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PREÂMBULO

Os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de De~s,

em Assembléia Nacional Constituinte, afirmam o seu propósito de construir u=a
grande Nação baseada na liberdade, na fraternidade, na igualdade, sem distinção
de raça, cor, sexo, procedência, religião ou qualquer outra, certos de que a
grandeza da Pátria está na saúde e felicidade dO povo, na sua cultura, na
observância dos direitos fundamentais da pessoa humana, na proteção especial à
criança e ao adolescente, na equitativa distribuição dos bens materiais e
culturais. Afirmam, também, que tais objetivos só podem ser alcançados com o
modo democrático de convivência e de organização estatal, com repulsa a toda
forma autoritária de governo, mediante a participação do povo no processo
politico, econômico e social.

A soberania reside no povo, que é a fonte de todo o poder; os p~eres

inerentes à soberania são exercidos por representantes eleitos, ou diretamen~e

pelo povo.

TíTULO I

DOS PRINCípIOS FUNDAMENTAIS

Art. 12 A República Federativa do Brasil
Democrático de Direito, visa a construir uma sociedade
e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a
pluralismo politico.

constitui-se em Estaco
livre, justa e solidária,
dignidade das pessoas e o

povo,
ou por

Parágrafo único. Todo o
diretamente, nos casos previstos
representantes eleitos.

poder pertence ao
nesta Constituição,

que o exerce
intermédio de

Art. 22 São
JUdiciário.

Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o

Art. 32 São objetivos fundamentais do Estado:

I - garantir a independência e o desenvolvimento nacionais;

11 - erradicar
regionais;

a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e

111 - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e
~e outras formas de discriminação.

Art. 4 2 O Brasil fundamenta suas relações internacionais nos principios
da independência nacional, na prevalência dos direitos humanos, da
autodeterminação dos povos, da igualdade dos Estados, da solução pacifica dos
conflitos e na defesa da paz, bem corno no repúdio ao terrorismo e ao racismo, e
propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos e
pela cooperação entre os povos, para a emancipação e o progresso da humanidade.

Art. 52 O Brasil buscará a integração econômica, politica, social e
cultural dos povos da América Latina, com vistas à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.



4

TíTULO 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPíTULO I

DOS DIREITOS

INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 6Q Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza.

§ lQ Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtud~ de lei.

§ 2Q A lei punirá como crime inafiançável qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

§ 3Q A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.

§ 4Q A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato juridico perfeito
ou a coisa julgada.

§ 5Q É livre a manifestação do pensamento,
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
por dano material, moral, ou à imagem.

vedado o anonimato. É
além da indenização

§ 6Q É inviolável a liberdade de consciência e de crença, asseguradc o
livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos
locais de culto e a suas liturgias particulares.

§ 7Q É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, e,
respeitados os preceitos legais, qualquer pessoa poderá nele ~ntrar, permanecer
ou dele sair com seus bens.

§ 8Q Ninguém será submetido a tortura, a penas cruéis ou a tratamer.~o

desumano ou degradante. A lei considerará a prática da tort~ra cr~e

inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, por e:e
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo ou denunciá
lo, se omitirem.

§ 9Q É livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissãc,
observadas as qualificações profissíonais que a lei exigir.

§ 10. São invioláveis a íntimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.

§ 11. A residência e o domicílio são invioláveis, salvo nos casos de
determinação judicial, flagrante delito ou para prestar socorro.

§ 12. É inviolável o sigilo àa
telegráficas, telefônicas e de dados, salvo
forma que a lei estabelecer, para fins
processual.

correspondência e das comunicaçOes
por ordem judicial, nos casos e na
de investigação criminal e instrução

§ 13. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prév~a

cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para benefiCiar o réu.
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§ 14. Não haverá jUízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente, e tampouco privado ~

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

§ 15. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.

§ 16. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilicitos. A lei disporá sobre a punição dos responsáveis.

§ 17. Ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de
sentença penal condenatória.

§ 18. Ninguém será identificado criminalmen~e antes de condenação
definitiva.

§ 19. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta
não for intentada no prazo legal.

§ 20. A lei somente poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

§ 21. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens poderão ser estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido e de seus frutos, nos termos da lei.

§ 22. A lei assegurará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes:

r - privação da liberdade;

Ir - perda de bens;

Irr - multa;

rv - prestação social alternativa;

v - suspensão ou interdição de direitos.

§ 23. Não haverá pena de morte nem de caráter perpétuo, de trabalhos
forçados ou de banimento.

§ 24. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A prisão de qualquer
pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à familia do preso ou pessoa por ele indicada. O preso será
informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, assegurada a
assistência da familia e de advogado. A prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária.

§ 25. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
adm1tir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 26. É assegurado aos presos o respeito à sua integridade fisica e
moral; às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o periOdO de amamentação. A pena será cumprida em
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, sua gravidade,
as condições em que foi praticado, a idade e os antecedentes criminais do
apenado.

§ 27. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o
sentenciado que ficar presQ além do tempo indicado na sentença, cabendo ação
civil e penal contra a autoridade responsável.



6

§ 28. Não haverá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo
inadimp1ementc voluntário e inescusável de obrigação a1imenticia e a do
depositário infiel, inclusive o de tributos recolhidos ou descontados de
terceiros.

§ 29. O preso tem direito á identificação dos responsáveis por s~a

prisão ou interrogatório policial.

§ 30. Ninguém será privado de qualquer dos seus direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou po1itica, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumpr~r

prestação alternativa, fixada em lei.

§ 31. É livre a expressão da atividade intelectual, artistica,
cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aos
autores pertence o direito exclusivo de ut1lização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissive1 aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É assegurada
proteção, nos termos da lei, às participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas.

§ 32. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para a sua utilização, bem corno proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social do Pais e o seu desenvolvimento tecnológico e
econõmico.

§ 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
verdadeiras, de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindive1 á segurança da sociedade e do Estado. As
informações requer1das serão prestadas no prazo da lei, sob pena de crime de
responsabilidade.

§ 34. É a todos assegurado o direito de petição aos Poderes
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como
de certidões junto ás repartições públicas, para defesa de
esclarecimento de situações, independentemente de pagamento de
emolumentos em qualquer instância.

Públicos a~

a obtenção
dire1tos e
taxas ou

§ 35. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso
de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em
tráfico internacional ilicito de drogas entorpecentes, na forma da lei.

§ 36. Não será concedida extradição de estrangeiros por crime po1itico
ou de opinião.

§ 37. Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão de
convicções po1iticas.

§ 38. A propriedade privada é protegida pelo Estado. O exercicio do
direito de propriedade subordina-se ao bem-estar social, à conservação dos
recursos naturais e á proteção do meio ambiente. A lei estabelecerá o
procedimento para desapropriação por necessidade ou uti11dade pública ou por
interesse social, mediante jus:a e prévia indenização. Em caso de perigo público
iminente, as autoridades competentes poderão usar propri~dade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano decorrente desse
uso.

§ 39. A propriedade rural de até vinte e cinco hectares, desde que
trabalhada por uma familia, não pode ser objeto de penhora, para pagamento de
quaisquer débitos.

§ 40. É garantido o direito de herança.

§ 41. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

§ 42. É livre a assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva, e será prestada mediante solicitação do interessado.
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§ 43. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao p~b1ico, independentemente de autorização, exigive1 prévio aviso à autoridade
somente quando a reunião possa prejudicar o fluxo normal de pessoas ou veicu10s.

§ 44. É plena a liberdade de associação, exceto a
paramilitar. A fundação de associações e cooperativas independe de
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

de caráter
autorização,

§ 45. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado.

§ 46. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado.

§ 47. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, na
forma de seu estatuto ou instrumento constitutivo, têm legitimidade para
representar seus filiados em juizo ou fora dele.

§ 48. Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.

§ 49. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido
e certo, individual ou coletivo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas
data", seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder, estendendo-se a proteção contra a conduta de particulares no exercicio de
atribuições do Poder Público.

§ 50. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido
po1itico, com representação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal,
organização sindical, entidade de classe ou qualquer associação legalmente
constituida, em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados.

§ 51. Conceder-se-á mandado de injunção,
falta de norma regulamentadora torne inviável
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
povo e à cidadania.

na forma da lei, sempre que a
o exercicio das liberdades
nacionalidade, à soberania do

§ 52. Conceder-se-á "habeas-data":

I - para assegurar ao brasileiro o conhecimento de informações e
referências relativas à sua pessoa, pertencentes a registros ou bancos de daàos
de entidades particulares, pÚblicas ou de caráter oficial, bem como dos fins a
que se destinam~

II - para a retificação de dados, em não se preferindo fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo.

§ 53. Qualquer pessoa fisica ou juridica domiciliada no Brasil é par~e

iegitima para propor ação popular que vise a anular ato ilegal ou lesivo ao
patrimônio pÚblico, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em
geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor. O
autor da ação é isento das custas jUdiciais e do õnus da sucumbência, salvo
comprovada má fé.

§ 54. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe àer
a lei, assegurados o sigilo das votações, a plenitude de defesa, a soberania dos
veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

§ 55. Cabe ação de inconstitucionalidade contra ato que, por ação ou
omissão, fira preceito desta Constituição.

§ 56. As ações previstas nos §§ 48 e 52 são gratuitas.

§ 57. Serão gratuitos todos os atos necessários ao exercicio da
cidadania, para as pessoas reconhecidamente pobres, na forma da lei.
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§ 58. O Estado prestará assistência juridica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.

§ 59. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos atos
internacionais de q~e o País seja signatário.

§ 60. As pormas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm ,
aplicação imediata.

CAPíTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:

I - garantia de emprego, protegido contra despedida imotivaãa, assim
entendida a que não se fundar em:

a) contrato a termo, nas condições e prazos da lei;

b) falta grave, assim conceituada em lei;

c) justa causa, baseada em fato econômico intransponível, tecnológico
ou infortúnio na empresa, de acordo com critérios estabelecidos na legislação do
trabalho;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

111 - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às
suas necessidades básicas e às de sua familia, com reajustes periódicos de modo
a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;

VII - salário fixo, nunca inferior ao minimo, sem prejuízo da
remuneração variável, quando houver;

VIII - décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no
valor da aposentadoria em dezembro de cada ano;

IX - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;

X - participação nos lucros, desvinculada da remuneração, e na gestão
da empresa, conforme definido em lei ou em negociação coletiva;

XI - salário-familia aos ãependentes, nos termos da lei;

XII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais;

XIII - jornada máxima de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento;

XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e
feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local;
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xv - remuneração em dobro dG serviço extraordinário;

XVI - gozo de férias anuais, na ,forma da lei, com remuneração integral;

XVII - licença remunerada à gestante, sem prejuizo do emprego e do
salário, com a duração minima de cento e vinte dias;

XVIII - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no min~o

de trinta dias, e direito a indenização, nos termos da lei;

XIX - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança;

xx - adicional de remuneração para as atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXI - aposentadoria;

XXII - assistência gratuita aos filhos e dependentes em creches e pré
escolas de zero a seis anos de idade;

XXIII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;

XXIV - participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica
e da automação;

XXV - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa;

XXVI - não incidência da prescrição no curso do contrato de trabalhe e
até dois anos de sua cessação;

XXVII - proibição de diferença de salários e de critér~o de admissão
por motivo de sexo, cor ou estado civil;

XXVIII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos.

XXIX - igualdade de direitos entre
empregaticio permanente e o trabalhador avulso.

o trabalhador com vinculo

§ 12 A lei protegerá o salário e definirá como crime a retenção de
qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.

§ 22 É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
e qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

§ 32 É proibida intermediação remunerada da mão-de-obra permanente,
ainda que mediante locação, salvo os casos previstos em lei.

§ 4 2 O disposto no item I não se aplica à pequena empresa com até dez
empregados.

Art. 82 São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XIV, XVI, XVIII e XXI do artigo
anterior, bem como a integração á previdência social.

Art. 92 O produtor rural e o pescador artesanal, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a seguridade social através da aplicação de uma aliquota sobre
o resultado da comercialização da pr~dução e obterão os beneficios com valor
equivalente ao salário-minimo, podendo equiparar-se ao segurado autônomo, na
forma que a lei estabelecer.

Parágrafo único. Equiparam-se ao
prev1aêns.ia.~ocial, o parceiro, o meeiro,
cônjuges, inclusive o daquele.

produtor rural,
o arren~atário e

para os efeitos da
.eu~ respectivos



§ lQ É vedado
organização sindical.
fundação de sindicato,
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Art. 10. É livre a associaçao profissional ou sindical.

ao Poder Público a interferência e a intervenção na
A lei não poderá exigir autorização do Estado para a
ressalvado o disposto no § 2Q•

§ 2Q Não será constituida mais de uma organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria profissional ou econõmica, na mesma base
territorial. Esta será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados,
não podendo ser inferior à área de um municipio.

§ 3Q À entidade sindical cabe a defesa dos direitos e interesses da
categoria, individuais ou coletivos, inclusive como substituto processual em
questões judiciais ou administrativas.

§ 4Q A assembléia geral fixará a
categoria profissional, será descontada em
confederativo de sua representação sindical.

contribuição, em se tratando de
folha, para custeio do sistema

§ 5 Q A lei não obrigará a filiação aos sindicatos, e ninguém será
obrigado a mantê-la.

§ 6Q Aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e das colõnias de
pescadores os principios adotados para os sindicatos urbanos, nas condições da
lei.

§ 7Q O sindicato
coletivas de trabalho.

participará, obrigatoriamente, das negociações

§ 8Q OS aposentados
organizações sindicais.

terão direito a votar e ser votados nas

Art. 11. É livr~ a greve, vedada a iniciativa patronal, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito dos interesses que deverão
por meio dela defender.

§ lQ Na hipótese de greve, serão adotadas providências pelas entidades
sindicais que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2Q OS abusos cometidos sUjeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 12. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores
em todos os órgãos onde seus interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação.

Art. 13. As empresas de mais de cinquenta empregados reservarão pelo
menos dez por cento dos cargos de seus quadros de pessoal efetivo pa~a

preenchimento por maiores de quarenta e cinco anos.

CAPíTULO III

DA NACIONALIDADE

Art. 14. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu pais~

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
~sde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil~
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c) os nascidos no estrangeiro, de
desde que registrados em repartição brasileira
residir no Brasil antes da maioridade
nacional~dade brasileira em qualquer tempo;

pai brasileiro
competente, ou
e, alcançada

ou mãe brasileira,
desde que venham a
esta, optem peia

11 - naturalizados: os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de paises de lingua portuguesa apenas
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

§ 1 2 Aos portugueses com residência permanente no Pais, se houver
reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuidos os direitos inerentes ao
brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Constituição.

§ 22 A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados, salvo os casos previstos nesta Const~tuição.

§ 3 2 São privat~vos de brasileiro nato os cargos de Presidente da
República, Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Primeiro
Ministro, Ministro do Supremo Tribunal Federal, e Ministro de Estado, além dos
integrantes das carreiras diplomática e militar.

§ 42 Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - aceitar de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da
República, comissão, emprego ou pensão;

11 - tiver cancelada, em processo que a lei estabeleça, sua
naturalização por sentença judicial, por exercer atividade nociva ao interesse
nacional.

Art. 15. A lingua nacional é a portuguesa, e são simbolos nacionais a
bandeira, o hino, as armas da República e o selo nacional já adotados na data da
promulgação desta Constituição.

CAPíTULO IV

DOS DIREITOS pOLíTICOS

Art. 16. O sufrágio é universal, e o voto direto e secreto com igual
valor para todos.

§ 12 O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores
de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta e os
menores a partir de deze9se~s anos.

§ 22 Não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o
periodo de serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 32 São condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, a
cidadania, estar no pleno exercicio dos direitos políticos, o alistamento, a
filiação partidária, domicílio eleitoral, na circunscrição, pelo menos durante
os seis meses anteriores ao pleito, e idade minima, completada até a data limite
para os respectivos reg~stros, conforme a seguir discriminado:

I - Presidente da República e Senador da República: trinta e cinco
anos;

11 - Governador de Estado: trinta anos;

111 - Prefeito: vinte e cinco anos;

IV - Deputado Federal e Deputado Estadual: vinte e um anos.
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§ 4Q São inelegiveis os inalistáveis, os analfabetos e os que não
tenham completado dezoito anos na data da eleição.

§

Presidente
Prefeitos
eleição.

SQ São inelegiveis para os mesmos cargos, no periodo subsequente, o
da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal os
e quem os houver sucedido, ou substituido nos seis meses anteriores à

§ 6Q Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, e os Prefeitos devem renunc~ar aos
respectivos mandatos, seis meses antes do pleito.

§ 7Q Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das
eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercicio de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

§ SQ São elegiveis os militares alistáveis com mais de dez anos de
serviço ativo, os quais serão agregados, a partir da filiação partidária, pela
autoridade superior; se eleitos, passarão automaticamente para a inatividade
quando diplomados. Os de menos de dez anos de serviço ativo só são elegiveis
caso se afastem espontaneamente da atividade.

§ 9Q São inelegiveis para qualquer cargo, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge ou os parentes até o segundo grau, por consanguinidade,
afinidade ou adoção, do Presidente da República, do_Governador e do Prefeito que
tenham exercido mais da metade do mandato, ressalvados os que já exercem mandato
eletivo.

§ 10. O mandato
no prazo de quinze dias
conclusivas de abuso do
eleitorais.

eletivo poderá ser impugnado ante a JUstiça Eleitoral
após a diplomação, instruida a ação com provas

poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões

Art. 17. É vedada a cassação de direitos politicos, e sua perda ou
suspensão dar-se-á nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada err.
julgado;

'lI - incapacidade civil absoluta;

III - condenação penal, enquanto durarem seus efeitos.

Art. lS. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um
ano depois de sua promulgação.

CAPÍTULO V

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 19. É livre a criação, fuSão, incorporação e extinção dos partidos
politicos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, e observados os
seguintes itens:

I - caráter nacional;

11 - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou
governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

111 - prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, através do
balanço financeiro e patrimonial do exercicio;
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IV - funcionamento parlamentar de acordo com o que dispuser a lei;

§ l~ ~ assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos
estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

§ 2~ Os partidos adquirem personalidade juridica mediante o registro
dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3~ Os partidos políticos têm direito aos recursos do fundo partidário
e acesso gratuito ao rádio e à televisão.

§ 4~ É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização
paramilitar.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 20. A organização politico-administrativa da República Federativa
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos em sua respectiva esfera de competência.

§ l~ Brasilia é a Capital Federal.

§ 2~ Os Territórios Federais integram a União.

§ 3~ Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante
aprovação das respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente
interessadas, através de plebiscito, e do Congresso Nacional.

§ 4~ Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua
transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.

§ 5~ Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios
poderão ter símbolos próprios.

Art. 21. À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é
vedado:

I - adotar religião, sUbvencioná-la, embaraçar-lhe o exercício ou
manter com seus representantes relações de dependência, ressalvada a colaboração
de interesse público, na forma da lei;

II - recusar fé aos documentos públicos.

CAPÍTULO II

DA UNIÃO

Art. 22. Incluem-se entre os bens da União:

I - as terras devolutas indispensáveis
fortificações e construções militares, bem assim às
preservação ambiental;

à defesa das fronteiras, às
vias de comunicação e à
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11 - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de ~eu

domínio, ou que banhem maís de um Estado, constituam limites com outros países
ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, as terras marginais e
as praias fluviais f

111 - as ílhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com outros
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as marítimas, excluídas as já
ocupadas pelos Estados e MunicípioSf

IV - os recursos naturais da plataforma continental f

V - o mar territorial f

VI - os terrenos de marinha e seus acrescidos f

VII - os recursos minerais e os potenciais de energia h~dráulicaf

VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios
arqueológicos e pré-históricos;

IX - o subsolo;

X - as terras de posse imemorial, onde se acham permanentemente
localizados os índiosf

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser
atribuidoS.

§ IQ É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal, aos MUnicipios e
órgãos da administração direta da União, nos termos da lei, participação no
resultado da exploração econõmica e do aproveitamento de todos os recursos
naturais, em seus territórios, bem como na plataforma continental e no mar
territorial respectivos.

§ 2Q A faixa interna de até cento e cinqüenta quilômetros de largura,
ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é
considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e
utilização serão regulamentadas em lei complementar.

Art. 23. Compete à União:
I - manter relações com

organizações internacionais;
Estados estrangeiros e participar de

11 - declarar a guerra e celebrar a pazf

111 - assegurar a defesa nacional;

IV - permitir, nos casos preVistos em lei complementar, que forças
estrangeiras transitem pelo territór~o nacional ou nele permaneçam
temporariamente, sob o comando de autoridades brasileiras;

V - decretar o estado de sitio, o estado de defesa e a intervenção
federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comérc~o de material bélico f

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as
operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e
capitalização, bem como as de seguros e de previdência privadaf

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de
desenvolvimento econõmico e social, aprovados pelO Congresso Nacional;

x - manter o serviço postal e o correio aéreo nacionalf

XI - explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão:
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a) os serviços nacionais, interestaduais
telecomunicações, radiodifusão e transmissão de dados;

e internacionais de

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamen~o

energético dos cursos d'água;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou
Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros;

f) os portos maritimos, fluviais e lacustres;

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;

XIII - organizar e manter a policia federal, a policia rodoviária e a
ferroviária federais, bem como a policia civil, a policia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;

XIV - organizar e manter os serviços oficiais de estatistica, geograf~a

e cartografia de ~mbito nacional;

XV - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões
públicas e de programas de telecomunicações;

XVI - conceder anistia;

XVII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
pÚblicas, especialmente as secas e as inundações;

XVIII - instituir sistema nacional de gerenciamento de recurscs
hidricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XIX - instituir o sistema nacional de desenvolvimento urbano, incluindo
habitação, saneamento básico e transportes urbanos, entre outros;

xx - estabelecer principios e diretrizes para o sistema nacional de
transportes e viação;

XXI - executar os serviços de policia maritima, aérea e de fronteira;

XXII - eXplorar os serviços e instalações nucleares de qualquer
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento
e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e se~s

derivados, atendidos os seguintes requisitos:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida
para fins pacificos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agricolas, industriais e
atividades análogas;

c) a responsabilidade por danos nucleares independe da existência de
culpa;

XXIII - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, na forma
do que dispuser a lei;

XXIV - estabelecer a área e as condições para o exercicio da atividade
de garimpagem, em forma associativa.
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Parágrafo único. O fluxo de dados transfronteira será processa~o por
intermédio da rede pública operada pela União.

