governador-es do Éstado ou dos
Estados, nledl��te voto da.s respec- nacional; 'pensável à habitação, vestuárjo, geiro, ao Estada em cujo tervitó- 'Territórios o prefeitos aos mu
tívas assembLClas le_?IslatIvas, ple- II. -, I F� J'epelir' inv'lsão ""5- ·alimel'tacão e tratamento mérlicc rio os valores da' herança Jo!'e:n lúcípios que a lei fedel'al, median
lHsClto das populaçoes dlre�amen- lrangeira ou a de um Estado em das pessoas de restrita capacida- liquidadOS ou transferidQs aJi'

te parecer do Conselho de Ségu-
te mteressadas e aprovaçao do outro' de econômica. berdeir01l, l'ança Nacional, declarar' bases ou
Congresso Nacional:

. III '_ para pôr têrmo à guerra § 20 _ A tributação ,de que tra·:
'

§ '4° - Os Estados I�ão po'derà() portos miliLal'es :de excepcional
Art. 3° - Os Terri,tórios pod.er�o, civil; ta o inciso III terá a forma de tributar títulos da dívida púhliell importância pua a defe;;a externa

medIant� leI especIal" constItmr- IV - para garantir o livre eXt'I'- impo:>to único, que incidirá sôbre emitidos por outras peStl,)as .iuI'í- do país.
'

se em Egt�do,.' subdIVldu'-se em cicio de qualquer dos poderliS f\S .. cada espécie de produto. Da ,'en- dicas de direito público iute"lltl, Art. 29 - Além da renda que
n,o�os TeeI'ltónos ou volver a pai'- laduais; da resultante 60%, no mínimo" ';f' em limites superiores •• os estal,(\- lhes é atribuida por fprça' dos' pu-
LICIpar dos Estados de que forem V - para assegurar a exel'::çii.,.1 rão entregues aos Estados, ao :!Ii,,- lecidos para as suas propl'ias Jhri- rágl'afos 2° e 4° do artigo 15 \ e
desmembrados, ' I, ele ordem ou decisão judicial; lrito Federal e aos munirfpiüs gações. dos impo�tos que, no l,odO ou' el;.
Art. 4° - O �rasil só recorrerá VI _ para reorganizar as finan- proporcionalmente à sua s'Ul,e!'fí- § 50 - O impô';::u st.lJ:'� \',�lir]áS parte, lhes' forem tl'ansfer'idos ['e-

à guerra se nao couber ou S'3 ças do Estado que, sem motivo de cip.., população, consumo e produ- e consignações será unifol'Jue, �em lo Estado, perteIlc�m prival.iva
malograr, o recurso de

..

arbItra- fÔl'ça maior, suspender por r:1f1is ção, nos têrmos e para os fins distinção de procedência ou des- mente aos municípios os impostos:
p1ent<'! ou Oi:) n��IOs pacdICos de de doi" :mos cOIlse..:tltivos () sw'- consignados em lei federaL tino. I - predial e territorial urbano-
.i:)oll.�çao do c0l11l1to, regulados por viço da sua dívida externa fuu'1<», § 30 _ A União poderá tributar § 60 - Em casos ,excepcionais, Ir - 'de licflnça; �
órgao , mteI'nacIo,n?-1 ele seg'UI,;u1" da; _ li renda das obrigaç.ães da d{\'ida o Senado Federal poderá auto!'i-

. 111 - de industrias e profissões;
ça, de que partICIpe; .e em 1.'11."0 VII _ vara as<;eJ/:urar a ob'3'Jr- pública ,estadual ou mu'nicipal, os zal' o aumento, pOI' determin'lrJo IV - sôbre diversões públ:'Jas;
nenhum �ll" empenhara elfol g�lerral vância dos seguintes .prin.cípios: proventos .d?s, ag'entes �o� K'i_!:�: �empo, do impôsto sôbre a expor-

V - sôbre atos da sua üp.ono-
de conqUIsfd" dIreta ou. mdlrda- a)·- forma T'epubl'lcana rerre-: dos e mUCUClpIOS, mas nao 'podera, tacão até o milximo ' de dez pur

mia ou assuntos da sua competl�ll-
mente, por SI ,ou em alIança com Qrrltatlva; fazê-lo em limites superiores aos cento ad valm'em. cia,
.outro Estado,

,._ b) _ independência e harmonia que fixar para as suas pr�,prias Art. 20 � Quando a arrécadação Al't. 30 - Compete à r,ni,ão,
Art. 5° _ Compe�e a Umao: dos poderes; obrigações e para' os proventos estadual de impostos, salvo 'i dO' aos EsLados, ao DistriLo Federal e
I - manter relaçoes com. os Es- c) - temporarjedade das t'l,il'- ,dos seus próprios agentes. impôsto de exportação, exceder em aos municípios c.obral':

tados estra,ngelros e com;.. eles cc- "ÕElS e.Jpl ivas, limitada a' du:'ução § 40 _ A União entregará [l('f município que nã'o sej'a o' da ('a-
I - conüibuição de melhoria,

lebrar tratados e convençoes; destas à das funções federais co1'- municípios, com exclusão dos dfl pital; o total das relndas loeais �!e quando se verificar valodzà(ção do
II - declarar guerra e fazer' a r'espolldf'nLes; e�tnital. 10% do total que arreca- qualquêr natureza, os EstadO:'; sãc imóvel, em consequência ele obras

paz; , d) .- proibição da reeleiçüo de dat' do' impôsto de que trata o n, obrigados a dar,-lhe, anualmente públicas;
III - decretar, pro��ogar, e SllS- govf;rn�H:lcres e prefeitos. pal':t o IV, feita a distribuiçã(, em pa,'te3 30% elo excesso ari:ecadado, "

II - taxas; •

pender o estado de SILl?;, período imediato; j\\,U:l.is e aplicada pelo meno? m�- Art. 21 - A Uniao e os Estadc,8 III - quaisquer optras rendas
IV .,,- orgamzar as forças arma- (:) - aulonorria mnnidpil!; tade da importância 'em benefício poderão clecr.etar outros' lributo� que possam provir do exercício

das, a segUl'àllça das fronteiras e a 1') __:. prestação de contas da ad- de, ordem rural.' além dos que lhes são aLrIbclido�, das' suas, atribuÍções e da uliliza-
defesa externa,;

.
A ministra(:ão;.' '§ 50 � Não se compreende nas por esta Constituição, mal)'o ir;�- ção dos seus bens e do seu serviço.

- y - permItIr que forcas e?tt:a:l- g) _ g'arantias do poder judiciá- disrosições do inciso VI os 'ltoS pôsto federal' excluirá o ,];:t,adual Parágrafo único - A conLribui-
gen:�s tranSItem pel? ter�]torlO rio. '.,... iurídicos em, que for�m parte!S p idêntico. Os Estados, farão 3. arce-· ção de' melhol'ja não poderá ser
naCIOnal, ou, por motIvo de g'llf'r- ArL 80 - IA intervenção, SOl á União, os Estados ou os mt:nicí- cadação de tais impostos e, à me- f'xigida em ,limites superior�s à
ra, nele permaneçam tempoclH'ia- decretada por lei federal nos ca!'l'.lS pios, nem os instrum�ntos a que dida que ela se efetuar, entreg;lr'ão despesa realizada, nem ao acr'ós�í-
me:r;te;

"

dos números VI e VII elo ;]_rUgo forem reduzidos êsses ato,s ou 2,0%' do produto, à União e. 10% mo d,e valor, que da obra decolTf']"
. VI.- autOl'lZa�: ,a produr;ã0 e anterior. aqueles cuja tributação seja da aos municípios. para o imóvel benefijíiado.•
fIscaIJzar, o comermo de material Parágrafo único - No ca.,,) do compelAncia estabelecida nos ar�i- Art. 22 - A administraç5,(y

,

fi� Art. 31 - À União, aos Estadr""
de guerra;

,
Tlúm�J'o VII, o ato arguido de ln·· gOR 19.e 29. nanceira, especialmente a 'Jxeen- aos municípios e ao Distrito Fe�

V�I ,-:- supermúender, em, t01'l () constitucioIIali�ade será submeti- § 60 _:. Na iminêncià ou no �,:t�o ção do orçamento, será fiscal i;c,lda deral é vedado:
'

tel'l:If:OI'lO n;:t�wllal, ..
os sflrVIÇe)S de do pelo Procurador Geral da Re- de guerra externa, é lícito à União na União ,.pelo Congí'esso Naciona, I - criar distinções entre bra

p�hcIa mantIma, aerea e de fr'1'J.- pública ao exame do Supremo decretar impostos extraordin:i.rios, com o auxílio do' Tribunal de sileiros, ou preferências em faY,or
teIras;

, .
Tribunal Federal, e, se êste a de- que se não partilharão na fI) "rna Cpntas, e nos Estados e mUl1lCl- de uns contra outros Estados od

. V�II ,- cunhal' e eml.tlr_ moeda e clarar, será de�retada a intpl'\en- do al't. 21, e que deverão suprin',ü'- pios pela forma que fôr estabek- m\micípi08; ,

InstItUlr �anc<?s de emIssao;_ ção, �e gr::rhrlimente. dentro em cinco cida nas, suas ·Constituições.
' II - estabeleéer; subvencionar

IX � fIscalizar as op�rélçoes de Art. 90 - Compete ao Presiden- ..
, anos, contados da data da assina- Parágrafo único � Na elabor'!. ou embaraçar o exerc'Ício de 1'111-

e�ta�ellw!mentos ele crédIto, de �u- le da Repúhlica decretar a mtH- tura da paz. ção orçam'entária se observ;ú'á o Los religiosos;
pltalIzaçao e de seguro; ,vElnção nos casos dos números J a Art. 16 _ Compete ainda à disposto nos arts. 73 a'75. III - ter l'elação dfl aliança ou
X - e�ta�elecer o plano naclO- V do aI'ligo 70. Un,ião dc.cretar os impostos pre- ArL. 23 - Os Estados não i.nter- dependência, com qualquer (mIto

llal de vla(:ao;. § 10 - A decretação dependfll'�: vistos no art. 19, que devam ser virão nos municípios, salvo na',';l ou igreja, sem prejuízo da cola-
XI - .man.ter o se_rvIço posta! e 1 _ no caso do n. V, de rcqui- cobrados pelos Territórios. lhes regularizar' as financ):ts, boração recíproca em prul do in-

o correIO ,aereo naCIOnal; .sição ',do Supremo Tribunal F'::ldf�- Art., 17 _ Á União é vedado de- quando: ...
terêsse coletivo;

XII, - explorar,
_

COnceder o.u ralou, se a ordem ou decisão fr,r cretar' tributos que não sejam a) - se verificar impontua!ida- JV - recusar fé aos documen-
autorIzar a exploraça� <:los se1"',1- da justiça eleitoral, de' r,�qulsÍt;ão uniformes em todo o território na- de no serviço (IA p,mnréstimo g<l_ tos- públicos;

,

,

,

(,los
_

de telés:rã:fo,. de _radIOcomum- do Trib\lnal Superior R1eit,oral; cional, OH que importem distmção rantido pelo' E8" ...�_� .,
V - lanç;llr impósCo sôbre:

caça0, ,. de raclIodlfusao, .de, telef.o- TI '10 �aso do n. IV, de soli- ou preferência para êste Oll '1qlle- b) -' deixarem de pagar, Dor a) - bens, rendas e serviçoS:
ne� mterestadu�tIs e IUterna0�0- eif,ação do Poder Legislativo ou rJo le pósto, em detr,imento de ouho dois anos consecutivos, a sua àívi- um do outro, sem prejuízo, !'oda-
nalS, de nave�açao aérea e de VI�S Rxecutivo, coacto ou impedid'l, (lU de qualauer Estado, da fundada. via, da tributação dos servic'os
férreas que h,guem por�os �aríh- de rflquisição do Supremo T','ihn- Ad. 18 - Caq;. Estado se l'eg'\- Art. 24 - É permi",,,a ao F,s- públicos concedidos, observado' o
mos e fronteIras. naCIOnaIS �m nnJ :Feder::tl, se a coacão fór exer- l'á pela Constituição e pelas !eis tado a cl'íaçã.o de órgão de, assis- disposto no parág1'alo único, d'ês-
transponham os. lumtes estaduaIS; cida contra o Poder Judiciári,), que adotar, respeitados os pl'iTw,i- tência técnica aos municípios. te artigo;

.

XIII - orgamzar d�fesa perr,:'l- § 20 - No segu�ldo caso pr�lV;S- pios estabelecidos nesta Constit,ei- Art.. 25 - A organização adrroi- b) - templos de qualq':!er i)U!-
nente cont�a os �feltos da seca" t.o pelo aJ't. 70, numero II, so no ção, \

nistrativa e a judici�ria do

Distr1-t t?" bens, e s,el:vlç_OS de partIdos 1)0-
õas

_

endemIas ruraIS e das in�n- Estado invasor será decretada a � 10 _ Aos Estados se reSel'V:1m to Federal e dos 'Territ.órios re- IItlcos,. U!stILUlçoes de educação e
daçoes;

, .,
intp.rven�ão. todos os poderes que, implícifa 011 gul'ar-se-ãr> "0'01' lei fecrer.aC 01,_ de assIstencIa SOCIal, desde que as

XIV -' conceder' amstIa; Ar!.', 10 - A não ser nos casos de explicitamente, não lhes sejam Vt'·· servado o disposto no artigo 124. suas rendas sejam aplicadas inte-
XV - l�gl�lar sô?�e: . reqllisic::.ão do S'tmremo Tribunal dados por esta Constituição. Art. 26 - o. Distrito Federal g-ralmente no país para os devidos
a) - dIreIto CIVIl,. comprclal. Federal ou do Tribunal SupP!'io: § 20 _ Os Estados proverão às será administrado por Prefeito fillS;

penal, processual, eleItoral, aero- Eleitoral, o Pl'esidente da Rep''_ neeessidades do seu govêl'no ..l e�!l oe nomeação do Presidente <ia c) - pape'l destinado exdusiva
nál1tico e do trabalho; '" blica (fpcretar:á à inte,rv'ençã,). f1 ,suá administr'ação; mas, em ca30 República, e Câmara eleita pelo l1l�n�e à impressão de ,jornais, pe-
,b) � normas geraIS de dI"eltol Rubmétê-la-á, sem prejuízo da Rua de calamidade pública; a União .povo, com funcões. legislativas. l'IOdICOS e lIvros.

f�nance.Ii'o; de seguro e prev:dên- imeeliata execução, à aprovaç�'t1 d0 j)rr.c;t�T'-lheR-á socorros. � 10 - A nomeação se fará df'- Parágrafo único - ,Os serviçOl![
Cla; SOCIal; de d�fesa e pr.ot.eç<�� �l::l, Congresso NacioTlfJ.l, que se nao e�- § 30 - Mediante acôrdo com ti pois que o Senado FederaÍ houver públicns concedidos não gozam dfl'
!'laude; de regIme pemtenclar'c,:>, tiver funcionando, será convorado União, os Estados poderão encar- dado assentimento ao nome pro- isenção tributária, salvo quando. o
a�segurando-se, ,com a individuu- pxl,J'aol'dinàriament.e ,para ..�SSt' regar funcionários federais da posto pelo Presidente ela Repú- dispuser, o poder competente, ou

Jização da pena, o trabalho e 3 fim. execução de leis e serviços esf:t- lilica. quando, a Uni&o em relação :lOS
edncacão dos sentenciados; Art. 11 - A lei ou o. decreto de duais ou de 'atos e decisões das !l 20 - O Pt'efeito será démi;.;<;í- próprios SBI'viços, a conceder em

r,) - pro.duçã.ó e eonsumo; interveneão fixar"'lhe-á a ampli- suas autoridades; e, i'eclproc::t- vel à,fi ri'ut11.m. lei espepial; lendo em mira intfl-
d) - diretrizes e bases da: I'du- t.nele, a duração e as condiçõe!'i ery) mÉlnte, a União poderá, em lll...tl?- � 30' - üs desembargadores rir rêsse CQmum,

caç'ão nacío�al; que deverá ser executada.. ria da sua COmpetência, cometer a Tribunal de Justiça terão venc,i- Art. .32 - Os Estaflos; o Di<;[.l:i-e) .- reglstros púl)licos' ': jun:.. Art. 12 - Compete 'a'ó Presidf'fi'- funcionários estaduais encargos mentos' não infeJ�iores à IlHj"r Lp Fe,deral e os mummplOS nao.
tas comerciais;' te da RePública tornar efetiva a análogos, provendo às necessárias re:muneração dos magistrados dr pod�r�o' estabel�cer, diferença h:i-
. n, --, yrgani�a{'ão, inskllç,�o, intervenção e, sendo necesi'árk, despesa!'. igual categoria nos Est.ados. butarIa, em J'azao da procedênc1u.
"u:f:H;a e garantIas

_

das políCIas nompar o In,ti:lrventor. Art. 19 ;__ Compete aos Estadol' � 40 - Ao Dist.rito Federal r,a� ent l'e bens de qualquer naLu1"('�''l.
1t\Jhtares e c'Oudlçoes geran; da Art. 13 - Nos casos enumerados decretar imPostos sóbre: bem os mesmos impost.os atribl1i- Art. 33 - É defeso aos Estados
sua. utilização pelo Gov��no !3de- uc! 'art. �O, n. VII, observado, () I - propriedade territorial, ex- 'dos poi' 'esta Const.ituição aos Es- e aos lVunicípios con,trair empl'és-
r�l n0;; rasos de mobIhzaçao Oli' dispost.o no art. 80, parágrafo llD1- ceto a urbana' tados e aos municípios, timo' externo sem prévia autoriza-
de guerra:

, _
C0, o Congresso Nacional se limita-

'

,II - transu'Jissão de proprit�dà- ArL 27 - É' vedado' à União. aof, ção do Senado Federal.
g) - df':"apropl'l;icaO; rá a suspender a execução do ato d,e causa mortis; Est.ados, aos municípios e ao 'Dis- 'Art. 34 - .r�cluem-se ,_entre I}�

li) - requisições civis e milih- arguirlo de inconstitucional'(j<Jr1p, III - transmissão de proPl:iedr..- trito Federal' estabelecer limita- bens do domIllw da Umao:
res em tempo de guerra; se- ef'lsa mepida bas.tar para o 1'1'\8- .de imobiliária inter vivos e 1"ua ções ao tráfego de qualquer nafn- I -, os lagos e quaisquer cor-

,i) - regime dos portos e da P..a- tabelflcimento da normalidade no incorporação ao capital das s(lcie- .reza 1301' meio 'de ,impostos inte- rentes de água, em terrenos do-
vegação. de cabotagem; Estado. •

dades; restaduais ou intermunicipais, seu ,domínio, ou que banhem �nis
,i) -- tráfego �nterestad.uaI;. Arf.. 14 - Cessado's os tno�iv<,� ,IV - vendas e consigna!:ões ()ff:_ ressalvada a cobrancã 'de per!:1Il',) de "um Estado, sirvam de limite
1:.) comércIO exterlOr t: In·,' que houverem determinado a in- tuadas por comerciantes e produ- ou de taxas destinadas exclusiva- com ontros países ou se estendam
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subsídio serão fixados no fim do cento e cinqüenta mil habitantes, II - autorizar o 'Presidente ctn Art. 73 - O orçamento s�rá· Ir>
cada legislatura. até vinte deputados, e além ó·!t\:iS·} República a declarar guerra e . n uno, incorporando-se à rec8lt<i � r

ArL 48 .- Nenhum deputado ou limite um para cada duzentos ._ fazer a paz; obrigatoriamente, tôdas as rer.da��
países; senador poderá: cinqüenta mil habitantes. III - autorizar o Presidente da e suprimentos de ruudos e ín,;
no- a porção de terras devolu- I - desde a expedição do dtplo .. · S 1° - Cada Território terá 1l!YJ República a permitir que 1'ôrca� cluindo-se discriminadamente nll!.\

. tas que fôr indispensável para dp- ma: . deputado � será de sete deputados est.rangei ras transitem pelo terri- despesa as dotações necessárias ao'
fesa das fronteiras, fortif'icacões. a) - celebrar contrato com J:H�S- o número mínimo por. Estado e tório do País ou, por motivo de custeio de lodos os serviços uú-.
construções militares e estradar soa jurídica de dir-eito público pelo Drst rito Federal, guerra, nele permaneçam tempo- blicos,

.

de ferro. inclusive entidade autárquica nu § 2° - Não poderá ser recl'lzicla r�ll'iamenLe;'
.

'§ 1° - A lei de orçamento nã(}.•
Art. 35 - Incluem-se entre o>' sociedade de economia mista, �nl- ,a representação já fixada.

.

1V '"' aprovar ou suspender a conterá dispositivo estranho à.
bens. do domínio estadual os lav,o� \'0 quaorío o contr-ato obedecer a Art, 59 - Compete pr-ivativa- intervenção federal, quando de- previsão da receita e à fixação ,i..
e rios em terrenos do mesmo do- norrnas.. uni íot-mes: mente' u Câmara dos Deputados: cretada pelo Presidente da Repú- despesa para os serviços anter-ior;
mínio e os que têm a sua nasceu- b) - aceitar nem exercer cu- i - a do(d'l,r!>�ão, pelo voto ria blica; mente criados. Não se incIG'�;Th,
te e foz. dent.ro das fronteiras do missão .)U ernnrêgo 1'P'f11l1nerado mainria absoíut.. do" Stltlh .aem- V - conceder anistia; nesta proibição:
Estado. de, pessoa jurídica de direito P'I_ U1:US,. da p1'oceOÚ�cla ou. nnpr .ce- VI - aprovar as resoluções das 1 - a autorização para aber!ura.
Art. 36 - São poderes da i_Tniãn blico, inclusive enlirlade autárqui- uenc.a da acusaçao contra' o 1'l'e- assembléias legislativas estaduais de créditos suplementares e ope-·

o Legislativo, o Executivo e o JIl- ca, soci.edade de economia ndsla I sidente lia Hepúnlica, nos E�.·mo� sôbre a incorporação, subdiví-ã i- I·U rações de crédito por antecipaçii!),
diciár-io, independentes e harrnó- 0U emf)J"\l':l ooncessionár ía (h (lu "J"L, su, e contra \)S 1l1111!.S', ",' desruemtnamento dos Estados" da receita;
nicos entre sí.,

.

serviços' públicos. _
de Estado nos crimes conexos com

"

Vil ".� autor-izar o Presidel,'t.� '� ':'U, � .a apticação de saldo e o-

§ iO - O cidadão investido na II _ desde a posse: o)sl cio Pi"'esi�e�Le dá Hepúbl ica:
.

o Vice-Presidente da Répúbli.c; : modo de cobrir o deficit.
função de um dêles não poderá a) _ exercer função rernuner a-

1 - a miciatíva da loma?�. ne se ausentarem do 'país; § 2° - O orçamento da des!}p.s,'L
exercer a de outro, salvo as ,.)(('(,_ da nem ser' proprietário ou dire- cont�s do Presidente da H.epur"lf'fl "ln - autorizar a alJl'l·tLLn d .. dividir-se-á em duas partes: uma.

cões consignadas nesta Const.i-t·'i- tor de emprêsa que goze -de tuvor �edla�te � designação
�
de C?rr; is- crédito, a realização das suas O[li'· fixa, que não poderá ser alter'lia

cão.
.

decJrrente de contrato" com pes-
sao ,�sp�clal, quando nao \':' ... ll: rações e dS emissões de curso Ir.r- senão em virtude de lei antermr-

§ ZO - É vedado a qualquer rios soa jurídica de direito público: a�rel;elltadas ao Oongresso Na�.lO- çado ; outra variável, que' obedecerá ao·
Poderes, delegar as suas atribui':' b) _ ocupar cargo público' <lo

nal dentro de ses�enta dias apos li IX - julgar as contas do Prc- rigorosa especialização.
cões. .,.

. abertura da sessao legislativa . sidente da República; Art. 74 - Se o orçamento nã().
CAPíTULO TI

qua .possa se,r ?emlt,ldo ad nutun., SECÇÃO III
.