Art. 24. Cabe privativamente á União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário e
do trabalhoi

11 - direito maritimo, aeronáutico e espaciali

111 - desapropriação i

IV - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em
tempo de guerrai

V - águas, telecomunicações, radiodifusão, informática e energiai

VI - serviço postal i

VII • sistema monetário e de medidas, titulos e garantias dos metaisi

VIII - politica de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores,
comércio exterior e interestadual i

IX - diretrizes da politica nacional de transportes i

x - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, maritima, aérea e
aeroespacial i

XI - trânsito e tráfego interestadual, rodovias e ferrovias federais i

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia i

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização i

XIV - populações indigenasi

XV - emigração,
estrangeiros i

imigração, entrada, extradição e expulsão de

XVI - condições para o exercicio de profissões i

XVII - organização
Pública do Distrito Federal
destes i

judiciária, do Ministério PÚblico e da Defensor~a

e dos Territórios e organização administrat~va

XVIII - sistemas estatistico e cartográfico nacionais i

XIX - sistemas de poupança, consórcios e sorteios i

xx - normas gerais de organização, garantias e condições de convocação
ou mobiliZação das policias militares e corpos de bombeiros militaresi

XXI - competência da policia federal e das policias rodOViária e
ferroviária federaisi

XXII - seguridade sociali

XXIII - diretrizes e bases da educação nacional i

XXIV - registro pÚblico e serviços notariais i

XXV - atividades nucleares de qualquer natureza i

XXVI - normas gerais de licitação e contratação em toàas as
'moàali~ades, para'a aàffiinistração pÚblica, direta e indireta, nos três niveis de
90verno,' inclUsiVe para as 'funàações e empresas sob seu controlei
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XXVII - defesa territorial, defesa aeroespacial e defesa ciVil.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar
legislarem sobre questões especificas das matérias relacionadas
desde que não causem risco à soberania e unidade nacionais.

os Estados a
neste artig~,

Art. 25. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Feãeral
e dos Municipios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituiçõ:s
democráticas;

II - cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteçãc e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de Valor
histórico, artistico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis,
bem como os sitios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor histórico, artistico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluiÇão em qualquer de suas
formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
urbano;

IX - implantar programas de construção de moradias, bem como promover a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização social
do homem, promovendo a integração social dos setores deSfavorecidos.

Art. 26. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário e econômico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artistico, turistico
e paisagistico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e dire~tos de valor artistico, estético, histórico, turistico e
paisagistico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas ~ausas;

XI - procedimentos em matéria processual;
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XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência judiciária e Defensoria Pública;

XIV - normas de proteção e integração das pessoas portadoras de
deficiências;

XV - direito urbanístico e parcelamento do solo urbano;

XVI - normas de proteção à infância e à juventude;

XVII - organização, garantias, direitos e deveres das policias civis.

§ 12 No âmbito da legislação concorrente, a competência da Un~o

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 22 Inexistindo lei federal sobre matéria de competência concorrente,
os Estados exercerão a competência legislativa suplementar para atender às s~as

peculiaridades.

CAPíTULO 111

DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 27. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os principios desta Constituição.

§ 12 São reservadas aos Estados as competênCias que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.

§ 22 Cabe aos Estados explorar diretamente os serviços públicos locais
de gás combUstivel canalizado.

§ 32 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municipios, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadua:,
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretame~~e

interessadas, e se darão por lei estadual.

Art. 28. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou
emergentes;

II - as ilhas oceânicas e maritimas já ocupadas pelos Estados e
Municípios;

111 - as ilhas fluviais e lacustres;

IV - as áreas da faixa de fronteira e as terras devolutas não
compreendidas entre as da União;

v - as terras de extintos aldeamentos indigenas.

Art. 29. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá
ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o
número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados
Federais acima de dOZe.

§ 12 O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas
as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação

_ às Forças Armadas.
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§ 2R A remunera~ão dos Deputados Estaduais será fixada, em cada
legislatura, para a subseqüente.

§ 3R Compete às Assembléias Legislativas
interno, policia e servi~os administrativos de sua
respectivos cargos.

dispor sobre seu regimento
secretaria, provendo os

Art. 30. O Governador de Estado será eleito até quarenta e cinco dias
antes do término do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e
tomará posse no dia IR de janeiro do ano subseqüente, aplicando-se a regra do
artigo 87.

Art. 31. Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro
cargo ou fun~ão na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse
em virtude de concurso público, observado o disposto no artigo 49.

CAPíTULO IV

DOS MUNICípIOS

Art.
turnos, com o
membros da
estabelecidos
observados os

32. O Municipio reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
intersticio minimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os principias
nesta Constitui~ão e na ConstituiÇão do respectivo Estado,

seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e
simultâneo realizado em todo o Pais;

II - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos
no exercicio do mandato, na circunscrição do Municipio;

III - proibi~ões e incompatibilidades, no exercicio da vereança,
similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do
Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, para os membros da
Assembléia Legislativa;

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Cãma~a

Municipal;

V - participação
municipal;

das organizações comunitárias no planejamer.~o

VI - iniciativa popular no processo legislativo.

Art. 33. O número de Vereadores será variável, conforme dispuser a
Constituição do Estado e a lei, respeitadas as condi~ões locais,
proporcionalmente ao eleitorado do Municipio, não sendo inferior a nove e
superior a vinte e um nos Municipios de até um milhão de habitantes, a trinta e
três nos de até cinco milhões e a cinqüenta e cinco nos demais casos.

Parágrafo único. O mandato de Vereador terá a duração de quatro anos. f

Art. 34. O Prefeito será eleito até quarenta e cinco dias antes do
término do mandato de seu antecessor, aplicadas as regras do artigo 87, pa~a

mandato de quatro anos, e tomará posse no dia IR de janeiro do ano subseqUente.

Art. 35. O Prefeito será submetido a julgamento perante o Tribunal de
Justiça.

Art. 36. A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será fixada pe:a
Camara Municipal, para cada exercicio, dentro de limites estabelecidos na
constit~ição Estadual.



20

Art. 37. Compete aos Munic~pios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

11 - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

~LI - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem co~o

aplicar as suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual;

V - organizar e prestar os serviços públicos de interesse local;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimõnio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art-. 38. A fiscalização financeira e orçamentária dos Munic~pios será
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 19 O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxilio
dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municipios, ou Conselhos de Contas
dos Munic~pios, onde houver.

§ 2 g o parecer préviO sobre as contas que o Prefeito deve prestar
anualmente, emitido pelo órgão competente, somente deixará de prevalecer por
decisão de dois terços àos membros da Câmara Municipal.

§ 3g As contas dos Municipios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição dos contribuintes, para exame e apreciação. Qualquer
cidadão poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4g É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas
Municipais.

CAPÍTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SEÇÃO I

DO DISTRITO FEDERAL

Art. 39. O Distrito Federal, dotado de autonomia politica, legislativa,
administrativa e financeira, será administrado por Governador e disporá de
Câmara Legislativa.

§ 19 A eleição do Governador, observada a regra do artigo 87, e dos
Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais,
para mandato de igual duração.
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§ 2g Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o
disposto no artigo 29.

§ 3 g O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municipios, reger-se-i
por lei orgãnica aprovada por dois terços da Câmara Legislativa.

§ 4g Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distri~o

Federal, das policias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.

§ sg Ao Distrito Federal são atribuidas as competências legislativas
reservadas aos Estados e Municipios.

SEçAo II

DOS TERRITÓRIOS

Art. 40. Lei federal disporá sobre a organização administrativa e
judiciária dos Territórios.

§ lQ Os Territórios poderão ser divididos em Municipios, aos quais se
aplicará, no que couber, o disposto no capitulo IV deste Titulo.

§ 2 g As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso
Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.

CAPíTULO VI

DA INTERVENÇAo

Art. 41. A União não intervirá nos Estados e no Distrito Federal, salvo
para:

I - manter a integridade nacional~

II - repelir invasão estrangeira ou de um Estado em outro~

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pÚblica~

IV - garantir o livre exercicio de qualquer dos Poderes estaduais~

V - reorganizar as finanças do Estado que:

a) suspender o pagamento da divida fundada por mais de'dois anos
consecutivos, salvo motivo de força maior~

b) deixar de entregar aos Municipios receitas tributárias fixadas nesta
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei~

VI - promover a execução de lei federal, ordem ou decisão jUdicial~

VII - assegurar a observância dos seguintes principios constitucionais:

a) forma republicana, representativa e democrática;

b) direitos da pessoa humana~

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.



Art. 42. O Estado s6 intervirá
território, e a União, no Distrito Federal
Território Federal, quando:

em Municipio localizado em
ou em Municipio localizado

seu
em

I - deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, a divida fundada,
salvo por motivo de força maior;

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o minimo exigido da receita municipal na
manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV - o Tribunal de Justiça do Estado der provimento a representação
para assegurar a observância de principios indicados na Constituição do Estado,
bem corno para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Art. 43. A decretação da intervenção dependerá:

I - no caso do inciso IV do artigo 41, de solicitação do Poder
Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do
Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II - no caso de desrespeito a ordem ou decisão
requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Tribunal Superior Eleitoral;

judiciária,
Justiça ou

de
do

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do
Procurador-Geral da República, na hipótese do inciso VII do artigo 41;

IV - de provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação
do Procurador-Geral da República, no caso de recusa à execução de lei federal.

§ lQ O decreto de intervenção que especificará a amplitude, prazo e
condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à
apreciação do Congresso Nacional ou da Assemblé~a Legislativa do Estado, no
prazo de vinte e quatro horas.

§ 2Q Se não
Legislativa, far-se-á
quatro horas, para
Governador do Estado.

estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assemblé~a

convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e
apreciar a mensagem do Presidente da República ou do

§ 3Q Nos casos dos incisos
artigo 42, dispensada a apreciação
Legislativa, o decreto limitar-se-á a
essa medida bastar ao restabelecimento

VI e VII do artigo 41, ou do inciso IV do
pelo Congresso ou pela Assemblé~a

suspender a execução do ato impugnado, se
da normalidade.

§ 4Q Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas ãe
seus ca~gos a eles voltarão, salvo impedimento legal.

CAPíTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO'PúBLICA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos
Poderes, obedecerá aos principios da legalidade, impessoalidade~ moralidade e
publicidade, exigindo-se, como condição de validade dos atos administrativos, a
motivação suficiente e, corno requisito de sua'legitimidade, a razoabilidade.
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§ 12 Nenhum ato da administração pública imporá limitação, restrição ou
constrangimento, salvo se indispensável para atender a finalidade da lei.

§ 22 A apreciação das reclamações relativas à prestação de serviços
públicos será disciplinada em lei, que preverá as medidas administrativas e
disciplinares cabiveis.

§ 32 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos politicos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo ca
ação penal correspondente.

§ 42 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, que serão imprescritíveis.

§ 52 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e
militares, ocorrerá sempre na mesma época e com os mesmos indices.

§ 62 A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor
remuneração da administração pública, direta ou indireta, observados, como
limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, a qualquer titulo, por membros do Congresso Nacional,
Ministros do Supremo Tribunal Federal e Ministros de Estado e seus
correspondentes nos Estados e Municipios.

§ 72 Os membros do Congresso Nacional, os Ministros de Estado e os
Ministros do Supremo Tribunal Federal terão os mesmos vencimentos e vantagens,
fixados por lei ordinária.

§ 82 É vedada qualquer diferença de vencimento entre cargos e empregos
iguais ou assemelhados dos servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.

§ 92 Os vencimentos de qualquer espécie estarão SUjeitos a impostos
gerais, inclusive os de renda e extraordinário.

§ 10. Salvo em virtude de concurso público,. o cônjuge e o parente até
segundo grau, em linha direta ou colateral, consangüineo ou afim, de qualquer
autoridade, não pode ocupar cargo ou função de confiança, inclusive sob
contrato, em organismos a ela SUbordinados, na administração pública.

§ 11. As pessoas juridicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 12. É vedada a Vinculação ou equiparação de qualquer
efeito de remuneração de pessoal do serViço pÚblico, ressalvado
parágrafo 62 deste artigo.

natureza, para o
o disposto no

§ 13. É vedada a acumUlação remunerada de cargos, empregos e funções
pÚbliCOS, exceto nos casos preVistos em lei complementar, obedecidos os
critérios de compatibilidade de horários e correlação de matérias.

§ 14. A proibição de acumular a
cargos, empregos e funções em autarquias,
~conomia mista e fundações públicas.

que se refere o § 13 estende-se a
empresas públicas, sociedades de

§ 15. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 16. Aplica-se à administração pública em geral o disposto no § 32 do
artigo 72 , na condição de contratante ou contratada.
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SEÇÃO 11

DOS SERVIDORES PúBLICOS CIVIS

Art. 45. Os cargos, empregos e funções públicos são acessiveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

§ lQ A primeira investidura em cargo ou emprego público, sob qualquer
regime, dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e titulos.

§ 2Q A
instituirão, no
servidores da
carreira.

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
âmbito de sua competência, regime juridico único para os
administração pública direta e das autarquias, bem como plano de

§ 3Q São estáveis, após dois anos de efetivo exercicio, os servidores
nomeados por concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4Q Será convocado para assumir seu cargo ou emprego aquele que foi
aprovado em concurso público de provas ou de provas e titulos, com prioridade
sobre novos concursados, na carreira. A convocação será por edital e fixará
prazo improrrogável.

§ 5Q OS cargos em comissão e funções de confiança na administração
pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.

§ 6 Q São assegurados ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical e o de greve, observado o disposto nos artigos 10 e 11.

§ 7Q A lei reservará percentual dos empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência fisica, e definirá os critérios de sua admissão,
observado o disposto no § lQ.

§ 8Q Aplica-se, ainda, aos servidores da administração pública o
disposto nos incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX e
XX do artigo 7 Q•

Art. 46. O servidor será aposentado:

I - por invalidez1

11 - compulsoriamente, aos setenta anos1

111 - voluntariamente:

a) após trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou
trinta, se do feminin01

b) após trinta anos de efetivo ~xercicio em funções de magistério, se
professor, ou vinte e cinco, se professora.

§ lQ Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso
111, alinea "a" deste artigo, no caso de exercicio de atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas.

§ 2Q Não
temporários.

haverá aposentadoria em cargos, funções ou empregos

Art. 47. Os proventos da aposentadoria serão:

I - integrais, quando o servidor:
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a) contar com o tempo de serviço exigido, na forma do disposto no
artigo anterior;

b) sofrer invalidez permanente, por acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

II - proporcionais ao tempo de serviço, nos demais casos.

Art. 48. Os proventos da inatividade e as pensões serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, bem como serão estendidos aos inativos quaisquer
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou a reforma.

Parágrafo único. O
totalidade dos vencimentos
disposto no "caput".

beneficio de
ou proventos

pensão por
do servidor

morte corresponderá
falecido, observado

à
o

Art. 49. Ao servidor público em exercicio de mandato eletivo, aplicam
se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado
de seu cargo, emprego ou função, sem direito a optar pela sua remuneração;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado dO cargo, emprego
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Art. 50. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de
sentença jUdicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja
assegurada ampla defesa.

ParágrafO único. Invalidada por
reintegrado e o eventual ocupante da vaga
direito a indenização, ou aproveitado
disponibilidade.

sentença a demissão, o servidor será
reconduzido ao cargo de origem, sem

em outro cargo ou, ainda, posto em

SEÇÃO IrI

DOS SERVIDORES PúBLICOS MILITARES

militares
corpos de

Art. 51. São servidores
das policias militares e dos
Territórios e Distrito Federal.

os integrantes das Forças Armadas,
bombeiros militares dos Estadcs,

§ 1 11

inerentes, são
ou reformados
bombeiros dos
privativos os

As patentes, com as prerrogativas, os direitos e deveres a e~as

asseguradas em toda a plenitude aos oficiais da ativa, da reser~a

das Forças Armadas, das policias militares e dos corpos de
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes

titulas, postos e uniformes militares.

§ 211 O militar em atividade que aceitar cargo público civil permaner.~e

será transferido para a reserva.

§ 311 O militar da ativa que aceitar cargo,. emprego ou função públi=a
temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao
respectiVO quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser
promovidO por antigUidade, contando-se-lhe o tempo de serViço apenas para aquela
promoção e transferência para a reserva. Depois de dois anos de.afastament~,

continuas ou não, será transferido para a inatividade.

§ 411 Ao militar são proibidas a sindicalização e a"greve.

§ 5 11 Os militares, enquanto em efetivo serviço, não poderão esta~

filiados a partidos politicos.
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§ 6Q o oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a patente se for
julgado indigno do oficialato ou com ele incompativel; por decisão de Tribunal
Militar de caráter permanente, em tempo de paZ, ou de Tribunal Especial em teffipo
de guerra.

condenado
individual

em julgado,

§ 7Q O oficial
restritiva da liberdade
condenatória transitada
parágrafo anterior.

por tribunal civil ou militar a pe~~

superior a dois anos, por senten;a
será submetido ao julgamento previsto no

§ 8Q A lei estabelecerá os limites de idade e outras condições de
transferência do servidor militar para a ~natividade.

§ 9Q Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a se~s

pensionistas, o disposto no artigo 48.

SEÇÃO IV

DAS REGlCiES

Art. 52. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua
ação em um mesmo complexo geoeconõmico e social, visando ao seu desenvolvimento
e à redução das deSigualdades regionais.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre:

I - as condições para. integração de regiões em desenvolvimento;

~I - a composição dos organismos regionais.

Art. 53. Os organismos regionais executarão planos
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econõmico
aprOVados conjuntamente com estes, na forma da lei.

regionais,
e social,

Art. 54. Os incentivos regionais compreenderão os seguintes, entre
outros, na forma da lei:

I - equalização de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e
preços;

11 - juros favorecidos para financiamento de atiVidades prioritárias;

lI! - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais
devidos por sobre pessoas fisicas ou juridicas.

TITULO IV

DA. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPiTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I

DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 51 - O Poder LegIslatIvo é exercIdo pelo Congresso NacIonal. que se compOe da Clmara
Federal e do Senado da Repü~lica. ~

Art. 52 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo eleItos por voto igual.
dIreto e secreto em cada Estado. Territ6rio e no Distrito Federal. através de sIstema eleitoral
definido em leI ,complementar. .

§ IR - Cada legIslatura teri a duração de quatro anos, salvo dlss0lu~Q da C~ra Fede
ral. hipótese em que. com a pOSse dos Deputados após as eleIções extraordlnãrlas. serã inicIado ua
novo per lodo guadrlenal. . .

§ 2Q - O nOmero de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, serã estabelecido pel.
Justiça Eleitoral. proporcionalmente à população, CCG os ajustes necessários para que nenhum Esta
do ou o DIstrito Federal tenha menos de oito ou ..ls de oitenta DeputadOS.
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deral,

anos.

§ 3Q - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território elegerá Quatro Deputados .•'
Art. 53 - O Senado da República compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Fe

eleitos pelo voto universal. direto e secreto, segundo o principio majoritário.
§ lQ - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores. com mandato de oito

§ 2Q - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de Quatro em
Quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3Q - Cada Senador será eleito com dois suplentes.

SECÃO 11

DAS ATRIBUICOES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 54 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor so
bre todas as matérias de competência da União, ressalvadas as especificadas nos artigo~ 55. 60 e
61. e especialmente sobre:

I - sistema tributário. arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. operações de crédito.

divida pública e emissões de curso forçado;
111 - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
v - limites do território nacional, espaço aéreo e marltimo e bens do domlnlo da União:
VI - transferência temporária da sede dO Governo Federal;
VII - concessão de anistia;
VIII - organIzação administrativa e judiciária da União e dos Territórios e a organização

judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
IX - critérios para classificação de documentos e Informações oficiais sigilosos e prazos

para a sua d~lasslflcação:
X - criação, transformação e extinção de cargos. empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuIções dos Ministérios e órgãos da Administração Públl-

ca;
XII - sistema nacional de radiodIfusão, telecomunicação e comunicação de massa:
XXII - matéria financeira, cambial e monetária, Instituições financeiras e suas opera-

do Pais;
e a intervenção federal;
de áreas de Territórios ou

levlsão;

XIV - normas gerais de direito financeiro:
XV - captação e garantIa da poupança popular;
XVI - moeda, seus lImItes de emIssão, e montante da divida mobiliária federal.
Art. 55 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - aprovar ou não tratados, convenções e acordos internacionais celebrados pelo Presi

dente da República ou atos Que acalretem encargos ou compromIssos gravosos ao patrimônio nacIonal.
11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitIr

Que forças estrangeiras transitem pelo territórIo nacional ou nele permaneçam temporarIamente,
ressalvados os casos prevIstos em leI complementar;

111 - conceder autorização prévla para o Presidente da RepúblIca se ausentar do Pais, im-
portando a ausência sem consentImento em perda do cargo:

IV - conceder autorização para o Primeiro-Ministro se ausentar
V - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de sitio
VI - aprovar a Incorporação, a subdivisão ou o desmembramento

Estados, ouvidas as AssembléIas LegIslativas;
VII - mudar temporariamente a sua sede;
VIII fixar para cada exerclclo financeiro a remuneração do Presidente da República. do

Prlmeirc-Mlnlstro e dos Ministros de Estado:
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo PrimeIro-Ministro. bem como apreciar os

relatórios sobre a execução dos planos de governo:
X - fIscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das Casas, os atos do POder E

xecutivo, inclusive os da admInistração indIreta;
XI - determinar a realização de referendo;
XII - suslar os atos normativos dO Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou

dos lImItes de delegação legislativa;
XIII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e te-

çOes;

XIV - escolher doIs terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares:
XVI - decretar, por maioria absoluta de s€us membros, após sentença condenatória transI

tada em julgado, o confisco de bens de Quem tenha enriQuecido ilIcitamente à custa dO património
público ou no exercício de cargo ou de função pública.

XVII - autorizar, previamente, a aQuIsição de imóvel rural por pessoa flsica ou jurldlca
estrangeiras:

XVIII - autorizar a exploração de rIQuezas minerais em terras indlgenas;
XIX - aprovar, prevIamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior

I Quinhentos hectares.
Parágrafo único - Q Presidente da República e o Primeiro-Ministro não poderão ausentar-se

dO Pais por mais de trinta dias, sob pena de perda do mandato. devendo ao final de cada viagem.
a~resQntar relatório circunstanciado dp seus resultados.

Art. 56 - As resoluções do Congresso Nacional, ou de QualQuer de suas Casas, Que visem a
regulamentar dIspositivos desta ConstitUiÇão, para assegurar o éfetlvo exerClclo de suas competên
cias constitucionais, terão força de lei.

Art. 57 - A Cãmara Federal e o Senado da República, ou Qualquer de suas Comissões, pOde
rão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de EstadQ para prestar pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando a ausênCia, sem justificação adeQuada. em crime
de responsabilidade.