X - fixar a ajuda de custo o tiver sido enviado à sanção até 30
. () t:-:- exe�celf �UtI� m�n�at� le- Do Senado Feder'ul subsídio dos membros do Con- de novembro, prorrogar-se-á para:

Do Poder Leçislat.ino ���i�� 0�1 :>eJa e era, es a ua; ou Al't� 60 - O Senado Federal gresso Nacional, bem como os do o exercício seguinte o que estava,
SECÇÃO I

d)
. >

troei
. compoe-se de representantes dos Presidente e, do Vice-Pl'esid'l'lte em vig·or. ,

Disposiçõ�� preliminares �. pa �ocll1ar ?au.sa I:r,ntül Estados e do Distrito Federal elei� ,da República; Art. 75 - São vedados o esl(>l'_
Art. 3.7 - O Poder Legislal.l·vo

pps:;ua Jll1'ídlC?- de �lrelto publulo tos segunde) o princípio a! 'il' _
Xl - mudar LemIlOl'àl'iament.e '1 no de verbas, a concessão de cré-

é
- § 1° - A..mfracao do disposto "

. m J01 .. ::l
exerCIdo pelo Congresso Nacio- t I"

110. sua sede. ditos ilimitado's e ·sem autorizaçãOq
na I, que se compõe da Câmara dós

nes e _ar :lg"O, ,aSSIm �omo a falta. § 1° - Cada Estado e be . SECÇAO V legislativa e abertura de crédit ....
D t d d

sem �ICença, as sessoes, por mais sim o Di l'i.
.:J. ., n; a�: .

I
",.

e.Á�t.a3�s� AO e�:i���op!�e:;!�u_ de seIs mese� consecutivos, impo:-- três senad�\'e�o Federal, elegera
ArL 67 _ fafn;���t.iva das leis. es��;:grafo único _ A abert.ura

tados e senadores far-se-á sin.'u)-
t.am pe,rda do mandato, dec!at'ada § 20 - O �andaló d . ,., ressalvados os casos de compptên"': de crédito extraordinário só izepO<,

tâ
• pela Camara a que pertencer o .

d'
. e SOllil., ..or >J .....

neamente em todo o país. d
sera e OltO anos cia exclusiva, cabe ao PresidentE adn:itida I?or necessidade urgent&-

Parágrafo único _ São eondi- eputad?_ ou senador, med-i:t'll.e § 3° - A l'epr'esenLa�ão de ca"': da República e a qualqóer r;,,�m- ou lmprevlsta, em caso de calamÍ"-'
ções de elegibilidade: provoc�çao de qualquer

_

dos seus da Estado e a do Distrito FedeI':]) bro ou comissão da Câmara do� dade pública, comoção intestina
I - para o Congresso Nacion'll.

me'l1bros ou representaça0 do('.u- renoval'-se-ão de quatr
.

Deputados e do Senado Federal. ou g·uerra.
ser brasileiro (art. 129, ns, I e II): :rertada d� pa�tid� d

políti�, .

ou tI'O anos, a!tCl'l1adamen�e, e;61'q�� § jO - Cabe à Câmara dos Di"'- Art. 76 - O Tribunal de Contas
e estar ·no exercício dos dirp.itós·

o rocura 01' e�a. a Republ.�('a. e por dois têl'ços. putados e ao presidente da Re- tem a sua sede na Capital da Re-
políticos; § ZO - Perdera, Igualmente, o § 4°· - Substituirá o senador ou pública a iniciativa da lei de fi. pública e jurisdição em todo 01
II - Para a Câmara dos hr.". m3:ndato, o �eputado

.

ou senador suceder-Ihe-á nos têrmos do ac- xação das fôrças armadas' e de território nacional.
putados, ser maior de vinte e um

cUJO pror.edlme�to ,seJa reputado Ligo 53, o seu suplente com pi tôdas as leis sÔbre matéria fin,lll- § 1° - Os Ministros do TribunaE
anos; pelo bvot0 de dOIS terços dos seus eleito' "e ceira. de Contas serão nomead'os pI'lo,
III - .Para o Senado Fed�/al, �em ros. incompatível com o de- ArL' 61 � O Vice-Presidenl e da § 2°' - Ressalvada a comp,�tên- Presidente da República, depois rte

ser maior d� 35 anos,
coro da Câmar� a que.�erten,�nr. República iJxel'cerá as Junções de cia da Câmara dos Deputados e a aprovação da escolha pelo Senado

Art. 39 - O Congresso Nacin-
Art. 49 -.E permltJdo .a� o�- presidente do Senado Federa f Oll- do SeBado Federa·l, assim como :1 FéderaJ, e terão' os mesmos 1:lfrei-

nal reunir-se-á na Capital da Re-
putado ou �enador, com preVIa II- de ·só terá voto de qualidacle. dos tl'ibmiais federais, no qut' tos, garal1tias, prerrogativas e ven-

pública, a 15 de março de cada cenqa da Camar.a � que. pert�i1�a, ArL. 62 - Compete privaLi\':t- concerne aos r�spectivos servielS cirrientos dos juízes dos Tribunais
ano, e funcionará até 15 de dezem- desemp�nhar mls.sao. ,dlplomaLlCa mente ao Senado Federal julgar o administrativos, compele exdll�:- Federais de Recursos.
bro. .de carater transltórlO,. bem CJn10 Presidente da República nos c.ri- vamente ao Presidente da R'lnt"- § 2° - O Tribunal de Contas;
Pal'ágrafo único - O Congresso �artJCJpar, no es�ra�gelro, ,de C<1:-1- ·mes de r,esponsabi1ii:1ade, bem co- )jlira a iniciativa d::!!': lois que ct'Í,�m exercerá as mesmas atribuicõeS"

Nacional só poderá ser convO�'1rio ��f���!'is conferenCIas e mj""ôei: mo. os ministros de Estado, [lu� emprêgos em serviços existcmlps. dos tribunais judiciários constan
extraordinàriamente pelo Presi-' crImes da mesma naLureza coue- amnenLem vencimentos ou m.Jdifi- tes do art. 97, bem como terá qua-
dente da República ou por inícia- Art. 50 - Enquanto 'durar o xos com os do Presidente da Re- quem, no decurso de cada leg'isla·· dro próprio para o seu pessoal.
tiva de um têrço de uma 'das Ci- mand�to, 0..run?io�ário público; (lU J?úbliça e bem assim processar 'e tura, a lei .de fixação das J01'ORS Art. 77 - Compete ao Trihnm>L
maras.

,. 0_mlhtar, fICara afastado da;; ('1Il- 1�li�ar os ministros do Supl'e:no ai'madas. de Contas:
. Art. 40 - A cada uma das c;\- çoes cio �eu cargo, ou pôsto, c�n- l.rlbunal Fed,:ra.l e o ProcuradOl § 3° � A discussão dos proj{\�os I - acompanhar e fiscaliza:, rli-

.

maras compete disIíur, em Regi- tando-se-lhe tempo_. de serv'('C Geral da RepublIca, nós crimes de de lei de iniciativa do Presidente retamente, ou por delegações cria-
mento Interno, 'sÔbre a sua pró- apenas para promoçao ·por anti- responsabilidade. da República terá início na Câ· das por lei, a execução do orça"':
pria organização e polícia e SÔI:("f gllidade, aposentadoria, reSel'\.il ou § 1° - Quando funcional' como 11lara dos Deputados. mento;
a criação e provimento de carg'o�.

reforma. 'fl'ibunal de Justiça, o Senado Fe- Art. 68 -O projeto de lei a(!I)- II - julgar privativament.e as�

Parágrafo único - Na CUD.sti- Art. 51 :- O deputado' ou SI:'l1:J- deral será dil'ig'ido pelo Presidente Lado numa das Câmaras, será re- contas dos responsáveis por di-
tuição das comissões, assegur'::e'-

dor mvestldo na função de rpjI:is- do Supremo Tl'ibunal Federal. visto pela outra, que aproyawlc.··o, nheiros e outros bens públicos, al'- ..

se-á, tanto quanto possível, a 1'C-
Iro de Es[ado, interventor ':'ede:'al § 2° - O Senado. Federal f:Ô o emliará à sanção. sim como as dos administraoores-.

presentação proporcional dos par-
ou secretário de Estado, não per'de proferirá sentença pelo voto dE Parágrafo único - A rO',);;ao das entidades autárquicas:

tidos nacionais que participoH' da o mandato. dois têrços dos seus membros. será discutida e votada num ;;;ó III - julgar da legalidade do�
respectiva Câmal'a. Art. 52 - No caso do artig.:J an- § 3° L Não poderá o Senac!o Fe- turno. contratos e das aposentadorias, re-
Art. 41 - A Câmara dos D.,nn- tecedente e �o de licença, se (l prl'- de�'al Impor outra pena que n50 ArL. 69 - Se o projeto de uma formas- e pensões.

ta,dos é" o Senado Federal, sob' a m!Í.Jl' o Reg'Lmellto Interno, ou de seja a da perda do cargo e a d:1 Câmara fôr emendado na
.

outra, § 1° - Os contratos que, nor

direção (la mesa dêste, re\lUlr-s�- v<;tga de deputado ou senado!', se·· proib�ção de exercer outro, sem volverá à primeira a fim d<:l Si' I qualquer modo, interessarem' ;i.
ão em sessão conjunta para:

ra convocado o respecLivo sliplen- prejuízo da ação da justiça ordi- p!'onuncial' acêrca
_

da modificaçiiu, rec�ita ou � desjJesíl'. só se rep.u-·
I _. inaugurar a sessão legi.�!a- te. nál'ia. aprovando-a ou nao. , ·ta1'ao perfeitos depOIS de regls-·

tiva; Parágrafo �nico - Se o caso fôr f\rt. 63, - Também compete pri- Parágrafo único - Nos têrmos trados pelo 'Tribnnal. A recusa n.a:
II ---, elaborar o regiment.� eo· de v.aga e n�o hou:ver suplenl,i', o vatlvamente ao Senado Fedel'éJ,l: da· voLação final, será o projnLt' registro s"usppnderá a execuçào rlo

mum; preSIdente .da Câmara intere'Osa· I - aprovar, mediante vaLo se- mannado à sanção. contrato até que se pronuncie a

III - receDer o compromiS30 do da comunicará o fato ao Tribun:ll ereto, a nomeação de magistl'udo,o Art. 70 - Nos casos do arL 66. CongTesso Nacional.
Presidente e' o do Vice-Presirl"ute S.uperior EI�itoral para pro"\- ldcn- n.os e�sos estabelecidos peia Cons� a. Câmal:a onde se concluir a \'0- § 2° - Será sujeito ao regis!.: 0"
da. Repúblicà; Clar a elelçao, salvo se fallaci'P') tJtmçao, e bem assim a do Pl'ocn- tação de um projeto enviá-lo-á ao no Tribunal ele Contas, prévio oa'

IV - déliberar sÔbre, o vet.o. menos de nove meses para o têl'- rador Geral da República, dos Mi- Pre.sidrnle da República,' (!\10 posterior, confoi'me a lei o deter-·
Art. 42 - Em cada uma daE mo do período. O deputado ou s(�- nisll'os cio Tribunal de Contas ele aquiescf'ndo. o sancionará. minar, qualquer ato de admi.r.is

Câmaras, salvo disposição constl- nador eleito para a vaga exerr:el';.1 Prefeito do DisU'üo Federal e' .-10.0 .� ,tO - Decorrido decênrL). () tração pública, de que resulte'
tucional em contrário, as deliberfl- o mandato pelo tempo q�!e ,:LP chefes de missão diplomática �lr silpncio cIo Presidente da Rf'J)i"ll,]i- � obrigação de pagamento pelo Tf'-

'ções serão tomadas por maiori'l rir. substituido faltava para comple- caráter permanente. ca importa sanção. SaUl'o Nacional ou por conta cIt'lstf':-
votos, presente a maioria absoluta [ar o seu. II - auLorizar os cn"ipréstimof � 2° - Se o Presidente da lle- § 3° - Em qualquer caso, are":'"
dos seus membros. ...

.

ArL 53 - A Câmara dos Depu- externos dos EsLados, do' DisLli['c púhlica julgar o projeto, no tndo cusa do registro, por falta de sa1-
Art. 4.3 - O voto será seCl'et0 na� Lados � o Sf'n.ado Federal criarão.· .Federal, e dos municípios. •

ou ('m parte, inconstiLuci0n:11 0'1 do no crédito, ou p.or imputação>
eleições e nos casos estabele0jdo� comlssoes de mquénto sôb1'(, f<1�o Art. 64 - Incumbe ao Senado cont.r:ário aos interêsses naciocn ;<;. d crédito impróprio, terá ca"át�r
nos arts. 70, § 2°, 66, JX, 45, 211 detcrmina?o, sempre que o rWjlltl- Federal suspender a execução, ;;c vetá-lo-á. total Oll parcialm.'�rlL,.�, proibitivo. Quando a· recusa tivf'�
e 214. l'er UI?-il tel'ç� dos seus memb�os. todo ou em parte, de leis ou dec:'e- denl.ro de dez dias úteis, contad,J I

outro fundamenLo, a qespêsa t10-
Art. 44 - Os depuLados e os se-

_

ParagTafo UlllCO - Na org�mlza· tos declarados inconstitucionai", do em que o receber, e comnlii".I1- derá efetuar-se após despacho 00<'

nSldores são invioláveis, no 0xrr- çao ?�s�as comissõ�s se obse '.ntl"� POI.' decisão definitiva do Supre�Do rá. Ilessf' mesmo prazo,. à C;tma-I Presidente da República, regis',ra)
cício do seu mandato, por suas qpi- o cl:1terlO estabeleCIdo no pará�Ta- Tl'lbunal Fe<ieral. c ra onele êle se houver iniciado, o� sob reserva do Tribunal de Con�'lS'
lliões, palavras e votos. fo umco do art. 40. sl;cçxo IV molivos· do veto. Se a sanção fÔê e recurso ex-officio para o Con-

--.. Art. 45 - Desde a expedição do Art. 54 - Os ministros de E,,- Das aij'ibuições do Podej' negada quando estiver finda ::t I gresso Nacional. '

diploma, até a inauguração da )0- tado sfw obrigados a comparecf'l' Legislativo ses'são Jegislatiya, o Presidente ri:=! § 4° - O Tribunal de ContaS"�
gislatura seguinte, bs membros de !lf'rante a Câmara dos Depuhdo,;. ArL .65 - Compete privabvit- Rf'pública puhlicará o veLo ql�(, dará paI'ecer prévio, no praza de
Congresso Nacional não P()(['�T"'íú o Senado, .Fe_deral ou qnalque.' das mente ao Congresso Nacional: houvpr oposto.

.

sessenta dias, sÔbre as contas qu�
Aer prêsos nem processados (:ri- suas CO�lssoes, quando uma OLl I - volar o orçamento; . § 3° - Comunicado o veto ao o Presidente da .República deverá:'

.
minalmente sem prévia l;cenc:a de ontea Camara o convocar parR, TI - votar os tributos própri0S Presidente do Senado Federal, ês- prestar, anualmenl�e, ao Conl.)rei"-
sua Câmara, salvo em flagrante pessoalmente" prestar informat;íjc,� da União e regular a arrecadaC'ão Le convociJ,rá as du.as Câmaras p.'t- so Nacional. Se elas não foreJJ1>"
de crime inafiançável. ac?r?a de assunto �a sua pasta e a distribuição das sua ,ren !a�: ra, em sessão .conjunta, dêlf' 00- enviadas no prazo da lei, comnni- ..

§ 1° - Nesse caso, a autorida- prevla;nente ?e�ermlIlado. .TIl - dis)Jvr sôbre a dívida 11Ú- nhe"Cel'em, considel'ando-'se aprú- cará o fato ao Congresso Naeio-
de processante remeterá os lIut.os Paragrafo umco - A faIta clf' bllca federal e ós meios de solvê- vado o pro.rel,o que obtive]' o vo- nal, para os fins de direito, anre
dentro de 48 horas, à. Câmara res- ?omp�re��me�lto do mi?istro, "eUl Ia;. to de aois t.êrr.os dos represenln,n- sentando-lhe, num ou noutro' Ca-
pe�tIva, para q.ue resolv� sôbre ii I JUstlflc.ayRo, Importa

c1'1me d,� J'(;'.�- IV - !ln!!r, por. lei es[prial, tes. presentes..Neste caso Stll'�. 'l so, n�inucio.so relat�.rio do exercf-·
prloao, e autonze, ou nao, a foT'- ponsabllldade. . c!!rgos publJCos e fIxar os r.::l"3!)ec- projeto f'nvrado, para pron.nl�- cio fmanC(llro t.ermmado.

• marão da culpa. ArL 55 - k. Câmara dos DeplJ- tlVOS vencimentos, assim como ex- çã.o, ao Presiclente da Repúbli�ll. CAPíTULO III
� 20 - A Câmara interessl'.da ,tados e o Senado Fedel'al. :tssim ting'ui-Ios; � 4° - Se a lei não fÔr prQrrJui- Do Poder Exewtivo

de}.iberal·á sempre por ma it)ria como a suas comissões designarq'" V - votar a lei de fixação da� gada derítro' de 48 horas, pelo l'�'e- SECÇÃO T
absoluta de seus membros. dia e hora Rara ouvir o ministro fôrças armadas, para o tempo df' sidente da Rrpública. nos caso;; do>, Do P1'esidente e do Vice-Presidente'
ArL !!6 ...:.... Os deputados e sen:l- de Estado sôbre esclareéimunlo.; paz: pará.grafos 1° fl 3°, o PresiJfln.f,f da Rerní,blicrr.

dores, flue!' civis, quer militar'::ls. �rne lhes queira prestar ou a�êre1 VI - transferir t('mporilriam('n� do Se'nadci a promulgará, e se êp.l(' Arf.. 78 - O Poder Executivo €-
não noclerão ,ser inrorporac)os às d�vid.{>I:lCias legislativas que te 'a sede do Govêrno Federal; não () fizer em jg-ual prazo, fa-lo-ú exercido pelo Presidente da P,é'-
fôrças armadas, senão em tempo deseJe sO)lCItar. VTI - resolver. sôbre limites d.:J o Vice-P1·esi.dente cio Senado. pública.
dfl 'gllf'lTa, e mediante licença de

A
.SECÇÃO II território nacional; Art.. 71 - Nos casos do art. fl6, Ar f,. 79 ...:_ Substitui o PresideLte,..

S11a Câmara, ficando então ,>ujei- Da Camara dos Deputado"
.

VIU - legislar, ressalvad l o considerm· se-á, com a votar.ii.o fi- no cn«o do imppdimento. e 811--

to� à legislação militar. Art. :56 -=- A Câmara dos U'�Jn- rllSPOStO no artigo seguinte, ;,;úbrp nal, encerrada a elaboração da cede-lhe, no de vaga. o Vice-Pre-
Art. 47 - Os depufados e Sf)T1.ft- tados .compoe.-se de representa!ltes bens do do.mínio federal e sóbr" lfli. qUfl spd prom'ulgada pelo Prc'- sidente da República.

dores vencerão, anualmente, sub- do povo, eleItos segundo o slst.e- tôdas as matérias da competência sidente do Senado. � 10 - Em caso de impediJY,.:m
�írli"'f; igual e terão igual ajud.a. de ma de representaçãC? p�oporcronal da União. ArL 72 - Os projetos de lei I'P- to ou vaga, do Presidente e do Vi-
custo. pelos Estados! �e!.o DIstrItO Federal A�t. 66 - É da competência RX- ieif.aclos ou não sancionados só sr ce-Presidf'nte da República, serão

§ 1° - O subsídio será dividido· e pelos Terntol'los. cluslva do Congresso Nacional: poderão renovar na mesma sessftc sucessivamente chamados ao p.""I:er-

Rm duas pflrtes: uma fixa, que Art. 57 - Cada legislatuI't, dil', I - resolver definitivament.e Jegli:;laLiva, mediante proposta da círio da nrpsirlrncin o Presidente
f<" nagará n0 dp(mrso elo ano, e rará qllatro anos. sôbre os tratados e convenções ('P.- maioria ahsoluta dos membros de da Câmara dos Deputados. o Vi:?p-
outra variável, correspo.ndente ao Art. 58 - O· número de depu.ta- lebrados com os Estados esf,,'an- qualquer das Câmaras. Presidente rln Senado Federal e o-

c0n-marecimento. I dos será fixado por lei, em prof)'lT':' geiros pelo. Presidente da Repú- SECÇÃO VI Presidpnte do Supremo Tribunai'
� 2° - A ajuda de custo l" o ção que não exceda um para cadr: blica;

.

Df(, 'elabr!'roção dos orçamentos Federal.

a. território estrangeiro: e bem
assim as rlhas fluviais e lacustres
nas zonas limítrofes com outros

�
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,§ 20. - Vag�I1dº os .cargos fie I e solicitaudo-Ihe as, providênc ias I ços
dos juizes eí'etivos do tr ihuna

I
upremo 11 una

-

d
- -'

t ' '- S 10 _ Êsse fôro especial po era

.Presidente � Vice,-Pl'esi�ente da

I que julgar necessária,s; , super-ior compet�n��; ,�) - a execuçao as �en.eni:t' estender-se aos civis em casos ex-

.República, íar-se-á eleição s�ssen- XIX -'- conceder indulte e co- III - irredutíbilidade do� ven- ,nas, causas da sua competencral� a- pressos na lei, tendo em vista a re-

ta dias depois de, aberta a últíma '

r:rm!ar penas" com audiência dos cimentos. que toda.vla, f'icarâo su- grnarra, sendo facultada au�e ill�e- pressão de crimes �ontra a segu-
vaga. �e as vagas ocorrerem {la orgaos instituidos em lei. I jeitos aos impostos gel'f�l�. ,çao, de a�os proc�s��als f. J

_ rança exLerlla do pais ou contra as

.scgunda meLade �o ,período gover- SE.qCÃ._O III
,

' '§ 1° ":', A aposentadoria sera rIO, ,ou � outr_:o rr una "

ra ínstituições militares,
,

narnental, a' eleição para ambos os Da responsabilidade do Presidente compulsória aos setenta anos de k) - àS, aç?es. rescisór-ias cont
§ 20 _ A lei regulará a apl ica-

.cargos será feita trinta dias de1!�:J:; ,da República idade OLr ')01' invall�ez comprova- os seus ,:,co�,d�os, -dí s , ção das penas da legislação militar
".da última vaga pelo Congresso l'iU- Art. 88 - O Presidente da Re- da, e tacultatíva apos tr-inta anos ,I[ - julgai em recurso OI ma

em tempo de guerra .

.cional na forma esLabelecida em pública elepois que' a Câmara dos de, serviço público, contados na no: SECÇÃO V
.Jei. Er'n qualquer dos casos os f�lel- Deputados, pelo voto da maioria forma da lei, a) '1 �s man�ado,� ge ,�e�"rani; Dos juízes e triblmais eleit?rais
.tos deverão completar o perto Io absoluta dos seus membros decla- § 2° - A aposentadoria, em � O,S la e�s-�OIpUS e?1 I o,s f Art. 109 _ Os órgãos da just ica
.uos seus antecessores, rar procedente a acusação, será qualquer caso, será decretada com última instância pelos trlbunal�, 0.- eleitoral SdO:

Art. 80 - São condições de e�e- submetido li julgamento perante o vencimentoa integr-ais. caIS, �e�el'als quando denegatór ia a
I _ Tribunàl �uperior Eleitoral;

".gibilidade para PresidenLe e VICP- Supremo Tribunal Federal nos cri- § 3° - A vitaliciedade não se declsa�, d idíd '

r II _ Tribunais Regionais Eleito-
..i"residenLe da República: mes comuns, ou perante o Senado estenderá obrigatóriarnentc aos, �l - ai> causas eCI I as ?O rais;

,

"I -- ser brasileiro nato (art. Federal, nos de responsabilidade, 'Ju ízes. com funções I imitadas ao ju izes locais, fundadas em contr ato
HI _ Juntas eleitorais:

,129, I e II); Parágraín único' - Declarada a preparo -tos processos e a substi- ou trata9os_entre Estado esti-ange.i-
IV _ J'uízes eleitorais.

,

,

,II - estar no exercício dos di- procedência da acusação, ficará o tuição "de juízes julgadores. Ser- 1'0 e ?- ?l1luo: aSSIm como as em Art. 110 _ O Tribunal S�perlOr
,:'l'eitos po.ü.ícos; Presidente da' República suspenso .lhes-á assegurada, entretanto, que i OI em partes um Estado es-

Eleitoral com sede na Cap ital da
III - ser maior de trinLa <::! cin- das suas funções, após dez anos de contínuo exerci- trangeiro e pessoa domicil iada no Repú.�lic�, compor-se-á:

.coanos. Al'L 89 - São crimes de res- cio no cargo, paIs;"" ' I _ mediante eleição em escru-
Art. 81 - O PresidenLe e o VICt;- ponsab ilidade os atos do Presiden- Art. 96 - �;; vedado ao juiz:, c) - os "cl':mes polltlCoS;." ínio secreto:,

'

,

,:Presidente da República serão clei, te da República, que atentarem I � exercei', ainda que em ,llS- IJ.1:- julgai em Iecu,rso extI1l;0r- a) _ de dois juízes esoclhidos
tos, símultàneamente em todo o contra a Constituição Fedcral e, p�mibi,lidade, qualquer out�:.-., fun- d,marlO, as c�us,as �eCldldas ,em 1I1l1� pelo Supremo 'I'r ibunal Federal,
País cento e vinte dias antes do especialmente, contra: çao púhlica, salvo o magistér-io se- cu, ou última ,1�stanCJa pOI outros

dentre os seus mimstros;
,;término do per-íodo presidencial. I - a existência da União; cL1l1"d�rio C' super-ior, bem, como a::i Ll'lbuna�s O�l JUIzes:

,_ ,
'r

• b) _ de dois juízes escolhidos
ArL. 82 - O Presidente e o ViCJ- II - o livre exercício do 1:>0- funçoes pj evistas nesta Coustitui - u) - quando a declsa�, for L ,n- elo Tribunal Federal de Recursos,

.Presidente da República exercerão der Legislativo ou do Podf'!' Jt:,. ção, sob pena de perda Cio cargo tI�al'la a dIS�OSItIV� da 1..<0nst�tUl- dentre os seus juízes;
,

"Oe cargo paI' cinco anos, diciário, assim como dos poderes judiciário; çao, �u a leb a de ti atado ou leI fe-
-o) _ e ele um juiz pelo Tl'lbunal

Art: 83 - O PresidenLe e o Vice- constitucionais dos Estados; II - l'ecebe�' percentagens, sob cleral,
"e Apelação do Distrito Federal

,PresidenLe da RepúlJlica tomarão III � o exercício dos direitos qualquer pretexLo, nas causas su- b) -:- quando se questIOnar sobre dentrE' os seUs desembargadoi'f'�.
posse em sessão do Congl'esso Na- pillíqcos, individuais e sociais; jeitas a :;eu despacho e julgamen- a v�lIcIaele ,d';l: leI feder�l_ em fa�e II _ por nomeação do Presiden-
::cional· ou, se êste não estiver reu- IV - a segurança in terna do to; d� ConstItLllçao, e � d�CIS�O. reCOI- l' da República;
nido, perante o Supremo TrIbunal PaÍi:i;' III - exercer aLividade Dolitico- nda ,negar apltcaçao a leI Impug- a� _ de dois dentre seis cida-

..Federal. V - a probidade ila ae!ministra- partidár:a. nad)a, d •
t t dios de noLável saber jurídi�o e �e-

Parágrafo único - O Presidente ção; Art. 97 -;- Compete aos tribu- ,c - quan o se con es 3;1' a va-
utayão ilinada, que não sejam ![l-

,;da República prestar'á, no aLo da V[ - a lei orçamentária; nais: .
IIdade d� leI �u ato de g?ve.r�o 10- ompatíveu; por lei, indicados pelo

,_posse, êste compromisso: "Prome-, VII:_ a guarda e o legal emprC,- I - eleger os seus presidentes cal em,1ace desta Con�tltUlçao ,ou upremo Tribunal Fedj3ral.
to manter', defel!der e cumpl'll' a go dos dinheiros ,públicos; e demai:; órgãos de direcão, ?e leI fe?eral e a deClsao re?ornda Parágrafo único _ O Tribunal
'Constituição da República, obser-I VIII - o cumprimento das

de-,
II - elaborar os seus regimen- JUlg,ar valJda a lei ou � _ato, . �uperior Eleitoral elegerá seu pre�

"vaI' as suas leis, pl'omovel' o Jw� I.. eisões jUdi?iárias, to� interr�os e organizar os sorv' _ d; -:- q:land? �la deClsao recorrl- sidellte um dos Ministros ciO S�1Pre,·estar do Br aSI!. sustentaI' a unlao, § 10 - Esses crimes serão defi- ços aUXIliares, provendo-lhes os?a a llltelJ?retaçao da l.el federal mo Tribunal Federal, cabenuo ::\0
,:a integrielade e a independêllcia"., niaos em lei especial, que estabe- cargos na i'ol'ma da lei; e bem 'as- �nvocada for dIversa da que lhe h�- outro a Vice-Pl'esidêllvia,

Art. 84 - Se transcol'rido:; LeinLa lecerá as 110rmas do respectivo sim propor ao Poder Legislativo Ja dado, qualq_uer dos outros Tr�- Art. 111 _ Haverá um Tribunal
,dias da data fixada pam a P,j';<'J, processo 0 julgamento, competcnte a supressão de cargos Ibunals JLl?WlanOS ou, o próprIO ReO'ional Eleitoral na capital de
·0 Presid�nte ou 0_ Vice:-l:'resiLlel�te § 2° ....:... O Senado aplicará so- ou a, criação dêles e a fixàçi'ío dos Supremo Trlb:mal Federa�, , cada Estado e� no Distrito Federal.
,da Republwa nao Llver, o:;a,yo mente a (Jena ela perda do 'cargo e respej)tlvos venCImentos,; IV - Rever, em bene!IClo ,d')s Parágrafo UlllCO Müdlante
,por m�tlvo cie, doença, assmnidu o a ele inaiJilitação, até cinco anos, III ,- conqeder licença e féeias, con?enado�, as suas ,deClsoes Cl'iml- proposta do Tribunal Superio�
"cargo, este sera declarado vago pelo para exercer função pública, sem nos termos ela leI, aos seu:; mem- nals em �r ocessos fmdos.

,
Eleitoral, poderá criar-se por leI

'Tribunal Superior Eleitoral.
'

prejuízo de ações, cíveis e crirni. bros e aos juízes tl serventuários ,,�rt, 102 - Com recu�'so volun-
um Tribunal Regional Eleitoral na

Art. 85 -;- O Presidente e o Yice- nn:'is- cabíveis na espéeie.
'

que lhes forem imediatamente su- tarJO pa�a o Suprem? Tl'lbullal Fe- capital de qualquer Território. '

President6 da República não ])0-' SECÇÃO rv bordinados. deral, e da competenCla üo s�u Art. 112 _ Os Tribunais ftegio-
,derão ,sair do País, sob lJena de, Dos Minis/,j'oS de Estado SECÇÃO II PresldenLe c?nceder exequatur as nais Elmtorais compor-se-ão:
,perela do cargo, sem permissão elo Art. 90 - O PtesidÉmte da Re- Do SIípnmo Tribunal Pederal c:rtas, rogatol'las dos tnbunals ps- I _ mediante eleição em escru-
,Congresso Nacional.

'

pública c auxil iaclo pelos Ministros Art. 98 - O Supremo Tribunal tI angelros, Unio secreto:
Art. 8G - No último ano da le.. de Estado,

,
Federal, com sede na Capital da SECCÃO III a) _ de três juízes escolhidos

"gislatura anterior ii eleição para Parágrafo úllico - São condi- República e jurisdição em todo o
Do Tribu,nal Pede1'(�l de Rewj'sos pelo Tribuna.l de Justiça, dentre os

Presidente e Vice-Presidente da \lões essenCIais para a investidura tel'ritório nacional, comp<.)r-se�á de Art. 103 � O' Tnbunal Fed�ral seus membros;
Jlepública, serão fixados os seus no cargo de Ministro de Estado: onz'e minisLros, Êsse número, pro,

de Re?ursos, com s�de na Cap_lt�l b) _ de dois juízes escolhidos
,:s,ubsídios pelo Congresso Nacional. I - ser brasileiro (hrt. 129, I e cedendo proposta do próprio Sn- Federal, compor-se-a de nove .JUI- pelo Tribunal de Justiça, dentre os

SECÇÃO II II) ; premo Tnbunal Federal, POderál zes" nomeados pelo Preslden[f: da juízes ele direito;
,.Das atj''ibuições do Presidente da 'II - esta.I� no exercício dos di.::' ser elevadu por lei., ' RepublIca, depoIS ele aprovada, a II _ por .nomeação do P"esiden-

República reitos pOlÍticos: At't. 90 - Os Ministros do Su- escolha p�Io Senado Fed�ral, sen- te da República:
Art. 87 - Compete privativa- IH - ser maior de vinte e cin- premo 'rl'ibunal Federal serão n'o- do dO,ls tm'ços entre maglstrad')s e a) _ üe dois dentre seis cida-

:mente ao Presidente da República: co anos. "meados pelo Presidf\nte ela Repú- um terço entre, advo�ael,os e mem- dãos de notável saber e reputação
I � sancionar, promulg'ar e 1'a- Art. 91 - Além das atribuições

I blica, clep?is de aprovada a esco- bros, d,o rnl[l]st�rlO publIco com os ilibada, que não sejam incompatí-
:Z('"L; publIcar as leís e expedir de- que a lei fixar, compete aos Mi- lha pelo .':lenado Federal, dentre requ,lsrtos" do alt. 99.

, veis por iei, indicados pelo 'l'ribu-
,.eretos e regulamentos 'para a sua nistros de' Estado:

• brasllelru� (art. 129, I e II), de AI t. 10'! - Compete ao TrIbunal nal de Justiça.
,'fiel execuçüo; I - referendar as leis e decJ;'e- notável 3àber jurídico e reputação Fecleral d� RecUl'sos:, , '" Parágrafo único - O Presidente

II - vetar', nos têrmos do art. tos assinados pelo Presidente da Illb?-da e que não tenham menos "1. -

p:ocessar e Julgar Ol'lg'loa-, e o Vice-Presidente do Tribunal
70, § 2°, os projetos de lei; Repúb1ica; de Ll'lnta. e ClllCO anos ele idade, rlament�, _

,
'" . Regional Eleitoral serão escolh idos

III - nomear e demitir os Mi- II - expedir instruções par'a a Art. 100, - Os Ministros do ,Su- �):- �s acoes IeSClsonas de :3el�S entre os três desembargadores do
,:nistros de Estado; boa execução das leis e decretos; pr�mo Tl'lounal Federal serão. nos ac�rdaos,,, • Tribunal de Justiça.

IV - nomear e demitir o Pre- III - apresentar ao Presidente Cl'll11es de responsabilidade, pro-
) - o� mand�dos de seguran9,a, Art, 113 _ O número elos juízes

feito do Distrito Federal (aI'L. 26 da República l'elatório dos servi- cessados e julgados 1)elo Senado qU�lIdf ,( autorIdade coatora .101', dos tribünais eleitorais não será
': parágrafos 1° e 2°);

,

ços de cada ano realizàdos no Mi- Federal. l11Jl11S 1'0 de Estado. o próprio

Tl'i-ll'edUZido, mas poderá ser elevado,
V - pl'OVdr, na .forma da lei e nistérioi . Art. 101 - Ao Suprljmo Tribu- burla l_o l: ?O' s�u PreSIdente,

.
até nove, mediante proposta do

,<com as, r�ssalvas estatu,ídus pela IV - comparecer à Câl1}ara dos nal, FedeI:al comoete: , " a _ J�l.oaI en:: grau �e, r�curSI). ':ribunal S�lPerior �leitoral e na'
, ConstItUlçao, os cargos publtcos 1:e- Deputados e ao Senado Federal ,I - PI ocessar e Julgar orlgll1<f- pri�eira s ,t�all�as decàdldab �..?1 forma por ele sugel'lda.
"flerais; nQS casos e par'a os fins indicados rlamente:, II'" '

L ,ms ancla, quan o a mao Art. 114 _ Os ju ízes dos tl'ibu-
VI � manter :'elações com Es- nesta Constitllição. a) - p Presidente da RepúbLi-' a��.Ire et essada comto autora ou ré, llais eleitorais, a menos que OC01'-

tados estrangeiros; ArL 92 - Os Ministros de Esta- ca nos cnmes comuns; �s, t � �� opoeu .e, a menos que ra motivo justificadO, sel'virão
VII - celebrar tràtados e càn- jo serão, nos crimes comuns e nos b).,- os seus próp'rios minis- �e d a � c, alencla,

,

e em se tra- obrigatoriamente por dois anos e

"Ve'nções Internacionais ad j'eferen- :le responsabilidade, processados e tt'?S e o Procurador Geral da Re- t
an o te ârJlb1eS pratIcados' em, de- não poderão servil' por mais de

"dum do Congresso Nacional; julgados pelo Supremo Tri�unal publIca nos crimes comuns; r���lesn dO Jtl .. �ns, servIlcoâ ou mte- dois biênios cOI)secutivos.
VIII - declarar guerra depois Federal, c n.os conexos com os do c).:- os mllllstros de Estado, et

,e ,

a

d
�ao. ressa ,:,a a a com- Art., 115 _ Os substitutos dos

,de autorizado pelo Congresso Na- President6l da República, pelos ór- os JUizes oos tribunais' superiores p }rCI� a .Jl.lstJca eleItoral e da membros efetivos dos Tribunais
,cionaI, mas sem essa autol'lzação gãos competentes, para o processo fedeL'aIS, os desembargadores dos mbj ar, d'

_

d
' "

I
Eleitorais serão escolhidos, na

,:no caso de agressão estrangeira, e julgamento dêste, ,l'I'lbunaJt> de Justiça dos Estados, '

- as eClsoes � ,JUIZeS" 10- mesma ocasião e pelo mesmo pro-
, quando verificada no intervalo das Art. (;3 _..:. São crimes ele respon- . d� Distrito :E'ederal e dos 'l'erritó- gals, q\l�ndo" denegatórlfas ,de ha-

cesso, em número igual para cada
sessões legislativas; sabilidade,' além do previsto no rIOS, os mUllstros do Tribunal de eas-c�l pus , e a,s pro erldas em categ'oria. '

_

IX - fazer a paz, com autoriza- art:, �4, parágrafo único, os a�os CO,nta� e OI; ch,�fes de missão eliplo- ���,l�?a�o�ude, ,seg'uranca. sendo fe- Al't. 116 _ Será regulada por lei
",çao e (ld referendum do CongTes- deÍlllldos e)TI leI, consoante o dIS- matICa em, cal ater permanente, as- t

torlelaele apontada, como a organizayão das juntas eleito-
so Nacional;, , , ,

posto no art. 89, quando pratica- s,lm nos C1'lmes comuns como nos de cO�Ifr� r. 1 '
•

,
' • rais, a. que presidirá um juiz de

X - pel'mltlr, elepols çle autol'l- elos ou ordenados pelos Mlllistros I esponsab,llIdade, ressalvado, quan- conel i
8' eI: em bene!l�lO "dos dir6lito, e os séus membros serão

.. zado :pelo Cong'l'esso Naciollal, mas de Estaelo, to aos mll1lstros de Esta.rlo, o dis- '

, enacos: as suas ,declsoe� Cllml- nomeados depois de aprovação do
'"sem essa_ autprização, no inLer,:�lo Parágrafo _lll1ICO - C!s �Iinistros posto no fll1�l, d,o art, 92; na1rt�n� OI�I oce�o� f�ndosi' Tribunal Regional Eleitoral, pelo
,das, sessoes leglslatlyas, CJue 101'- de Estado sao responsavCJs pelos d) - ,os IJtlgIOS entre Estados ele ' 1',1 Ju?a ,1< ederal presidente dêste.
,ças estrangeiras tl'ansitem pelo atos que referendarem, ainda que estrangeIros e a União, os EsL�,do3, ,,��CUlSOS podera dlvldn'-se em Art. 117 _ Compete aos juízes
,território -elo País ou por motivo iuntamente com o Presidente cla o, DIStl'ltO Federal ou os municí- c�mar �s 0g turmas., Precedendo de direito exercer com iurisdicão
,de guerra, nele perm�neçam tem- Rep�blica, ou qlle praticarem por PIOS;' pI opos da o

I PJóprIO Tl'lbunal, plena e na forma da lei as fLÍnções
f poràriamente; ordem dêste. ' e) ,-::- as causas e conflitos entre a�rovr�la pe � upremo Tnbunal. de juízes eleitorais,

'

XI - exercer o comando supr8- C A..Pí'r (JI O IV ta _T!l1lao e os Estados, ou entr3 Ô2- ;l.tt�,�s 'rl?,obdera� sedI' cIR'lados po:' ]eI Parágl'afo único - A lei poderá
mo elas 1'" as arnlad i 'I'" ,

-

Ii.'
� es, I I I,lnals e ecursos em, t'

,
,-

,

UIç, as, ae mI ,dS- , Do J:'odel' .hld'iciá7"io f) _
, ,

'"
_ diferentes 1'e ,'_ d' Oll.Lorgar a ou ros JUl'zes compe-

,irando-as por mtel'médlO dos Ól'- RECÇÃO I 't, ,�s conflrtos de JunSdlçao lhes fixada' glOeSd o pal�, ,send_9- tência para funções não decisó-
'gãos compet t s' . , ._- "

en I e JUIzes, ou Il'ibunais fede" " J C S a se e e a JUl.'lsdlCUo "

, en e , D1SpuSWoes f'J'el/.//1l1W1'eS de" 't' d'
'

,

,
I alS, I elTilorial obser ael .

" nas.

,

XII - Llecretar a �obiIiza�f.to· Lo- Al't. \)4 � O J..> ocl f' I' <iudiciário é ue�:l.�, 19aJs� lver's��, entre, Cjuai$- el�s arts, 1'03 e' 1�! os os pl'ecfll"us Art. 118 - Enquanto servire_m,',talou parCIal das fU1'ças armaela> eXPl'cido pdos segllilltes ól'güos: � oS J��IZ�� ,

ou t1,Ibunalt>, í�del'als
o _

•

os magIstrados eleitoraIs gozarao,
,XIII - ,decretar o estado de :;1- I _ Supremo Tribunal Federal; Itrihunais sta?os, e ,�n�l'e JUIzes ou SECÇAO IV no que lhes fôr aplrcável, as ga-

:tIO, nos termos desta ConsllLlll- Jj _ Tribunal FerJeral de Re- clusive
de �stado:� dIferentes, 111- Dos juí:es e tl'ibnnais mililO1'es rantJas estabeleCidas em os núme-

, ção; ....:.. �u I'SOS' , I elos Te'�\ ??� I?lstlltO Federal e os Arl. II 06 - São órgãos da ju,;i ir� ros I e II do art, !:Hí, e, como tais�XIV - decretar e eXeQllLal' a in- ' ru":_ Juízes e tribunais milita- g) -=.r I OII�S: r _
'.

miliLar o Sllpel'iol' Tribunal Milit:ú' não ter�o outras incompatibilida-
,tervenção federal, nos têrlllOS dos l'es: I sos re

a et'''d1 ae Iça0 dos f'J'lmmo- e os Lril.JLll1,ais e juÍilOs inferiores des senao as declaradas por lei.
,artigos 7° a H; IIV Juízes e tribunais elei.t.o- tl'a�·o'ei;.��sl a a por E.:il,a:1_�'8 f'S- \que a lei instituir., ,�rt. ,11 � -:-, A, lei reg'l.llará a com-

, -� XV � autorizar ul'asileiros a rais; sent�n 'as e el, a homo.IOg.at;ao das § 1° - A Im dlspora s,ôbre o l1U- petenCla aos JUIzes e tl'l]mnals eisJ--

"j
.. -aceitarem pensão, emj)l"êgo ou co- V - Ju ízes e j ribunais do tra- h) � ,?� �ngelr,a8,

'

"
mE'ro fl a t'Ol�ma de escolha dos juí- toraiS, Etüre as atl'ilJLlÍcões da jus-

:miss50 de govêrno p�LI'al1geil'o; balho o t ,o a }eas-I.)orpus quando zes mllltal'eS e togados do SupE'l'Ínr LIça eleltoml IJlclul-se:... XVI - enviar à Câmara dos De- Art', 95 _ Salvo as restrições t'u��to�� ,�u paciente fàl' tribunal, 'rribunal Militar, os quais Lerão I - o I'egisto e a cassação de
':puLades, clentro dos j}l'imeü'os rlois expl'essas nesta Conf;tituição os ltO� est�l�:; ou, autol'ldade cUJos ,iencimenLos iguais aos dos juízes regIsto Llos partidos políLicos;
mef;es da se:õsão legislaliva, a j)ri)- illízec; gozarão da� garantias

'

se- :1 j�Il'i;d/�fl1 d clt�eta�,ente s�Jeltos do Tribunai, Federal ele Recllrsos (' II -, ?- divisão eleitOl'al em to-
',posta ele orçamento; guintes: Fedel'al

ç o

,0 ,-,uPI,emo Tnbunal clel?rmlflara forma de acesso d0� elo o PaIS;
,XVIJ - prestar anualmente ao I _ "jLaliciC'daclf', não podendo ,�lljeito', qll�:lf, o se tlatar de, cnme audltore3. III - o alistamento eleit.oral;

'Congresso Nacional, dentro de ses� pC'l'r1er o Cll'go sinão por sentença "m únic� ��sa, mesma .llll'ISdlCão ArL 107 - A inamovibilidad .. �s- _IV - a fixação da data das elei-
senta dias, após a abertul'a da srs- illdicial

ou,
j)or exoneração a

De,_I ve,
r vel'i o dstancla., qllan,dO hOl,I- segurada _aos membros da Justi2a \lO

e,
s, qu_?ndo não

deterlllinad,a
porsão legislativa, as conLas relativas elido: f lência, a�t e se coa,suma a \"10- MIlItaI' nao os eXlm� da O�I'Ig:lÇ<�O dlsposlçao consLItuclOnal ou legal;

'ao C'"ercício anterior; Ir - inamà,:ibLlielaele, exceto' 'Oe bunal POSS�IS �lU� o.ut� o JUIZ, ou tl'l- de acompanhar as forç,as Junto as ,�- o procE':,so elelLoral, a _apu-,XYIII -� remeLer men,;agem ao aceItai' pl'omoçao Oll remoção que i) ,ondlecel do pedido; quais tenham de serVIr. I açao das plelçoes e a expedlrao dr,
'ConpTessc Nacional por oca:õião da "e fará a peclido ou quando ocor-Ico'ntr;-ar; �1a� ad.os de seguronça Al'L. 108 - À jus�iça militar c0l"?- rlinlomas aos elei�os;

,

abe!,j lll'a da sessão legisl'ati\"l. rlan- l'f'l' motivo elA intrrêsse público blica da]\i(
o reSIdente da Hepu- pf'l p prOCf'Sf;ar e Julgar nos ('1'1- VI - o conheelmento e a c!el'i-

'"do-Ihe conta da sitlla�'fto do Paí" rf'ronhecirJo pplo voto dp, dois têr� nado' e ri e�;,da, C�mal'a Oll d? SE'- mes, militares ,definidos em lei, ()� l0�(l rias ar;;üil;"Jes de lnr::lcgibi1i
, o I eSlcletlte do proprlO :mllitares e as pessoas que lhe süo j Jaue; ,

,
'

j

.,

ra

�_.
ío.
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, o u �a.o - Florianópolis

V[[ .- o prOf"""") e jl1'�8,"'''TltO to dos lugat'es para serem

proon-I
Al'L 130 - Porde n naclonaüda- Timcdiatarncnte anterior, e bem as- tanto que, assim procedendo, nãOl'

dos crImes, eleitorais e dos comuns chidos pai' .advo�ados e mem�ros de o br-asíleiro :
.