Parágrafo único - As Mesas.ja Câmara Federal e do Senado da República poderão encamInhar,
por inter~édio do Presidente da Republica, pedidos escritos de informação aos MInistros de Estado
Que deverão ser respondidos. no prazo de trinta dias, respondendo o titular, SOb pena de responsa
bilIdade, pela recu~a ou por informações falsas.

Art. 58 - E da competência exclusiva de cada uma das Casas do Congresso Nacional elaborar
seu regImento Interno e dispor sobre organização, funcionamento, policia. c~lação, transformação
ou extinção de cargos, empregos p funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração,
Observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 59 - Salvo disposIção constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de
suas Comissões serão tomadas por maloria de votos, p"esente a maioria de seus membros.

SEÇÃO III
DA CÂMARA FEDERAL

Art. 60 - Compete privativamente á Cãmara Federal:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, o processamento e julgamento do Presiden

te da Re~úbllca, dO PrimeIro-MinIstro e dos Ministros de Estado;
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11 - proceder i tomana de contas dO PrImeIro-MInistro. quando não apresentadas ao Con

grelSO Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da se~são legislativa:
XI I - aprovar:
a) per maioria absoluta e por iniciativa de um quinto de seus membros. a moção de censu-

b) por maioria dos seus membros, voto de'con~lança;
__ IV - recomendar ao Primeiro-Ministro o afastamento de detentor de cargo ou função de con

fiança no Governo Federal, Inclusive na administração Indireta:
• V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-Ministro. conforme previsto nesta
COnltltUIÇlo,

SEÇÃO IV

DO SENADO DA REPúBLICA

Art. SI - Compete prIvativamente ao Senado da RepúblIca:
I - processar e julgar o Presidente da República e o Primeiro-MInistro nos crimes de res

pOnllbllldade e os Ministros de EstadO nos crimeS da mesma natureza, conexos com aqueles;
11 - preçessar e julgar os Ministros dO Supremo Tribunal Federal. o Procurador-Geral da

AePÚbllca e o Procurador-Geral da União nos crImes de responsabilidade:
111 - aprovar previamente. por voto secreto. após argüição em sessão pública; a e~colha

OOS titulares dos seguintes cargos, além de outros que a lei determinar:
a) de maglltrados, nos casos determinados pela ConstItuiÇão;
b) de um terço dos Ministros dO Tribunal de Contas da União, Indicados pelo Presidente da

lIep(jblica:
c) dOI Governadores de Territórios;
d) dO presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil e deliberar sobre a sua

exoneraçlo.
e) do Procurador-Geral da República.
IV - aprovar preViamente. por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolhi

001 cnefes de missão diplomática de car~ter permanente:
V - lutar Izar previamente operações externas de natureza financeira, de Interesse da U

nl10, dOS Estados, dO Distrito Federal, dos Territórios e dos Munlclplos;
VI - fIxar, por proposta do PrImeiro-MinIstro, limites globais para o montante da dividi

consolidada da União, dos Estados e dos Munlclplos:
VII - dispor sobre limItes globais e condições para as operações de crédito externo e In

terno da unllo, dOS EstadOS, do DistritO Federal e dOS Munlclplos, de suas autarquias e demaiS en
tidades contrOladas pelo POder PúblicO federal;

VIII - dispor sobre lImites e condlç6es para a concessão de garantia da União em opera-
ç&es ae cr6dlto externo e Interno: .

IX - estabelecer llm,tes globais e condlçOes para o montante da dlvlda moblll~rla doS Es
tldol, ao Distrito Federal e dos Munlclplos;

X - suspender a execução, no todo ou' em parte, de lel declarada Inconstltuclonal pOr de-
clllo aef1n1tlva da Supremo Tribunal Federal; '.' .

XI - IprOvar, por malorla absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofiCiO. do
~rocuraaor-Geral da República antes do término de seu manda~.

Parágrafo único - NOS casos previstos nos Incisos 1 e 11. funcionará como Presidente o dO
Sugremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação. que somente será proferida' por dois terços
aos votos dO SenadO da República. â perda do cargo, com Inabilitação, por oito anos, para o exer
cleio ae função püOllca, Sem prejulzo aas demais sanções jUdlClals Cablvels.

SEçlO'v

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. S2 - DS Deputados e Senadores são Invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
I la - Desae a expedição dO diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser

gresos, salvo em flagrante de crime Inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licen
ça ae lua Casa, salvo em relação a delitos praticados anteriormente.

I 2a - O Indeferimento do pedidO de 11cença ou a ausência de del1beraçlo suspendé a pres
crlçlo. enQuanto aurar o mandato••

5 3a - NO caso de flagrante de crime Inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de
v'~te e Quatro noras, 4 Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da malorla dOs seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize. ou não, a formação da culpl.

I 4a • Os Deputados e Senadores serão s~ome~ldos a julgamento perante o Supremo Trlbuna'
'ederal.

. 5 sa - Os DeputadOS e Senadores não serão obrl~ados a testemunhar sobre Informações rece-
Dlaas ou prestadas em razão dO exerci elo do mandatO, nem SODre as pessoas que Ines confiaram ou
oeles receDeram Informações.

I &a - A Incorporação ás Forças Armaoas de Deputados e Senadores. embora militares e aln
aa Que em tempo de guerra, dependerá de prévia lIcença da Casa respectiva.

Art. 63 - Os Deputacos e Senadores não POderão. desde a posse:
I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito públIco, autarquia, empresa pública,

locledade de economia mIsta ou empresa concessionária de se~vlço público, salvo quandO o contrato
e o reSpectivo processo de seleção obedecerem a cláusulas uniformes;

11 - aCeItar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, Inclusive os de que sejam
oe-Isslvels "ad nutum" . nas entidades constantes ao Inciso anterior, salvo aceitação decorrente
OI concurso público, caso em que se procederá na forma dO artigo 4B, Inciso I;

111 - patrocinar causa em que seja Interessada qualquer das entidades a que se refere o
Inciso I;

IV - ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorren-
te de contrato com pessoa jurldlca de direito públ}Co, ou nela exercer função remunerada;

V - ser titulares de maIs de um cargo ou mandato eletivo federal. estadual ou municipal.
Art. 64 - Perderá o mandato o DeRutado ou Senador:
I - que Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
11 - CujO procealmento for declaradO Incompatlvel com o decoro parlamentar;
111 - Que deIxar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessoes

orolnárlas da CaSa a que pertencer. salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV - que peraer ou tiver suspensos os direitos polltlcos;
V - quando o decretar a Justiça êleltoral, nos casos previstos em lel;
VI - que sofrer condenação criminal em seritença definitiva e irrecorrlvel, ou for conde

nlao em ação popular pelo Supremo Tribunal Federal.
S ,a - t Incompatlvel com O decoro parlamentar, além dos casos deflnldos no regimento In

terno, o abuso aas prerrogativas asseguradas a membro dO Congresso Nacional ou a percepção de van
tagens Indevidas ..

5 2a - NOs casos dos Incisos I e 11 deste artigo, a perda do mandato será decidlaa pell
ca.a~. feaíral ou pelo Senado da República, pOr voto secreto e maioria absoluta, mediante provoc~
çlo aa respectiva Mesa ou de partidO pOlltlco representado no CDn;résso Nacional.
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5 SQ - Nos casos previstos ; nos lnclsos 111 a VI. a perda ou a suspensão será declarada
Dela Mls, da Casa respectiva. de ofício ou mediante provocação de qaalquer de seus membros, de
p.rt~do polltlco representado no Congresso Naclonal, assegurada plena defesa.

Art. 65 - Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - Investldo na função de Prlmelro-Mlnlstro, de Ministro de Estado, Governador de Terri

tório, Secretárl0 de Estado, do Distrlto Federal. ou de Terrlt6rio;
11 - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar. sem remunera

~Io, de Interesse particular, desde que. neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e Vinte
dl.s por sessão legislativa.

i IQ - O suplente será convocado nos casos de vaga, de lnvestldura em funções previstas
nlstl artigo ou de llcença'superlor a cento e vinte dias.

5 2Q - Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far-se-á elelção para preenChê-la se
faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

Art. 66 - Os Deputados e Senadores perceberão Idêntlca remuneração. flxada para cada e
.erclclo flnancelro pelo Plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta, e SUjelta aos lmpos
tos gerais. Inclusive o de renda, e os extraordlnárlos.

SECÃO VI

OAS REUNIOES

Art. 67 - O Congresso Nacional reunir-se-á. anualmente, na Capltal da Repóbllca, de 15 de
fevereiro a 30 ~e junho e de lQ de agosto a 15 de dezembro.
. 5 lQ - As reuniões marcadas para as datas' fixadas neste artigo serão transferidas para o

primeiro dia útil subseqüente, quandO corresponderem a sábados. domingos ou feriados. '
5 2Q - A sessão legls1atlva não será lnterromplda sem a aprovação do projeto de lei de

diretrizes orçamentárias.
5 3Q - O regimento disporá sobre o funcionamento do Congresso nos sessenta dias anterio

res 's eleições gerais.
i 4Q - Além dos casos previstos nesta Constltulção. a Câmara Federal e o Senado da Repú-

blica, reunlr-se-ão em sessão conjunta para:
I - Inaugurar a sessão legislativa;
rI - elaborar o rggimento comum e regular a criação de servtços comuns As duas Casas:
rII - receber o compromisso dO Presiaente Oa Republlca;
IV - conhecer dO veto e sobre ele deliberar;
5 SQ - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparat6rlas, a partir de lQ de feve

reiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e elelção das respectlvas Me
sas, par. as quais é vedada a reccndução para o mesmo cargo na eleição lmedla.amante subseqüente.

NO caso de dissolução da Câmara Federal, as sessões preparat6rlas terão Inicio trinta dias ap6s .a
dlptomaçlo oos êleltos, observadO o disposto no § IQ.

§ 6Q - A Mesa dO Congresso Nacional será presldlda'pelo Presidente do Senado da Republl
ca, e os oemals cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na
tlmara Federal e no Senado da República. .

i 7Q - A Câmara Federal não poderá ser dissolvida no primeiro ano e no ültlmo semestre Oa
legislatura. ~

i 8Q - A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:
I - pelo Presidente do Senado da RepÚblica, em caso de decretação do estado de defesa ou

de Ihtervenção federal e de pedido de autorização para a decretação de estadO de sítio:
11 - pelo Presidente da RepÚblIca, pelos Presidentes da Câmara Federal e do SenadO da Re

pública ou a requerimento da maIoria dos membros de ambas as Casas. em caso de urgência ou Inte
resse público relevante.

§ eQ - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará so
brl a matéria para a qual foi convocado.

SECÃO VII

DAS COMISSOES

Art. 68 - O Congresso Naçlonal e suas Casas têm comissões permanentes e,temporárlas.
constitui das na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no atp de que re
sultar a sua criação.

§ IQ - Na constituição das Mesas e de cada comissão. é assegurada, tanto quanto possível.
a rlpresentação proporcional dos partidos que participam oa respectiva Casa.

i 2Q - As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar, se
gundO dispuser o regimento, projetos de lei .. Nestes casos será dispensada a manifestação dO
plenário, salvo se o requerer um Qulnto dos membroS da respectiva Casa, ou de ambas, quando 5.
tratar de comissão mista.

S 3Q - As comissões parlamentares de Inquérito, qUe gozam de poderes de InvestlgaçãO prO
prlos das autoridades judiciais. serão criadas pela Câmara Federal e pelo Senado da RepúblIca. em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros. para a apuração de
fato determinado e por prazo certo. sendo suas conclusões. se for O caso, encaminhadas ao Ministé
rio Público para o fim de promover a responsabllldaa~ clvl1 ou criminal dos infratores.

• § 4Q - Durante o recesso. salvo convocação extraordinária, haverá uma comissão represen
tativa do Congresso Nacional. cuja composição reprOduzirá quando possível, a proporcionalidade da
representação partidária, eleita por suas respectivas Casas na óltlma sessão orpinária do período
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum.

SEÇÃO VIII

00 PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 69 - O processo legls1atlvo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
11 - leis complementares;
111 - leiS ordinárias;
IV - leis delegadas:
V - decretos legislativos;
V1 - resoluções.
Parágrafo ónlco - Lei complementar disporá sobre a técnica de elaboração, redação, alte

raçlo e consolidação das lels.

SUBSEÇÃO I

DA EMENDA À CONSTITUICÃO

Art. 70 - A ConstituiÇão poderá ser emendada mediante proposta:
I - àe um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal ou do SenadO da República;
11 - do Presidente da Repóbllca;



das Assembléias Legislativas das unidades da Federaçlo.
um terço de seus membros:
nos termos previstos nesta Constituição.
poderá ser emendada na VigêncIa de estado de sItio, de estado
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111 - de maIs da -metâde
manifestando-se, cada uma delas, por

IV - de Iniciativa popular,
§ lQ - A ConstItUIÇão não

de defesa ou de Intervenção federal.
§ 2Q - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos. considerando-se

aprovada quando o~tiver, nas votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.
§ 3Q - A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal e do Senao~

da República, com o respectivo número de ordem.
§ 4Q - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - a forma republIcana ou o sistema parlamentar de governo;
111 - o voto dIreto. secreto. universal e perl9dlco:
IV - ~ separação dOS Poderes,
V - os dIreItos e garantias IndIvIduaIs.
§ 5Q - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não

pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

SUBSECÃO 11

DISPOSICOES GERAIS

Art. 71 - A inicIativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Co
missão da Cãmar~ Federal ou da Senaoo da RepúblIca. ao Presidente da República. ao Primeiro
MinIstro. aos Tribunais Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta ConstitUiÇão.

§ lQ - São de InIciatIva privatIva: ,
I - do Presidente da República, as leis que fIxem ou modifIquem os efetivos das Forças

Armadas;
11 - do PrImeiro-MinIstro as leis que dIsponham sobre:

a) crIação de cargos. funções ou empregos públIcos na administração direta e autárquica
ou aumentem a sua remuneração;

b) organIzação admInistrativa e judICiária, matéria tributária e orçamentária. serviços
públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servIdores pupllcos Da Unlão e Territórios. seu regIme jurldico. provimento de cargos,
estabilIdade e aposentaDoria de cIvis. reforma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Mlnisterio PúbllCO e da Defensoria Pública da União e normas geraIs
para a organização do MInistério Público e da Defensoria Pública dos Estados. do DIstrito Federal
e Territórios;

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da adminIstração pública.
§ 2Q - A Iniciativa popular pode ser exercIda pela apresentação. á Câmara Federal, de

projeto de leI ou proposta de emenda ã Constituição devidamente articulados e subscritos por, no
mlnlmo, zero vlrgula três por cento do eleItorado nacional, distrIbuídOS em pelo menos cinco Esta
dOS, com não menos de zero vírgula um por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 30 - O referendo popular será determinado pelo Presidente da República para deliberar
sobre a anulação total ou parcIal de Emenda ã ConstItuIção ou de lei, quando o requeiram no mlnlmo
doIs por cento 00 ele1toraDo nacional, dlstriPuldos em cinco ou mais Estados. com não menos de
zero virgula cinco por cento dos eleItores de cada um deles.

§ 4Q - É vedado referendo relatlvo a leis de lniciativa privativa e a leis tributárias.
Art. 72 - Em caso de relevância e urgência. o Presidente da República, por solicitação do

Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias. com força de lei. devendO submetê-las de i
medIato, para conversão, ao Congresso Nacional, o qual. estando em recesso. será convocado extra
ordinariamente para se reunir no prazo de cInco dias.

Parágrafo únIco - As medidas provisórias perderão eficácia. desde a sua edição, se não
forem convertidas em leI, no prazo de trInta dIas. a partIr da sua publicação. devendo o Congresso
Nacional dIsciplinar as relações juridlcas delas decorrentes.

Art. 73 - Não será admltldo aumento da despesa prevIsta:
I - nos projetos de Iniciativa exclusiva do Presidente da República ou do Primelro

Ministro, ressalvado o disposto nos §§ 30 e 40 do artigo 187.
11 - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Federal. do

Senado da República e dos Tribunais Federais e Ministério Público.
Art. 74 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da Repú

blica, do PrimeIro-MinIstro e dos Tribunais Superiores terão inicio na Câmara Federal;
§ lQ - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicItar urgência para

apreciação de projetos de sua inicIativa.
S 2Q - Se a Câmara Federal e o Senado da República não se manifestarem. cada qual, suces

sivamente. em até quarenta e cinco dlas SObre a proposIção, esta deverá ser incluida na ordem dO
dia. sObrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos. salvo quanto ao diSposto no artigo 72
e no § 60 do artigo 76, até que se ultlme a votação.

§ 3Q - A apreciação das emendas do Senado da República, pela Câmara Federal. far-se-á.
nos casos deste artigo, no prazo de dez dias. observado o disposto no parágrafo anterIor.

§ 4Q _. Os prazos 00 parágrafo 20 não correm nàs perlOáos de recesso do Congresso Nacio
nal. nem se apllcam aos projetos de código.

Art. 75 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra. em um s6 turno
de discussão e votação, s~ndo enviado à sanção ou promulgação. se a Casa revisora o aprovar, ou
arquivadO. se o rejeitar.

Parágrafo único - Sendo o projeto emendado. voltará ã Casa iniciadora.
Art. 76 - A Casa na qual tenha sIDo conclulda a votação ou o Senado. enviará o projeto de

lei ao PresIdente da República, que. aqule~cendo. o sancionarão
§ 1° - Se o Presidente da Repúbllca consIderar o projeto, no todo ou em parte. inconsti

tucional ou contrário ao interesse públlCO, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de quinze
dIas úteis. contados da data 00 recebimento.

S 20 - O veto parcial somente aprangerá texto integral de artigo. de par~grafo, de inciso
ou de allnea.

§ 3Q - Oecorrido o prazo de quinze dIas. o s1lêncio do Presidente da República Importará
em sanç~o.

§ 4Q - As razões do veto serão aprecIadas em sessão conjunta dentro de trinta dias a con
tar dO seu recebimento, conslóeranóo-se mantido o veto se obtiver o voto da maioria absoluta dos
DeputadOS e Senadores, em escrutinlo secreto.

§ 50 - S~ o veto não for mantIdo: será'o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente
da República.

§ SQ - EsgotadO sem delIberação o prazo estabelecidO no § 4Q, o veto será colocado na or
dem dO dIa da sessão imeDiata. sobrestadas as demaIs proposições, até sua votação final, ressalva
das as matérIas de que tratam o parágrafo únIco 00 art1go 72, e o § 20 do artIgo 74.

§ 10 - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pela Presidente da Re
públIca nos casos dOs §§ 30 e 50. o Presidente do SenaDo a promulgará. Se este não o fizer em i
gual prazo, caberé ao VIce-PresIdente do Senado fazê-lo.

Art. 77 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente
QOderâ constituir objeto de novo projeto. na mesma sessão legIslatIva, medIante proposta da maio
ria absoluta aos membros de Qualquer das Casas,
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Árt. 78 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a dele
gação ser solIcItada ao Congresso NacIonal pelo PrimeIro-MinIstro.

§ lQ - Não serão Objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, os da competência privativa da Câmara federal ou do Senado da República, a matêria reservada
I lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Juóiclárlo e do Ministério Público, a carreira e a garantia de
seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, pollticos e eleitorais:
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 2Q - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacio

nal, Que especificará seu conteúdo e os termos do seu exerclcio.
§ 3Q - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a

fará em votação única, vedada qualquer emenda.
Art. 79 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO fINANCEIRA, ORCAMENTÃRIA.

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Art. 90 - A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União.
Quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade. eficácia, eficiência e economicidade, será exer
cida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, na forma da lei.

Parágrafo único - Prestará contas Qualquer pessoa física ou entidade pública Que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou, por Qualquer forma, administre dinheiros. bens e valores públicos,
ou pelos Quais a União responda, ou, ainda. Que em nome desta assuma obrigações de natureza
pecuniária.

Art. 81 - Ao Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercl
Cio do controle externo, compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Primeiro-Ministro, mediante parecer pré
vio a ser elaborado, pelo Tribunal, em sessenta dias a contar do seu recebimento:

II - 1ulgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. b~ns e va
Iares públicos da administração direta e Indireta, inclusive das fundações e sociedades, Institul
das ou mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles Que derem causa a perda. extravio
ou outra irregularidade de Que resulte prejuízo à Fazenda Nacional;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admls~o de pessoal, a
Qualquer titulo, na administração direta e indireta, inclusive nas fundações instltuídas'ou manti
das pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de natureza especial ou provimento em
comissão, bem como das'concessões de aposentadorias, reformas e pensões. ressalvadas as melhorias
posteriores Que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar Inspeções e auditorias de natureza financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, Inclusive QuandO requeridas pelo Ministêrlo Público junto ao Tribunal. nas unidades
administrativas dos Poderes LegislatiVO, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no
Inciso lI;

V - fiscalizar as empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de
forma direta ou Indireta, nos termos do respectivo tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de Quaisquer recursos repassados pela União, mediante convê
nio, a Estados, Distrito federal e Munlclplos;

VII - prestar as Informações Que forem solicitadas por deliberação da Câmara Federal ou
dO Senado da República, por Iniciativa da comissão mista ou técnica interessada, sobre a flscali
zação·financelra, orçamentária. operacional e patrimonial e. ainda, sobre resultados de aUditorias
e Inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de Ilegalidade de despesa ou irregularidade de
contas, as sanções prevIstas em lei, Que.estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcio
nal ao vulto dO dano causado ao erárIo publico;

IX - assinar prazo para Que o órgão ou entidade adote as provlaênclas necessárias ao exa
to cumprimento da leI, se verIfIcada Ilegalidade;

X - sustar, se não atendIdo, a execução dO ato impugnado, comunicando a decisão à Càmara
Federal e ao Senaoo da Repüollca:

XI - representar. conforme o caso, aos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário sobre
irregularidades ou abusos apurados.

§ lQ - Na hIpótese de sustação de contrato. a parte Que se considerar prejudicada poderá
Interpor recurso, sem efeitO suspensIvo, ao Congresso Nacional.

§ 2Q - Se o Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, por sua maioria absoluta, não
se pronunciar sobre o recurso previsto no parágrafo anterior, prevalecerá a decisão dO Tribunal de
Contas da União.

§ 3Q - As decisões dO Tribunal de Contas da União de Que resulte imputação de débito ou
multa terã~ficácla de titulo eyecutlvo.

§ 4Q - O Tribunal de Contas da UnIão encaminhará, anualmente, ao Congresso Nacional, re
latório de suas atividades e. trimestralmente, relatório parcial.

Art. 82 - A comissão mista permanente a Que se refere o § ,Q do artigo 187. diante de In
dlcios de despesas não autorizadas. Inclusive SOb a forma Oe Investimentos não programados ou de
suosldlos não aprovados, pOderá. pela maioria absoluta oe seus membros, solicitar á autoridaae go
vernamental responsável Que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ IQ - Não prestados os esclarecimentos. ou considerados estes Insuficientes por Oois
terços dOS membros da comissão, esta solicitará ao Tribunal de Contas da União pronunciamento con-
ClUSivo sobre a matéria. no prazo de trinta dias. .