I sim o que lhe tenha sucedido ou, a lI'USW' ou rmpossuuute:
que. lhes torem, conexos, p bem do minister io públ ico, de notório I - que, por naturalização vo- laentl'O aos sei� meses anteriores ao I � 1'<: � f; garanuua a Iiberdade.
assim os ele "habeas-corpus" e merecimento e reputação il it arlp luntár ia, adquirir outra nacíona- pleito, o haja substituído: c, Ig'U2:- de assocIa0ao para uns líouos.

n�andado de segurança em, maté-, com dez anos, pelo menos. de prá- lidade) � mení.e, pelo mesmo prazo, as au-I Neuuuu.a assocraçuo pouera :'<;r

rIa,eleItoral;, tica forense, Para. cada vaga, vo- lL - que, sem lícenca do Pre- toi-ídades policiais com jur isd içao ccuupursurtarueute UI::i,;OI vrca .,;;!DaU

H_II - l' conhecimento de recla- tará o tribunal em sessão e escru- sidcnte da República, aceitar, de no murnoíp io ;
,

I em vrrt.uue ue sentença judienu:
rnaçoes relativas a obrigações im- t ínio secretos, lista tríplice: Lsco- govêrno estrangeiro comissão, em- IV - para a Cârnaru dos Depu- S 1i5 - E vedaaa a orguruzaçao,
postas por lei aos partidos pol íti- Ihido um membro do Ministério pn)o-o ou pensão' 'tados e o ::)enado Federal as auto-lo regrstro ou u runcronamümo d�

cos, quauto_ à sua, 'contahilldarí> Público, será preenchida por ad- 111 - que, po� sentença [udioial, riuaues mencionadas em os nú- qualquer partido poríuoo ou asso-

� a apui açao da origem dos seus vogados a vaga seguinte; em processo que a lei estabelecer, meros I e 11, nas mesmas condi- vlaçao,. cujo programa ou uçao,
I ecursos. VI _ serão fixados os venci- tiver cancelada a sua naturaliza- ç6es em um e outro estaueteci- I COllLra1'1C u reguue dernocrát !CO

Ar�, 120 :._. São irrecorríveis as mentos dos desembargadores em vão, por exercer atividade. nociva ua�,,;t.) em exeruício nos três meses I
baseado na plurahdade dos parí.i-

decisões do Tnbunal Superíor Elei- quantia não inferior à que �. J) ) _ ào mterésse nacional. anter.ior es. ao pleito, .uos e na garantra dos direitos iun-

�or�I" sa!vo as que declararen:r a hem, a qualquer título, os secreta- Art. 131 - São eleitores os bra- 'v - para ati assembléias le�io.-I aamentais do homem;

�nvalIda.a�. d_e lei ou ato contr-ár-io rios de Estado: e os dos demais sill'l�n� maiores de dezoito imos lat.ivas, u,; governadores, SeCr8LtI'-1 s' 14 - E livre o exercício de
a C_onst,Ittl1yao"F,edel'al, e as �ene- juízes vital ícios, com diferença Oi",' x, .... listarem na forma da lei, nus de Estauo e chefe de Poltc ia, quulqusr: PI'011Ssao,. observadas as

gatór ias ele habeas-corpu� ou não excedente a trinta por cento Ar" "tJ - Não podem alistar-se <tce duis meses depois ele cessacas : conuiçõss de capacidade que a lei
mandado de segurança, casos êsses de uma para outra entràucía, eitlitol''G", def'in ít.ívameute us Junções. estabelecer,
em que caberá recurso para o Su- atribu indu-se aos de entrância I - os analfabetos; Parágrafo único � Os preceitos § 15 -:- A ?asa é o asilo ínviolá-
premo Tribunal Federal. mais elevada não menos de dois II - os Que não sahem expr í- dês te art ign aplicam-sé aos W,u- vel do indivíduo. Ninguém poderá

Ar� 121 - São definitivas as têrços dos vencimentos dos desem- mir-sa 11:1 língua nacional; lares, assim eretivos como inter-i- nela penetrar à norte, sem_ oon-

decisões
. dos, 'I'ríhunais Eleitorais, bargadores: lJ l-os que estão prívados nos, dos cargos mencionados, sentimento, do morador, a nao se!"

Delas cavem. recurso para � Tri- .

VI� _ em casovde mudança de temporár-ia ou <ile1'inilivarrH'nt�, ArL, 140' -

SãO, airld� ineleJ;d-1 par,'� a?UdIr a vtí.imas de crirne O'_L

bunal SuperIOr EleItoral .somen- sede do juízo, é facultado ao juiz dos dir-en.os políticos, 'veiS, nas mesmas condições exara� desastle, nem durante o dia fo"'-l
te quando: remover-se para a nova sede ou Parügrafo único Também çlas do artigo antenQr, o cônjuge dos casos e pela forma que._a Ipi,
I - forem �omadas ,contra ex- para comarca de igual entrância não podem alistar-se eleitores as e o,; parentes ou afins, até ,o se- est.abe,lecer;, . .,.'

pressa dIsPoslçao, de .leI; ou pedir cllsponibilidade com ven- praças de PI'&, salvo os aspirantes gurdo grau: § 16 - jo, garantIdo o du'elto de

�r -:-- o_correr d�vergência n'a, in- cimentos inttlgrais; a ofici<;tl os sub-oficiais o" sub- I - do Presidente e do Vfc�- PI'O[ll'Il:tIade,
_

exceLuado o. easo de

terI;lreta,çao d.e leI. entr.e dois ou VIII _ só por proposta do Tl'i- tenentes,' os ISal'gentos e 'os alunos Presidente da República ou dG dE'S�pI'Oprlaçao. po� necessIda?tl _fJU
maIS trIbUnaIS eleitoraIS;' bunal de Justiça poderá ser alte- das escolas militares de ensino substrtuLo que assumu' a pr'�si- ufIl!.da?e p,u�lrca ou pOI' llLbJ\�,,-

III versa' ôb
I . dência: se SOCIal, mediante préVIa e .!U,(:\

.

- r em s re expedição r-ado o .numeI'o dos seus membros superIOr, .nt!
�

de dIploma nas eleições federais e e dos de qualquer ouLro tribunal; Art.
�

1JJ -:- � ,alistamento e o a) - para Pl'esidente da Repú- I enizaçã.o em dinheiro, Em caso

esLaduals, IX'_ ti da compc�ência privati-' voto sao ,obI'lgatorIOs para os bea- blica; de p'er,igo iminente, como guel'l'a

J)
"

IA OY:JD:3:S va do Tribunal de Justiça proces- sIlerros ,9.0 ambos o� sexos, sil:lvo b)..!..._ para· Governador' ou comoção intestina, as autorida-

os Ju�zes e tribunais do trabalho' 'as exceç'oes estabelec da n le c) - para Deputado �u ;:;em- des c?mpetentes .poderão usar da
A t 12

sar' e julgar os juízes inferiorCs ...
' ,

',. .

I ,S?I .

L
dOI', salvo se J'a' tI'ver'em ex'e"(',ldo pro.p.l'ledade part.ICular, se assim vr, :2 - Os órgãos da justiça nos crimes comuns e nos de re8- Art. 13'1 - O sufrágIO e uhlver- - " .

,do trabalho são: I ponsabilrdade,' sal e dir-eto; o voLo é secre_to e fica, o mandato ou forem eleitos si- eXIg:Ir o bem ,público, ficando, to-
r Tr'b I' S d mllltâneamente com o Pr'esl'dentc davla, assegurado o direito a injt.'-
- I una uperior do Tra- X - .poderá ser instituida a assegura a a rep�'esenLaçao pro- ,

.

)
. ,.'

-

It.balho; justiça de paz temporária com porci.onal dos partidos políLicos r":1- e o Vlce-l reSidente da R;epublrca. Ulzaçao u erIO�; , ..

II - Tr'ibunais Regionais do " ',-
. .". .'.._ cioni:l1S pela forma que a lei es- I fI - do Governador ou Inler- §, 17 -. Os Inventos Industr-mls

'Trabalho, ��rIbUI"Ç�t.J JUd�ClarI:, de sUbS,t.ltlll, tabélecel', ventar Federal nomeado de acnl'- per teucem ,aos seus �utores, aos

III J t' {iao, exceto ll::ll ,a J llloame�to". í l11a!:; A 'I, 13- Só' ,J do com o arl. 12 em cada Estarlo' quals a leJ garantu'a privilégio
liação-; J��:���ltluízes de conci- ou reCOLTIVeIS, e competencla pa-

.

- r

'd
,t> -do

se susp�nem ou
a) _ para Governador',

'

'Itemporário ou se a vulgariz�I'fio
§ 10 _ O Trib\mal Superior do

ra a halJilita!tão e celebração de :lJico-pert eIl! os IreItos polItICaS �os b) _ para Deputado 'ou 2ena. convier à col�tividade, conc�d3�'á
Trab II"

casamentos e outros atas que a leI se'RUl11� PS cSasos. d .'

' dOI' salvo se J'á tiverem exe ''',id _ justo prêmio;
.

a 10 "em a sua sede na Ca- determll1al" � -;- llspen em-se, >
.

� 1., C
� 18 É d"pItal Federal.

'
"

-, "
. "', ,. 1 _ por incapacidade ,,:dvil ab- o mandato pu forem eleItos 81- �

- assegur� a, a propne- \
§ 2° .- A lei fixará. o número

XI - poderao sei CrIados J�llZt S
soluta" , mLlItâneamente com o 'overnadol', dade das marcas de mdustl'la e C0-

,dos Tnbunais Regl'onal's do Tra-
togados com lDvestlclura Illl1ltada '

fI
'

., d
- "

•

I III - do Pl'el'eito para o '!'1les:.. mércio, bem como a exclusivÍtlilCl.,

..balho e ae SlJaS sedes,
- a certo ttlJjPO e compeLência,' paril

-

!Jor, c?n enaçao ,cnmlIla, 'mo cargo.'
,

'do uso do nome comercial;
" Julg'amento das causas de pequenu enquanto dmal em os seus eleItos,

CAPr',rr'ULO 'II g 19 Ao a't d b l'

§ 3° A leI' 'nst't
. ,

, ."

'

- . � ')0 . Percl"m s ' :s - suores e oras ,1-
-

.

I 1 Ulra as juntas' valor, E,sse:s JUIzes porlel'ao SUll3tl. Si'
'" -.

, ,e -, e,
, Dos dir-eitos e' da.s (J/l.1'antiao terárias, artísticas ou cientL"icas,de conCIlIação e jUlgamento po- tUll' os Jl1lZCS vltallClOS; . 't

- no" vasos estabeleCIdos no
indivülnwis pertence o direito exclusivo de rl}- ".

'dendo, ?aS,COlóDarcas onde ela� não XlI - a J'Ll�tiça militar'estadl1al, ai. 130,
.'

' I)I'oduzI·-las.·forem lDSt t 'd I[ I t Ati. H1 - fLConsLituição Q.SSfl-
-

1 UI as. atribuir as suas org·a[].;�af!a com obse_r�ância dl)s
141

-

81�e a recusa lH'evls a UI) :.•rt.
gura aos brasileiros. e aos estl'[ln- Os herdeiros dos autores goza-funvo�s aos juíz�s de direito,

'

prcceItoslgp;I'aIS d� lei led�ral (:l'.'l. rÍr§ 'I' 'L'
_ , geiros residentes no país a invio- rão dêsse direito pelo tempo que

1
.§ 4 - �o�erao ser criados por 5°, n, XV, f1.) . Lera como orgae:; C8 ...---: pe a acel açao d� tItulo

labilidade cios direitos concer'len- a lei determinar'
eI outros orgaos da justiça do tra- primeira instância os conselhos de noblha.l'Jo ou. condecoraçno, _

es- § 20 -N.'I·rlglle�m sera' pre"so se-balho t t tes à vida, à liberdade, à seguran- .

§ 5'0 _ '
'_. just�ça .

e como
.

órgão de segunda :1'�T�?·el]'a que I�POl' e restrlçao de
ça individual e à propI'iedade !l0� não em flagrante d�lito ou POI"

,dura ' ,A, �onsLJtulçao: I�vesti- Insta�CJa um tl'lbu�al espeCIal ou
dn e� to Ol� dever perante o Estado.

têl'mos seguintes": ordem escrita da au�oridade com-

t.' JurlsdIç�O, competencla, ga- o TI'lbunal de Justiça, A! t. 136 - A perda <:1os, dIreitos § 10 _ Todós são iguais peran- petente, nos casos expressos �rr
Tan_las e c?nd�cões de exercício dos TiTULO III pohtwos acaneta, s_rmu!taIle�men- te a lei; lei;'6rgaos da JustIça do trabalho serão

_

Do 1I1in:isté1'io. Públic? I
te, � dO"..?argo ou. funçao �U�!ICa_, § 20 _ Ninguém pode ser ohri- � _21 -

'N,inguém será levadIÔ ,àreguladas por lei, fixando a pari- Art. 125 - A leI orgalllzará o
AI t. J,:,/ - A leI e?t�belecela a:s

gado a fazer ou d'eixar de fazer prlsao ou nela detido se, peemi-
,da�e de representação de empre- Ministério Público da 'União pe- condlçoes, de reaquu?lçao dos dI-

algllma coisa senão em virtude de ,tindo a lei, prestar fiança idônea,ga os, e empregadores, rante a Justiça comum, a militar, reJtos pOli,LICOS ...('� da nacIO,nalIdade. 'lei' ,

. nem poderá SeI' nela conservado d
Art. 123 - Compete à .iw,fi('a a eleitoral e a do trabalho, insti- .

Art. ,1J!:) - ::3ao meleglvers os
, � 30 _ A lei não prejudicará o não ser nos casos especificados em

,d? �rabalh<? c?n.ciliar e, julgar os tu indo outrossim os demais órgãos ll1al!sta�e;s. � os menCIOnados no
direito adqtl-irido, o ato jurídico lei;dlSSldlOs ll1dlVlduais e coletivós que forem necessários.

,
pal'�gralo UIllCO _?o art. 1,32, peÚ'eito e a coisa julgada; §,22 - A prisão ou detenção rlP,

,en�re emp�egados e empregadores Art. 126 - O Ministério Públi- AI t. 13\3 - Sao Lambem inele-
§ 4° 'r A lei não poderá excluir qualquel' pessoa será imedi,lf:c-

'e. em �sslm as demais, controvel'� co Federal tem por c)Wú' o Pl'O- gíveis: ·da apreciação do poder judiciál'ic mente comunicada ao JUIZ com-
slas orlUI:das de relações do tra- curaclor Geral da República. no- l, - para· Presidente e Vice-

qualquer lesão de direiLo indi'!t'- petente, que se ela não fôr legal, :)_;

,bcI�allh, o regIdas por legislação espe- mllarlo pelo Presidente da Repúbli _

Pl'esidenle ela República:
.

dual',' relaxará e, nos casos previstos PfYl

d
.

d d h a), - u Pl'esidente QUO tenha I
. ,

. ca, epOlS e aprQva a a escol a § 50 _ .E livre a manifesta<:�o el, promovera a responsabilic!arl<o.

� 1° - Os dissídios relativos 2 pelo Senado Federai, denl;rlf) cida- exercido o -cargo em qualquer es- dó pensamento sem que dep�nda-. da autoridade coatora;
aCI�en�es elo trabalho são da com- dãos com r equisitos indicados no paç'o de tC:l11[Jo do período imedia- fie cenSllra, salyo' quanto a (,"1')('-' § 23 - Dar-se-á "habeas-cor, ..
-petencIa da 't·, L 99 'd"

. tardente anterior, e bem assim o "I
° J�IS Iça ordinária. .ar . e sera emlsslVel ad nu- láculos e diversões públicas, ré�- pus sempre que a guém sofrer ou,

§ 2 A leI det "

t Vice-PreSidente que lhe. tenha su- I d d f
.

-

ermmara os ca- um, ,pondendo cada um, nos casos e se ac lar ameaça o e so reI' VIO-
sos :m que as decisões, nos dissí- Parágrafo único - Nos Esta- cedido ou quem, dentro dos se!s pela forrr,a .que' a lei preceituar" lência ou éoação em sua liberdade

dIO� coletivos .P9ssam estabelecer �o?, a Umão será representada em
meses anterloI'es ao ))lelto. o haja pelos abusos que cometer. Não e de locomoção, por ilegalidade OlIi

normas e c�ndlçoes de trabalho. J.�IZO. pelos procurad,ores da, . Re- substituido; I ,I permitido o anommato, É as,;egu-· a}?uso �e poder_: Nas transgI'essoo:;;-.
r�TULQ II publIca, pudendo a leI cometer essa af�2tadoS' adteéfi�I,itsI'VnalmeSeenSteddePasOISí'und= rado o direito da resposta, A

Pll_1
dISCIpIInal'es, nao cabe o "habe:t,�-

Da ,�usttça dos Estados representa !tão, nas comarcas do in- -

blicação de livros e periódicos riãl: corpus";
. A,.rt, 12,� :-- �s Estados organi_ltel'iOr, ao ministério público local. ções, os governadores, os inte'rven- dependerá de licença do poder plÍ- ,§ .24 - Para pro!eger dirf'}lo
:zar,lO a .sLla JustIça com observância Al't. 1;27 - Os membros do Mi- tores federais, nomeados de acôrdo blico. Não será tolerada, porrlm, lIqUIdo e certo nao I amparano
dos �rtJgos �4 � �6 e, tambem, dos ni�tério Público da União, do Dis,-

com o art. 12, os ministros de Es- propaganda de g'uerra; de pr'Jces- por "habeas-corpus", conce�er-se-'i
segumtes prlIlClpIOS:

\trrto
Federai e dos Territórios in- tado e o l'l'efeito do Distrito Fe- sos violentos para subverter a OT'- ma'ndado de segurança, seja 'luaI

I - st!rão i!lal�er�veis a divisão gress�rão nos cargos iniciais da deral; dem política e social, ou de
. ��e- fô,r, a a�Jtoridade re·sponsável PI'_

,e a ?rganlzaçao JudIciária dentro carreira mediante concurso, Após c) - até tl'ês meses depois de conceitos de raça pu de rehglao; Ia IlegalIdade ou abusQ de pod('I'�
,de CInCO anos da data da: lei que :dois anos de exercício, não poderão cessadas definitivamente as suas � 60 _ É inviolável o sigilo da § 25 - É assegurada aos aCllsa-

,a� estabelecer, salvo proposta mo- 'ser demItIdos senão por sentenfla funções, os ministros do Supl'emo COI'respondtmcia; dos plena defesa, com todos 01!'
tJvada do Tribunal de Justi"a' Ijudicial ou processo 'admilllstraLi- 'Tribunal Federal e o Procur ador § 70 � É inviolável a liberdade meios e recursos essenciais a e11'••

�I - poderão. ser criados dibu-· vo em que lhes faculte. a mais am-
Geral da República, os chefes de de consciência e _de e�ença, ê :J.sôe-I desde a nota �e, culpa, que, as�j

nals .de alçada mferior à dos Tri- i pIa defesa; nem ser'ão remol'idfJS estaQo-maior, os juízes, o procura- gurado o livre exercICIO dos ('nl- nada, pela autorIdade compet...:tf1o.
bunaIs de �nstiça; a n�o sei' medi�nte representavão' dor geral e os procur.adores regio- tos religiosos, desde q�e ,nào con- com 0S nomes d� acusador e das

III. -, o mgresso na: magistratu_ m?tlyada do chefe do Ministério nais da justiça eleitoral, os secre- tl'ariem a ordem publ�ca _

m� os tes,temunhas, sera .entregue no,

Ta vItahcra dependerá de concur- PUb_l!co,. com fundamento em con-
tários de Estado e os chefes de bons costume.s" �s assoCla9oe� 1'e- preso, deI!tro e� vIIl:te. e . quatro::

�o de pl'ovas, organizado pelo Tri- veIllenCla do serviço, polícia; li�iosag adqu�rIrao pe�so!ll�hd(uk horas, �L II_lstrucao ,crlmmal Bera

b_?nal d� Justiça com a colabora_ ,Art., 12� ,- Nos Estados, o l\1i-.
TI - para Governador: jurídica na forma ,da lei cIvil! _ contradItórIa: .

'.
,

. .

'çao do Conselho Seccional da 01'- lllstérIO .l)ublico será organizado a) - em cada Estado, o gover'- § 80 _ Por l!1�tIVO de conv! l�ao §. 26· - Na? ,havera f.ol'o �rlvT-
'dem d�s Advogados do Brasil e pelas. leIS locais, observados os

nador que haja' exercido o caqw religiosa, filosoÍl.ca DU politlCa, legIad_o nem JUIZes. e trIbunaIS �e
1ar-se-a a.. indicacão dos candida- prece!tos do artigo anterior, como

em quai<iuer espaço de tempo do nirlg'uém s�rá privado de nel�hl�nl excecao;
,

t?S, sempre que fôr possível, em tll:mbem .de promoção, de entr.ân- pedodo imediatamente anterior ou dos seus dlrelt�s, .sa'lvo ,s.,. � In�O- § 27 - Nmgu�m será p�oces'la-
lIsta triplice'

.,

cla a entrância afim-de que hll1<;l
fluem lhe haja sucedido qu, den� cal' par:a se eXimIr de oB'rlgaçao, do nem sentenCIado senao, v�la·

IV ---: a promoção dos juízel'! assegurada a c�rrei('a, tro dos seis meses anteriores ao e�cargo ou serviço impostos pe13 autoridade com?etente e na foI''U::\

,,f�r-se-a de entrância para entrân- TlTULO rv
pleito, b tenha substituido; e o in- leI' aos braSileIros em gera!, ou da leI ante!,IOl'" ,,' _

-c�a, por antiguidade e por mere- Da declaração. de dú'e'itvs
terventor l'ederal nomeado na for- recusar os que a .me,s�a leI esta-. § ,�8, - E mantrda a ,llls�lttllr:ao

'CImento" alternadaIpente, �, no se- CAPiTULO r
ma do art..12. Que tenha exercido belecer e� Substltulçao daq�18If.)s do Jurl,' com, a or�aIllzaçao ql�e

:1!'u.ndo caso, dependerá de II'sla trl'-
as funçõi:,S em, qualquer espaço de devere. s a,fIm de, atender escusa dq I.he der a, lel, contaI,lLO que S'H11t

P - Da nadonlll-idade e da cidadania tel..... po d
.

i d • I '

plICe, organizada pelo Trl'bunal de
" o per o o governarni'i).::t consclencla;, "

.
sempre Impar o n.umero .à.e ,"P.US:

Art, 123 - São brasileiros: imediatamente a t
'

bJustJça, Igual proporção se obser� I _ os nascidos no Brasil. ainda 11) _ aLf; um a�oe�I�;�is de afas-
§ 9° - Sera,pr:_estada P?r. rus,l- meml?_ros e garil:ntrdo o SigIlo riaS'

vará no acesso a êsse ·Trihllnál que de pai estrangeiro" nft-) rc- tados def',·lll·tI'\'amente das suas
leiro nato assIstencla relIgIOsa �: votaçoes, a pleIll�ude da defe�a d(

ressalvado o disposto no 'n
'.' V' fôrças armadas,. bem como sera réu e a soberallla dos veredIctos.

,dêste artigo, Para isso, nlosClcSaOs:",s sidinclo ês�e a serviço do gO\ :'\I'CO' funções, o Presidente, o Vice"Pre- quando a solicit�rémt' inlter�ssado� Será
t
?br:igatoriam, elnte dta Sl1:'I!

d "' do seu paIS;, sidente lia República e os substi- " no' f]0f>e merecimento, a lista tríplice;;p II o� filhos de b' a '1'· , t h
.

ou seUl S .repretsendan ,est egaI_s, S c0!llpe enclta o :Jdu gamen o

,comporá de nomes escolhido à·
, .� U�. r �I eI1'O ou cU os Que ajam assumido a p:'e- Ilstabe eClmen os e In ernaçao r.o- crimes con ra a VI a;,

'tre os dos juízes de qual s, en- brasilêtPa---nascldos em pais estran- sidência' letiva, contanto qne num e noutl'o § 29 - A lei penal só retro[).girá
trância, Em se tratando qdue,� etI?-- geiro, esLaudo os pais a servivo do c) -' em cada Estado até três caso não haja constrangimento do� quando benp,ficiar o réll:

'd
,e an 1- Brasil, e, fora dêste caso, se vie- meses depois de cessadas' dófilll"I' _ f '..1 § 30 N h .: I

gm ade, que se apurará na ,"ltI'ma 'd'
v avorecluos;

, , . _

- en 1l.ma npna pas.;ar�

t â
' u rem a reSl II' no país, dev,endo, va.m,ente aI:; suas funções, os secre- g 10 Os cemItel'Ios t�rao C'l da pessoa elo delIn uentf"en rl,nc,la, o Tribunal resolvera'> d nt em tal d E t d 'IS -'I" -, o" t�',- & 3�'1 N�' hll

" '

Je 1'0 Qua 1'0 anos, apos élrlOS e s a o, os' comanr(a'fltl":" ,

pre Immarmente se dev .

d'
'.

d d t '" ",
ra ,er secu aI e ser[\-o a mml'" .. ,l� .

.

- alÔ, :1verll 1)ell"� (�

·cado o juiz mais anti o� ser I�, 1- maIOr! a ,e, op ar. por lima das

I
elas reglves mIlItares, o� chefes e dos pela aut.orldade mUnIcIpal. F. .morte. de hanrmpnto, dI' rfJnr'oq,�.

lfôr recusado ar trê! ' e,. se este duas nac.onalldades,
, . o� C?manll?�tes ,�e políCia, o,s ma- p.eI:mitida a -l.ôdas as confissões 1',e- nem de caráter p:rpétno. 81í" r"�

desemba d
p gual tos dos III os que adQuIl'lram a na- glstr ados lcderars e estaduaiS e o ,hglOsas pratICar neles os seus I'l- salvarias quanto a pena C!,.. mm't f'

ção em ���a o:�s�ore.petll:á a vota- cionalIdade brasileira,' nos têrm?s I chefe,
do l'v! Illi�téri.o, Público;, to",' As associaoÕes relligiosas, pn- 'Il.S disp�sicões ria leg-isla�.à'o mi I·i�

sim por diagte at' Imedl.ato: e �s- do, �rt. 6,9, ns, IV e Y'. da ConSL!-" d) - atI' tt'es meses depOIS. de eler�o: na forma da ,lei, manter c.)_ t.ar f\1l1 tpmpo rip. �'�Ilrra ,cop, f);.f;;;

.dicação. Some�te
e s�. fIxa� a lU- tUIçao de 24 de fevelelro de 189�

11
fl�ssadas Ll?�l1ltlvalllente as fun-) mJterlos pa rtJculares: f\sl r�,n!lelrO, A 1f\1 nlSpnl'fl sM.rr (r

,de efetivo exercíci
apos dOIS aI_los IV ----:-,os estrangeIrOS na.tul'ah- �\oes" que 101'em mehgíveis para § 11 - Todos podem reuni!'-sf �f\(1Ufl�ITO I' a perda de bern, no

·entrância pOderá
o !la

..

resbectrva zados pela, forma que a lei es_ta- Preslrlpntp da Rep�lbhea, sal,vl) os �pm armas, não intervindo "1 po- r,a"!) r!e pnriquecimen!,o i Iír. i to, flIH'

movido'
o JUIZ ser pro- belecer, eXlg.lcI�s aos po�tugll"se.:; menC,IOna::Jos nas alll1eas a e b dês- Iícia senão para assegurar ou T'PS- in flllAnrh (lll (''Im abusn elo fl3.T'g-nr

V -' . - apen�s. a resIdenCIa no .pals de um I te numere;
,

f "hp,l,..(',..l' y'l orop.m pública, Cear, ou fnn('fio públie'l, ou de emr,I'ê,g't\'
'tr'b Ina cOámposlçao de qualqc.crl ano mmterrupto, ldoneldade moral III - para Prefeito o que hou- e'sse intuito poderá, a polícia rlp- pJl1 pnfid:1rlo ::lllt�)T'(ll1i"'!1·.

I una seI' reser'd' .

'dd f" , I '

, '"
"

. ',' ,

, va o um ql1m- e sam a e lSlCa. I ver exerCIdo o cargo no período' signar o local p�ra a reunião, Cé!l- I § 32 Não baverá prisão ror

I
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Flo'rlanõpolls r
?

,

/
I ,álividas, muUàs ou custas, SâNO' veitamento Iudustr ial. gados; l cer, respeitados ·os direitos dos as .penas da lel,

",

inadimplemento de obrigação ;.4!i"': ArL 153 - O aproveitamento dos XU - reconhecimento das COI1- professores.
'

, I, S 1° - As mulheres Iicam lS0n-

.mentar e de depositário inf'iel, 1>1'1:)- recursos minerais e de energia 11;_ venções coletivas de trabalho; -v - O ensino religioso coustítuí tas do serviço mitítar, mas ja.)el
VIstos em lei. '.,. dráulica depende de autorízacuo XJl [ _ fixação das percentagens disciplina dos üoráríos das escolas .'las aos encargos que a lei -estabele-

§ 33 - Não será concedida a ex- ou, concessão federal na rorrua na de empregados brasileiros, que dp.- unciais e será ministrado de U.5h:-- cer.

tradição, pOI' orirne político (.111 de lei.
'

\ arn ser mantidos cbrigatóriarn-n- ao com a' confissão religiosa do '8 2° - A obr-igação milita,' dos
opimâo, de súdito estrangeiro e,'

.

S 10 - As autoi-ízações ou

con-I
te nos serviços públicos dados em aluno, manifestada por êle, se 'J'ôl ecresiástícos sera cumprida nos

em casá nenhum, a de brasi lei-:o cessõe,s se,rão conter idas exclusiva- conces-são e nos estabeleoímentos capaz, ou pelo seu representante" s'ervlços, das Fôrças' armadas ou

§ 34 - Nenhum tributo' será ex i- mente a brasileiros, ou a emprésus de determinados ramos de comer- lega! ou responsável. O ensino re- mediante assistência espiritual (lt1e
_gü.(o nem aumentado sem que a organizadas no país, assegurada ac cio e ihuústr ia: ligiuso e' de matricula racuttauva. lhes, deva ser prestada.
lei o estabeleça e não se eretuara proprietário do soto prereréncia XIV - higiene e segurança do VI - rara o provimento d,IS ca- S 3° - Nenhum brasileiro pnde-
a sua cobrança, em cada exerclc:o. para exploração. Os direitos de trabalho; tedras, r nu ensino secundar iu uJi- rá, depois de cumprir dezoito ano= .

sem prévia autorização orçamentá, preferência do proprietário do ::>0;<) XV - trabalho noturno rernune- cia: e no' superior oficial ou livre, de idade: exercer função púhtica
ria, ressalvada, porém, a tarifa serão regulados de acordo CuJT; a rado com salário superior. ao exigir-se-á COllCUj'SO de títulos e ou ocupar emprego em instituição
aduaneira, e -o impósto lançado por natureza das' minas e das jaz idas. diurno. , provas. Aos prcressores admitidos autárquica, sociedade de economia
motivo de guerra. § 20 _ Jndependet-á de autorrzu- Parágrafo ÚIllCO _ A. legislaçfi. por concurso

'

de títulos e provas, mista ?U en!pl'�sa concessiouát 'a
§ 35 - O poder público, na ror .. çãu ou concessão o aproveitamento do trabalho não admit.irá dlstlIlyao será assegurada a vitaliciedade. .de serviço público, sem a prova do

ma que a lei estaherecer, concederá d(' energia hidráulica de potencia' entre o trabalho manual ou técni- 'VII - E garantida a liberdade de alistamento mlht�r; e, com�,letn
assistência judiciária aos nee('�';i- reduzida.

. ,

co e o
. tltabalho intelectual, bem cátedra. J

dos os vmte e dOIS 3:nos,_ ser-i o

tados, .

§, 30 _ Satisfeitas as condições corno entre os profissionais respe.r,-I Ar'L. �69 -:- Anualmente, a, União
cumprimento das .0brlgaçoeS esta-

§ 36 - A lei assegurará :" exigidas pela lei, entre as quais a tivos. ' aplicará nunca, menos de dez por b�lecldas neste artigo ou sem is.iu-

, a) :_ � rápido andamento dos ele possuírem os uecessarios servi- • Art. 158 - É reconhecido o di- cento, e os Estados, o Distr-ito 1"0- ·cao legal.
processos nas repartições públicas', ços técnicos e administrativos, OE rcito 'de greve, cujo exercício a léi deral e 00; munictjnos nunca menos § 4° - Pará, favprecer o cumpr-i-
h) - a ciência aos interessado� Estadds passarão a exercer nos I'calllará.· , de vinte por cento da .renda resnl- menta das obrigações militares, sao

dos despachos : das informações a ::;eus territórros a atribuição co is- ArL. 159 - «; livre à assocracão cante dos impostos na manut.en- per�itidas as, escolas de tnstvução
-que eles se ref'iram ; . tanl.e dêste artigo, proJissional ou sindical, sendo l'f'- cão e desenvolvimento do ensino. mil itar e os tiros de guerra.

c) - a expedição das certidões ii /1° _ A União llOS casos indi- gulada por lei a forma de consti- ArL 170 - A Uniâo 'organizará o Art. 182 - As' patentes, com as

.r-equer-idas para a defesa de dírei-: oados na lei, telid� em mira ') ill- tu ição, ,<I. representação legal nos sistema; federal de ensino, e aindn vantagens, regalIa� e prerrogativas
tos; terêsse geral, auxiliará os Estados contratos coletivos de trabalho e o o de �ada Território. a, elas lIlere.ntes, s:::o gallantld3:�, .('!l1
d) -:- a expediçãc( ,das certidões nos estudos referentes às águas exerQício de funções delegadas pe- Paragrafo único - O sistema fr- toda � plemtude nao s6 aos

_

OflCl111g
,requel'ldas para esclarecimento de termo-minerais de ap'licação med!- lo poder público. I deral de ensino tem caráter sup!p- d� atIva e da ,reserva, senao Lam-
.negócios admin!stratiyos? salvü, se, ema'l',,!,\ no aparelhamknto das es- Art. 160' - É vedada a prf){;ri �_ LIVO, estendendo-se a todo país no� bem aos reformados .

.a tl,em do, lIlteresse publIco, se Im- tâncias destinadas ao uso del::1's.. dade' de emprêsas jornalística", se- esLe!tos limitef! das deficiências § 1° -. Os títul�s, po�tos. e uni-
puser SIgIlo.. Al't. 15� - A usura, em tôdas as jam políticas ou simplesment� no- Jocals. fO!'�leS mllIt�res sao prIvatIvo:; rIo

, § 37:- É coneedldo a quem quer suas. modalidades, será puníd3. pa ticiosas, assim como a de radio- Art. 171.- Cada Estado, a.ssim mIlItar,da atIva ou da reserva, bem
..que se:Ja o dll'�ItO .de x'epresEmtaT', .forma da lei, .difusão, a sociedades anônimaR por ,c?mo o Dis�rit? F,ederal, ,organiza- como odo reformado.

,

.medlant� p.etIçao dIrIgIda aos po- ArL 155 - A navegação de

cabO-I ações
ao portador e a estrangeiros, ra o seu prop1'lO SIstema de ens,nL', § 2 -:- O OfICial das forças 31'

.deres. publIcas, contra abusos de. tagem para o transporte de ,mel'- Nem êsses" nem pessoas jurídicas" Parágraf0 único - A União madas' so perderá o pôsto e.:.l p�
,auto�Idades e promover a .respon- cado['ias é privaLiva dos 'navios na- �xce(,uados os partidos polithos co?perará" medIante auxílio P"lCIl-1 tente por sentença �ondenat.OT'lrl,
.sabIlIdade delas.

"
cionais. I naci.onais, poderão ser acionistas Illano, para o desenvolVImento dosl pa.ssada eDil Jul.gado, cUJa _pel!-a. l'e�.L

§ 38 --: Qualquer CIdadão !'<,rjl Parágrafo único - Os proprieiá- das sociedades anônimas que são sistemas de ensino dos Estadqs cl tI'ltlva da hberdade lIldlvlfiual

par_te legltlIlja para pleitea1' a anu-, rios, armadores e comandantl�� de prop.rietúrias dessas emprês3.s. A do Distrito Federal. Êsse auxíli(l, ultrapassar dOIS anos; 00, no;; ea

laça0 ou a ,declaraçao d� �uIidade 'naviôs nacionais, bem Calho dtlis bl'u;;ileiro natos caberá, exclusiva- quanto ao ensino primário� flrt)v(rá' sus _pr�vlstos em ,1m, se fôr dech ,:1-
,de ,�tõs leslvos do patI'lmOIllO da têr�,os, pelo menos, dos seus tl'l- mCJlte, a' responsabilidade prÍnei11'l1 do respectIVO Fundo NaCIOnal. ?O mdlgno do oflcl�lato ou com ele

, Umao, dos Estad�s .ou dos muniCÍ- pulantes, devem ser brasileil'os na· delas e a sua orientação intelectllaJ Art. 172 - Cada sistema de éTJsi.,. lll?ompatív�l? conforme decisão de

j)1O�, e, be,m assIm das ent(dades tos.
'

c administr'ativa. no Lerá obrigatoriamente serviços tI'lbunal mIlItar de caráter penrn ..

,autarquICas e de economia mi�t:J.· ArL. 15G _ A lei faciíitará a fi- Art. 161 _ A lei regulará o exel'- pe assistência educacional qU"l as- Inente em tempo de. paz ou de tri-
Art. 142 - Em tempo de paz xação do homem no' campo, eslalw- cício das pI'àfissões liberais bem segurem aos alunos necessitado" bunal espeCIal em Lemp'o de gllerrct

.,qualquer. pessoa poderá, com os lecendo planos de colonização r df\ como a eevalidação de diploma ex- condições de eficiência' escol�-r. quer externa" quer civil.

s�us bens, entrar no t�rritório Nl- aproveitamento das terras púhli- pedido por estabelecimento esl.ran- Art. 173 - As ciências, as letras § 3° - O mIlitar Q,ue, estando <3m

. '.'<CI��al, nel,e pe).'manecer ou Mie cas" Para êsse fim, serão pref'eri- 'geiro de .ensino, e as artes são livres. ser�lço aLlvo, dll;s forças armcllias,
sa_n, respeILados os preceItos da dos os nacionais, os habitantes da'3 AI'!, 162.- A seleçi'io, ent !"�c]<1, ArL. 174 - O ·amparo à cl!lLuru aCeItar c�rgo pubh�o pern;tammtc,
leI.

"
zonas empobrecidas, e os, desem- distribuição e fixação de imigran- é dev�l' d� E?tado. .

est�'anh.o a sua carreIra, sera tran�-
Ar�., 1�3 - O Govern?,�eder'l! pregados, des ficarão sujeitos, na forma da 'P,aragn,tfo _

UlllCo. - A leI pr0'l'.0- fe�Ido para a reser,:a" com Os �l- J

-podera expulsar, do terntorlO na- § 1 ° _ Nas concessões de terras Iri, às exigências e condições de- vera a. cnaçao de lllStitutos de pes- reILos e deveres defIllldos em lel.

"íll?nU;1 o estrangeIro nocivo à ordf'm devolutas, os Estados assegural'1iG terminadas pelo interêsse naci '1!1.:. quisas, mormente junto aos estahe- § 4° - O militar em atividad(l

.p�bl�ca" salvo, se fôr casado. e?ffi .aos posseiros que nelas têm rnoI)a- Parágrafo único _ Um mesmo lecimentos de ensino superior.' q�e acei�ar cargo _púb,lic? Lempor;\.-
.

brasIleua e tIver fllho bra�llelro da habitu:õ-l a preferência para órgão da administração federal Arl. 175 - As obras, monu.mel'· rIO, eletIvo, ou nao, sera a�ng-ado
nato, dependente da economIa '1 .... - aquisição delas até vinte e cincc orientará aqueles .servicos, bem co- tos e documentos de valor hisV.i·,- ao respectIvo Quadro e somente
terna. hectares.' , mo os cool'denará com os de llrttll- co e artístico, bem como os mon�l- ,contará" tempo de serviço pam a

.

Art. 144 -=- A. especificação dos
,

� 20 _ Sem prévi�' autori�al?ão Í'alização e colonização, apro\'ei- men.tos naturais, as paisag'ens e 0'3 P-:0m.oção por antiguidade, transff'-
..olreltos � g�r_anem_s expressas � :'. do Senado Federal, nao podera ser lando os nacionais. .Iocals dotados de partICular belez'l renCla para a reserva ou reforma,

tu; ConstItmçao nao exclui out.ros feita nenhuma alienação ou cun-
.

TiTULO vr f.icam sob a proteção do podre Depois de oito anos de afastan1i'T'.-

,dlrt:Itos e garantias �ec(rrrentes do cessão dr ü�I'1'as públicas com :\]'1":1 Da Família, da Er1llcacão e dá público. 'J t�, c,ontínuos ou nã:o, .será transt'f'-
regIme e dos prlllClpros que pJa superior a dez mil héctares.' Cul'lura TíTULO VII ndo, na forma da leI, para a n-
:.adota.

" �. 30 _ Todo aquele que, niIo CAPíTULO I Das fOl'ças a1'1nadas serva sem prejuízo de co.ntagelll de
T�TULO V sendo pt!opl'ietário rural nem m'hn�. Da Fam.ílih Art. 176 - As fôrças armndas, tempo para ,a reforma.

-Da ordem. econômica e social -no, ocupar, por de.z anos inin!.er- Art. 163 _ A família é const.itl!i- const.ituidas essenciàlmente pelo § 5° - O militar que estive)'. "m
Art. 145 - A ordem econômica ruptos, sem oposiçi}o nem rec'lur,e- ua pelo casamento d'e vínculo indis- 'Exérci to, Marinha e Aeronáutic2, atividade, ou na reserva ou re7'01'

<leye ,s�r orga_rllzada conforme 0!' cimento do domínio alheio, trt,011O solúvel e terá d.ireito à proteção são instit.uições nacionais pHma- mado, enquanto receber' o seu SUhC;L
�rmclplOS .da JustIça social, eonci- de terra não superior a vinte f' especial do Estado. . nentes, organizadas com 'bas,� !la. diú ou os vencimentos de ,)a'.'go
lIándo a hberd:::de de iniciativa cinco hectares tornando-o procn- !i 10

.

O casamen to se- hierarquia e na disciplina, sob a permanente ou temporário (lue
eom a valorlzaçao do trab'alho hu. ('i\'o por seu trabalho e tendo nel� rá civil', e'.grat'uita a sua celehr:l- autoridade suprema do Presir.rl1te exercer, não terá, direito aos v�tic;_

::mano., "

_ �
, :. "

, sua morada. adquirir-Ihe-á a pro- ção, O casamento relig'ioso equiva- da R�púplica e dentro dos limites mentos ou prov�r:ttos milita;res., .

Paragr afo unlco - E assegurado priedade. mediante sentença dccla- len\ 'ao casamento civil se, obser- da leI. § 6° ,- Aos mI\l,tares em lll�tIV1,-
:<1 �0C!0s .tra9alho que pos�ibilif:e ratÓl'ia devidamente trans,criLa. vados' os impedimentos estabelep.i- Art. 177 - Be,stinam-se as Fôr- dade aplica-se o disposto no a!'�.
,exI�tencla. dIgna. O trabalho e ohr' - Art. 157 - A legislação do tra- dos em lei e de conformidade com ças armadas a defender a Pátria � 193.
'gaçao s0t,cml., ,_,',

• balho ob�decerá aos, segllinte,s pr8- as prescrições dela, assim o r;�9ne·- garantir os poderes constitucÍlmaü;, . A�'t. ,183 - As polícia,s mil!L<wes
.

Art. 116 -:- A Ulllao e recI)nhf'- celtas, alem de outros que VIS'_';n a reI' o. celebrant.e ou qualquer wtp- bem como a leI e a ordem. lllstIturdas para a segurança mter-

�cldil: a fac�lldade.' mediante lei f'S- melh.oria da condicão dos tdha.- ressado, contanto que seja o ato

l'
Art. 178 - Cabe ao Presidente na e' manutenção da ordem 1'103

'p�cI�I, de mtervlr no ,domínio eco- lhadores: .
. inscrito no l'eg'istro Civil. da Repúblioa a direção política da Estados, nos Territórios e no Di�--

'nOillIC? e, de .
monopohzar determi- ,I _ proibição de diferenç,\ dê � 20 _ O casamento religiOSO' ce- guerra e a escolha dos comandan- t1'ito Fderal são c.onsider'adas, eomo

"na?a lIl_9ustrl:;t ou atividad�. I\. in- salário pal'a um mesmo trabalha lebrada sem as formalidades dêste ies-chefes da,s fôrças em operac;:io. fôryas auxiliares, ,reservas ,�i)
telvepç�o tera por, b�se o lllterê� .. por motivo de Idade, sexo, na- artigo terá efeitos civis se, a ·rp- Art. 179 - Os problemas l�i:-{ti-I ExercIto. • '

se publIco e por lImIte os direitos cionalidade ou estado civil: quel'imento elos nub6utes, fôr ins- vo� à defesa do país serão est.udn,- Parágrafo único - Quando TJ1(1-

f�mqa!llentos assegurados na G1nS-, II - salário mínimo capaz df crÍlo no registro civil mediante dos pelo Conselho de Segurn]lça bilizado a serv�ço da União, em
ill.ItUlçao, salisfazer, corHorme as condições\ l)l'évia habiliLação perante as nuto- Nacional e pelos órgãos

espeCiaistt.empo
de guerra externa ou ci';:I,-

Art. ,147 -: 9 uso da proprirda- de cada região, às necessida1,.s ridades civis.
' .

das Fôrças armadas, destinado,; à o seu pessoal gozará das mesm:Js
de .sera co�dlClOna�o ao

bem.
estar llo,rmais, do trabalhador e de SU3 Art. 1M _ É ob,rigatória, em to- ,p I'ep a,ração delas

para,
a 'Ii1ob:I:�á- "vantag'ens, atribuidas.

ao pessoal dI)
.s?cml. A ,lerpodel'a, com observAn- família;'. do o' t.erritório naciona:l, 'a assis- ção e a� operações militares. Exército. .,

,ela do dlspostJo _

no .art. 142, § :!6, 111 - particiI(ação obrigatól'ia e tência à maternidade à. infância. A I � 1° - O Consêlho de SegLP'anca T�TULO VIIr

promC?ver a j ,stn: distribu!ção. dl)' direta do trabalhador, nos 'lueros lei .instituirá o amp�ro das famí- Naccionál será, di_rigJdo 'I?elo .PI;t:S�� Dos funcionários pÚblic?s ,

,proprIedade com Igual oporturnda- das emprêsas, nos termos e pel:l lia" de prole numerosa. dente da RepublIca, e dele p1rLJé.l- 4,rL 184 - Os cargos publlCC'$
de. para todos.,., forma que a lei determinar;. Art. 165 _ A vocação para SUCf'- parão, no caráter de membros efe- observados os requisitos da !pi.,
Al't. 148 - A leI- reprImirá toda [V - trabalho . .diário que não der em, bens de estrangeiro exil'- tivos, os ministROS de Estado (' 05 'pr_e.vista no arL 96, r, e <1 de dois

.>8 qualqu�r fOl'�a de ,abuso do po- exceda oito horas, exceto nos casos tentes no Brasil, será reg'ulada P('- chefes de estado-maior que a lei cargos de magistério ou a de nm

.der economlCO, IIlcluslve� as 'uniõps e nas 'condições previstas em lei; la lei brasileira e em' benefício no deter:minar. Nos impedimentos, in- dêste com outro técnico ou cient.í
>8l_ll. agr�pamento� de emprêsas in- V - proibição de' trabalho a me- cônji.\ge ou de, .filhos brasileiros dicará o Presidente da Repúbljra o fico, contando que haja correlaçãl)
,dlvIduals ou SOCIaIS, s�Ja qual f��' nOI'es de 14 anos, em indústrias in- sempre que lhes não é a mais flt- seu substituto. ,

' de matérias e compatibilidade de'
.;a, sua natureza, com o hm ,de dc�m�- salubres, a mulheres e a men01'es vorável a lei nacional do de cujus. § 20 - A lei regulará a orga.ni- horários.