§ 2Q - Entendendo o Tribunal de Contas da União irregular a despesa, a comissão, se jul
gar Que o gasto possa causar dano Irreparável ou grave lesão á economia pública, proporá ao Con
gresso Nacional a sustação da despesa.

Art. 83 - O TrIbunal de Contas da União, Integrado por onze Ministros. tem sede no Dls~

trlto Federal, Quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no
Que couber, as atribuições previstas no artigo 112.

§ IQ - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dentre brasileiros
malôres de trinta e cinco anos, de Idoneidade moral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos
jurldicos, econômIcos. fInanceIros ou de adminIstração pública, obedecidas as seguintes condIções:

I - um terço indicado pelo Presidente da ~epública. com aprovação do Senado da República,
II - dois terços escolhIdOS pelo Congressà Nacional sendo:
a) dois dentre os auditores Indicados pelo Tribunal em lista trlplice, alternadamente,

segundo os critérios de antiguidade e merecimento; .
b) os demais. com mandato de seis anos, não renovável.
§ 2Q - os minIstros, ressalvada a nãO-Vitaliciedade na nlp6tese do exerclcio de mandato.

ter~o as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos ministros do Superior Tribunal de Jus
tiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo apõs cinco anos de efetivo exercicio
~~s~.

§ 3Q - Os auditores, Quando em substituição a ministros. têm as mesmas garantias e impe
dimentos dos titulares.
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S 4g - Os auditores. quando no exerci cio das demais atribuições da judicatura. têm as
mesmas garantias e impedImentos dos juIzes dos Tribunais Regionais Federais.

Art. 84 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão. de forma integrada,
Ilstema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos progra
~s de governo e dos orçamentos da União;

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestlo orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal. bem
como da apll~ação de recursos públicos por entldades de direito privado;

111 - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direi
tos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exerclcio de sua missão institucional.
S la - Os responsáveis pelo controle interno. ao tomarem conhecimento de qualquer irregu

larldade ou abuso. darão ciência ao Tribunal de Contas da União. sob pena de responsabilldaae
solidária.

S 2a - Qualquer cidadão, partido polltico, associação ou sindicato é parte legItima para
denuncilr irregularidades ou abusos perante o Tribunal de Contas da União, exigir-lhe completa a
puração, e a devida aplicação das sanções legais aos responsáveis. ficando a autoridade que rece
ber denúncia ou requerimento de providências solidariamente responsável em caso de omissão.

Art. 85 - As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, a organização e
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselno.
de Contas Municipais.

Parágrafo único - AS Constituições estaduais disporão sobre a composição dos Tribunais de
COnstas respectivos. oue serão Integrados por sete Conselheiros.

CAPiTULO 11

00 PODER EXECUTIVO

SEÇÃ~ I

DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

Art. 86 - O Presidente da República é o Chefe de Estado e o Comandante Supremo das Forças
Armadas, cabendo-lhe garantir a unidade, a Independência, a defesa nacional e o livre exerclcio
das instituições democráticas.

Art. 87 - A eleição para Presidente da República far-se-á por sufrágio universal. dIreto
e secreto, quarenta e cinco dIas antes do término do mandato presidencial.
. 5 l~ - Será proclamado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. não
computados os em branco e os nulos.

5 2g - Se nenhum candidato alcançar a maioria prevista no parágrafo anterior, o Congresso
Nacional. por voto secreto e até Quinze dias da proclamação do resultado da primeira - eleição.
escolherá em primeiro escrutlnlo por maioria absoluta, ou em segundO por maioria simples, um dOS
dois mais votadOS. Se. no entanto, preferir decidir convocar nova eleição direta. concorrerão so
mente os dois candidatos mais votados. considerado-se eleito aquele Que vier a obter a maioria dOS
votos válidos.

S 3~ - Ocorrendo desistência ·de um dOS dois candidatos mais votados, sua substituição
caberá ao terceiro mais votado, e assim sucessivamente.

Art. 88 - O Presidente da República tomará posse perante o Congresso Nacional Que, se não
estiver reunido. será convocado para tal fim. prestando o seguinte compromisso: "Prometo manter.
defender e cumprir a ConstitUiÇão. observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. ze
lar pela união. Integridade e independência da República.".

Paragrafo único - Se o Presidente. salvo motivo de força maior, decorridos dez dias. não
tiver tomado posse, o cargo será declarado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 89 - O mandato do Presidente da República é de seis anos. vedada a reeleição, e terá
IniCio a ,g de janeiro.

S t~ - Em caso de impedimento do Presidente da República, ausência do Pais ou de vacân
cia. serão chamados ao exerclcio do cargo. sucessivamente, o Presidente da Câmara Federal, o Pre
sidente do Senado da República e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

S 2~ - A renúncia do Presidente da República tornar-se-á efetiva com a comunicação da
respectiva mensagem ao Congresso Nacional.

Art. 90 - Declarada a vacância do cargo de Presidente da República. far~se-á eleição, no
prazo de quarenta e cinco dias, contados da data da declaração.

5 i~ - Se a vacância ocorrer na segunda metade do perlodO presidencial, a eleição será
feita pelo Congresso Nacional até trinta dias após declarado vago o cargo.

S 2~ - Em qualquer hipótese. o eleito apenas completará o mandato do seu antecessor.

SEÇÃO 11

DAS ATRIBUI cOes DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

Art. 9t - Compéte ao Presidente da República:
I - nomear e demitir o Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os Ministros de Estado:
11 - nomear, ap6s aprovação pelo Senado da República. os ministros do Supremo TrIbunal

Federal. do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os chefes de missão diplomática
de caráter permanente, os governadores de Territ6rios, o Procurador-Geral da República, o PresI-
dente e os diretores do Banco Central do Brasil; .

111 - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Procurador-Geral da União:
IV - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional:
V - dissolver. ouvido o Conselho da República. nos casos previstos nesta Constituição. a

Clmara Federal e convocar eleições extraordinárias;
VI - iniciar o processo legislativo conforme previsto nesta Constituição:
VII - sancionar. promulgar e fazer publicar as leis:

·VIII - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente:
IX - convocar e presidir o Conselho da República e indicar dois de seus membros:
X - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes

diplomáticoS:
XI - convocar e presidir o ConselhO de Defesa Nacional:
XII - celebrar tratados. convençõês e atos internacionais. "ad referendum" do Congresso

vaclonal;
XIII - declarar guerra. no caso de agressão estrangeira. autorlzado pelo Congresso Na

çlonal ou "ad referendum" dele. quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e. nas meswa. condições, decretar. total ou parcialmente, a mobilização nacional, e celebrar a paz;
XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os seus comandantes e prover

~s postos de oficiais-generais:
XV - autorizar brasileIro a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro:
XVI - dirigir mensagem ao Cong~esso Nacional no inicio de legislatura:
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XVII· decretar o estado de defesa. por solicitação dO Primeiro-Ministro. OUVI,dO o Co~se

1"0 de Defesa Nacional e suDmetendo·o ao Congresso Nacional;
XVIII - solicitar ao Congresso Nacional. ouvidO o Conselho de Defesa Nacional. autorlza

;10 para decretação dO estado de sItio;
XIX - aecretar. ouvidO o Conselho de Defesa NacIonal, a Intervenção federal, nos termos

cesta COnstituição.
XX - determinar, ouvidO o Conselho da RepuDllca. a realização de referendo sobre proposta

de emenda constlt~lonal e prOjeto oe lei;
XXI - conferir cond~corações e distinções honorificas;
XXII ··conceder InOulto ou graça;
XXIII - permitir. com autorização do Congresso Nacional, ressalvados os casos previstos

em lei complementar. Que forças estrangeiras aliadas transitem pelo território nacional. ou nele
permaneçam temporarIamente:

XXI~- presidir, Quandn presente. reunião dO Conselho de Ministros;
XY_~exercer·adireção da polltlca de guerra e a escolha dos comandantes·chefes;
XVI - exercer outras atrlDulções previstas nesta Constituição.
i Ig - É facultadO ao Presidente da República comparecer ao Congresso Nacional para o a

núnclaAe medidas administrativas Importantes ou para manifestações polltlcas relevantes.
S~g - ~Presidente da RepUDllca poderá delegar atribuições ao Primeiro-Ministro.

SEÇÃO 111

.DA RESPONSABILIDADE 00 PRESIDENTE DA REPúBLICA

A~t. ~2 - são c~im~s~~ responsabilidade os ~tos .mTPresldente da República que atentarem
contra esta ConstituIção e, especialmente:

l·- a existência ~a ~nlão;

11 - O'llvre exerclclo dos Poderes da União e dOS Estados;
111 - o exerclclo dos direitos IndividuaiS. sociais e polltlcos;
IV • a segurança dO Pais:
V.- a probidade na administração.
Parágrafo único - .Os crimes de responsabilidade serão tipificados em lei que estabelecerá

as normas de processo e julgamento.
Art. 93 - Autorlzaoo o processo, por dois terços dos membros da Câmara Federal. o Presi

dente será sUDmetido a julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal. nos crimes comuns e perante
o Senado da República, nos de responsabilidade. ficando suspenso de súas funções:

I - nos crimes comuns. se recebida denúncia ou queixa-crime pelo S~premo Tribunal Fede-
ral;

11 - nos crimes de responsablTidade, após Instauração dO processo pelo Senado da
República.

S lQ - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluldo.
cessará o afastamento do Presidente. sem prejulzo do reg~lar prosseguimento do processo.

S 2Q - O Presidente da República, nos crimes comuns, não estará sujeito a prisão. enquan
to a sentença Condenatória não transitar em julgado.

SEÇÃO IV

DO CONSELHO DA REPúBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

SUBSEÇÃO I

DO CONSELHO DA REPúBLICA

Art. 94 - O Conselho da República. órgão superior de cons~lta do PreSidente da República.
reúne-se SOQ a presidência deste e tem por integrantes:

I - o Presidente da República:
11 - o Presidente da Cãmara Federal;
111 - o Presidente dO SenadO da República;
IV - O Primeiro-Ministro:
V - os lIderes da maioria e da minoria na Câmara Federal:
VI - 05 lideres da maioria e da minoria no Senado da Repúbli:a;
VII - o Ministro da Justiça;
VIII - seis cidadãos brasileiros natos. com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo

dOIs nomeadOS pejo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado da República e dois eleitos
pela C~mara!ederal. togoª çom ma~gatos ge_!rês anos, vedada_a ~~cºndução.

Ar~, 95· Compete ao Conselho da KepuDllca pronunCiar-se sOOre:-~~-~c-=
I - dissolução da Câmara Federal;
11 • nomeação e demissão do Pr1melro-Ministro e dos Ministros. nos casos previstos nos 55

3Q e 4Q do artigo 101;
111 - realização de referendo:
IV - Intervençâo federal nos Estados;
V - livre exerclclo dOS direitos sociais ou conflitos de interesse que atinjam serviços

públicos essenciais:
VI - outros assuntos de natureza polltlca.
S 19 - O PresIdente da República poderá convocar Ministro de Estado para partiCipar da

reuni!o do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
§ 2g • O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado não participarão das reuniões do Con

selho da RepúDllca quando houver deliberação a seu respeito.

SUBSEÇÃO 11

00 CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Art. 96 - O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República
nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa dO Estado democrático.

§ lQ - Integram o Conselho de Defesa Nacional na condição de membros natos:
I - o Presidente da República; .
11 - o Presidente da Câmara Federal;
111 - o Presidente do Senado da República;
IV - o Primeiro-Ministro;
V - o Ministro da-Justiça;
VI - os Ministros Militares;
VII - o Ministro das Relações Exteriores;
VIII - o Ministro dO Planejamento.
S 2Q - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I • opinar, nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz. nos termos des

ta Constituição;
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11 - propor os critérios e condições de ut11lzação de áreas 1ndlspensávels ã segurança dO
território nacional e opinar sobre seu efetivo uso. especialmente na faixa de fronteiras e nas re
lacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de Qualquer tipo;

111 - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garan
t1r a Independência nacional e a defesa do Estado democrático;

IV - opinar sobre a decretação de estado de defesa. do estado de sitio e da Intervenção
federal.

§ aQ - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.

CApíTULO III

DO GOVERNO

SECÃO I

DA FDRMACÃO DO GOVERNO

Art. 97 - O Governo ê ~xercldo pelo Primeiro-Ministro e pelos Integrantes do Conselho de
Ministros.

§ lQ - O Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros repousam na confiança da Câmara Fe
deral e exoneram-se Quando ela lhes venha a faltar.

§ 2Q - O voto contrário da Câmara Federal a uma proposta do Conselho de Mln1stros não Im
porta em obrigação de renúncia. salvo se a proposta constituir Questão de conflarça.

Art. S8 - Compete ao Presidente da República. após consulta aos partidos polltlcos Instl
tuldos Que compõem a maioria da Câmara Federal, nomear o Primeiro-Ministro e, por Indicação deste,
05 demais Integrantes do Conselho de Ministros.

Parágrafo único - Em dez dias, contados da nomeação. o Pr1meiro-Mlnlstro e todos os inte
grantes dO Conselho de Ministros devem comparecer perante a Câmara Federal para submeter à sua a
provação o programa de governo.

Art. 99 - O voto de confIança sollc1tado pelo Governo. ao submeter seu programa à Câmara
Federal ou em Qualquer outra oportunloade, terá sua apreciação iniciada no prazo de Quarenta e
oito horas, a contar da data da solicitação. não podendO a dIscussão ultrapassar três dias
consecutIvos.

ParágrafO único - O voto de confiança será aprovado pela ~ioria dos membros da Câmara
Federal.

Art. 100 - Decorridos seIs meses da posse do Primeiro-Ministro, a Câmara Federal poderá,
pela 1nlclatlva de um qU1nto de seus membros, apreciar moção de censura ao Governo.

Parág~afo único - A moção de censura será aprovada pelo voto da maioria ab~oluta dos moro-
"ros da Câmara Federa 1 .- - - - -

Art. 101 - Nos casos de aprovação da moção de censura ou rejeição de voto de confiança, a
Câmara Federal deverá eleger, em Quarenta e oito horas, pelo voto da maioria de seus membros. o
sucessor do Chefe de Governo.

.§ lQ - Eleito, o Prlmel~o-Mlnlstro será nomeado pelo Presidente da Repóbllca e indIcará,
para nomeação. os demais .Integrantes dO Conselho de Ministros.

§ 2Q - Em dez dias. contados da nomeação. o Primeiro-Ministro e todos os 1ntegrantes do
Conselho de MInIstros comparecerão â Câmara Federal para dar noticia dO seu programa de gove~no.

§ aQ - Caso não se proceda à eleição no p~azo prevIsto neste artigo.' poderá o PresIdente
d~Repúbllca. ouvidO o Conselho da República, dIssolver a Câmara Federal. hlP6tese em Que fIxará a
d~t~ da eleIção dos novos Deputados FederaIs. observadO o prazo máximo de sessenta dias. competin
dO ao TrIbunal Superior Eleitoral dispor soDre as meoldas necessárIas.

§ 4Q- Decretada a dissolução Oa Câmara Federal. os mandatos dos Deputados Federais sub
sistirão até o dIa anterior ã posse dos novos eleItos:

§ SQ - OptandO pela não dIssolução da Câmara Federal ou verIfIcando-se as hIpóteses pre
vistas no § 7Q se artigo 67, o PresIdente da RepúblIca, ouvida o Conselho da RepÚblica. deverá no
mear o P~lmelro-Mlnlstro.

§ 6Q - Na hlP6tese do parágrafo anterIor. O PrImeiro-MInistro e'os Integrantes dO Conse
lho de MInistros devem. no prazo de dez dIas contadas da nomeação. comparecer perante a Câmara Fe
deral para SUbmeter ã sua aprovação o prog~ama de governo.

§ 7Q - É vedada a inIcIatIva de mais de três moções que determinem a destituiÇão dO Go-
verno. na mesma sessão legIslativa. _

, • § 8Q - Se a moção de censu~a fo~ rejeitada, não será permlt1da, antes de seis meses, a
apresentação de outra que tenha mais da metade dOS signatá~los da anterior.

§SQ - A aprovação da moção de censura e a rejeIção dO voto d~ confiança não prOduzirão
efeitos até a posse do novo PrImeIro-MInIstro.

Art. 102 - É permItida ao PrImeiro-MInistro e aos integra~tes do Conselho de M1nlstros a
reeleIção para mandato parlamenta~, mesmo que estejam no exerclclp do cargo.

SEÇÃO II

00 PRIMEIRO-MINISTRO

Art. 103 - O PrimeIro-MInistro será nomeado dentre os membros dO Congresso Nacional.
§ lQ - São requIsitos para se~ nomeado PrimeIro-Ministro a condição de brasileiro nato e

Idade superior a t~lnta e cinco anos. '
§ 2Q - O Primeiro-Ministro. em caso de Impedimento, indicará o seu substituto dentre os

membros do Conselho de Ministros.
Art. 104 - Compete ao PrImeiro-Ministro:
I - exercer a direção superior da admlnist~ação federal;
11 - elaborar o programa de governo e submetê-lo á aprovação da Câmara Federal;
111 - Indicar, para a nomeação pelo Pres1dente da República, os MInistros de Estado e so

licitar,sua exoneração;
IV - promover a unidade da ação governamental. elaborar planos e programas nacIonaIs e

regionais de desenvolvimento, submetendO-OS ao Congresso Nacional;
V - expedIr decretos e regulamentos para fiel execução ~as leIs;
VI - enviar ao Cong~esso Nacional o plano plurianual de investimentos. o p~ojeto da lei

de d1retrlzes orçamentá~ias e as propostas dos orçamentos. prev1stos nesta Const1tulç~o;

VII - prestar contas. anualmente. ao Congresso Nacional até sessenta dias após a abertura
da sessão legislatIva;

VIII - dispor sobre a o~ganização e o funcionamento da administração federal, na forma da
lei;

IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Const1tUiçãq;
X - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. com a colaDo~ação

dOS Ministros de Estado;
XI - prover e extinguir os cargos públicos federais. na forma da lei;
XII - conceder. autorizar, permitir ou renovar serviços de radiodIfusão e de televisão.
XIII - convocar e presidir o Conselho de Ministros;
XIV - comparecer a Qualquer das Casas do Congresso Nacional ou às suas comissões. quandO

convocado,. ou requerer data para seu compa~eclmento;
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xv - acumular, eventualmente, qualquer Ministério;
XVI - Integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
XVII - enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer de suas Casas;
XVIII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura de sessão le

gislativa, expondo a situaç~o do Pais e solicitando as providências que julgar necessárias, deven
dO avaliar a realização, pelo Governo, das metas previstas no plano plurianual de investimentos e
nos orçamentos da União:

XIX - exercer outras atribuições previstas nesta ConstituiÇão ou que lhe forem delegadas
pelo Presidente da República.

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro deverá comparecer mensalmente ao Congresso Nacio
nal, para apresentar relatório sobre a execução do programa de governo ou expor assunto de rele
vlncla para o Pais.

SEÇAO 111

00 CONSELHO DE MINISTROS

Art. 105 - O Conselho de MInistros, integrado por todos os Ministros de Estado, é convo
cado e presidido pelo Primeiro-Ministro.

Parágrafo único - O Conselho de Ministros. decide por maioria absoluta de votos. tendo
prevalêncIa, em caso de empate, o voto do Presidente.

Art. 106 - Compete ao Conselho de Mlnlstrás:
I - opinar sobre as questões encamlnnadas pelo Presidente da República:
11 - aprovar os decretos. as propostas de lei e examinar as questões suscitadas pelo

Primeiro-Ministro ou pelos Ministros de Estado:
111 - elaborar programa de governo e apreciar a matéria referente á sua execução:
IV - elaborar o plano plurianual de Investimentos, a lei de dIretrizes orçamentarlas e as

propostas dos orçamentos previstos nesta Constituição:
V - deliberar sobre as questões que afetem a competência de mais de um Ministério.
Parágrafo único - O Conselho de Ministros indicara ao Presidente da República os

secretários e subsecretários de Estado, que responderão pelo expediente do Mlnlsterio durante os
impedimentos dos Ministros de EstadO.

Art. 107 - Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de
vinte e um anos, que estejam no gozo dos direitos pollticos.

Parágrafo único - Os Ministros de Estado têm acesso ás sessões de ambas as Casas dO Con
gresso Nacional e às reuniões de suas comissões, com direito á palavra.

CAPíTULO IV

DO PODER JUDICIÁRIO

SECÃO

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. lOS - São órgãos do Poder Judiciário:
I - Supremo Tribunal federal:
11 - Superior Tribunal de Justiça;.
111 - Tribunais Regionais federais e Juizes federais;
IV - Tribunais e Juizes do Trabalho:
V - Tribunais e JuIzes Eleitorais;
VI - Tribunais e Juízes MIlitares;
VII - Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito federal e Territórios.
Parágrafo único - O Supremo Tribunal federal e os Tríbunais Superiores têm sede na Capí

tal da RepúblIca e jurisdição em todo o território nacional.
Art. 109 - O Estatuto da MagIstratura obedecerá a lei complementar, observados os seguin

tes prlnclpios:
r - ingresso. através de concurso público de provas e tltulos, com a participação da Or

dem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se. nas nomeações, á ordem de clas
Sificação;

11 - promoção de entrância para entrância. alternadamente. por antiguidade e merecimento,
Observado o seguinte:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco al
ternadas, em lista de merecimento:

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exerclcl0 na respectiva entrância e
Integração do juiz no primeiro quinto da lista de antiguidade. salvo se não houver. com tais re
quisitos, quem aceite o lugar vago.

c) a aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exerci cio da ju
risdição e, ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos ministrados pelas escolas de forma
ção e aperfeiçoamento de magistrados:

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo
voto de dois terços de seus membros. conforme procedimento próprio. repetindo-se a votação até
fixar-se a indicação;

111 - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, al
ternadamente. apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada. quandO se tra
tar de promoção para o Tribunal de Justiça. observadas as allneas do Inciso 11 e a classe de ori
gem;

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como re
quisitos ou Incentivos para ingresso e avanços na carreira:

V - OS vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de oez por
cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a qualquer título, exceder os dos
Ministros do Supremo Tribunal federal:

VI - a aposentadoria com vencimentos Integrais é compulsória por invalidez, ou aos seten
ta anos de Idade. e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo
na judicatura;

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca. O ato de remoção. disponibilidade e
aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão. por voto de dois ter
ÇOS do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa;

VIII - todas as sessões ou julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fun
damentadas todas as decisões, SOb pena de nulidade. Se o interesse público o exigir, a leí poderá
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados. ou somente a estes;

IX - as decisões adminIstrativas dOS tribunais serão motivadas, identifIcados os votan
tes, sendo que as disciplInares serao tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus memoros;

X - nos tribunais com numero superior a vinte e cinco julgadores será constituíOO órgão
especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribui
çOes administrativas e juriSdIcionais da competência do Tribunal Pleno.

Art. 110 - Um quinto dos lugares dOS Tribunais Regionais federais, dos Tribunais dos Es
tados e do DIstrIto federal e Territórios será composto de membros do Ministerio Público e de ad-
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vogados de notório saber jurldlco e reputação Ilibada e com mais de dez anos de carreira ou de e
fetiva atividade profissional, Indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das res
pectivas classes.

Parágrafo único - Recebida a
&0 Poder Executivo, que, nos vinte dias
nomeação.

Art. 111 - Os juizes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, não podendO perder o cargo senão por sentença judicial. com efic~cla

de coisa julgada;
11 - Inamovibilidade, salvo

artigo 109;
111 - Irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos Impostos gerais, Inclu-

sive o de renda e os extraord,narlos.
§ lQ - Aos juIzes e vedado.
I - exercer, ainda que em disponibilidade. outro cargo.ou função, salvo o magistério:
11 - receber, a qualquer titulo ou pretexto, participação ou custas em qualquer processo;
111 - dedicar-se a atividade político-partidária.
§ 2Q - No primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após dois anos de exerclclo, nlo

podendo o juiz, nesse perlodo. perder o cargo senão por proposta do Tribunal a que estiver
vinculadO.

Art. 112 - Compete privativamente aos Tribunais:
I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos Internos, com observância das

normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o fun
cionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos:

11 - organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos Juizos~ue lhes forem su
~rdlnados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva:

111 - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juizes e servi
dores que lhes forem ,medlatamente subordinados:

IV - prover~ por concurso público de provas, ou de provas e tltulos. obedecido o disposto
no parágrafo único do artigo 190, os cargos necessários á administração da Justiça. exceto os de
confiança assim definidos em lei.

Art. 113 - Compete p"lvatlvamente:
I - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça,

propor ao Poder Legislativo, observado o parágrafo único do artigo 190:
a) a alteração do número de seus membros e dos Tribunais Inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos seus membros, dos jui-

zes, Inclusive dos Tribunais Inferiores, onde houver, e dos serviços auxiliares:
c) a criação ou extinção dos Tribunais Inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.
11 - aos TrIbunais de Justiça, o julgamento dos Juizes estaduais e do Distrito Federal e

Territórios, dos membros do Ministério Público que lhes são adstritos. nos crimes comuns e de res
ponsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 114 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do res
pectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato norma
tivo do Poder PÚblico.

Art. 115 - A Justiça dos Estados poderá instalar juizados especiais, providos por juizes
togados, ou togados~e leigos para o julgamento e a execução de pequenas causas clvels e infraçOes
penais de pequena gravidade, mediante procedimento oral e sumarlssimo. permitida a transação e o
julgamento de recursos por turmas for,m~das por juizes de primeiro grau.

§ lQ - Os Estados poderão criar a Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos elei
tos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para celebrar
casamentos, além de outras previstas em lei.

§ 2Q - As providências de instalação dos juizados esperoials e de criação da Justiça di
Paz. no Distrito Federal e Territórios, cabem á União.

Art. 116 - Os processos juclc1ais serão Iniciados por audiência prellmlnar na qual as
partes, segundo o principio da oralidade, levarâo ao juiz as suas razões. e este. no prazo de Qua
renta e oito horas, proferirá a sentença, cUJa impugnação, por Qualquer das part~s, imprimirá 10
processo o rito comum previsto na respectiva lei.

Art. 117 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
§ lQ - Os Tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias, dentro dos limites estipula

dos conjuntamente com os demais Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2Q - O encaminhamento da proposta, ouvidos os demaIs tribunaIs Interessados, compete:
I - no âmbito federal, aos PreSidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Supe

riores, com a aprovação dos respectIVOS Tribunais;
11 - no ~mblto estadual e dO Distrito Federal e Territórios ao Presidente do Tribunal de

Justiça, com a aprovação aos respectIvos Tribunais.
Art. 118 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtUde

de sentença judlclarla, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dOS precató
rios e à conta dos credltos respectivos. proibida a aeslgnação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos crécltos adicionais abertos para este fim, á exceção dos casos de créditos de
natureza allment\cla.

§ lQ - ~ Obrigatória a Inclusão. no orçamento das entidades de direito público, de verba
necessária ao pagamento dos seus debltos constantes de precatórios judiciários, apresentados até
lQ ae julho, data em que terão atualizados os seus valores. O pagamento far-se-á obrigatoriamente
até o final do exerclclo seguinte.

§ 2Q - As cotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder
Judlcl~rlo,4"ecolhendo-se as Importâncias respectivas á repartição competente. Caberá ao Presiden
te da Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades
do depósito, e autorizar, a requerimento dO credor e exclusivamente para o caso de preterimento do
seu direito de precedência, o seqüestro da quantia "ecessarla á satisfação dO débito.

Art. 119 - Os serviços notariais e reglstrals são exercidOS em carater privado, por dele
gação ao Poder Público.

S lQ - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, registradores e seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo
POder Judiciário. .

§ 2Q - O Ingresso na atividade notarial e reglstral dependerá, obrigatoriamente, de con
curso públiCO de provas e tltulos.

§ 3Q - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aaS
atos praticados pelos serviços notariais e registrais.

SECÃO 11

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 120 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros. escolhidos dentre bra
sileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de Idade. de notável
saber jurldlCO e reputação ilibada.

Parágrafo único - Os ministros do Supremo Tribunal Federal serlo nomeados pelo Presidente
da República, depois d. aprovada a escolha pelo Senado da República.
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Art. 121 - Compete ao Supremo Tribunal Federal. precipuamente, a guarda da Constituição.
cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de InconstitucIonalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;
b) nas Infrações penais comuns, o Presidente da República. o Primeiro-Ministro e os MI

nistros de Estado, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros. o Procurador-Geral
da República, e os membros do ConselhO Nacional de Justiça;

C) nas Infrações penais comuns e de responsabilidade os membros dos Tribunais Superiores.
os do Tribunal de Contas da União e os Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente;

d) o "habeas corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas allneas anterio
res; o mandado de segurança, o "habeas data" e o mandado de Injunção contra atos do Presidente da
RepúblIca, do Primeiro-Ministro, das Mesas da Câmara Federal e do Senado da República, do Tribunal
de Contas da União, dO Procurador-Geral da República, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio
Supremo Tribunal Federal;

e) o lltlglo entre os Estados estrangeIros ou organismos Internaclor.als, e a União. os
Estados, o Distrito Federal ou os Territórios;

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal. ou
entre uns e outros, incluslv~ as respectivas entidades da administração indireta;

g) a extradição requisitada por Estados estrangeiros, a homologação das sentenças estran
geiras e a concessão do "exequatur" às cartas rogatórias. que podem ser conferidas ao seu presi
dente. pelo regimento Interno;

h) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for Tribunal, autoridade ou
funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. ou
se trate de crime sujeito à mesma juriSdição em uma única Instância; e ainda QuandO houver perigo
de se consumar a violência. antes que outro.juí~ ou tribunal possa conhecer do Pedido;

I) a representação do Procurador-Geral da República. nos casos definidOS em lei comple
mentar, para Interpretação de lei ou ato normativo federal;

J) a revisão crimInal e a ação rescisória de seus julgados;
1) a reclamação para a preservação de sua competência e garantIa da autoridade de suas

decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competêncIa orIginária. facultada a delegação

de atrIbuições para a prátIca de atos processuais;
n) a' ação em que todos 05 membros da magIstratura sejam direta ou Indiretamente Interes

Sados. e aquela em Que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam Impedidos ou sejam
dIreta ou Indiretamente Interessados;

o) os conflItos de jurIsdIção entre o Superior Tribunal de Justiça e QuaIsquer Tribunais.
entre T~lbunals Superlqres. ou entre estes e qualquer outro Tribunal;

p) as causas processadas perante quaisquer juizes e tribunais, cuja avocação deferIr. a
pedidO do Procurador-Geral da Republlca, Quando ocorrer lmedlato perIgo de grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança, ou às fInanças públIcas. para Que suspendam os efeItos da decIsão proferida e
para que o conhecImento Integral da lIde lhe seja devolvIdO.

11 - julgar em recurso ordinário:
a) o "nabeas corpus";
b) o~andado de segurança. o "nabeas data" e o mandado de Injunção decIdIdOS em única

InstâncIa pelos Trlbunals SuperIores, se denegatórIa a decisão;
'c) o crime polltlco.
111 - julgar, medIante recurso extraordinárIo. as causas decididas em únIca ou última

Instância. quando a decIsão recorrIda:
a) contrarIar dispositIvo cesta ConstItuição;
b) declarar a lnconstltuclonalldade de tratado ou leI federal;
c) Julgar válida lei ou ato dO governo local contestada em face desta ConstItuição.
IV - julgar recurso extraordinárIo:
a) contra declsões deflnltlvas co Superlor TrIbunal de Justiça. nos mesmos casos do cabi

mento dO recurso especial. quandO consIderar relevante a questão federal;
b) Quando a decIsão do Superior Tribunal de Justiça contrariar manifestamente decisão do

Supremo TrIbunal Federal.
Art. 122 - São partes legitImas para propor ação de Inconstitucionalidade:
I - o Presidente da República;
11 - o PrImeiro-MInIstro:
111 - a Mesa do Senado da República;
IV - a Mesa da Câmara Federal;
V - a Mesa das AssembléIas EstaduaIs;
VI - os Governadores de Estado;
VII - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - os partidos polltlcos com representação no Congresso Nacional;
IX - o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da Justiça nos Estados e no

DIstrIto Federal:
X - as Cohfederações Sindicais.
§ 1; - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas representações

par InconstitucIonalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2Q - Declarada a InconstItucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma

constitucional. será assinado prazo ao órgão do Poder competente para a adoção das providêncIas
necessárias.

§ 3; - Quando o Supremo TrIbunal Federal declarar a Inconstitucionalidade. em tese. de
norma legal ou ato normatIvo. determinará se eles perderão a eficácia desde a sua entrada em vigor
ou a partIr da publIcação da decisão declaratória. e comunicará o teor desta ao Senado da RepúblI
ca para cumprImento do disposto no artigo 61 inciso X.

SEÇÃO 111

00 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 123 - O SuperIor Tribunal de Justiça compõe-se de. no mlnlmo, trinta e três
MInistros.

Parágrafo único - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presi
dente da República. dentre brasIleIros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco a
nos, de notável saber jurldico e reputação Ilibada. depOIs de aprovada a escolha pelo Senado da
República. sendo:

a) um terço dentre jul~es dos Tribunais RegIonais Federais e um terço dentre desembarga
dores dos TribunaIs de Justiça indicados em lista trlplice elaborada pelo próprio Tribunal;

b) um terço. em partes iguais. entre advogados e membros do Ministério Público Federal.
!stadual. do DIstrIto Federal e dos Territórios. alternadamente. Indicados na forma do artigo 110.

Art. 124 - Compete ao SuperIor Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar. originariamente:
a) nos crimes comuns os Governadores dos Estados e do DIstrito Federal. e nestes e nos de

responsabIlidade, os desembargadores dos TrIbunaIs de Justiça dos EstadOS e do DIstrIto Federal,
os membros dos TrIbunais de Contas dos Estados e do DIstrito Federal. bem como,dos Tribunais Re~
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revisões criminais e as ações rescisórias ge seus julgadOS;
reclamação para a preservação de sua competêncIa e garantIa da autoridade das suas

c) as causas em Que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo Internacional, de um
lado, t, do outro. Municlpio ou pessoa residente ou domicilIada no Pais.

111 - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última Instância, pe
los TrIbunais Regionais Federais ou pelos tribunais doS Estados, do Distrito Federal e Terrlt6
rios. Quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes Vigência;
b) julgar válIda lei ou ato do Governo local. contestado em face de lei federal:
c) der á lei federal Interpretação divergente da Que lhe haja atribuldo outro Tribunal.
Parágrafo único - FuncIonará junto ao SuperIor Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça

Federal. cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Jus
tiça Federal de primeiro e segundo graus.

gionals Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e do Ministério PúbliCO da U
nl~o Que ofIciem perante tribunais:

b) os mandados de segurança. os "habeas data" e os mandados de injunção contra ato de MI
nIstro de Estado ou do próprio T~ibunal;

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na allnea "a" deste Inciso, ou quando o coator for Ministro de Estado. ressalvada a competênCia da
Justiça Eleitoral,

D) os conflitos de jurisdição entre Quaisquer tribunais. ressalvado o disposto no artlg
121. I. "1", entre Tribunal e juIzes a ele não vinculados e ent~e juizes Vinculados a tribunaiS
diversos:

e) as
f) a

decisões:
g) as causas sujeitas à sua jurIsdição, processadas perante quaisquer juIzes e Tribunais,

cuja avocação deferir, a pedIdo do Procurador-Geral da Republlca, quando ocorrer Imediato perigo
de grave lesáo à ordem, à saúde, à segurança, ou as finanças públicas, para que suspendam os efeI
tos da declsáo proferida e para que o conhecimento Integral da lide lhe seja devolvido;

I) os conflitos de atribuições entre autoridades admInIstrativas e JUdIciárias da União,
ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro. ou dO Distrito fede
ral, ou entre as deste e da União:

11 - julgar, em recurso ordinário:
a) os "habeas corpus" decididos em única ou última Instância pelos Tribunais RegIonais

Feaerals ou pelos tribunaiS dOS Estados, dO Distrito Federal e Territórios. Quando a decisão for
denegatória;

b) os mandados de segurança decididOS em única Instância pelos Tribunais Regionais Fede
rais ou pelbs tribunais dos Estados. dO Distrito Federal e Terrltorlos, quando denegatória a decl
sáo:

SEÇÃO IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

E DOS JUíZES FEDERAIS

Art. 125 - São órgãos da Justiça Federal:
I - Tribunais Regionais Federais:
11 - juIzes federais.
Art. 126 - Os Tribunais RegionálS Federais compõem-se de, no mlnimo. sete juIzes. recru

tados. Quando posslve1, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da RepúblIca dentre braSI
leiros com maiS ce trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I - um Quinto dentre advogadOS com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e
membros do Ministério Público federal com mais de dez anos de carreira:

11 - os demaIs, m~dlante promoção de juizes federaIs. com mais de dez anos de exerc\clo.
sendO metade por antiguidade e metade por mereCimentO.

§ ,g - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista trlplice pelo
Tribunal, a partir, quando for O caso, de lista sêxtupla organizada pelo 6rgão competente da Ordem
dos Advogados do Brasil e dO Ministério Público Federal.

§ 2g - A lei disciplinara a remoção ou a permuta de juIzes dos TribunaiS RegIonais Fede-
rais e determinará a sua juriSdição e sede.

Art. 127 - Compete aos Tribunais Regionais FederaIs:
I - processar e julgar originariamente:
a) os juIzes federais da área de sua jurisdição, ,InClusive os da Justiça Militar e a dO

Trabalho, n05 crimes comuns e de responsabIlidade e os memb~s do Ministério PúblIcO da União.
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) as revisões criminaiS e as ações rescisórias dos seus julgadOS ou dos juIzes federais
ca região:

c) 05 mandados de segurança,os "habeas data" e os mandados de Injunção contra ato dO
próprio tribunal ou de juiz federal;

d) 05 "habeas corpus". quandO a autoridade coatora for juIz federal;
e) os conflitos de jurisdição entre juizes federais vInculadOS ao trl~unal.

11 - julgar, em grau de recurso, as causas deCididas pelos juizes federais e pelos juizes
estaauais no exerC\ClO da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 128 - Aos juizes federais comoete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autãrquica ou empresa pública federal forem inte

ressadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência de acidentes
de tra~alho e as sujeitas ã Justiça Eleitoral e á Justiça dO Trabalho; •

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Municlplos ou pessoa
~omlclllaaa ou residente no Brasil;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com EstadO estrangeiro ou orga
~ismo Internacional;

IV - 05 crimes pol1tlcoS e as Infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços
ou Interesse da Unláo ou de suas entidades autaroulcas ou empresas públicas, excluldas as contra
venções e ressalvada a competéncla da Justiça Militar e da JustIça Eleitoral:

V - os crimes previstos em tratado ou convenção Internacional em que, Iniciada a execução
no Pais seu resultadO ocorreu ou deverIa ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

, VI - os crimes contra a organização dO trabalhO e, nos casos determinados por lei, contra
O sistema financeiro e a ordem econômico-financeira:

. VII - os "habeaS corpus", em matérIa criminal de sua competência ou QuandO o c~nstran-

glmento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra !urlSdlçao;
VIII - os mandaoos de segurança, os "Mabeas data" e os mandados de injunçao contra ato de

autoridade federal, excetuados os casos de competéncla dOS tribunais federais: •
• IX - os crimes cometidos a bordo de naviOS ou aeronaves, ressalvada a competencla da Jus

tiça Militar,
X-os crimes de Ingresso ou permanência Irregular de estrangeiro, a execução de carta

rogat6ria, apôs o "exequatur", e de sentenç~ estrangeira. apôs_a homologação, as causas referentes
à nacionalidade, Inclusive a respectiva opçao, e a naturallzaçao:

XI - a disputa sObre os direitos Ind\genas;
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XI~as questões de direito agrário, na forma da lei.

_ 5 19 - As causas em que a União for autora serão aforadas na Seção Judiciária onde tiver
aomlcilio a outra parte; as intentadas contra a União poderão ser aforádas na seção judiCiária em
Que for domiciliado o autor; e na seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu ori
gem à demanda Ou onde esteja situada a coisa ou. ainda. no Distrito Federal.

§ 2g - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicilio dos segura
dos ou beneficiários. as cãusas em que for parte instituição úe previdência social e segurada.
sempre que a comarca não seja sede de Vara do juizo federal. Verificada essa condição. a lei
pOderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O re
curso cabivel será sempre para o Tribunal Regional Federal em cuja juriSdição situar-se o juiZ de
primeiro grau.

Art. 129 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal. constituirá uma seção judiCiária que
terá por sede a respectiva Capital. e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.

Parágrafo único - NOS Territórios Federais. a juriSdição e as atribuições cometidas aos
júizes federais caberão aos juizes da justiça local. na forma que a lei dispuser. estando o Terri
t6rio de Fernando de Noronha compreendido na seção judiCiária do Estado de Pernambuco.

SECÃO V

DOS TRIBUNAIS E Juízos DO TRABALHO

Art. 130 - São 6rgãos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
11 - Tribunais Regionais do Trabalho;
111 - Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 19 - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e três Ministros. nomeados

pelo Preside~te da República. após aprovação pelo Senado da República. sendo:
a) quinze togados e vitalicios. sendo nove dentre juizes da carreira da magistratura do

trabalho, três dentre advogados de notório saber jurídico e dez anos no efetivo exercício da pro
"5s10 e três dentre representantes do Ministério Público com. pelo menos. dez anos de carreira;

b) oito classistas, com representacão paritária dos empregados e empregadores.
§ 2g - O Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices. observando-~e.

QUanto ás vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público. o disposto no artigo
111 e. para as de classistas. o resultado de indicação de colégiO eleitoral integra~o pelas dire
torias das confederações nacionais de trabalhadores ou patronais. conforme o caso.

Art. 131 - A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas seoes
e instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento. podendo nas comarcas onde não forem institui-
das atribuir sua ju~isdlção aos juIzes de dtreito. _

Parágrafo único - A lei disporá sobre a constituição. investidura. jurisdição. competên
cia, garantias e condições de exerci cio dos órgãos e membros das Juntas de Conciliação e Julgamen
tO. assegurada a paridade de representação de empregados e empregadores.

Art. 132 - Compete á Justiça dO Trabalho conciliar e julgar os dissldios individuais e
coletivos entre empregados e empregadores. inclusive de Missões Diplomáticas acreOitadas no Bra
Sil, e da Administração Pública direta e indireta. seja dos Municlo\os. dO Distrito Federal. dOS
estados ou da União, e. na forma da ~ei. outra~ controvérsias decorrentes da relação de trabalho.
bem como os litigios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças. inclusive
coletivas.

§ 19 - HavendO impasse nos dissidios coletivos. as partes poderão eleger árbitros.
§ 2g - Recusando-se quaisquer ~as partes à negociação ou á arbItragem. é facultado aos

respectivos sindicatos ajuIzar disSldio coletivo. podendo a Justiça do Trabalho estabelecer-normas
e condições. respeitadas as disposições convencionais e legais minimas de proteção ao trabalho.

Art. 133 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos oe juizes. nomeados pelo
Presidente oa República. sendo dois terços de juízes togados vitalicios e um terço de juizes clas
sistas temporários. Dentre os juIzes togados observar-se-á a proporcIonalidade estabelecida na a
linea "a", d~ parágrafo 19. do artigo 130.

Parágrafo únIco - Os juízes dos Tribunais RegionaIs do Trabalho serão:
a) magIstrados. escolhidOS por promoção oe JuIzes do Trabalho. por antiguidade e mereci

mento. alternadamente;
b) advogados e membros dO Ministério PúblIco do Trabalho indIcados com observância dO

disposto no artigo 111;
c) classistas. indicados em listas trlplices pelas dIretorias das federações e dos sindi

catos respectiva.. com base terrItorial na região.
Art. 134 - As Juntas de ConcIliação e Julgamento serão compostas por um juiz do trabalho.

Que as presidirá. e por dois juIzes classIstas temporários. representantes dos empregados e dos
empregadores. respectivamente.

§ 19 - Os juizes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto di
reto dos associados dO sindicato, com sede nos JUIZOS sobre os quais as Juntas exercem sua compe
tência terrItorial, serão nomeados pelo PresIdente do Tribunal Regional do Trabalho.

§ 2g - Os juizes classistas. em todas as instâncias. terão suplentes e manOatos ae três
anos. permitida uma recondução.

SEçÃà VI

DOS TRIBUNAIS E JUíZES ELEITORAIS

Art. 135 - A JustIça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:
I - Tribunal Superior Eleitoral;
II - TribunaIs Regionais Eleitorais;
111 - JUIzes Eleitorais;
IV - Juntas Eleitorais.
Parágrafo único - Os juizes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado. servirão

obrigatoriamente por dois anos. no minimo. e nunca por mais de dois biênios consecutivos; os subs
titutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesma processo, em número igual para cada
categoria.

Art. 136 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á. no minimo. de sete membros:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de três juizes. dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
b) de dois juizes. dentre os membros do Superior Tribunal de JustIça;
11 - por nomeação do. Presidente da República. de dois membros. ObservadO v ~lSPOSto no

artigo 111. indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único - D Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente

dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Co~regedor Eleitoral dentre os Ministros ao
Superior TrIbunal de Justiça.