,

nar os merCa?08 naCIOnaIS, e!Im!, d.e dezoito anos; e de trabalho no- CAPíTULO n: zação, a competência e 'o func:ona-, Art. 185 - É vedada a cumula-
n�r ,a ,concorrencla e aumentar :U'- turno, a menores de dezoíto Imos; Da Educação e da C-ultU1'U "Ínento do Conselho de Segurap.ç:l Cão de quaisquer cargos" excrto �
bltraI'lamente os lucros.'

, respeitadas, em 'qualquer ca"o, a.'! Al't. 1G6 _ A c.d'tlcação é direito Nacional. prevista no art. 96" I, e a de dois

Art.. 149 -·A lei dispo\'á S')brp. condições estabelecidas em lei; de todos e será dada no lar e na ArL 180 - Nas zonas indi:5rw�- cargqs' de magistério ou a d'� 11m

«) .reglme, dos bancos de dep{;;ito,
.

'LI - repouso semanal com re- escola, Deve inspirar-se nos pl'i'l- sáveis à defesa, do País, não se 1)e1'- dêstes com outro técnico ou rieTÍ
--d,as �mpresas �e Seg�II'O, de capIta- munel'ação, preferentemente a0� cípios de liberdade e nCls .ideais dI? mitirá sem prévio assentiment,rl do tífico, contanlo que haja CO!,'I'ela-
.. hzaçao e de fms analogos.

.
domingos e, no limite das exigpn- solidariedade humana. Conselho de Segurança Nacional: çõô de matérias e compati):lilida-

ArL. ,159 -. O poder p�bhc� pro- c�as Léc�icas das �mprêsas, nos,1'e- Al't. 167 - O ensino dos difercn- r - qualquer ato refer'ente a de de horário.
. ., ,

'vldenclara sobre a llls�ltmçao. Je nados CIVIS e l'elJglOsos, de ac')['(!o tes ramos será ministrado pelos concessão de terras, a abertura de ArL 186 - A pI'lmel_ra lllveslldu
-e�ta,beleclmentos de ,crédIto ,t�'5P":- com a trarllçfw local; poderes públicos e é livre à inic.'R- vias de comunicação e a instai:1.�ão ra em cargo de carreIra e em O.H;-
.mahz,ado de ampu;1'o a, lavoura f) a VII - férias anua.is com remu- tiva particular, respeitadas as !r:f< de meio::; de transmissão; ,tros que a lei determinar ef'é!ll1ar�
"pecual'la nacIOnaIs,.. "

neh),ção;
, que o regulem.

..

II, - a construçãO' ele pontes e se,á mediante concurso .precedeu·
Art.,' 151 ;-- A leI dlspora s(J�T'':', VIn - esLabilidade na emnrp,,::, Art. 168 _ A legislação do ensi- estradas intemacionais; do inspeção de saúde.

<(). regIme das emprês�s ,concesslO- ou nas explora\iões ,rurais, bem {',,- nd ádotará os ::;eguíntes princípios: ur - o estabelecimento ou f)X- At:t. 187 - São :vitalícios os mu-

.

na!·Ia,s de se,rvlços p�bhco.s fede� mó i�denização ao trabalharlor T _ Q ensino primário é obl'ie;a- plol�ação de qu:aisquer tndústl'iua- gistrados, ·o,s titulares de ofício (�''l.
.ralS, �stadua)s. e mUIllcl-pals., _

despedIdo, nos casos e nas condl- tório e só s(\rá dado na língua n3- que interessem à segurança de just.lça e os professores catedl'ÓI,l-

.

Sera ,d_etermmada a fIscalIzaçdc \iões que a lei estatuir;
, 'I,cional. .

país. C'Os,.,
-''{l a re,i'Isao das tal'lfas �o,s sel:'il('t)3 rx - assistência médica pr,'\"n- II _ O ensino primárío e oficial , � 10 - A lei especificará as :'0·· 'Parágrafo único - O provnl:)nP.-
�xplorados por concessa0,

_ afi!D::de tiva, sanit.�ria e hospitalar aO' I.�·n.. e gratuito para t.odos; o ensino ofi- nas .indispensáveis à defesa na0ío- to das cáteçlras no ensino sec�!r;di
,-q�e os l,ncros dos. cClncesslO'nal';(1S, balhador, assim co'mo à gest?,lltP. f)ial ultflrior ao' primário se�lo-ú nal, regulará a sua utiliza_çã0 p rio e no superior) far�s�-á mlJ,:!mll"

n�o excedend? a Justa remUn,(�l'a- que terá direito ao descanso arrte, oara. quantos provarem' falta 011 providenciará para que, nas inrh'í<;- te concurso de títulos e de provas.
"cao do capItal, lhes permlf.2Tl1 e depois do pal'to, sem prejl.1í.lO dr insuficiência de recursos. trias nelas situadas, predomimml ApL 188 - São estáveis:
',:atenelel: às necessidades de melbo- emprêgo nem do salário; , ITI _ Os estabelecimentos indus- capitàis e trabalhadores ,brolt'i'l"i, 1- dcpois de ,dois a.nos de p-,;:él''-
TamenLos e a expansão. dêsses ;;el'.. ,x - previdênc'ia, medianV' con- triais, comerciais e agrícolas Pl" ros. cício, os funcionários nomearlos

v�ços. Aplicar-se-á ,a lei às �,?n,�p.�- tribuição da União, do empregadm que t�aMlh�m mais de cem. P:':- � 20 - As autorizações dr q�lC por concurso,; .

soe� feJtas no regwle antellOl.' cc e do empr�gado em faval' da wa-. soas suo, obng'ados a mante:r enf''110 tratam .os ns. I, II e UI p\)rlerflo" II - depOIS ele CInco anos ele
.

.

tanfas estIpuladas para todo o temidade e contra as conseqü(>.r - primário gratuito para os setvido- em qualquer tempo, ser mOdlfiri1- exercício, ,os funcioná'rios efetiv·'),>
tempo de duração do, contrato, cias da velhice, da invalidez, da .res e os fIfhos dêstes, das ou cassadas pelo Conselho de nomeados sem concurso,

. Art.. 15.2 - As rriinas e delJ1ai� do!,\nça e da, morte. O'brigatol'léd''1- IV _ Ad emprêsas industriais e Segurança Nacional. Parágrafo único' - As garant!��
'I'lQ\l'�zas do subsolo, -bem

\
como :all' de da instituição do seguro pelo comerciais são obrigadas a minlc:- ! Art. 181 - Todos os brasilAil'os estabelecidas neste artigo n1ic

·queelas de água, constih�em pro- empregador contra os acidente� do trú, ém eooperacão a aprendiza- são obrigados ao serviço milita:: 011 ahrangem os cargos de confiaWi1
'priprlades distinta" das rlQ solo pa- tl'�hAlho: , : Il2'pm aoc: SP11S trabalhadores m')f1O- a outros ,eneare;os 'neces'iári'os "li nem os quo aTei· oeclarl'l ele, l\"re
'ra o efeito de

\
e)q510raÇilo ou f1j.'!")- XI - assistência aos desempre-.' res, pela forma que a lei esta)jelE'- defesa da Pá:tria, nos têrmos ') 'of: 'nomea:�:lo e domissà@.

.

I'

, �
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, A�L., 189 ----::, Os funcionário" pú- poderão os tribunais declarar a in-. caso do n. 1 do art. 206, nãu po- mista ou de ernprêsa concessiouá- ,_. ----,_. •-bhcos perderao o. cargo:
" ,constitucionalidade da lei ou ue : der-á ser decretado por', mars rle ria de serviço público; de Distrito1 - quando vuauoros, somente ato elo poder público. trinta dias nem poderá ser l_':Cl'- Federal ou no da capital do Esta-em 'vir'i.uue de sentença judtorár ia: AI'L. :::,U1 - AS causas em que ::;_ rogado, de "cada vez, por prazo su- do onde se tiver verificado o ato11 - quando estáveis, nao só no Un.áo 1'ôI' autora .301'[(0 af'oradas. pcrior a ésse: No caso CIo númo- ou fato lesivo.'pasã do número anterior, senão no Estado em que tiver domici::o 1'0 II, poderá ser decretado por § 10 _ As causas propostas petambem no de se extinguir o cargo a outra parte, perante o juízo da todo 0- tempo em que perdurar a rante outros JUIzes se a União n-ou no de serem" derrut.ídos depois capital que tiver competência pa- guerra externa ou a comoção in- Ias intervier como assistente 1}'.1de processo admmrstrativo em que 1':1 conhecer- dos feitos contra ;;; testína grave com caráter de guer- opoente, passarão a ser rl<.i coinpetiO lhes tenha assegurado a mau; J:<'azenda Estadual; e as que J,-,rl'lrilra CIvil. téncia de um dos juízes da Capí-ampla defesa. .

intentadàs contra a União po �,··T'á ArL 211 - Quando o estado' de tal'
, .pará,�Té1fO úni?o =: E.x,�ingu,ilylo;_ 10 autor propó-Ias no ref'eriuo j\,i-

I

sítio fô�' decretado pelo P l'esLlt'!'10 § 20 .:.,_ A lei poderá permiti ('se à. cargo,. o funcionár-io estável] zo na Vara especial, .,' da Hepúbl íoa, logo que se reumr q_ que a acão seja proposta C.,)!.lLl'Ofreará ef!l dls'POllJblhdad� remuIle-1 ArL 202 - os trroutos terão ca- Congresso Nacional, a êste re 'ata- foro cometendo ao Ministér-io PÚr-ada, ate o seu obrrgatorlO, apro- "ráter pessoal sempre que isso fôr rú, em mensagem especial, os mo- blie� estadual a representação juveitamento em outro cargo de, na-I possível e serão graduados C')l'{OI,'-1 tívos cieteI'mlllantes

da,
uecretaçà« dicial da União.t.ureza e vencimentos compatíveís :

me a capacidade econômica do con- e just.ií'icarâ, as medidas que ArL. 21'8 _ Esta Constituição (' .,)com o que ocupara. .

I tr ibuinte. tiverem sido adotadas. O Coru;T,� ..;- alo das disposições ConstítuounaisArt. 190 -:- .Inval idarla por seu- Art. 20.3 - Nenhum impôstol so Nacional passará, em sessão gi'_ 's ransitór-ias, depois. de assmnd.is

TOME 'KNOTtença a deml�s�o de qualquer Iun- gravará diretamente os dire.tos l ereta, a deliberar sóbre o decreto pr-los Depuí ados e Senadores, pre-
'

cronarro, ser� ele reintegrado. O! autorais, e a remunei'ação d.) J0]"-1 expedido para revogá-lo ou rnan- sentes, serão promu lgado- ,;Jmul-· '

que lhe houver ocupando o lugar nalistas e professores. ,lê-to, poelendo também aprec+u- as tàneamcnte pela Mesa da' As.iern-rícará destituído de plano ou será ArL 204 - Os pagamentos deví- .provinénoias du Govêrno que lhe hl�ia Const ituinte r entrarão
. ,em O MELHOR APERITIVOreconduzíoo ao cargo. an�eI'lOr, dos pela Fazenda. federal, estadual chegarem ao conhecimento t.: vigur na' data da sua pUfJIC!!I�a9,mas s,em direito a, mdenizaç ;o. ou municipal, em vil'tude 'de sen- quando necessário, autor-izar 8.

__..::.........;. _;__�-----:-----...!----_:-----:Art. 19� - O runcíonarío será tença judiciária, f'ar-se-ão ni t,'�'" prorrçgação da medida.
.aposentado:. . dem dr a;Jresentaçãn dos p raoa tó- , Art. 212 - O decreto do esta-to

F�RM.AC' IA �SPERANÇAa) - por invalidez ; rios e a conta dos créditos resnoc- de sítio especificãrá sempre 11S.h) - compulsoriamente, aD'3 70 Uvas sendo proibida a designacâr: regiões que eleva abranger, .

O LAUSanos de idade. de c�sos ou de pessoas nas dol'l"�I'S' Art. 213 - A inobservânci.t df� \ do Farmacêutico NIL. "

§ .1° - Poderá. ser aposentado
....� orçamentár-ias e nos créditos e.{�T>1- qualquer das prescr-ições dos ;11'1.,. Hoje 6 amanhã será a sua preferida-,pedido o funcionár io que contar.Jo) orcamentários abertos para es�e, 206 e 215 tornará legal a cO'1.çau· Drogas nacio';'ais e I)strangeir;ls -;- Homeopátias _ Perfu-.anos de servIço..' fin;. I e permitirá aos presentes 1',),),)1'- �arias _, Artigos de borracha. 41',

§ 2° '-, Os ,:_enclm.entos .de apo- "arágrafo único - ,As dotaçõce I reren{ ao Poder Judici.a·rio,
'.

,

'A. 't
' . ,

me'dico
-

t
r

I Garante-se a exata observancla no recel uano •�ent�do.�la serao lU egrals, :::e o orçan).entárias e os créditos abFrl�: Arl. 214 _ �s imullldades
.

d"s1.unclOnarlO contar 30 ano� de s�r-. serão cúnsiguados ao Poder Ju11- membros .do ,Congresso· NaCIOnalviço; e serão proporcIOnaIS, se o ciário rero'lhendo-se as impcrU\n-, subsistirão durante o estado deJuncionário não tiver alcançado cias à repartição competente. nr.t--G I
sítio i todavia, poderão ser suspen-êsse limite.

-, . .', ao presidente do Tl'ibunal Fedfll'al' sas, mediante o voto de dois lêrc.:os

�"-_$ OS
§ 3° - Serao mtegrals os venCl- de Recurso:::, ou conforme· o ;-us(J: I dos membros da Câmara ou 10 P C'

p1entos ?a aposentadol'la, quando .0 I ao presidente do Tdbunal de Jns-. Sellado, as, de determLI.ados ',l"P',I-

""1'" ,$'_
JunclOnarlO se lllvalIdar por aCI- Liça, expedir as ordens de ::nga- tados ou Senadores cUJa IIbe':tc'l.(IJd�n!e ocorrido no

serv.Iço, por mo-j menLo segundo as, possibil.i.tacle� I s� torne manifes,tam.ente inc?mpa-

II
lesira profiSSIOnal ou por, dce'1ça elo depósit0 e autonzar, a l'eqU€!'l- tI \-el com' a defesa da. Naçao _Dll

� / f
grave.. contagIOsa. ou lllcuravel,

CS-1 mento do credor ,preterida nu SPl1 COIl;. a segurança'. das ll1stlL!lIÇü0S

*
.

peclflCada em leI. direito de precedenclU, e depOIS dF pollt,Icas ou SOCIaIS,
_ _ DURANTE TODO DIA.§ 4° - Atendendo à natureza e5- ouvido o chefe do MinisLério PÚ- i'uI'ágrato único -' No intel.'val,j

tpecial do serviço, poderá a leI rc- 'blico o sequestro da quantü, fW- das sessões legislativas, a ;w:,,-

/" "O·� 'I/JlTl!l=JOe:.duzir os limites referidos na a,lí- cessãria para salisfa.zer o débiln. , rização será dada pelo PresiJtlnte '

I"
'

J 1V I-tI<L Jnea b e no parágrafo segundo !ÍE'S- Apl. 20.5 - É' insLituido o CÜllo('- da Câmara elos Deputados ou IJBk

,
lte artigo.

. !lho Nacional de Economia, cuja Vice-Presidente do Senado f I\dp

D�"ft,�.
"'",' ",'

/,

_' ''l
Art. 192 - O tempo de sel'vJç:o organização sBl'á reg'ulada em lei, ral, conformA se tI'ate dfl merr.bros

;- �,público, federal, estadual ou mUllI- � '10 _ Os seus membros,' '11)- de uma <JU de ontI'a Câmara, iTl"l:::
,.cipal, computar-se-á integ�alm(ln- meados pelo P/esidente da !i.opú- ad referendum d� Câmara, comp'"- � ».

__ � � �te, para fm.s de dlspombIlldadp, � blica, servirão 1)01' quatro anos e tente, que devera ser Imed!at,R-
� �

. �
aposentadoI'la.

. _ . poderão ser reconduzidos,. me.nte convocada para se 'r'�lJnir "

Art; 193 - O_s matrvos do sm''y�- § 20 _ CompeLe ao Conselhu: dentro em 15 dias., ,

"

ço publIco terao as suas p � 1".0 .s
a) _ esludar as questões ec )P,-)-- Art. 215 _ ExpIrado o e ,f,�l(;Oreajustadas semj)lre que a O;5I):la- micas do país; de sítio, com êle cessarão os sens

.;ão do poder aqUlSldtr�o dda .'Yl leda
b) � elaborar plano naciomtl rle efeito",

1
_

"
Jorçar um novo pa rao. e V'jnr:;- economia sujeito à aprovação de. Parágrafo único _ As medi( asmentos para os serVIdores em

I Congress� Nacional, e propor as aplicadas na vigência do estarlu ele

/\.1)V (' " ,� .\DU '3exercício.
. '; ., m�didas necessárias à revisãJ �c ,,�t.io, assim que êle terminar. "e-:� J '-.T "'f

__

. . �Art. 1.94 -. As pes�oas .Jur:rJ"cas mesmo plano, assim como :) ..
' l\'l- rao _relatad-as pelo PreSIdente

_,

,ria
de dlre�to publIco 1

sao clvllm,,,,nte i dências supletiyas ou complwr,cl1- RepublIca, em mensagem ao. CO�t- Di. OSVAtLDO BUI;-CAO VIANNAresponsavels pelos' danos .que ()s,' tares" p:rE'SS0 Nai;ional, com ('speclflew;,ao:
.seus funcionários, ,como taIS, C':nl-

c) '- opinar, sempr.e que o soli- e 'justificação das providóllcias I Dr. J. J, DE SOUSA CABRAL.sem a terceiros,
, I cite o Poder LeglslatIvo ou I) p()- adot.adas.

.Parágrafo único - Caber-llw,>-'l der R'í:ecutivo, aeêrca de pl'(}j'3t('�, Art. 216 - Será respeilllda a E8CRI'l ÓR10: Rua Felipe Schrnidt S� - Sola 5a�ão regressiva contra os fUl�CIO- cle l.ei e delibBl'ações. de cacáter posse das terr,'as ciO.s selvícolas q,-:'E' I Edifíeio Cruzeiro _ Florian6polis.'narIOS causadores dO,dano, qu ..ndo econômico ou financell'O,
.' nel�s se achem p7rmanl':;l.ell""'!'.»

... ...._.... _
tiver haVido culpa destes, '

Ar't. 206 - O Congresso .Nar�o- localIZados, com a condlc.:ao, po- _

. TÍT.u�O IX
. naJ 'poclerá decretar· o esíado de rpm. de não as alienar

.. ,-

1---------------------------------:.:,Dtspostçoes gerats
. sítio nos seguintes casos:

.
Art. 217 -. A ConsLltmçao po- CONTA CORRENTE POPUi-AR

,'.
Art. 195 -:- São símbolos, na::l!: I - de comoção intestina grave dorá ser emendada.

'. ,. J 5' L-' C $ 30000 00
�;iJ.ais a bandeIra, o hlllO, o selo e a" I

ou de fatos que evidenciem estar I _ O Preslclent� �a, Repl;b.lca uros �/2 s. a. - Imite r
.,

;.armas. vig'orantes na. data _da [>1'0-1 a mesma a irromper; pod,�}'á; oUÜ'.ossiJ,n, clpFecn,màr: Movimentação com chequesmulgação desta Constrtmçao. II - de guerra externa.. - a) - a susp,ensão da ilbi::)rcl:yJ0
B d O· t-·t F d I S IParágrafo únic? :- Também

021 Art, 207 - A lei que decretar o de. re�nFio, inclu,�iv� a
-

exel'cJda aoco O IS r·1 O e era . 11.Estados e mU�IclplOS podem p0�- estado de sítio, no caso d_e gl.lf>.rra no seIO das aSSOClaçoes;
._.suir os seus sl!llbolos,.

_, externa ou nQ de comoçao �nje�- c)
. -;-, a busca e apreensao (':::0

CAPTTAL: rR$ 60.000tPOO,OCArt, 196 � E man�lda a, r�plr- I tina grave com o caráter de gVf'r- domICIlIO;
- , ,

R$ O OsB'ntação diplomátICa Jllllta a �aD�'\: ra civil, estabelecerá as normas a el) � 11 suspeTf�a0 do ex.e!'e�(;:u , RESERVAS: C 15.00 .000,0Sé, .' .. _ qne deverá obedecei' a sua e:-:"r1_1-: do cargo ou funçao a funClOnarlO
Rua Trajano, 23 FlorliéilnõpoUsArt .. 19.7 - As Illcompatlb,I�I��� ção e �in4icará as garantia:; 91)!l�-; pIl}-'lic0 IlU empregado de autH!:�des declar�das n�' ,art.. 4� ,:"L -

-

ti Lucionais que contll1uarao ()Dl! Lima, de entIdade de eCOl1"'ml:l
. �---__- ....��....��=dem-se no que for aphcavel, aQ

ViO',H' e bem assim, os casos (]_11:� - -,

.

t V' PI'esl' -,n>" " ,

d - _PresldeJ?- e e ao
.

1ce- dt,.,�v os crimes contra a seguranç� _

a
da Republica, aos MIlllstros de E.,-

Nação ou das suas mstltUJtjOCs
tado e aos membros do Poder Ju-

pofíticas e sociais devam ficm' ��l..
111 1diciário, " jeitos à jurisdição e à lég'lsl .. çafJ

Art. 198 - Na execução do plano militares, quando cometidos �)()r
de defesa contra os efeitos da cta- civi:c;, n�-as fora das zonas dp, (1);:
nominada sêca elo Nordest.e, a raçao. somente Cj�Jand? com P:1S "e

União despenderá, anualmente, com 'I relaeional'em e mfhurem no seu

as obras e com os serviços de· ':ts- curso., , . .

" fsistência econômica e socud, qnan- Parag'l'af? UlllCiJ - Pl�hl]C(�,ü ::l
Itia lll.mca inferior a três por CI'TI!.o lei, o PreSIdente ela Repu111]('" de-:

de sua renda tributária.
, 'signará, por. decreto a; p(;'�<;!as :l.

§ 10 - Uin tempo dessa qUlJ.n,t.Ja C(llPDl r cOl;':tIda � execuç;)" �o
será depositada em caixa esp-00Iu1, eslado de SltJO e as ZON.as ele O�t.
destinada ad socorro da� pormlll- ração que" de,_acôrdo co.m a /"f,13=ções atingidas pel'a caIamldad,�, po- nda lei, flcalao ,sub_metl�a.s .l _.Id
dendo' 'essa reserva, ou parle dele, risrliçã() p à le�ls.laçao mlhLaJ'C·;.
ser aplicada a juro módico,. enn- Apl,. 2�8 -. No llltel:'"<tlo das �I'�

soante as determinações legaiS, Am s?es. leg-lslatl;vas, sera; �a eomp;
empréstimos a agricultores e, lU- tencHl eXcluslva do P_l eSldentc �?
dustriais estabelecidos . na :' r ,'\ 'l3-epú�hca a decretacao ,O�l a ?r,�!,-abrangida pela sêca.

.
rOl!a<;lao do est�do dr SI�IO, 0?SIJT

..