Art. 137 - Haverá 'um Tribunal RegIonal Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito
Federal. Os Tribunais Regionais EleItorais compor-se-ão:

I - mediante eleição pelo voto secreto:
a) de dois juizes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juizes. dentre juizes de direito. escolhidOl pelO Tribunal de Justiça.
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tI - de um jUiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, não ha
,vendo. de JUIZ federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

tIl - por nomeação do Presidente da República, de dOiS membros, observado o disposto no
art 1510 111.

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá dentre os Desembargadores, seu
Presidente e Vice-Presidente, exercendo este último a corregedoria.

Art. 138 - Lei complementar dlsporá.sobre a organização e competênçla dos tribunais. dos
jUizes e das' Juntas eleitorais.

§ lQ - Os membros, dos tribunais, os juizes e os Integrantes das Juntas eleitorais, no e
xerclelo de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão
lnamovlve15.

§ 2Q - São lrrecorrlvels as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contra
riarem esta ConstitUição, e as denegatórias de "habeas corpus" ou mandado de segurança.

Art. 139 - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso.
Quando;

I - forem proferidas contra expressa disPOSição de lei;
11 - ocorrer divergência na Interpretação de lei entre dois ou mais tribunais Eleitorais;
111 - versarem sobre Inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou

estaduaiS: .
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais:
V - denegarem "habeas corpus", mandado de segurança, "habeas data" e mandado de Injunção.
Parágrafo único - O Território Federal de Fernando de Noronha fica sob a juriSdição dO

Tribunal Regional de Pernambuco.

• SEÇ~O VII

DOS TRIBUNAIS E JUíZES MILITARES

Art. 140 - São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal MIlitar e os tribunais e
JuIzos mIlitares InstltuldOS por lei.

Art. 141 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze MinIstros vltallclos, nomea
dOS pelo Presidente da Reoúbllca, deools de aprovada a Indicação oel0 Senado da República, sendo
tris dentre ofIciais-generais da Marlnna, Quatro dentre oficIais-generais do Exército, três dentre
ofIciais-generais da Aeronautlca, todos da ativa e do posto mais elevadO da carreira, e cinco den
trl Civis.

parág~fo único - Os Ministros civis serão escolnldos pelo PreSIdente da República dentre
Drasl1elros maiores de trinta e cinco anos. sendo.

a) três. advogados de notório saber jurldlco e conduta Ilibada. com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional;

b) dois, em escolha parItária, dentre audItores e membros do MInistérIO Público da Justi
ça Militar.

Art. 142 - À JustIça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
181.

Parágrafo único - A leI dIsporá sobre a competência, a organIzação e funcionamento do Su
perior Tribunal Militar.

SEÇÃO VIU

DOS TRIBUNAIS E JUIZES DOS ESTADOS

E 00 DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

Art. 143 - Os Estados organizarão sua justIça, observados os prlnclplos estabelecIdos
nesta ConstituiÇão.

§ lQ - A competência dos tribunaIs e juizes estaduais será definida em leI, de InicIativa
doS tribunaiS de ~ustlça. e regulamentada nos respectivos regimentos internos.

§ 2g - Cabe aos Estados a InstitUição de representação de inconstitucionalidade de leis
ou atos normativos estaduais ou municipais em face da ConstituiÇão Estadual, vedada a atribuição
da legitImação para agir a um único órgão.

§ 3Q - A lei pOderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça. a Justiça MIlitar
!stadual. constltulda, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e. em segundo. pelo próprio
Tribunal de Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em que o efetIvo da respectlva policia
.'lltar seja superior a vinte mil Integrantes.

S 4g - Compete á Justiça Militar Estadual processar e julgar os polIciais militares e
DombelrOs militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir
soDre a perda dO posto e da patente dos oficiais.

SEÇÃO IX

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Art. 144 - O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de controle externo da atividade ad
~lnlstrativa e do desempenho dos deveres funcionais do Poder Judiciário e dO Ministério Público.

Parágrafo único - Lei complementar deflnlrá a organização e funcionamento do Conselno Na
CIonal de Justiça, em cuja composição haverá membros Indicados pelo Congresso Nacional, Poder
Ju~'clárlo, MInistério Público e Conselho Federal da Ordem dOS Advogados do Brasil.

CAPíTULO V

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
seçÃo I

DA ADVOCACIA
SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 145 - O advogado é Indispensável á administração da justiça. sendo Inviolável, por
SIUS atos e manifestações, nos limites da lei.

SUBSEÇÃO IX

OAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO,
DOS ESTADOS E 00 DISTRITO FEDERAL

Art. 146 - A Procuradoria-Geral da União é o orgão Que a representa, judiCial e extraju
dlélalmente e exerce as funções de consultoria jurldlca do Poder Executivo e da administração em
geral.
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S 10 - A ProcuradorIa-Geral da UnIão tem por chefe o Procurador-Geral da UnIão, de lIvre

nomeação pelo PresIdente da Repúpllca, dentre cidadãos maiores de t~lnta e cinco anos. de notável
saber jurldlco e reputação IlIbada

§ 20 - Os Procuradores da UnIão Ingressarão nos cargos inIciais da carreIra mediante con
curso público de provas e tltulos, sendo-lhes assegurada o mesmo regIme jurldlco dO MinIstérIo PÚ
blIco, Quando em dedIcação exclusIva.

§ ~ - LeI complementar, de InIcIativa do PresIdente da RepúblIca, estabelecerá e
organIzará a ProcuradorIa-Geral da UnIão.

§ 40 - Nas comarcas do InterIor a defesa da UnIão poderá ser confIada aos Procuradores
dOS Estados ou dos MunIcípios ou a advogadOS devIdamente credencIados.

Art. 147 - A repre6entação judIcial e a consultoria jurldlca dos Estados e Distrito Fede
ral compete a seus procuradores, organizados em carreIra, Observado o disposto no parágrafo 20 do
artIgo anterIor.

SUBseçÃO 111

DAS DEFENSORIAS PúBLICAS

Art. 148 - é Institulda a DefensorIa PúblIca para a orIentação jurldlca e a defesa, em
todos os graus, dos necessItados.

Parágrafo únIco - LeI complementar organizará a Defensoria Pública da União, do DistrIto
Federal e a dos Territórios e estabelecerá ndrmas gerais para a organIzação da Defensoria Pública
dos Estados, assegurado o mesmo reg,me jurldico do Ministério PúblIco Quando em dedicação
exclUSiva.

SECÃD 11

00 MINISTÉRIO PúBLICO

Art. 149 - O Ministério PúblicO é institUiÇão permanente, essencial ã função jurlsdlcio
na1 do Estada. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídlCa e dO regime democrático. e dos Interesses
AÓClals e Individuais Indlsponlvels. .

§ 10 - São principias Instltuclonals do MInistérIo Público a unIdade. a indIvisIbilidade
e a IndependêncIa funcionai.

§ 20 - Ao MinIstério PúblIco fIca assegurada a autonomIa funcional e administratIva.
competIndo-lhe dIspor. na forma da lei, e obedecIdo o Que dispõe o parágrafo único do artIgo 190
sobre a sua organIzação e funcIonamento. provendo seus cargos, funções e serviços auxIlIares por
concurso público.

S ao - O MInistério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dOS lImItes esta-
Delecldos na lei de dIretrizes orçamentarias.

Art. 150 - O Ministério Público compreende:
I • o MinIstério Público Federal;
11 - o MInIstérIo PúblIco Ml1ltar;
111 - o MInIstérIo Público do Trabalho;
IV· O MInIstérIo Público do Distrito Federal e dos Territórios:
V • O MInistériO PúbliCO dos Estados;
§ la - O Ministério Público Federal formará lista trlplice para escolha do Procurador

Geral da República e os demais Ministérios Públicos elegerão seu Procurador-Geral. em QualQuer ca
so. dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permItida uma recondução.

S 20 - Os Procuradores-Gerais poderão ser destituídos por deliberação de dois terços do
Senado da República ou das Assembléias Legislativas. conforme o caso, por abuso de poder ou grave
omissão dos deveres do cargo, mediante representação da maioria dos integrantes daQuelas Casas. do
Presidente da República ou dos Governadores ou do órgão colegIado competente ao respectivo Minis
tério PúblIco.

§ 40 - Leis complementares dIstintas. de Iniciativa de seus respectivos Procuradores
Gerais. organIzarão cada Ministério Público, asseguradas:

I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade apos dOiS anos de exerc\cio. não podendo perder o cargo senão por sen

tença jUdIcial, com efIcácia de COlsa julgada:
b) Inal1~vlbllidade, salvo por motivo de interesse público. mediante decisão do órgão co

legiado compe- 'te dO MInistério Público, por voto de dois terços de seus membros. assegurada am
pla defesa,

c) i redutibllldade de vencimentos, Sujeitos, entretanto. aos Impostos gerais InclusiVe
os de renda e os extraordinários.

11 - as seguintes vedações:
a) exercer, ainda Que em disponibilidade. QualQuer outra função pública. salvo uma de ma

gistério:
b) rec~ber, a qualQuer titulo e sob qualquer pretexto. honorjrlos, percentagens ou custas

processuais,
c) exercer a advocacia:
a) partIcipar de sociedade comercial. exceto como Quotista ou acIonista;
e) exercer atIvidade pol\tlco partidárIa, salvo prévIo afastamento, na forma da lei.
Art. 151 - São funções institucionais do MI~lstério Público, na área de atuação de cada

um dos seus órgãos:
I • promover, prIvativamente, a ação penal pública,
11 - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços socIais de relevân

cIa públIca aos dIreItos assegurados nesta Constituição, apurando abUSOS e omissões de QualQuer
autoridade e promovendo as medidas necessarias à sua correção e punição dos responsâv.els:

111 - promover o InQuerlto civil e a ação civil pará a proteção dO patrlmànlo público e
social, dos interesses difusos e colptlvos, notadamente os relacionados com o meio-ambIente, In
clUSIve o do trabalno. e os dIreitos do consumidor. dOS direitos indisponíveis e das situações ju
rlalcas de Interesse geral ou para coibir abusO da autoridade ou do poder econômjco:

IV - representar por inconstItucionalidade ou para interpretação de lei ou ato normativa
e para fins de Intervenção da União nos Estados e destes nos Municípios:

V - defender, jUdIcial e extrajudIcialmente, os direitos e Interesses das populações in
dlgenas, Quanto ás terras Que ocupam, seu patrImónio material e imaterial, e promover a' responsa
bilidade dos ofensores:

VI - expedír intimações nos procedimentos administrativos Que instaurar, requIsItar in-
formações e documentos para InstruI-los: .

VIII - exercer outras funções Que lhe forem conferidas por lei, desde Que compatlvets com
sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica das pessoas ju
rldicas de direito público.

§ 10 - Ao Minlsterlo Público compete exercer controle externo sobre a atiVidade polIcial.
§ 2Q - A legitimação do Ministério Público para as ações civis preVistas neste artigo não

Impede a de terceiros, nas mesmas hlpoteses, segundo dispuserem esta ConstitUiÇão e a lei.
§ 30 - As funções de Mlnlsterio Público só pOdem ser exercidas por Integrantes da carrei

ra. Que deverão residir nas Comarcas de suas respectivas lotações.
§ 40 - Serão sempre fundamentadas as promoções e as cotas dOS membros do Ministério PÚ

blico. inclusive para reQuisitar diligências investigatórias e Instauração de inquérito policial.
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5 sg - O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e tItulas.
exigindo-se do candidato um mlnimo de dois anos de efetivo exercjcio da advocacia ou atividade Que
a lei especificar, observada na nomeação a ordem dê classificação, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil na organização e realização do concurso. em tOdas as suas fases.

§ 6g - Aplica-se à função e à aposentadoria do Ministério Público, no Que couber. o diS
posto no artigo 109, 11 e suas alineas e VI.

T.!TUI.O V

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇOES DEMOCRÁTICAS

CAPíTUl.O I

DOS ESTADOS DE DEFESA E DE SíTIO

SEÇÃO 1

DO ESTADO DE DEFESA

Art. 152 - O presidente da República poderá decretar. por solicitação do Prlmeiro
MInistro e ouvido o Conselho de Defesa Nacional, o Estado de Defesa. submetendo-o ao Congresso Na
cional. Quando for necessário preservar, ou prontamente restabelecer. em locais determinados e
restritos. a ordem pública, ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institu
cional ou atingidas Por·calamidades naturais de grandes proporções.

S 19 - O decreto que instituir o Estado de Defesa determinará o tempo de sua duração.
especificará as áreas a serem abrangidas e indicará as medidas coercitivas a vigorar. dentre as
discriminadas no parágrafo 3g deste artigo.

S 2g - O tempo de duração do Estado de Defesa não será superior a trinta dias. podendo
ler prorrogado.uma vez, e por igual per lodo. se persistirem as razões que justificaram a
decretaç~o.

§ 3g - O Estado de Defesa autoriza; nos termos e limites da lei. restrições dos direitos
de reunião e associação; do sigilo de correspondência. de comunicação telegráfica e telefônica; e.
na hipótese de calamIdade pública, a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos e pri
vados. respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 4g - Na vlgéncla do Estado de Defesa. a prisão por crime contra o Estadb. determinada
DeIO executor da medida. será comunIcada imediatamente ao juiz competente. Que a relaxará. se não
for legal. fácultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunica
ç~o será acompanhada de declaração. pela autoridade. do estado flsico e mental do detido no momen
to de sua ~utuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não pOderá ser superior a dez dias.
salvo QuandO autorizada pelp Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso. _ _

S sg - Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o Presidente da RepúblIca, dentro
de vinte e quatro horas. submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional. Que
aecidirA per maioria absoluta.

S 6Q - Se o Congresso Nacional estiver em recesso. será convocadO extraordinariamente num
prazo de cInco dias.

S 7g - O Congresso Nacional. dentro de dez dias contados do recebimento do texto dO ato.
O apreciará. devendo permanecer em funcionamento enquanto vigorar o EstadO de Defesa.

S sg - Não aprovadO o ato pelo Congresso Nacional. cessa imediatamente o Estado de Defe
sa. sem preju'zo da validade dos atos lIcites praticadOS durante sua vigência.

SEÇAO II

00 ESTADO DE SíTIO

Art. 153 - O Presidente da República pode. ouvido o Conselho de Defesa Nacional. solIci
tar ao Congresso Nacional a decretação do Estado de SItio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou fatos Que comprovem a ineficácia da medida
tomada durante o Estado de Defesa;

11 - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
Parágrafo único - O Presidente di RepÚblica. ao solicitar a decretação do Estado de Sjtlo

relatarA os motivos d~terminantes do pedido. devendO o Congresso Nacional decidir por maioria ab
soluta e. quando necessário. autorizar a prorrogação da medida.

Art. 154 - O decreto do Estado de Sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua
execução e as garantias constitucionaIs Que ficarão suspensas; após sua publicação. o Presidente
da República designará o executor das medidas especificas e as áreas abrangidas.

§ 19 - A decretação 00 EstadO de SItio pelo Presidente da República. no intervalo das
sessões legislativas. obedecerá às normas deste capItulo.

S 2g 7 Na hipótese do § 19 deste artigo. o Presidente do Senado da República. de imediato
e extraordinariamente. convocará o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias. a fim
de apreciar o atO do Presidente da República. permanecendo o Congresso Nacional em funcionamento
até o término das medidas coercitivas. .

Art. 155 - Decretado o Estado de Sitio. com fundamento no Inciso I. do artigo 153. s6 se
POder~ tomar contra as pessoas as seguintes medidas:

I - obrigação de permanêncIa em localidade determinada;
11 - detenção obrigatória em edifjcio não destinado a réus e detentos de crimes comuns;
111 - restrições objetivas à inviolabilidade de correspondência. ao sigilo das comunica-

ÇÕes. ã prestação de informações e à liberdade de imprensa. radiodifusão e televisão. na forma aa
lei;

IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicilio;
VI - Intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único - Não se inclui nas restrições do inciso 111 deste artIgo a difusão de

pronunciamento de parlamentares efetuados em suas respectivas Casas I.eg,slativas. desde que libe
rados por suas Mesas.

Art. 156 - O Estado de Sitio, nos casos do artigo 153. inciso I. não Poderá ser decretadO
pOr mais de trinta dias, nem prorrogado. de cada vez. por prazo superior. Nos casos do incIso !!
dO mesma artigo. poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou agressão armada
estrangeira.

Ar~ 157 - As imunidades dos membr~s do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado
ae Sitjo.-fodavla. poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços dOs respectivos membros da
_~ Federal ou do Senado da República. as do Deputado ou Senador cujOS atos, fora do recintO c~

'-Congresso, sejam manifestamente incompatlveis com a execução do EstadO de SItio. após sua
aprovaçlio.
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SEÇÃO 111

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 156 - O Congresso Nacional, através de sua Mesa. ouvidos os lideres partidários,
designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução cas
.e~idas previstas nos capltulos referentes ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio.

Art. 159 - Expirados o Estado de Defesa e o Estado de Sitio. cessarão os seus efeitos.
sem prejulzo das responsabilidades pelos Ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

Parágrafo único - As medidas aplicadas na vigência dos Estados de Defesa e de Sítio se
rão, 'IOgo após seu término, relatadas pelo Presldente da República, em mensagem ao Congresso ~a

clonal, com especificação e justificação das proVidências adotadas. indicando nominalmente os a
tingIdos e as restrições aplIcadas.

CAPíTULO 11

DAS FDRÇAS ARMADAS

Art. 160 - As Forças Armadas, constItuídas pela Marinha, pelo Exército e pela
4eronáutlca, são Instituições nacionaIs permanentes e regulares, organIzadas com base na hIerar
Quia 'e na disciplina, SOb a autoridade suprema do Presidente da Repúbl'ca, e destinam-se a defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por InIciativa de um destes, da lei e da
orflem.

§ '0 - LeI complementar estabelecera as normas gerais a serem adotadas na organIzação. no
preparo e no emprego da~ Forças Armadas.

§ 20 Não caner á "habeas corpus" em relação a purrí cões n í sc tp t tnares militares.
Art. 161 - O serviço militar e obrigatório nos termos da lei.
§ 10 - Às Forcas Armadas compete. na forma da leI. atribuir serviço alternativo aos que,

em tempo de paz, após"allstados, alegarem imperativo de conscIência para exImirem-se de atIvIdades
de caráter essencialmente militar.

§ 20 - As mulheres e os eclesiásticos fIcam Isentos do servIço miõitar obrIgatório em
tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a.lel lhes atribuir.

CAPíTULO II I

OA SEGURANÇA PúBLICA

Art. 162 - A Segura~ça Pública, dever do Estado. dIreito e responsabilidade de todos, é
exercIda para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atra
vés dos seguIntes órgãos:

I - policia federal;
11 - polIcias civis;
111 - polIcias milItares e corpos de bombeIros militares.
§ 10 - A policia federal, instituída por leI como órgão permanente. é destinada a:
I - apurar infrações penais contra a ordem polltica e social ou em det~lmento de bens,

servIços e Interesses da União ou de suas entidades autarquicas e empresas públicas, assim como
outras Infrações, cuja prática tenha. repercussãp interestadual ou internacional 'e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei;

11 - prevenIr e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e
drogas afins e o contrabando e o descaminho, sem prejulzo da atuação de outros órgãos públicos em
suas respectivas áreas de competêncla;

111 - exercer a policia marltima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer com excluslvidade a polícia judiciária da União.
§ 20 - À policia civil, estruturada em carrelra, cabe o exercício da policia preventiva e

judiciária e a apuração das infrações penaIs.
§ 30 - Às polícias miljtares, forças auxiliares e reserva do Exército. cabe exercer poli

ciamento ostensivo e assegurar a manutenção da ordem pública; subordinam-se. juntamente com os
corpos de bombeiros milltares e as POillcias civís. ao Governo dos Estados, Distrito Federal e
Territórios.

§ 40 - A lei disciplinará a Organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.

§ 50 - Às guardas municipais, além do que dispuserem as Constituições estaduais, compete
a proteção do patrimônio municipal.

TíTULO VI

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAP!TUI.O I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

SEÇÃO I

DOS PRINCípIOS GERAIS

Art. 163 - A UnIão, os Estados, o DIstrito Federal e os Municlpios. observado o dispostO
nesta Constituição, poderão instituir os seguintes trIbutos:

I - Impostos;
11 - ,taxas, em razão do exercício do poder de policia ou pela utilização. efêtlva ou po

tencial, de serviços públicos especlficos prestados ao contrIbuinte ou postos a sua disposição;
111 - contribuiçãp de melhorla, 9~la valorização de imóveis decorrente de obras públlcas.
§ ,0 - Sempre que possível os Impostos terão caráter pessoal e serão graduadOS segunoo' a

capacIdade económlca 00 contribuinte. A admlnistração tributária, especialmente para conferir efe-
tividade a esses objetivos. poDerá identIficar, respeItadOS os direitos individuais e nos ter~cs

da leI, o patrimônio. os rendimentos e as atividaDes econômIcas do contrlDulnte.
§ 20 - As taxas não poderão ter base de calculo própria de Impostos.
Art. 164 - Compete, aInda, aos Municlpios InstituIr, coma tributo. contrIbuIção de cus

teio de ODras ou serviços resul~antes dO uso dO solo urbano, exiglvel de quem promover atos que
implIquem aumento de equipamento urbano em area determinada. a ser graduada em função 00 CUStO
desse acréscimo.

Parágrafo ún1co - A contribuição prevista neste artigo tem por lImIte global o custo das
obras ou "!:'f!rv i ços . •

Art. 165 - CaDe á lei complementar:
I - dIspor sobre conflItos de competência, em matérIa tributária. entre a União, os Esta

dos, o DIstrIto Federal e os Munlclpios,
11 - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar:
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111 - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos Impostos discrimi

nadOs nesta Constituição, dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência.
Art. 166 - Competem a União, em Terrltorlo federal, os Imoostos estaduais e, se o Terrl

t6rlo não for dividido em MunicípiOS, cumulativamente. os impostos municipais e, ao Distrito Feoe-
ral, 05 Impostos municipais. •

Art. 167 - A União poderá instituir, além oos enumerados no artigo 175, outros Impostos,
desde que não tenham fato gerador ou base de cálculo proprlos de Impostos discrlm1nados nesta
tonst í tutcão.

Parágrafo único - Imposto instltuldo com base neste artigo não poderá ter natureza cumu
lativa e dependerá de lei aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

Art. 168 - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão Instituir empréstimos compul
Sórios para atender a despesas extraordinárias provocadas por calamidade pública.