§ .20 - Os Estados comI!rE\pnr1�. v::tdos os preceItos do al LIgo arrte
dos na área ela sêca. deverao apl�- rim .

.

cal' três por cento de sua renda Ll- Pm';igrafu único Decretado o
butária na constrlJ.ção de açudpi; estado de sítio, o Prosiden�t dI)
pelo regime de coo�eração, e D0U- Senado convocará imediatar..:én!c
tros serviços necessarros a :lRSIS- 'O Congresso Nacio'nal, para se reu
tência das suas populações. nir ct,entro de 'quin�e ,dias, a Lrri
Art. 199 - Na ,execução do pl[:,110 de "O àp.rn.var ou nao.

de valorização econômica da A.m1- ArL 209 - Durante o esta,!,) do
zônia a União aplicará, dUI'an�p. sítIO, decretado com fundaml'11t0
pelo 'meno� vi'9te �nos .COP.Sb(,llf�- em o número 1 do art. 206, só se
vos, quantIa nao mferJOr a .trés ,poderão tomar contra as pess';as
por cento da sua renda trlblJ t,arm. as seguintes medidas:
Parágrafo único - Os, Est.ados P. a) - obrigação de permanêneia,

os Territórios compreerididos :na·· em localidade determinada;
(}uflla região, bem como os resnr>rti.- b) - detençã.o em prédio não
vos municípios,

I

reservarão p:11'a c destinado a réus de crimes

eo-\mesmo fim, anualmente, q�atro ml1l1S;
por cento das. suas' rendas trilwtá- c) - destêrro para qualquer' 10-
rias. Os recursos de que traia (;c;te calidade, povoaria e sal1Jbl'le, do
pará.gl'afo serão aplicados pO.' in- território nacional;
termédio do Govêr-no FederaL

I d) - a inLervenci'í.o nas emr)rl�-
Art. 200 - Só pelo voto' da m"io- sas de serviços públicos.

...,.il'ia absoluta dos seus mer'lUL',-"'" Ad. 210 - O estado de sítio, no

,,'

•
Ors•.

'

Aderbal Ramos
.

da Silva
e

João Batista

II
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Flillipe Schmidt 34,

Spla 3. Telef, 16-31

.
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o ESTADO - 'Florlanópolls

I

VERMUTE

MARTE
•

AGUARDENTE

MARTE..

•

,

.,»,
.' ,��:--��----��----�--------�--�----------------�----�,*

IRMÃOS MENDES & cn.
INDúSTRIA E COMÉRCIO

,

Matriz: Rua Conselheiro Mafra, 99

Telegràma: PERIME -- Caixa Postál, 61 ,,_..:. Florianópolis

Filial: Big-naçu
.. �-------------------------�----�----------------------- �

, ,

GASOSA

MARTE \
GUARANÁ

MARTE

I
I •

,:\ /' •

.
.. j---.......'�-.............

'i
,

1

I
I

PARA qualquer veículo, do pequenino vagonete ,industrial
aos gigantescos removedores de terra ... Para qualquer

serviço, do transporte leve em ruas asfaltadas ao 'trabalho
pesado no campo ou em estradas más... Goodyear oferece

o tipo de pneu especl:ficamente construidopara proporcionar
. ... -

,

quilometragem máxima, segurança perfeita e maior eficiência.

.

Portanto, qualquer que seja o seu serviço, escolha o ti-

po de pneu Goodyear especificamente construido para as

condições do seu trabalho .

• Cada pneu Goodyear é o produto da téc"
nica e da experiência' adquiridÇls na fabri
cação de mais de 350. mílhêes de pneus
milhões a mais que qualquer outra marca!

��
�

•
.'

" J
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
I,

o O ..,�" ADO :_ Fiorla1lõpolis
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. ,

,

\ �.

, .

Comércio" e Indústria
. .

,

1
• , o

,
'

'.Secção Fazenda
Casimiras, Tapetes, Tecidos de, tôdas as espéçies, Capas, Cobertores, Toalhas,

Passadeiras. etc, , ,

I

,Secção Ferragens� ..

.

!
I

ferramentas. Louças, Vidros, Bebidas, Ferro em geral, Tiótas secas e prepa-'
o,

'

',.
• raãas, Conservas, etc.

\

\

.

Secção !trogas
,

o

Medicamentos, Espec,ialidades, Perfumarias. Produtos Químicos, etc I

'-

· Secção Máquinas .

'

I
"

I", .

M

li:.;,�Motores, 'Material elétrico, M�QDinas em' geral, Material de· construção"
Êixos, 'Artigos liuos para presentes' (Varejo) etc.

!

..

'

. Secção Autoshell .

,

\ .

, .

.

Automóveis, Caminhões, Peças" e Acessórios CHEVROLET" PDe.�,
.

I

. 'e-tâmaras de ar .Goo'dyear, Produtos de petróleo,
.

· Oficina. meeâDi'ca,,:Po'st,o 'de Sérvíçe. \

.;. .

v

t

,
.

,

• I

,
I
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Sexta�telra 2P de Setembro de 1946 "

•

i�· I�IJO�II��
.ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTI- 'duais, de natureza e vencimentos Governador ou Interverstor, no res- Federal continuarão a ser por êle '�ealrat�desad� cluOm.udleaç�oov::;oadd� f:�7.

TUCIONAIS TRANSITóRIAS compatíveis com 'Os dos que esti- pectivo Estado, e as demais autorí- processados e ju]Jgados. v ce �

A Assembléia Constituinte decreta verem ocupando na data da pro- dades referidas no n. I, que estive- Art. 15 - Dentro de dez dias e Decreto-lei n e
, 24, de 1 de dezem

e promulga o seguinte Ato das Dis- mulgação dêste Ato. rem nos exercícios dos cargos nos contados da promulgação dêste Ato bro do mesmo ano, perderam cargo

posições Coastitucionais Transi- Ant, 9° - O Território do Acre dois meses anteriores à eleição. será organizada a, Justiça Eleitoral, efetivo, são mêle considerados em

tórias será elevado à categoria de Estado, J III - para Deputados às Assem- nos têrmos da Secção V da Consti- disponibilidade roemll'nerada �té. que .

Art. lP - A Assembléia Consti- com a denominação de Estado do: bléias estaduais as autoridades re- tuíção. "s'eJa� reaproveitados, s,e� direíto a

tu1nte elegerá, no dia em que se Acre, logo que as suas rendas se feridas no !II. I, letras a e b, segun- § 1° - Para composição do Tri- vencIment�s a?terlOre� a data da

�eguir ao da promulgação dêste tornem iguais às do Estado atual- da parte, que estiverem no exerci- bunal Superior Eleitoral o 'I'ribu- proolH!l:gaçao ,d�te Ato.. '

',Ato, o Vice-Presidente da Repúbli- mente ode menor arrecadação. cio dos cargos nos dois meses an- nal de Justiça do Distrito F,ederal/ Pal:agrafo unico - FIcam resta-

.ca para o primeiro período consti- Art. 10 - O disposto no art. 56 teriores à eleição; elegerá 'em escrutínio secreto; den- hel�ldas as vantagens da aposen-

tucional. da. Constituição não se aplica ao IV _ pana Vereadores à Câmara tre, os seus desembargadores uml
tadoria aos que as perderam por

§ to - Essa eleição', para a qual Território de Fernando de Noro- do Distrito Federal, o Prefeito e as -mernbro efetivo e bem assim. dos fôrça do mencionado Decreto; sem,

não haverá ínelegthilidade, Iar-se-á nha, autoridades referidas n6 n, I, letras interinos, que iun�ion>arão até que direi�o igualmente �. percepção de

por asomtinin secreto e, em primeí- Art. 11 - No primeiro domingo a e b, segunda parte, que estiverem o Tribunal Federal de Recursos vencimentos anteriores a data da.

ro turno, por maioria absoluta de após cento ,e vinte dias contados da no exercício dos cargos nos dois cumpra o disposilo no art. 110, n. I, promulgação d�ste Ato.

If()tos, ou, em segundo turno, por promulgação dêste Ato, proceder- meses anter-iores à eleição. letra b, da Constituição. Ar.t. � .- FIca' assegura;do aGS

aioria relativa. se-á, em cada Estado, às eleições de § 8° - Diplomados 'Os Deputados § 2° - Instalados os' Tribunais funcionárdos v das Sec.ret'a�las d�s
"

§ 2° - O Vdce-Presídente eleito Governador e de deputados às As- às Assembléias Estaduais, reunir- Eleitorais, procederão na forma do C.�sas do Pod� Legis},ahy? o _dl
tomará posse perante a Assembléia, serubléias Legislativas, as quais te- se-ão dentro de dez dias, sob o pre- § 2° do art. 14, dêste Ato, re�� a percepçao de gratificações .

na mesma data, ou perante o Sena- rão inicialmente função constítuín- sidência do Presidente do Tribunal § 3° - N'O provimento dos oar- ac!]C�OnaIS, por ,te�o de serviço .

do Federal. te. Begíonal ELeitoral, por convocação gos das Secretarias do Tribunal Su- publico. .
.

,.
'

§ 3° _ O mandato do Vice-Pré- § 1° - O número dos deputados dêste, que promoverá a eleição da perior Eleitoral e dos Tribunais ATt
.. 2? - A Me�' ?a �ssemiblel1J

.sidente terminará simultâneamcnte às Assembléias estaduais será, na Mesa. Regionais Eleitorais, serão aprovei- Constituinte expedirá tit�los, .de.
oC()m o do primeiro período presi- primeira eleição, o seguinte: Ama- § 9° - O Estado que, até quatro tados os funcionários efetivos dos ?-om�açao efebiva aos. funcíonáríos .

. dencial. .

zonas, trinta; Pará, trinta c sete; meses após a instalação de sua As- Tribunais extintos em 10 de, no- imferinos das Secretarias e do Se-

Art. 2° - O mandato do atual Maranhão, trtnta e seis; Piauí, trin- sembléia, não houver decretado a vembro de 1937, se ainda estiverem nado e da Câmara dos Deputados:
}lresidoen,te da. República {art. R:! da e dois; Geará, quarenta e cinco; Rio Constítuíção será submetido, por em serviço ativo da União, e o re- ocupantes de cargos vagos, que ate

Constituição) será contado a partir Gr-ande do Norte, trinta e dois; Pa- deliberação do Congresso Nacional. quererem, e, para completar os res- 3 ode. setembro de 194;6 prestaram

�I:l posse. raiba, trinta c sete; Pernambuco, à de um, dos outros que parecer peotivos quadros, o pessoal que serviços _duraJn..te QS. t�a�alhos da

� S 1° - Os mandatos' dos atuais cinqüenta e cinco ; Alagoas, trinta e mais conveniente, até que a refor- atualmente intrega as Secretaria� elabor,açao d!l .Conshtmçao.

t'j
.deputados e os dos senadores fecle- cinco; SergTipe, trinta e dois; Bahia, me pelo processo nela determinado. dos mesmos Tribunais. Paragrafo U)1ICO 'NGS cargos

, Tais que forem eleitos para comp1e- sessenta; Espírito Santo, trinta e Art. 12 - Os Estados e os muni- § 4° - Enq'uanto não se ,'OI1ga'lli- iniciai�, que víe�em '� vagar, se�ão
tal' o :nilunero de que trata o SI", dois; Rio de Jwneiro, cinqüenrta e c:ípi'Os enquanto não se promulga- zar.em defjmitivamenrl'e as Secreta- aprove�tados os mter'lllOS _em exe,\-,
,do art. 60' da Con'stituição, COInci- qua.tro; São 'Paulo, setenta e cinco; r,em as Constituições estaduais, e o rias dos mesmos Tribunais, oonti- c�to ate a �esma ?ata, nao benefI

.dirão com o do .Presidente da ne- Paraná, trinta e sete; Santa Cat.a- Distrito Federal, a.té ser decretada nnará em exercido o pesso,al a que cIados por este ,arhgo.

t pública. rina, trinta e sete; Riu Grande do a· sua lei oI'gâni.ca, serão adminis- alude o final do §·3° dêste ,artigo. Art. 27 _ Durante o prazo de

�.'. § 2° - Os mOOldatos dos delllai!> Sul, cinqüenta e cinco; Minas Ge- tI'ados de oonformioda<le com li le- Art. 16 - A começar de 1 de ja- quinze anos a COOltoar da instalação
'" ,senadores terminarão a 31 de Ja· rais, setenta e dois; Goiás, trinta e gislação vigente na data de promul- neiro de lJ}47, os 'magistrados do

da Assembléia Constituiln,te, o imó-

� .neiro de 1955. ,lois ,e Mato Grosso, tri�ta. g3lÇão dêste .mo. Dis!tHo Federal e dos' Bsta�os pas- ve'l adquirioo, para sua residência,
I:. ...l.§ 3° - o.s :Il1Uindatos dos, governa- § 2° ,- Na mesma data se reali- Parágrafo únioo - Dos atos dos s�rao 3j peroe.h,er ?S;' ;,yeollClmentos por jornalista que oUltro não pos-

� " --,.,vres ,e dos depl�tados às Assem, zarão eleições: Interventores oaIberá d.entro de dez fIX�dos com obs.er�a�cIa do estabe-.
sna, será isento do 1mpôsto de

!! bléias Legislativas oe dos vereardores I - nos Esta,dos ,e nó Distrito Fe- dias, a contar da publicação ofic,ial, l,ecIdo na Conshtmçao.
. traon,smissã-o oe, .enquanto servi,r ao,

f do Distrito Fedeml, eleitos na fol'- deral: I recurso de qualquler cid,adão para ,�rt. 17 --:- O ,��ual Tnbll'?al �a- fim previsto n'este artigo, do res-

�!i;,: ma' do art. 11 dêste Ato, terminarão a) '- pam o terceiro lugar de Se- o Presidente da República; e, nos n�Imo ,co,ntm�ar� com a OI gailJ.lza: pectivo impôsto predial'.
.rul data em que findar o do Presi- nador e s,eus suplentes (const. art. mesmos' têrmos, recurso, para Q çao e. cOnyPet�!CIa que ,lhe atrtbu� Parágraf-o único _ Será cOOlside-
demite da Repúblka. 60, §§ 1°, 3° e 4°); Interventor, dos atos dos Prefeitos a leglsl,aç�o vlgente ate qu� a leI rardo jurnalista, tpafla benefício dês-

�;"
Art. 3° - A Assembléia Consti- b) - para os sUipJentes pantidá- munkipais. fe<!eral dIsponlha a res�Ito de

te artigo, aquêle que comprovar

� tui:nte, depois de fixar 'o subsídlo do rios dos ,se'nad'Ores eleitos em 2 de Art. 13 - A discriminação de a:C0�9 ,com as nOl1lllas desta Cons-
estar no ,exereído da profissão, de

Presiden!.e e do Vice-Presidente da dezambro de 1945, se, em relação a l1enda5 estah�le�i,�as no art. 19'a 21 � hhmçao.
_ acôndo com a legislação vigen,te ou

República para o primeiro períGdo êstes, não tiver ocorrido vaga; 29 d.� COI1iStItUlÇ�O F:ederal entrara
.

Ar.t: .18 - Nao pe.rd�rlHn a na- nela houver sido aposentado.
-constitucional (Constituição, art. II _ nos Estado's onde o nlullerÚ em VIgor a 1 ,de }aneJro de 1948, n8. clOnahdade os bI"asllelros que, . na '.. .

86), dará por terminada a sua mis- dos representaintes ,à CâmaJ"a dos parte 'em que modifica o regime última guerrà, pestaram serviço mi- Art. 28 -:- f: _concedi�a amstra
..
a

:,:são e separa'r-se-á em Câmara ·e S�- Deputados não, correspond� ,ao es- anterior. litar .às Nações 'aliadas, embora sem todos. os cIdadaos ,consLder;3J?os 111-

:nado, os quais encetarão o ,exerCI- ,tabelecido na ConSotituição. na base § 1° - Os Es,tados, que cO'brarem licenÇla do govêI1ll0 brasileiro, nem SUiblUlSSOS ou 5le5'e�,tores ate a
.

da..ta

,cio da função legislativa. da última estimativa oficial do IllS' impostos de ..exportação acima do os' menores que, nas mesmas CCJill- da prom<lllsgaçao deste Ato, e 19U1al�
Art. 4° - A Capital da União se- tituto de Geografia e Estatistica. limite previsto no art. 19, n. V, re- diçõe.s, os tenham prestado a outras. mente aos,. trabalhadore� .q.ll:e te

rá tI"!lnsferida: para a região do pla- para' os depl�tadO's fedel'ais que de: duzirão gr.adativamente o exces.so" Nações. nham sofi�,Ü' pen'U'SJ dlscJ..pliJnar�s,
'llJalto central do país. vem completar êsse número. dentro no praro de quatrO', anos, Parágrafo únko _ São cGnside- e;n. consequencIa de greves ou dIS-

-§ 1° - Promulgado êste Ato, o III - nos T'erri,tórios, exc.eto eis salvo o d.isposto- 'no § 5� daquele' rados estáveis_ os atuais servido- s:iKhos do trabal!ho.. .

'Presidem/te da República, dentro em d'O Acre e de Fernando de Noronha, dispositiv,o. res da União, dos BstadGs e Muni- A:t. 29 - O GoveI11lO FederaJ �Ica
:Eess'en,ta dias, nomeará uma COllnÍS- para um deputado federal. § 2° - A partir de 1948 se cum- cípios que tenham participado das obr,Igado, dentro d'O pI"azo ,de V'lJIlite

.são de téonicos de reconhecido va- IV - ,no Djsilrito Federal, para prirá grardativam'ente: fôrças expedicionárias bI'lU'sileiras. ano�, a contar da ?-at;a _da promul�
101' para proceder rao es,tudo d'a 10- cinqüen,ta vereadores; I - :no 'ourso de dois a'nos, o dis- Art. 19 _ Sãü elegíveilS para' car- gaçao desta, CcmstItmçao. a tra�ar
·calizàção da '11ova oapital. V --m:as ciTClt1'lscrições eleitorais posto no art. 15;' § 40, entreg-ando a gos de r.epres'entação po.pular, salvo e executar um plano. �e. aa>roveIta�

§ 2° - O ,estudo prev.isto no pa- fespectÍVlas, para preenchimento União aos municí.pios a metade da os ,de Presidente e Vice-Presidente m,en!o total d.as poSS!blhdade� eco

rágrafo 'antecedoote será e:ncami- das vagas exi.stentes ou que vierem cota no primeiro ano e a tota,lida- da República e O' de Gove,rn,ardor os nOOlllcas do Rio de Sao F-Mncr:sco ,e
'lIlhado ao Congresso Nacional, que a oc,orrer até trinta dias antes do de dela no ,g,e,gundo; que, tendo adquirido a nacionalida- seus' a.fluentes, n'O. qu_al . aa>h�ara,
·deliher,ará a respeito, em lei 'espe- pleito, e para os próprios suplen- II - no curso de quatro anos, a de 'bmsileira na vigê,ncia de Cons- a'nualmente, quant1,!l nao I,nfen�,r a

..

,ciaI, oe ,es,tabelecerá () prazo para o tes, s'e ,se ,tratar de senadores. extinção dos imp<)stos que, pell), tituições anterior,es, hajam exe.rci- u;m. por cento de si'llas rendas tnbn-, '

1nício da delim1tação da área a ser § 3° Os partidos pGd:erão inscr.e- cons.tit';liÇ�o, se não ÍII;cluam na

I
do qualquer mandat? eletivo.

.

tánas.

im,CO!1pOrada ao domínio 'da UniãQ. ver, em cada Estado, para a Câma· oompete»cNl dos gov!!rnos qlle Art. 20 - O preceIto do paragra- Ar.t. 30 _ Fica assegurado aos

§ 3° - FIndos os tnabalhos de- I'a Federal, nas eleições referidas atulalmente os arrecadam: f.o único do art:. 155 da Constit�ição que se valer,em do direito de re-

}1Irarcatórios, o Congresso' ,Nacional. neste artigo, maís dois caJIldirlaitos III - e, no CUT50 de dez a,nos o i Federal não se' ,a�lica aos brasilei- olamação instituído pelo pa,rágrafo
-:resolverá sâbre a data em que se além do ;nÚlnero de deputadoS' a disposto no art. 20 da Constituição. ros natunaliZiados que, na: da.ta d�s- único dG art. 18 das Dispósiçóes
'·-efetuará a mudançfl da capital. a.leger. Os suplentes que r,esulitarem § 3° - A lei federal ou estadual te Ato, ,estiverem exercendo as pro- Transi,tórias da Constituição de 16

§ 4° - Efetuada a transferência, o dessa eleição sUlbstituÍlrão, nos 'ca- confonme o caso, pod,erá estaibele: fissões a que o mesmo dispositivo de julh'o de 1934, a faculdade de
:atual Dis,trito Federal :p;lssará a sos mencionados na Consti,tuLção e ceI' prazo lI1ljais breve para o cum- se refere. ,pleirei31r perante.o Poder Judiciário
'<co'nsilituir o Estado da,. Guanàbàrn. ria lei, os que (orem eleitos nos (>.rimento dos dispositivos i!Ildicados 'Art. 21 _;_, Não depende de con- o reoimhecimCllto de seus 'direitos',
Art. 5° - A 1ntervenção federal, têrmos do § 2° e os da n1.esma le- nos parágrafos a,nlterior,es. cessão ou autorização 'O aa>roveita- salvo qu:ainto aos vencimentos atra�

mo caso do n. VI, do art. 7°, da genda cuja lista de suplentes se te- Art. 14 - P.ara COIIll!Posição do men,to :das quedas 'dágua ,já llItHiza- sados, re1ev,adas, desvarte, quais"
"Consti.tuição, quamo aos Estados j,á nhmn esgo�do., . . .

llibunal F�dt;ral de. Rec�os;' "na das ilndustr-i'a1mente� a 16 �e .iulho quer prescrições, desde que sejam
'e1;ll atrazo no :p�aJIn�ntto d� sua ·dl I � �o - Nao ,sera perml.tida a 1'OS- parte const1!uúda de 1'l1laIgls;trados, o de 1934 e, ne'stes ;r_nesmos tel1lllos" a preenchido!} os se,guinote'l requisi�

:;;r: -l 'VIda fundad'� nao se podera efetuar
I c1'l�ao do mesmo ca.,ndld,Mo por S�premo Tnoonad Federal indi!CJ3,rá, explonação dias- !illn;as em laV'ra, tos: .

�T)te� qe J!_ms �n?s, contados, da ma}s de 11!ll1 �tJaJdo. . .

I a!ml.,(le serem nomeados pelo ,pre-I
ainda que trans�tGn.ament.e &uspelll- I _ terem obtido, nos reSiPoctivos

iPrGmulgaçao deste Ato.
_ I § 5° � � T�un�l Supenor.EloeI-, �1�'ente da �epú;blrea, até. três dos sa; m�s tai.s 3iProv�i!arne�tos e e.x-

processos, parecer favoráv'el, e de�
Art. 6° - Os Estados deverao, no.. toral proVlodenclara o. cumpnmen- J'lJIlzes SOOOlonalS e substItutos da, ploraçoes flcmn sUJeItos as normas finitivo da Comissãe Revisora lW

'Prazo de t_rês �nos, a contar da: to dêst'e arti.go e dos ,P?rágrafos extLnta Jus'ÍÍ?ll: Federal, se satis,fize-! de regulamentação e re�são de
que se 'flefere G Decreto n. 254: d�

'Promul?,açao deste Ato, _promover, precede,nte.s. No e:x.e'rclC!o dess;a renn �s r:eguISItO� �o �. 9� d'a I contratos, na, f0':'IIla da leI.

J
1 de ag&.to de 1935, e

.

�or acordo" a d�!rcaçao de suas co�pe�enC:Ia, o mesmO' Tnbu�al.. fl- ConstItuIçao. A I,ndl�açaQ s.era fei- Art. 22 � o. dI.SiI:osto_no ar!. 1�0, II _ ,não ter () Poder Ex,ecuti'Vo

�lI1has de fro<nt.elfl�, podendo, para X:3:r�,.a VIlSt:J, de dados estatístIcos, ta, sennpre que po.ssIvel, em lista § 1°, da C�nlStltUlçao.'�ao prejudica providenciado na conformidade do

IS�, ,f.az�r alter.açoes e c0IllJl?'!'l'iJlS,�' OfICIaiS, o DlllI11erO _de novos luga-, dup]!a para caida caso. as conoeessoes, hononfIcas ef�tua- par.ecer da Coanissão Revisora,
çoes de areas,. que Gte'ndoam �os aCl- res ,na I'epr;e�açao ft>.der�l, con- § 1° - Logo após o prazo desig-, das antes dêste Ato � que fIcam afi.rri�de repa['ar -os dir'eitos dos. re-

-den!:s ,t;I..aturms .d? ,terr:oeno, as. con- soante o oente1'lO estabeleCI?o.,!lO nado .n.o �rt. 3°, o C'Omigresso Nacio- manti�s Oll restabe�ecldas.. .. clamantes.
vem�ncIas adml;Il'Lstrat�vas e ill �� art. 58 e §§ 1° e 2° da Consh!tltlçao. nal fJ:l�ru:a em lei os vencinwntos, Art. 23 - Os atuaLS funclO anos Art. 31 _ 'li: insuscetivel de apre"
mooldade doas pOPlllraçoes fr;ontelo,' � 6° - 9 manfuto do terceIrO se- dos Jmzes do Trilbunal FedemI de ilIliterinoo da União, dGS Estados e dação. jUidicial a inoorporação ao

'ça�.
. . '

nador sera o de menor duraça? S.e Recursos; ,e, dentI'o de trinta dias MUlnicliPios, que contem, .l?elo m!- patrimônJo da. União dos benlS da.�

J �o - Se o sohCl,tarem, os Esta- pelo mesmo �tado. ou pe�o Dlstrl- a, conotar da �nção ou promulgação. nos, cin� anos de e�erClclO, &Crao dos em penhor pelos booe.f1ciados

d@s.�mteress�dos, o Governo da to Federal, for elelto mms'. de um. � oJ1!esma }.el, ? Pres.irlente da Re- automàhcameUlte _,efet!vados na da- do' finarncia'llllCnoo 'das safras algo
lIma0 devera 'eno:m-:regar dos t:a- senado�, o man�to do m51ls VGta- publica ef�turu-a as nomel8,çÕes, para ta da promUl];gaça� ?-este Ato; e os doeiras, de&de.a de 1942 até de 1945
balhos, . de�rcat�rI� o SerVIço do sera o de mm?r: oduraçao. os reS(poohvos car:gos. atuais ex.Í!flanollIDera�los que exer-

e 1946.
GeográfICO do_Exercito:, . ,

� 7° � Nas. eleIçoes de _que trata § 2� -:- Imstalooo o Tribunal, ela- ÇOOll função de oarater permanel?te
§ 2D - Se lllao cumprIrem t31·S Es- este arrtIgo 50 prevalecerao as se- borara ele o seu re-gJmento internol há mais de cinco anos ou em Vlr-

tados o dis.posto !leste !lrtig,o, o :;e· guintes ine].egibilidardes: e disporá sôbr� a. organização de tud� de concurso 'Ou prova de habi-
nado, F.ederal deldbemra a reS(peIto, T - para gO'vernador: sua Seoretaria, ,CartóriciS'e demais litação serão equiparados aos fun-
SOO1. prejUlÍzo da ,oompett,ncia esta- �) - os Minis�r?s �e. Estado <rt!e s,�rviços�' pr?p0!lido, em conscqüên-. cionários para ,�feit? de est�bi1id�-1
lle;lecida no art. 101, n. I, lel'ta e, estIverem em exerClCIO nos tres Cla, ao Congresso Naciona,} a cria- de aposentadOrIa, licença, diSPOlll-1
<ln Co,nstituição. meses a:nteriores à eleição. ção Idos oargos ooministrativos e a biÚdade e férias.
Art. 7° - Pa�s�, à p�priedade b) - os ��e a<té dezoito mes,:s fi_xaçã.o dos vencimentos que lhes ParáJgrafo único -. O disposto

dQ ..Estado do Plaul as fazendas de antes da ele�çao, houv,e'rem eXç'rCl- sao loI1er,eutes (Constitujção art nest'e artigo Inão se aJplIca:
.

:gado ,do domínio da União, sHu.:;t- do a .função de Presídente doa Re- 97, n. II).
' .

I - aos que exerçaJIn i1nterina
das no Te�ri,tóri.Q ,daquele Estado e pública ou no respectivo Estado, § 3° - Enquanlto não funcionar o mente car,gos vitalícios como tais
remanescentes do confis.co aos je· embora interinamente, a função de Tri,bunal Federal de Recursos o consi.derados na Constituição;
'Suitas 'no. período col'Onial. Governador .ou

. I:nlterventor; e bem Supremo TribUlnal Federal co�ti- II - aos que exerçam Cargos pa-

Ar_t. 8° -:-. �ioam exti�tos os

I
assim .os secretários.�,e Estu;d?s, 0.5. nll!ará a julgar todos os proceSlSOS ra cujo proviment? soe .t�nha aber

atua�s Tern�orlOS de Iguaçu oe Pon, comandantes de reglOes m�htarcs, de sua co�etênda nos têrmof> da' to concurso, coon mscnçoes encC<r

ta Porã, cujas ár,eas volverão aos O'S yh�,fes e os comandUlntes de poli- legislação anterior.
'

radas na data, da promulgação oos-
Estados de onde foram desmerllbra- ci�, ?s. !l1agi�tr�dos e o che�e do § 4° - Votada a lei prevista no te Ato.

.
. . .

dos. Mmsl1eJ'1'O Publico, que estIverem § 1°, o SlIIpremo TriblJJn�1 F'ed,eral III - aos que tenham SOldo lJlliabI-
Pnrágrafo ún.ico - Os JUIzes e, no exef'cício. dos cargos nos dois 'remeterá ao Tribunal Federal de litados em concurso piara' o cargo

quardo .estáveis, 'Os membros do meses anteriores à eleição; Reoursos os processos Qe compe- exercido.
Mip;ctério Públko dos Territórios II - para Senador,es e Deputados tência dêste que não t.enham o vis-' A�t. 24 - Os funcion,5rios que,
extintos ficarão em disponibilidade F,ederais e respectivO's suplentes, os to do respootivo Relator. conforme a legisl.ação então vLgen-
:r"'�"·ner,ad? .,;lté qlle S'f:'il'Íll anrovei- (1pe, ;lté seis meses �llltes da elei- § 5° - Os embargos aós acóndãos te, acumalavam funçõ.es rle ma.g;s
ta.dos em cargos federais ou esta-: ç50, hOllv,erem exercido \) cargo de I proferidos ;pelo Surpremo Trihuln';] Ilério, técnicas q,u cientifjcas e que,

•

• •

�n� I U[llnal�
, • ,

ran�J Ofla�
•

I .' •

Art. 32 - Dentro de dois anos, a

contar dia prQlIlUl1gação dêste Ato, a

União deverá concluir a rooGvia
Rio-Nondes-te.
Art. 33 - O Govêl'1no maJIldará

erigir na Capital da República um

mOlnumente a Rui :earbosa, em con�

sagração dos seus serviços à Pátria,
à líbel1d.ade e à justiça.
Mt. 34 _ São conceditias honraS

de Mare'Chal do ExÚcito brasileiro
a.o General de Divisão João Batista
Mascarenhas de Morais, CGmandan
te das' Fôrças EXfPCdicionárias Bra
sileiras, na última guenra.
Art. 35 - O GO'Vêrr:no númeará

comissão de professoreSo, escritores
e jornalistas, que opime sôhre a d(;l�
nomimação do idioma nacional.
Art. 36 - E'ste Ato será promul

gado pela' Mesa da ASSoembléia
r'rmstitlllintp• TI'1 forma do art. 218
i.!a CG:-:stítuição.
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Tarjaado-se com o Ilto Integral. do despeito e da incompreensão d�mocrática, -o orgão QPOSiCIODlsta:'\'arrou'tando a exultante 'maDifesta�ão· de catarinellsjs'mo florianÓpBlitaoo, mancbeteou "conceito3�
desairosos de um «espírito santo de, orelha» !!! . Que um catarineose ',os emita, despre·zlvelmente.

justifica-s',,- Dai. porém, a eudossar os que outros emitam, - é simplesmente ignóbil.,
jNOTíCIAS DE BLUMENAU A' dei 'g' "'ça- .' na-o sofrera"Blurnenau - 18 � (Do cor-

I
. e, a . o

.

. ,.'
. respondente). i d

..

f·
- .

. TraJr1sc?rreu, sem que, BLu-1 . mo 1 lCaçOeSmeurau tivesse conhecimento I
'_

em silêr:cio injust_if�cável, a da-I P:ris, 19. ru, �.) - A ?el�-I c�çoes que ev.er:tu�l�ente Se,

ta do cíncoentenárío da morte' gaçao brasileira a Conterêncía f:zessem no mm�sterIo do prs;

do grande brasíleíro Carlos Go- ' d� Paz, fOl:I?ada sob a b�se das I sIdent� I?utra. Isso P?flque, a.

mes. O imortal musicista' pa- forças políticas que apoiam o
I
sua mI�sao �em por f.Im �efen_

trícío, filho de, Campínas, E's-, atua� governo, bem como ,as dai der os mteress�s r:aclOn�J.s pe-.

tado de São, P.aulo, foi o nome' oposiçao,
em na.da poderia �e.r I rante : ConferenCl� T3;IS de-

A: ro,..modelacãO do ,m.-n.-s"e'ríc de maior projeção no' oenárío ,

afetada por qu;:nsquer modítí- claraçôes f,�rB;m Ieítas a -!'-. p-
�. .I artistíco-musícal do País, le- i VÁRIAS NOTíCIAS pe�o. cons�lhell:o de embaíxadj,

Rrtd', 19 (E) - "A Manhã" publica o seguinte: vando o nome: do Brasil alem!ESPORTIVAS' MarI� GUl�araes, _ que mte�a,
Conforme anunciamos repetidamente, todo o ministério, das fronteiras da Nossa p.átlla.! T .' •

.

7

tambem a delegaçao do BraSIL
- bem como o prefeito e o chefe de Policia depuseram. os seus Sua sobras permaneceram

-- No campo de Cruze�l'D ao

cargos nas mãos .do presidente, a fim de permitir-lhe maior através os tempos, sendo con-iSU1, ,�m BaJ:1!elil'OS teve lugar, B R I T O'liberdade de movimentos assim que iôsse promulgada a Cons- sideradas pelos povos cultos do domingo ultl1no� o .encontro / '.
.

tituição. Tivemos ontem a iniormação de que essa remodela- mundo verdadeiras obras pri-
aJIllIIS'tOSO entre .e�se clube,�: ? O alfaiate jnriicado

ção g:overnamental atingirá todos ,aqueles cargo.s".
-

mas, quer pela perfeição artis- �'ayegaihtes, �a�na:o 'Com a _V'I- Tjr�d6Dtes 7
"------ .. -

,tilea, que pela pureza das inter- tóría os cruzeírístas, pelo esco-

O 'novo Ministro', da . Justiça pretações. re Je 5 x �. J tl T --'·b--I-b·--t' -

d
. Incoeebível, portanto, não -. ORlO ·Branlco., de Co- OS 1l'8' ra a IS

..

aRIO,19 (E) - Amanha eoerá tomar ;posse o novo minis- V .

iro da Justiça, sr, Benedito Costa Neto, que substituirá na- ter sido esta data comemora- queiros, apresentou-se, do- PROCESSOS EM PAUTA

quela pasta o sr. Carlos Luz.
' da, pelo menos, pela Socieda- mLng� ultimo, na localidade de PARA JULGAMENTO

° sr. Costa Neto fiai lider da bancada paulista do P. S. D. de que em 'Blumenau �ec. :,I�U 'Barrel�os, onde enfrentou o '" :illês de setembro

na Assembléia Constituinte e relator-geral do projeto de Cons- o seu 'nome corno patrono. �-,a- Palmeiras, ,Sienido derrotado Dia 20, às l4-horas:

tituição. Quanto ao 81'. Carlos Luz, é candidato ao govêrno mentamos que o seu presíden- pela expressiva contagem de PROCESSO N. JCJ -' 110'4&;
constitucional de Minas Gerais. ' te, que se �iz doso das. ques- 5 x 2. Reclamante: Alécio da Silva

I tões nacíonalístas, não, p lO-
I - Em :resposta a uma CO�l- Reclamado: C. Ramos & cu,

. movesse, como seria de direito .sulta feita pela . Federacào Objeto: Indenização, aviso--
uma reunião ou uma-sessão c'i� Paulista de IAtletis}'lW, a C. B. prévio, salários e horas extra-
víca, afim de que os associados D. itrfor�ou :cI�e não ?á 11e- ordinárias.
da Sociedade Dramatíco-ruusí- nhum dísposítívo que arnpC1j3, -----'-.------

BUENOS AIRES, 19 (U. P.) - Momentos antes de paotír 001 Carlos Gomes tivessem um a realízação de provas atletí

para o Rio. de Janeiro 'O embaixador brasileiro Batista Lusardo melhor conhecimento da obra CaJS nos intervalos de jogos de
desmentiu os rumores ulttmamente divuLga1dos de que iria ocu- do imortal va.te brasileiro . o futebol entre Iprofissionais.
par um alto posto no govêrno do presillctlent:e Durta:'a. imortal auto:r do Guamll1i; Lc - DOIill-illlgo próximo, ás �,30

Para � a VI·ce· -presl·deAncl·a do Senado' �������asS��'���!r ���nres��: ��r��::;;��S:���e��:'�c��\l����_
v'e�. Esperamos, entretanto, �-Ln:� tas por va'mos 'veteflanoS' �o

RIO, 19 (E) - O nome d:o IS,T. Gergino A,velino está mais ,o. Ilust,re maestro, Gayer, que
Paula RamaiS E. C. O sr. Joao

falrulo para ,a vice-1pTlesidêncta Ido Senado, aJp!oiado !pelo P. S. tem, por divemas ve�€IS, repre- Tonera, amd?To,so adepto do

D., estaJIloo ilndkadüs para os outros postos os senadores Olavo sentacUo composições do gran- clube da Pra�a de. Flora, aCaJba

de Oliveim, Fláv10 Guimarães e AI'01s:io de CaJI'valho, êsse últi- de .mu:stci:sta bTaJsileiro em de olfeTie;üer uma Tloa taça para
:[110 da U. D. N. seus concertos, faça i'ncl:u'Lr �m ser ,di,sputaJda 'entre 'Os ':lois

foua, próxima apresentação um oonJuntos,. '

dos trabalhos do. imo,r,tal com- -'- C:Ü'leg-JJ�ü e V,el'a Cruz faw

pOlsitor. Se�á, assim, prestad<t, rão" domingo, . Ia penultima
embora taroiaJmente uma 118- partilda do 'campeonato da 28,

menagem
. ]Jembr'and� o ;j;,rans- Divirsão. normalizam as funções do aparelhG

J L· t dlreltlvo.
CUl'lSO do ,cincOlenv€lnár.io da

- oe oms man eve :seu

morte :do c!Ompositor, que em- t1tulo de campeão mu:nidial de

.1 IJ�'pr,esta o ;seu nome gLorioso á box di: peso pesad:o derrot�lldo I
. .

.. I' r. �
rmportapte So:ciedaJde blmÍle- allltle-ontem, 'I1amI ,Maunellú, �.I�
nauense. por nocaute, no 10 TOUlnd. . ---_.j� .

•.

Revisão' da política de� salários v1: ���������tCi����' d��
seu pI�es1dente. O nome dre Car-

Wa:srI:ington, 19 (U. P.)
. , .1 ,

1ós Gomes, que .tioi dado á So-
O �81JdOoent�té!��nf enca��e- 0M"'Ub""COlrnTltle, Pl'BSlidÍd?d'pelo c:i:eoode Múskal de Blumenau,
gar:a o· mI: ue ,.4LJJ orm��oes s_r.. OI1S1� _

ay 01', ,e?'''PresL e�te não foi -em aJbsoluto paira sal
do Deiplarta:mento.@e Molblhza- aa OOillll;ssao .operana, reunlT- var aparências. Co."",,+i.tUl· .

'

- T,�,r1 4- ....:al R
-, " .,

. .=11,.., U uma
çao Ü�USlil:L e €!COnverSa0 se�a na s;amaJIlIa i]2roxrma, ap�s homenagem pela justa €SCô-
de

. r�VLsar oomp1eta�e a o. que apve;oontarao um relato- lha e por esta razão é dever
p,ol�tlea ,g�V1el1OOJIllen� dos sa� no ao PreSllder;'� T,r�man, logo 1embmr lesta data :significati-1ános, assrm como fIxar a. no- qJUle esse ·l'e'lia:tono seja 'aiprova- va EndJeI'leç'amos pois o
va orientação do Cont.roLe pelo' do pelo ,serviço de RecOIl'V1el'são apêlo ao ilun+re m"'aJOI".t'r'o' Gnosso ,

A I M b'l'
-

I d t· 1
'

. <:li'" ""'" eyer,
governo.

'.
'e o 1 lzaçaJO .rlJ UlS r:la; . �. s�tido eLe S'€IT n�par:adla est�

O de " S'a-o p'aulo ��Ju'�t:ça, qve_-,causou,desagra-,

caso daVlel �mpressao e vivos comen- Não ouve bém IPara o gove,'-"fOO1Jários, no seio das classes so-
REO, 19 (E) - As Ú'IIMmaJS in�ormações que conséguimos ciaiS! de Blumenau.

.

por causa'do flum'l"neDQe
'

obtler :sôbre o problrema do ,govêrno oonstitUlcional pau1tsrta são ..... <:'� ,

de que os entendimentos ,entraram ontem, á noite, na I!aJSie agu- A SociredadeBell'eHcente( cata'rro ? _ Rio? 19. (�) - Estamos se-

da, devendo ,estar 'J:'IesoI:vida a ilndicação do candidato do' P. S. Ros itfa r
,e.,'. - .gul'aJmente mformados de que

D. parla depoils de resolvtdos ós caso do SenaJd<l' e da C:âmara,
P '" ,lia -

de B�um�ma� e m� ilXPJilRDlEN�E ESTE RE�aDIO já se encontra em mãos 00 pre-
!sto é, da eIIPiJl'Oão drus M""""'S. opganll:saça� eyJ� fI:nalildade e Se v. S. �fre de atur�llmento catarral sidente Eur:ÍlCo Dutra uma Ús-

�� """"" pliestar a:sSlLste11lCI'a sOlcial aos
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o 00· ",

,

nJeoelSisitado.s ,eviltand, '
tarrci' dbstroe a parte posterior d'a sua ta ol1gam21ad:� pelo P. S. D. 00'

M' b" b' A" ect h
.' o o as- garganta, certamente se aIegJ:arã ao sa· Estado do Rio., com O'S nomes.

ano ras su terraneas contra P P,',u:ru1ha;nbe de mend'igos ber que essa tão aborrecida afecção de- �ll!dicad'Ü8 papa seu Clandidatóe ipessQlaA::; doentes pela:s r' .as saparece prontamen1le com o simples tra· ti!
.

G I·
.

de Blurmehau. Esta So'Ci:edacte tamento, durante 'ilguns dias, de PAR· ao. governo ,�Cl1ll� toclonal .flu-
onza es Vtdela é :consti,1mtdra por too,

MINT, o qual poderã adquirir 'em qual· �lllen�e. 08_ prOOO:l'€iS reun�dOS
dese 'am '1'

OIS OS que quer farmácia ou drogaria. �eSiSa 'l1StJa sao OS Sn5. Fr.anClSCo;

Santilago, 19 (U. P.) - O só nesta ,capital como em todo dJ ,,3:UXI u�r os pO "'5, No�-se uma grande melh�ra logo no Sá Tinoco, da Ita:perrma; sena-'
t· I 1 "Ult· H'" ,selI1 O.ICIOiIlJSlidrer,auiOs, pelas 'uas primeIrO dia. A respIraç!lo se torna mais do TI" •

VIe�er, mo oea ,rma ora o paIs. eontrl"bUI'ÇO-OIS 's'o'c' ., t·, facil e desaparecem. ad lme t
"r r,�reITa Pm'IJo, de Cam,pos,

. � h' 1
-

A. ".
"" , lOS e\1e ,IVa.S gr ua n e, os

L
'

M t·VeJlC'UllIOU oJ'e I1eVe raçoes sensa- .n:CireSICenta Ultlma Hora" Esperamos qUle o.' bl
.

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, UIZ ar ms" de Valen'ça, e de-
ciooais 'Eml tôrno de manobras que lO paJÍiS vive mOiIIlJentos de naueniSe 'reslt·O'., povo urne- a sonolência e a obstrução nasal. putaldo AJcurlCÍo Torres. Em, Ni
mbtermneas que estariam sen- inJeerteza produziJda p:elas 00- "d d

"p
t

liôle a 'llIovel, en-,
A perda do olfato e do paladar, a dlfi- ;j;'erói, ontem á Itarde, o nome-

dr d t t" .

tlJ a e, que em 'Cornro preslden- culdade de ouvir e o desprendimento do . . -

'

,
O r:ea l�a Ias .por el,�en OS \':_IJCliaS alarmantes que CI�CU- 'te o ilustre dr. Oswaldo Es 'irn- muco nasal na garganta slio outros sinto- n:allS cotado e que ,re�;nl� mruo- ..,

hootllS ao clamJdidla:to ef,ea.to Ga- lrull;-<agmvadJaJs peiJas medIdas dola conheddo médriJ
. �,' I

mas que indicam a presença de catarro, na lVbsoLutFL da Oomlssao Exe-

bríe� Gon:zJalrez Viide:la. toma:d:as ípellas dona,;; 'de casa dente nesta c'daJel
co re-..,,- o qual deve-se combater com o tratam�., cutiva do P. S. D. era o do sr9

• A:lnda segundo o meslIuoves- que, prleVlendo possiVleis a.con- "

1 e. to de Parmint., Fliancisco Sá Tinoco, 'que tam-
.

pertino, lC'or'rem hoatos alar- teciJmentos, iOom,eç:ar:a;m a abas- bém é bem visto peLos demais;
mantes Slegundo os quais ·os ,tecer.,sle dlas-art1gos de irmedÍlata pavtidOls.

'

eLement.os lcontrárros ao c'andi- B,eoessild?Jde para sustento de PTlevÍlSão do Tempo, ,aité 14-
dato Gcmzal'ez Vildlela eSltariam sUJas famílias:

'

noms do dila 20.? .

,
mesmo dispostos a atéar -fo,go- Tempo lbom, com nebulosi-
ao e:difiJCio do Ccmgresso e 'pro- dade.
vocar a gliE�V1e 'g1eral de todos os LEIAM A REVISTA Tempôr:akuffi ,estável.
tpaJbalnadores ehUenos, de mo- O VALE no ITAJAf Ventos. de Norte a Leste fres-
do a e:s,taheliêicer o panico n?-o . . •. coso

.......
'

,-_.,__._-----

FlorlanõPolI" 20 (je Setélft'C»ro de 19<16

Desmentido do embaixador
Luzardo

Ullimalum
,

as autoridades
NAPOLElS, 19 (U. P.) - Dez'€InIaS de milhares de pessoas

Se re).lJl;ir,am hoje :na Piaz,za MunlÍJcilpio-, prot.estando �on;tr.a o

alto cuSlto de vida nesta d.dade. A multidão apmvou uma re

solução em que dá 48 horas ás, autOll'Íd'ades civis pa!�a satisfaze
rem as aspirações das ma;ssas trabalhadoras.

viver! Use as "PlJulas de Reuter'"
para o "rado e tudo lhe parec:erá mal�

.�

arradável. Compostas de Incredlente ....

veletal. purflslmos, aJo Inofensivas e-

GRI PE ,o TO SSE O' BR'OHQUiTE
----�---------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