§ Ig - A União poderá, ainda, Instituir empréstimos compulsórios nos seguintes casos:
I - Investimento público de relevante Interesse nacional, observado o disposto na allnea

"b" do Inciso 111 do artigo 170;
11 - conjuntura que exija absdrção temporária de poder aquisitivo;
111 - guerra externa ou sua Iminência.
§ 2Q - Os empréstimos compulsórios, exceto aqueles Instituldos com-base no Inciso 111 do

parágrafo anterior:
I - somente poderão tomar por base fatos geradores compreendidos na competência

tributária da pessoa jurldica que os instituir;
11 - dependerão de l~i aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional ou

das respectivas Assembléias Legislativas, que respeltará o disposto na annea "a" do Inciso UI ao
artigo 170.

. Art. 169 - Compete exclusivamente à União Instituir contribuições sociais, de Intervenção
no domlnlo econômico e de Interesse das categorias profissionais ou econõmlcas, como Instrumento
de sua atuação nas respectivas áreas, Observado o dIsposto nos IncIsos I e III do artigo 170.

Parágrafo único - Os Estados e os Municlplos poderão Instituir contribuição. co~rada de
seus servidores para o custeio, em beneficio destes. de sistemas ae previdência e assistência
social.

SEÇÃO II

DAS LIMITAÇOES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 170 - Sem prejulzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado á Un
ilo, a05 Estados. ao Distrito federal e aos Munlcipios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça:
11 - Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equi

valente. vedada Inclusive qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida. Independentemente da denominação jurldlca dos rendimentos, tltulos ou direitos:

111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do Inicio da vigência da lei Que os nou

ver lnstituldo ou aumentado:
b) no mesmo exerclclo financeiro em Que haja sido pUblicada a lei Que os instituir ou au-

Mntar;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer privilégio de natureza processual para a Fazenda Pública em detrimento ce

contribuinte.
Parágrafo único - O disposto na allnea "b" do inciso 111 não se aplIca aos Impostos ce

Que tratam os Incisos I, lI, IVe V do artigo 175 e o artigo 176.
Art. 1~1 - É vedado à União. aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlplos:
I ~ estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por melo de tributos Interesta

duais ou Intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservacas
pelo Poder Público;

11 - Instituir Impostos sobre:
a) patrimonlo. renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de QualQuer cultO:
c) patrimónIo, renda ou serviçOS dos partidos politlcos. Inclusive suas fundações. das

entidades sindicais ae trabalhadores e das InstituIções de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, ObservadOS os requisitos da lei complementar;

a) livros, jornais, perlodlcos e o papel destinado a s~a Impressão;
§ Ig - A vedação expressa na alínea "a" dO inciso 11 e extensiva às autarqUIas e às fun

daçôes Instltuldas e mantidas pelo Poder Público, no Que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculadOS as suas fInalidades essenciais ou delas decorrentes.

§ 2g - O aisposto na allnea "a" dO Inciso II e no parágrafo anterior deste artigo não
compreende o património, a renda e os serviços, relacionados com exploração de atividades econômi
cas regIdas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, nem exonera o promitente comprador
da obrigação de pagar Imposto relativamente ao bem Imóvel.

. § 3g - A vedação expressa nas allneas "b" e "c" do Inciso 11 compreende somente o patri-
mônio, a renda e os serviços, relacionados com 'as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

Art. 172 - É vedado à União:
I - Instituir tributo Que não seja unIforme em todo o terrltôrlo nacional ou Que impliQue

distinção ou preferêncIa em relação a Estado, Distrito Federal ou Municlpio. em detrimento de ou
tro. admitida a concessão de in~ntlvos fiscais destinados a promover o equillbrlo sócio-econômico
entre as diferentes regiões do Pis;

11 - tributar a renda as obrigações da divida pública dos EstadOS, ~o Distrito Federal e
dos Munlclplos, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes pÚblicos, em nivels
superiores aos que fixar para ~uas obrigações e para seus agentes;

111 - Instituir Isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Munlclplos.

Art. 113 - É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munlclplos estabelecer dife
rença tributária entre bens e serviços, de Qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
dest 1<10.

__~ Art. 174 - Disposição legal que conceda isenção ou outro beneficio fiscal, ressalvados os
concedidos por prazo certo e sob condição, terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo com
pete~te, nos termos do disposto em lei complementar.

SEÇÃO UI

OOS IMPOSTOS DA UNIÃO

Art. 175 - competi â União Instituir Impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
11 - exportação, para o Exterior. de produtos nacionais ou nacionalizados:
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111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - prOdutos industrializados:
V - operações de crédito, câmbio e seguro. ou relativas a tItulas ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural.
§ 1R - ~ facul tado ao Poder Execut Ivo; observadas as condições e 1Imites es t abe t ec í dos em

leI. alterar as allquotas dos impostos enumerados nos inclsos I. 11. IV e V deste artigo
§ 2R - O Imposto de que trata o inciso 111 será informado pelos critérios da generalida

de, da universalidade e da progressividade, na forma da lei.
§ SR - O imposto de que trata o inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto, e não-cumulativo, compensando.e o Que for devido em cada operação'com o montante cobrado nas anteriores;
11 - não incidIrá sobre produtos industrializados destinados ao Exterior.
§ 4R - O imposto de que trata o inciso VI terá suas allquotas tixadas de forma a desesti

-ular a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos
termos definidOS em lei federal, quandO as explore, só ou com sua famllia. o proprietário que não
possua outro Imóvel.

Art. 176.- A União, na iminência ou no caso de guerra externa, poderá instituir impostos
extraordináriOs, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidOS
gradativamente. cessadas as causas de sua criação,

SEÇÃO IY

DOS IMPOSTO~ DOS ESTADOS E 00 DISTRITO FEDERAL

Art. 177 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instltuir impostos sobre:
I - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;
11 - operações relativas á cir~ulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de

transporte interestadual e Intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações
se Iniciem no exterior; ,

111 - propriedade de veiculos automotores.
§ IQ - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de Que

trata o artigo 175, lnciso 111. incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capItal, até o li
mite de cinco por cento, do Imposto pago à União por pessoas flsicas ou jurldicas residentes ou
dOmiCiliadas nos respectivos territórios.

§ 2R - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o Imposto de que trata o In
Ciso 1 c9mpete ao Estado da situação do bem: relativamente a bens móveis, tltulos e c,édltos, c
Imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domIcIlIO O doa
dor; se o doador tiver domIcIlIo ou resldêncla no exterior, ou se aI o "de cujus· pOSSUla bens,
era resIdente ou domicIliado ou teve o seu inventárIo processado, a competêncIa para InstItuIr c
tributo observará o dIsposto em leI complementar.

§ SQ - As al\quotas do imposto de que trata o inciso I poderão ser progressivas e não
excederão os limItes estabelecidos em resolução do Senado da RepúblIca. ,

§ 4Q - O Imposto de Que trata o inclso 11 sera não-cumulativo, admitIda sua seletIvIdade,
em função da essencialidade das mercadorias e dOS servIços. compensando-se o que for devido, ,em
cada operação relativa a circulação de mercadorias ou prestaçào de serviços, com o montante coora
do nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou nào-incidência, salvo determInação em

'contrário da legislação, não implIcará credito de imposto para compensação daquele devIdo nas ope-
rações ou prestações seguintes e acarre,ará anulação do crédito do Imposto, relativo ás operações
anteriores.

§ 5Q - Em relação ao imposto de que trata o inciso 11. resolução dO SenaDO da RepÚblica,
por InicIatIva dO Primeiro-MInistro ou de um terço dos Senadores, em ambos os casos aprovada por
dOIS terços de seus membros, estabelecerá:

I - as .liquotas aplicáveis as operações e prestações interestaduais e de exportação:
11 - as allquotas aplicáveis às operações internas realizadas com mIneraIs.
§ 6Q - ~ facultado ao Senado da República, também mediante resolução aprovada por dois

terços de seus membros, estabelecer allQuotas mínimas nas operações internas, não compreendidas no
IncIso 11 do paragrafo anterior.

§ 7Q - Salvo delIberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do
dIsposto no Inciso VII do par áqr ato 10. as a t icuotas internas do Imposto de que trata o inciso II
não poderão ser inferiores às allqUotas Interestaduais, reputando-se operações e prestações Inter
nas também as Interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorIas e serviços.

§ aR - O imposto de que trata o inciso 11:
I - . Incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do Exterior InclusIve quando se

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço presta
do no Exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estIver situado o estabelecimento destinatarlo da
mercadoria ou serviço;

11 - não incidirá:
a) sobre operações que destInem ao ExterIor produtos Industrlall~ados. excluslve os seml

elaborados, defInidos em lei comnl~mentar;

b) sobre operações Que destinem a outros Estados petróleo. inclusive lubrificantes, com
bustivels IIquldos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

111 - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do Imposto sobre produtos In
dustrializados, Quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a
Industrialização ou comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.

§ gQ - À exceção dos Impostos de Que tratam o IncIso 11 deste artigo, os Inciso I e 11 ao
artIgo 175 e o Inciso 111 do artigo 178, nenhum outro trIbuto incidirá sobre op~rações relativas a
energia elétrica, combustlvels, lubrificantes e minerais do PaIs.

§ 10 - Cabe â lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso 11:
I - definir seus contribuintes;
11 - dIspor sobre os casos 'de substituição tributária;
111 - disciplinar o regime de compensação do imposto;
IV - fixar, para efeito de sua cobrança e definIção do estabelecimento responsável, o lo

cal das operações relativas â cirCUlação de mercadorias e das prestações de serviços;
V - excluir da IncIdência do imposto. nas exportações para o Exterior, serviços e outros

prOdutos além dos mencIonados n~ alínea "a" do inciso II do parágrafo aQ deste artigo;
VI - prever casos de manutenção de crédito, relatIvamente à remessa para outro Estado e

exportação para o Exterior, de serviços e de mercadorias; ,
VII - regular a forma como, medIante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, Isen

ções, Incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

SECÃO V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICípIOS
Art. 17a - Compete aos Municipios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmIssão "Inter VIVOS", a Qualquer tItulo. por ato oneroso.

natureza ou acessão flslca, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
cessão de direitos a sua aquisição;



pios;

111 - vendas de combustlvels lIquidas e gasosos a varejo. exceto óleo diesel;
IV - serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar.
§ lQ - O Imposto de que trata o Inciso I poderá ser progressivo. nos termos de lei muni

Cipal, de forma a assegurar o cumprimento da função socIal da proprIedade.
§ 2Q - O Imposto de que trata o Inciso 11 não Incide sobre a transmissão de bens ou di

reitos Incorporados ao patrimônio de pessoa jurldlca em realização de capital, nem soore a trans
~Issão de oens ou direitos decorrente de fusão, Incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurlOI
ca. salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for o comércIo desses bens ou
direitos, locação de oens Imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 3Q - O Imposto de que trata o Inciso 11 compete ao Munlclplo da situação do oem.
§ 4Q - A competêncIa municipal para Instituir e coorar o Imposto mencionado no Inciso 111

nlo exclui a dos Estados para InstituIr e cobrar, na mesma operação, o Impos.to de que trata o In
ciso rI do artIgo 177.

§ SQ - Caoe á lei complementar:
I - fliar as allquotas máximas dos Impostos de que tratam os Incisos 111 e IV,
11 - excluir da IncidêncIa dos Impostos de que trata o Inciso IV, exportações de serviços

para o exterior.

SEÇÃO VI

DA REPARTIÇÃO DÁS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 179 - Pertencem aos Estados e ao Distrito Feder.al:
r - o prOduto da arrecadação do Imposto da União soore renda e proventos de qualquer na

tureza, Incidente na fonte Sobre rendImentos pagos, a qualquer tItulo. por eles. suas autarquias e
pelas fundações que Instltulrem e mantIverem; .

11 - vinte ppr cento dO produto da arrecadação do Imposta que a União Instituir no exer
cIcio da competência que lhe é atrIbuída pelo artigo 167.

Art. 180 - Pertencem aos Munlcíplos:
1 - o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer na

tureza, Incl~ente na fonte sobre rendImentos pagos. a qualquer tItulo, por eles. suas autarquias e
pelas fundações Que Instltulrem e mantiverem:

11 - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a proprieda
de territorial rural, relativamente aos imóveis neles sItuados:

111 - cInqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a proprie
dade de veIculas automotores licencIados em seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado soore opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte Interesta
dual e Intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Munlclplos, mencIonadas no In
Ciso IV deste artigo. serão creditadas conforme os seguIntes crItérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor aclclonaco nas operações relatIvas à
Circulação de mercadorias e nas prestações de servíços. reall~adas em seus terrItórIos;

11 - até um quarto. de acorco com o que dispuser leI estadual.
Art. 181 - A União entregará:
I - do produto da arrecacação dos Impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza.

lobre produtos industrIalIzados, quarenta e sete por cento, na forma seguInte:
a) vinte e um Inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados. dO

DistrIto Federal e dos Terrltôrlos;
b) vInte. e dois Inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Munlcl-

c) três por cento para aplicação em programas de financIamento ao setor produtivo das Re
giões Norte. Nordeste e Centro-Oeste, através de suas Instituições financeIras de caráter regio
nal. de acordo com os planos reg,onals de desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrecadação do Imposto sobre produtos IndustrialIzados. de~ por cento
para os Estados e o DistrIto Federal, proporcionalmente ao valor das respectIvas exportações de
produtos Industrializados.

§ lQ - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no Inci
so I, excluir-se-à a parcela da arrecadação do ,mposto de renda e proventos de qualquer natureza.
pertencente a Estados, DIstrito Federal e MunicípIOS. nos termos do dIsposto no artigo 179 e no
Inciso I do artigo 180.

§ 2Q - ~ nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superIor a vinte por cento
do montante a ser entregue, nos termos do Inciso 11 deste artigo. devendo o eventual excedente ser
dlstrlbuldo entre os demais participantes, mantido. em relação a esses. o critério de partIlha ali
estabelecIdo.

§ SQ - Os Estados entregarão aos respectivos Munlclplos vinte e cinco por cento dos re
cursos que receberem nos termos do inciso 11 deste artigo. observados os critérios estabelecidos
nos Incisos I e 11 do paragrafo único do artigo 180.

Art. 182 - É vedada qualquer condição ou restrIção à entrega e ao emprego dos recursos
atrlbuldOS, nesta seção. a Estados, Distrito Federal e Munlclplos, neles compreendidos adIcionaiS
e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único - O d,sposto neste artigo não Impede a UnIão de condicIonar a entrega de
recursos a Estados, Distrito Federal e MunIcípios, ao pagamento de seus crédItos em relação a es
sas pessoas jurídicas e respectiva. entidades da administração IndIreta.

Art. 183 - Cabe a lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no inciso I do parágrafo único dO arJ

tlgo 180; I
11 - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 181, especIal

mente soore os critérIos de rateIo dos Fundos previstos no seu IncIso I, oojetlvando promover d
eculllbrlo SÓcio-econômico entre EstadOS e entre Mllnlc\plos; I

ll!,- dispor sobre o acomoannamento. pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da ll~

beração das participações previstas nos artigos 179. 180 e 181.
Parágrafo únIco - O TrIbunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes

aos Fundos de Participação referidos no inciso 11.

CAPíTULO 11

DAS FINANÇAS Pú8lICAS

SEÇÃO I

NORMAS GERAIS

dades

Art. '84 - leI complementar disporá sobre:
I - fInanças públicas;
11 - dlvlqa pública externa e Interna. Inclusive das autarquias, fundações e demais entl

controladas pelo Poder Público;
111 - concessão de garantias pelas entIdades públIcas:
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IV - emissão e resgate de titulos da divida pública;
V - fiscalização das Instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos EstàdoS, do Dis

trito Federal e das Municipios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. res

guardadas'as característIcas e condIções operacIonaIs plenas daquelas voltadas ao desenvolvimento
regional.

Art. 185 - A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo
IJanco Central do 8rasll. .

§ lQ - É vedado ao Banco Central do Brasil conceder, direta ou indiretamente. emprésti~~s
ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição fInanceira.

§ 2Q - O Banco Central do Brasil poderá comprar e vender titulos de emissão do Tesouro
Nacional, com o objetIvo de regular a bferta de moeda ou a taxa de juros. ,
• § 3Q - As disponibIlidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central do

erasil. As dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, bem como dos órgãos ou entidades jO
POder PúblIco e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dOs os casos previstos em lei.

SEÇÃO II

DOS ORÇAMENTOS

Art. 186 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
1 - o plano plurianual:
11 - as dlr~~rlzes.orçamentárlas;
111 - os orçamentos anuais da União. .
§ 1".-.A l"8'i .. do plano plurianual estabelecerá diretrizes, Objetivos e metas da adminis

tração pública fede~l para a distribuição doS investlmentos e outras despesas deles decorrentes,
bem como a regionalização.

§ 2Q - A lei de diretrizes orçamentárias definirá as metas e prioridades da administração
pública federal nara o exercício financeiro subseqüente. orientará a elaboração da lei
orçamentária anual e poderá efetuar as alterações na legislação tributária, Indispensáveis para
Obtenção das receitas públicas.

§ 3Q - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - ° orçamento fiscal, referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público:
11 - o orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente,

detenha a maioria do capital social com direito a voto:
111 - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas

vinculados, sejam da administração direta ou Indireta, Inclusive fundos e fundações instituídos e
.antidos pelo Poder Público.

§ 4Q - O orçamento fiscal será acompanhado de Oemonstratlvo regionalizado do efeito. so
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, subsidios e beneficios de natureza
financeira, trlbutárla.e creditícia.

§ SQ - O orçamento fiscal e o orçamento das empresas estatais, compatibilizados com o
plano plurianual de investimentos. terão, entre suas funções, a De reduzir desigualdades Interre
gionais, segundo o criterio populacional.

; § 6Q - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho á previsão da receita e
à fixação da despesa, não se incluindo na proibição:

I - a autorização para abnrtura oe créditos suplementares e contratação de operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita: estas não excederão a terça parte da receita total
estimada para o.exercíclo financeiro e, até trinta dias depois do encerramento deste, serão obri
gatoriamente liquidadas:

11 - a discriminação das despesas por Estado, ressalvadas as de caráter nacional, defini
das em leI.

§ 7Q - Lei complementar disporá sobre o exercico fInanceiro, a vigência. os prazos, a
tramItação legislativa, a elaboração e a organl~acão 00 plano plurianual. das diretrl'~es

orçamentárias e dos orçamentos anuais. e estabelecerá normas de gestão financeira e patrimonial oa
adminIstração dJrera e Indireta, bem como condições para a Instituição e funcionamento de fundos.

Art. 187 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ás diretrizes orçamentárias
e aos créditos adicionais serão apreCiadOS pelas duas Casas dO Congresso Nacional simultaneamente.

§ lQ - Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e DeputadOS examinar e emitir
parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo
Chefe de Governo, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. sem prejuizo da atua
ção das demais Comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com O artigo 90.

§ 2Q - Somente na comissão poderão ser oferecidas emendas, sendo conclusivo e final o seu
pronunciamento. salvo se um quinto dos membros da Cãmara federal ou do Senado da Repúolica reque
rer a votação em plenário. Será consioerada aprovada a matéria acolhida nas duas Casas.

§ 3Q - As emendas aos projetos de lei de orçamento anual.e de créditos adiclonais somente
poderão ser aprovadas quando se relacIonarem com:

I - os investimentos e outras despesas deles decorrentes, desde que:
a) sejam compatíveis com O plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
b) indiquem os recursos necessarios, admItidos somente os provenientes de anulação de

deSPesas da mesma natureza; ou
11 - as autorizações a que se refere o inciso I do parágrafo 6Q do artigo anterior: ou
111 ~'com a correção de erros ou inadequações.
§ 4Q - As emendas ao projeto de leI de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas

Quando incompatlveis com o plano plurianual.
§ 5Q - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modifi

cação nos projetos a que se refere este artigo. enquanto não estiver iniciada a votação, na comls
s30 mista, da parte cuja alteracão é proposta.

§ 6Q - O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Chefe do Governo ao Congres
so Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o § 7Q do artigo lB6 e se até o encer
ramento do período legislativo não for devolvidO para sanção, será Qromulgado como lei.

S 7Q - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariarem o dis
posto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8Q - Os acréscimos relptivos a veto, emenda ou rejeição dO projeto de orçamento anual,
Que restarem sem despesas corr~spondentes poderão ser utilizados. conforme o caso, mediante crédi
tos especIais ou suplementares, com prévia e especifica autorização legislativa.

Art. 188 - São vedados: -
I - o inIcio de programas ou projetos não incluídOS no orçamento;
11 - a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam os créditos

orçamentárIos ou adIcionais;
111 - a realização de operações de crédito Que excedam o montante das despesas de capi

tal, acrescido dos encargos da divida pública:
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, funda ou despesa, ressalvada a reoarri

çlo do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artIgos 180 e 181. e a destinação
de recursos para manutenção e desenvolvimento dO ensino, como determinado pelo artigo 238:
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v - a abertura de credito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e
.em Indicação dos recursos correspondentes:

VI - a transposição. o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utIlIzação de créditos Ilimitados;
VIII - a utilização. sem autorização legislat,va específica. de recursos dos orçamentos

fiscal e da seguridade para suprir necessidade ou cobrir deficlt das empresas. entidades e fundos
mencionadoS nos Incisos 11 e 111 do paragrafo 3~ do artigo 186:

IX - a Instituição de fundos de qualquer natureza. sem prévia autorização legislativa.
S lQ - Nenhum Investimento. cuja ftxecução ultrapasse um exercício financeiro. poderá

ser InIciado sem previa inclusão no plano plurianual. ou sem lei nue autorize a Inclusão. sob pena
de crIme de responsabilidade.

S 2Q - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em
Que forem autorizados. salvo se o ~to de autorização for promulgado nos últimos quatro meses da
Quele exerçicio. caso em que. reabertos nos limites dos seus saldos. serão Incorporados ao orça
mento do exercício financeiro sUbseqúente.

§ 3Q - A abertura de crédito eytraordinárlo somente será admitida para atender despesas
lmprevlslvels e urgentes. como as decorrentes de guerra. comoção Interna ou de calamidade PúPI,ca.
Observado o disposto no artigo 94.

Art. 189 - O numeraria correspondente às dotações orçamentárias. inclusive credItas su
plementares e especiais, destinado à Câmara Federal, ao Senado da República. ao Tribunal de Cont~3
da UnIão e aos órgãos do Poder JudicIário será entregue em duodécimos, até o dia dez de cada mês.

Art. 190 ~ A despesa com pessoal. ativo e Inativo, da União. dos Estados. dO Distrito Fe
deral « dos Munlclplos não poderá exceder os limites estabelecidos em lei .complementar.

parágrafo unlco - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de ~emuneração. a criação
OU alteração de esxrutura de cargos e de carreiras. bem como a contratação de pessoal pelos 6rgãos
e entidades da administração direta ou Indireta. Inclusive fundações Instituídas e mantidas pelo
poder publiCO. s6 poderão ser feitas:

I ~ se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de cespesa
de pessoal e aos acresclmos dela decorrentes:

~I - se houver autorIzação especifIca na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvajas as
empresas públicas e as sociedades ae economia mIsta.

TI rULO VII

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

CAPíTULO I

DOS PRINC1PIDS GERAIS. DA INTERVENÇÃO 00 ESTADO.

00 REGIME OE PROPRIEOADE
00 SUB-SOLO E OA ATIVIDADE ECONOMICA

Art. 191 - A ordem econômica. fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini
ciativa. tem por fim assegurar a todos existência digna. conforme os dItames da justiça social e
os seguintes principias:

I ~ soberania nacIonal:
11 - propriedade privada;
111 - função social da propriedade;
IV - lIvre concorrência;
V - d~fesa do consumidor:
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionaIs e sociaIs;
VIII - pleno emprego:
IX - tratamento favorecido para as empresas nacionais de pequeno porte.
Art. 192 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurldica constitulda e com sede no

PaIs. cujo controle decls6rio e de capital votante esteja. em caráter permanente. exclusivO e In
condicIonal. sob a titularidade direta ou Indireta de pessoas flsicas domiciliados no País. ou por
entIdades de direito públIco Interno.

S Ig - Será considerada empresa brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica cons
tltulda, com sede e direção RO PaIs, que não preencha os requIsitos deste artIgo.

S 2Q - A lei não criará discrIminação d~ restrição. obedecidas as diretrizes econômicas
do Poder ExecutIvo. entre empresas em razão da nacionalidade de origem de seu capital.

S 3g - Não se compreendem na proibição do § 2g• a proteção. as vantagens. os incentivos
fiscais. os crédItos subsidiados e outros benefIciOS destinados a fortalecer o capital privadO na
cional e melhorar suas condições de competltlvldade. previstas em leI.

Art. 193 - Os Investimentos de capItal estrangeiro serão admitIdos exclusIvamente no In
teresse nacional e disciplInados na forma da lei.

parágrafo únIco - A lei disporá sobre os lucros do capital estrangeiro. favorecendo seu
reinvestImento do PaIs e regulando sua remessa para o exterior.

Art. 194 - A intervenção do Estado no domínio econômico e o monop61lo só serão permitidos
QuandO necessários para atender aos Imperativos da segurança nacional ou a relevante Interesse co
letivo. conforme defInidos em leI.

§ Ig - As e~presas públicas. as socIedades de economia mista e as fundações da.Unlão. dos
Estados. do Distrito Federal ou dos Municípios somente serão criadas. caso a caso. pdr lei e flca
r~o sujeItas ao regime jurldlco próprio das empresas privadas. inclusIve Quanto às obrigações tra
balhIstas e trIbutárias. observado. quanto ás fundações. o disposto nos §§ lQ e 2Q do artigo 171.

S 2g - As empresas publicas e as socIedades de economia mista não poderão gozar de prIvI
légiOS fIscais não-extensivos ás do setor privado.

§ 3g - A lei reprimirá a formação de monopólios. 0119op61 los. cartéis e toda e Qualquer
forma de abUSO do poder econômico que tenha por fim dominar o mercado. eliminar a livre concorrên
cia ou aumentar arbitrariamente o lucro.

I § 4g - A lei. sem prejulzo da responsabIlidade individual ~os Integrantes da pessoa jurl-
dica. estabelecerá a responsabIlidade crimInal desta. sujeltando-a ás penas compatlvels com sua
natureza. nos crimes praticados contra a ordem econômica e financeIra e a economia popular.

Art. 195 - Como agente normativo e regulador da at,vidade econômica. o Estado exercerá
funções de controle. fIscalização. IncentIvo e planejamento. sendo este Imperativo para o setor
público e IndicatiVO para o setor privado.

§ lQ - A lei apoiará e estImulará O cooperatIvismo e outras formas de associatIvismo.
§ 2Q - A lei dIsporá Que opras. servIços. compras e alIenações da administração pública

direta e indireta. nos três nivels de governo. somente serão contratados mediante processo de li
citação QUe democratize o acesso e permita igualdade de condições a todos os particIpantes.

§ 3Q - O Estado organizará a atividade garimpeira em cooperatiVas. levandO em conta a
proteção ao meio-ambiente e a promoção econômiCO-SOCial do garImpeiro. dando-lhes prioridade na
autorIzação ou concessão para peSQuiSa e lavra dos recursos e jazidas minerais. nas áreas onae já

• estejam atuando.
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S 4Q - LeI complementar estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvl
~nto nacIonal equilibradO. defInIndo:

I - os crltér10s de zoneamento econômIco, artlculador dos InvestImentos pÚbll~os e norte
.cor dos InvestImentos privaaos;

11 - o sistema nacIonal de planejamento econômico e social que funcionará InteratIvamente
com o regional.

Art. 196 - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão ou permIssão. por
prazo determInado e sempre através de concorrêncIa públIca. a prestação de serviços públIcos.

Parágrafo únIco - A leI dIsporá sobre: •
I - o regIme das empresas concesslpnárlas e permissionárias de serv1ços públicos, o

caráter espec1al de seu contrato e de sua prorrogáção, e as condições de caducidade, fiscalização,
rescisão e reversão da concessão ou perm1ssão;

11 - 0$ direitos dos usuárIos;
111 - tarifas que perm1tam cobrir o custo, a remuneração do capital, a depreCiação de e

Quipamentos e o melhoramento doS servIços;
IV - a Obrigatoriedade de manter o serviço adequado.
Art. 197 - As jazIdas, minas e demais recursos minerais e os potencIais de energia

nldráullca constItuem propriedade dIstinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento
Industrial e pertencem a UnIão.

§ 10 - A leI poderá atrIbuIr aos Estados a concessão de uso de potencIais de energia elé
trica, eXistentes no seu território, obedecidas as normas deste artigo.

§ 20 - É assegurada ao p~prletárlo dQ solo a partiCipação nos resultados das lavras; a
lei regulará a forma e o valor da part1c1pação.

Art. 198'- O aprov~itamento dos potenciaIs de energia hidráulica e a pesquisa e a lavra
d. recursos e jazidas minerais somente poderão ser efetuadas por empresas nacionaIs, medIante au
torIzação ou concessão d~ UnIão, na forma da lei, que regulará as condIções especificas quando es
sas atividades se desenvolverem em !ajxa de fronteira ou em terras indlgenas.

Parágrafo único - As autorizações e concessões. previstas neste artigo, previstas neste
artIgo. não poderãa ser· cedidas ou transferidas, total ou parcIalmente, sem prévia anuência do po
der concedente.

Art. 199 - Constituem monopólIo da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos flUidos. gases

raros e gás natural, existentes no território nacional;
11 - ~ refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
111 - a Importação e exportação dos produtos previstos nos Incisos tens I e 11;
IV - o transporte marlt1mo do petroleo bruto de orIgem nacional ou de derivados de petró

leo produzidos no Pais, e bem assim o transporte, por melo de condutos. de petróleo bruto e seus
derivados, assim como de gases raros e gás natural, de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra. o enriqUecimento, o reprocessamento, a Industrialização e o co
mércio de minérios nucleares 'e seus der tvaoos ,

Parágrafo único - O monopól10 previsto neste artigo inclui os riscos e resultadOS decor
rentes das atividades ali mencionadas, vedado a União ceder ou conceder qualquer tipo de partlcl
~açio, em espécie ou em valor, na exploração de 1azldas de petróleo ou gás natural.

Art. 200 - O direito de propriedade, Que tem função social, é reconhecido e assegurado,
salvo nos casos de desapropriação pelo Poder Público.

§ lQ - A propriedade urbana cumpre sua função socIal quando atende às' exigências funda
mentais de ordenação da cidade, expressa em plano urbanlstlco, aprovado por lei municipal, oorlga
tório para Os munlclplos com ma1s de cinqüenta mil habitantes.

S 20 - A população do mun1clplo, através da manifestação de, pelo menos, cinco por. cento
de seu eleitorado poderá ter a Iniciativa de projetos de lei de interesse especifico da cidade ou
de bairros •

. § 3Q - As desapropriações de ImóveIs urbanos serão pagas, prevlament~, ern dinheiro, fa
cultado ao Poder P~blico Municipal, med1ante lei especifica para área territorial inclulda em pla
no urbanlstlco aprovado pelo Poder Legislativo, eXigir, nos termos da lei, do oroprletárl0 dO solo
urbano não-edif1cado, não-utilizadO ou sub-utilIzado que promova seu adequado aproveItamento SOb
pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsorlos, estabelecimento de Imposto pro
~ressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante tltulos da divida pública, de emissão
previamente aprovada pelO Senado da República, com pra~o de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, Iguais e sucessivas. assegurados o valor real da indenização e os juros legais. '

Art. 201 - Aquele que possuir como seu Imóvel urbano, com área de até duzentos e
clnqOent~ metros quadradOS, por cinco anos, Ininterruptamente e sem oposição. utl1i~ando-o para
sua moradia ou de sua famllla, adqulrlr-lhe-á o domínio, desde que não seja proprletario de outro
1m6ve 1 urbanO ou rural.

Parágrafo único - O direito previsto neste artigo não será reConhecido ao mesmo possuidor
por mais de uma vez.

Art. 202 - Os Estados poderão, mediante le1 complementar, criar áreas metropolitanas e
~'crorre9tões, constltuldas por agrupamentos de Munlclpios llmltrofes para integrar a organlzaçào,
o Planejamento, a programação e a execução de funções pübllcas de Interesse metropolItano ou ml
cro~reglonal, atendendO aos prlnclolos de Integracão esoaclal e sptnr1~1.

Art. 203 - A lei dIsporá sobre a oroenação dOS transportes aéreo, terrestre e marlt1mo,
observadas, no que se refere ao marltlmo InternacIonal. as disposições de acordos bIlaterais fir
mados pela Un1ão, o equlllbrlo entre armadores nacIonais e navios de bandeIra e regIstros brasi
leiros ~o pais .expor:tadOr ou tmncr t ancr , e at eno tcc o pr tnc tp to da .reclproc,dade.

§ lQ - As dlspos1ções deste artigo não se ap11cam ao transporte de granéIs.
S 2Q - A le1 estabelecerá condIções para conceder direIto de bandeira brasileIra a navios

afretados, em caráter. complementar ou temporárIo. por empresas nacIonais de navegação.
Art, 204 ~,Os serviços de transporte terrestre, de pessoas, de bens e de carga aérea.

dent~o do território naCIonal, inclusive as atividades de agenciamento. somente serão explorados
pelo Poder PúblicO, por braslle1ros, ou por empresas nacionais, respeitadO o principio de
recIprocidade.

Parágrafo único - A lei deverá regula~entar os princlplos básicos dos meIos de transpor
tes mencionados neste artigo.

Art. 205 - Os armadores, proprietáriOS, afretadores, pessoas flslcas ou jurldicas e co
Mandantes, e dois terços, pelO menos, doS tripulantes de embarcações nacionais serão brasileiros.

S 10 - A le1 regulará a armação, 'p~oprledade e tripulação das embarcações de eSPortes,
tur1smo. recreio e apoio marltlmo.

§ 2Q - A navegação de cabotagem e a interior, bem como a atlv1dade pesqueIra são prIvati
vas de embarcações naclona1s, salvo o caso de necessidade pública, somente podendo explorá-las as
empresas nacionais para este fim constituI das.

Art. 206 - Compete à UnIão, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munlclplos promover e
diVulgar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, criando incentivos para o
setor.

Art. 207 - As microempresas e as de pequeno porte, assim definidas em lei, receberão da
unllo, dos Estados e dOS Munlclplos, tratamento jurldlco diferenciado, visando ao Incentivo de sua
crlaçlo. preservação e desenvolvimento. através da eliminação, redução ou s1mpl1ficação ce suas
~rlgaçães administrativas, tributárias, preVidenCiárias e credlt\clas. nos termos aa 1.1
complementar.
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Art. 208 ~ A requisição de documento ou Informação de natureza comercial, por autoridade
estrangeira administrativa ou judicial, a pessoa flsica ou jurldlca residente ou domiciliada no
Brasil, dependerá de autorização do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, conforme o caso.

CAPíTULO II

DA pOLíTICA AGRíCOLA, FUNDIÁRIA e DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 209 - ~ garantido o direito de propriedade de Imóvel rural, condicionado ao cumpri
mento de sua função social, consoante os requisitos definidOS em lei.

Art. 210 - Compete á União desapropriar por Interes~e social para fins de reforma agrária
o lm6vel que não esteja cumprlndo a sua função social, em áreas prioritárias, fixadas em oecreto
do Poder Executivo, mediante Indenização em tltulos da divida agrária, com cláusula de preservação
do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão,
cuja utilização será definida em lei.

S 19 ~ As benfeitorias úteis e necessárias serão Indenizadas em dinheiro.
§ 2g ~ O orçamento fixará anualmente o volume total de tltulos da divida agrária assim

como o montante de recursos em moeda para atender ao programa de reforma agrária no exerclcl0.
§ sg ~ O va1o~ da Indenização da terra e das benfeitorias será determinado conforme dis

puser a t e í ,

Art. 211 - A desapr,oprlação será precedida de processo administrativo consubstanciado e~

vistoria do Imóvel rural pelo órgão fundiáriO nacional, garantida a presença dO proprlet~rlo ou de
seu representante.

Art. 212 - A 'dec1aração do Imóvel como de Interesse social para fins de reforw~ agrária
autoriza a União áprobor a ação de desapropriação.

§ 19 - Na petição IniciaI, Instrulda com comprovantes dO depósito dO valor da terra em
tltu10s e o das benfeitorias em dinheiro, a autora requererá sejam ordenadas, a seu favor, a ImiS
são na posse do Imóvel e o registro deste na matricula competente.

§ 2g - D juiz deferirá de plano a Inicial. Se não o fizer no prazo de noventa dias. a I
missão opera-se automaticamente com as conseqüências previstas no parágrafO anterior.

§ 3g - Se decisão jUdicial reconhecer que a propriedade cumpria sua função soc í a l ; o pre
ço será totalmente pago em moeda corrente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Art. 213 - A alienação ou concessão. a qualquer título, de terras públicas com área suoe
rior a quinhentos hectares a uma só pessoa física ou jurldlca, ainda que por Interposta pessoa,
excetuadós os casos de cooperativas de produção, originárias do processo de reforma agrárl~, ce
penderão de prévia aprovação dO Congresso Nacional.

Parágrafo único - A destinação das terras públicas e devolutas será compatlblllzaoa com o
plano nacional de reforma agrarfa ..

Art. 214 - Os beneficiários da distribuição de lm6vels rurais pela reforma agrária rece
berao títulOS de domlnlo ou de concessão de U$O, Ine~oclávels pelo prazo de dez ano)s.

Parágrafo único - O título de domlnlo"será conferido ao homem e à mulher, esposa ou
companheira.

Art. 215 - O plano nacional de desenvolvimento agrário, de execução plurianual, englobará
simultaneamente as ações da polltlca agrlcola. polltlca agrária e reforma agrarla.

Art. 216 -' A lei limitará a aquIsição ou arrendamento de proprledade rural por pessoas
flslcas ou jurídicas estrangeiras, bem como os residentes e domlclllados no exterlor.

Parágrafo único - A aquisição de Imóvel rural por pessoa jurldlca estrangeira ficará su
bordinada á-prévla autorização dO Congresso Nacional.

Art. 217 - São Insuscetlvels de desapropriação. para fins de reforma agrária, os pequenos
e médios Imóveis ruraIs. na forma que dIspuser a lei, desde que seus proprietários não possuam ou·
tro Imóvel rura I. ._..__

Art. 218 - A leI estabelecerá polltlca habitacional para o trabalhador rural com o Obje
tivo de garantir-lhe dlgnloaOe Oe vida e propIciar-lhe a fixação no melo onde vive, preferencial
mente com os assentamentos em núcleos comunitários.

Art. 219 - Ao Poder Público cumpre promover polltlcas adequadas de estimulo. assistência
técnica, desenvolvimento e financiamento para a atIvidade agrlco1a. agroindustrial, pecuária e
pesqueira.

Art. 220 - A concessão de Incentivos fiscais, para projetos agropecuários em novas fron
teiras agrlcolas. esterá condicionada á transferência para lavradores, do domlnlo de, no mlnlmo
dez por cento da área benefICIada, a fim de que seja utilizada para assentamento de pequenos agrl:
cultores, como participação supletiva da Iniciativa privada no projeto de reforma agrária.

CAPíTULO I II

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 221 . O sistema financeiro nacional. estruturado de forma a promover o desenvolvi
mento equilIbradO do País e a servir aos Interesses da coletividade, será regulada em leI comple
mentar que disporá, Inclusive, sobre:

I - a autorização para o funcionamento das Instituições financeiras, bem como dos estace
1eclmentos de seguro, previdência e capitalização, assegurado ás Instituições bancárias oficiaiS
acesso a todos os Instrumentos do mercado financeiro;

11 - as COndições para a participação do capital estrangelro nas lns~ltulções a que se
refere o Inciso anterior, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos Internaclonal~:

c) os critérios de reciprocidade;
111 - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central do Brasil e demais

Instituições flnancelra~ públicas e privadas:
IV - os requisitos para a designação de membros da diretoria do Banco Central dO Brasil e

demais Instituições financeiras oficiais. cem como seus Impedimentos após o exerclclo do cargo;
V - a criação de fundo ou seguro, com o Objetivo de proteger a economia popular. garan

tindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a partlclpação de recursos da
União.

VI - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda Inferior
à média nacional para outras de maior desenvolvimento. .

§ Ig - A autorização a que se refere o inciso I será Inegoclável e Intransferível, perml
tlda a transmissão do controle da pessoa jurldlca titular, e concedida sem Onus, na forma da lei
do sistema financeiro nacional, à pessoa juridlca, cujos dirigentes tenham ~apacldade técnica e
reputação Ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento.

§ 2g - Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de
responsabilidade da Uni~o, serão depositados em suas Instituições regionais de crédito e por elas
aplicados.
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TíTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Ar1". 222 - A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo a justiça
social.

CAPíTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 223 - A seguridade social compreende um conjunto Integrado de ações, voltado para
aSSegurar os direitos relativos á saúde, á previdência e á assistência social.

S lQ - Compete ao Poder PúblIco organizar a seguridade social, com base nas seguintes
diretrizes:

I - universalidade da cobertura;
11 - uniformidade e equivalência dos benefIcios e serviços para os segurados urbanos e

rurais:
111 - equldade na forma de participação do custeio:
IV - ae1etlvldade e ~Istrlbutlvldade na prestação dos beneficios e servIços:
V - Qlvers~daoe'dá base de fInancIamento;
VI - IrredutibIlIdade do valor dos benefIcios;
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa'.
Art. 224 ~ A seguridade social será financiada compulsoriamente por toda a sociedade, de

forma direta e Indireta, mediante contribuições sociais e recursos provenientes da receita
tributária da União, na forma da lei.

S lQ - As contribuições sociais a que se refere o "caput" deste artigo são as seguintes:
I - contrIbuIção dos empregadores, Incidente sobre a folha de salários. o faturamento e o

lucro, ressalvadas as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, des
tInadas à manutenção das entidades de serviço social e de formação profissional.

11 - contribuição dos trabalhadores;
111 - contribuição sobre a receIta de concursos de prognósticos;
§ 2Q - À lei poderá Instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expan

s~o da seguridade social, obedecidos critérios análogos aos estabelecidos no artigo 167.
§ 3Q - Nenhuma prestação de benefIcIo ou serviço compreendidos na seguridade socIal,

poderá ser criada, majorada ou estendlda, sem a correspondente fonte de custeio.
S 4Q - O orçamento da seguridade social será elaborado de forma integrada pelos órgãos

responsáveis pela saúde, assistência e previdência social, obedecendo as metas e prioridades esta
belecidas na lei de diretrizes orçamentárias, sendo assegurada a cada área a gestão de seus recur
sos orçamentários.

seçÃo I

DA SAúOe

Art. 225_- A saúde ê direito de todos e dever dO Estado, assegurado mediante'politicas
econOmlcas e sociais que visem à eliminação ou redução do risco de doenças, e de outros agravos e
o acesso universal e Igualitário ás ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 226 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hlerarqulzaca e
eonstituem um sIstema únIco, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - comando administrativo único em cada nível de governo:
11 - atendimento Integral, com prioridade para as atIvIdades preventIvas.
111 - descentralização polltlco-administrativa;
IV - participação da comunidade;
S 1Q - O sistema único de saÚde será financiado com recursos do orçamento da seguridade

social, dos Estados, dO Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.
§ 2Q - ~ vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instítulções pr1

vadas de. saúde, com fins lucrativos .
. Art. 227 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das ações e

serviços de saúde.
§ lQ - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma

supletrva do sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de direito pÚbll
co •. tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

§ 2Q - É vedada a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de pro
eedêneia estrangeira. dos serviços de assistência à saúde no Pals, conforme dispuser a leI.

§ 3Q - O Poder Público poderá deter o monopólio da importação de equipamentos médlcq
Odonto16glcos, de medicamentos e de matéria prima para a indústria farmacêutica.

colaborar na proteção do melo amOlente.

d) Incrementar o desenvolvimento clentlflco'e tecnológico;
e) exercer o controle e a f t sca l f zação da pr-odução e qualidade nutricional dos alimentos:
f) estabelecer normas para o controle, e fiscalizar a utilização de tóxicos e.lnebrlan-

gJ
tes;

Art. 228 - Ao sIstema único de saúde compete, além de outras atribuiçÕes que a lei
estabelecer:

a) controlar, fiscalizar e participar da produção de medicamentos, equipamentos. imuno
biol6gicos, hemoderIvados e outros Insumos;

ol executar as ações de vigilâncIa sanitária e epidemiológica, e saúde ocupacional;
c) disciplinar a formaçáo e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento

bblco:

SECÃO 11

DA PREVID~NCIA SOCIAL

Aft. 229 - Os planos de previdênCia social atenderão, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, Invalidez. morte, Inclusive os resultantes de aci-

dentes de trabalho, velhice e reclusão;
11 - aposentadoria por tempo de serviço;
111 - ajUda à manutenção dos dependentes dos segurados de renda baixa;
IV - proteção à matern,dade, notadamente à gestante:
V - proteção ao trabalhador em sItuação de desemprego Involuntario;
VI - pensão por morte do segurado. aos dependentes. na forma da lei.
Parágrafo único - É garantido o reajustamento dos benefícios de modo a preservar os seus

valores.
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Art. 230 - É assegurada aposentadoria. garantido o reajustamento para preservação de seu
valor, calculando·se a concessão dO beneficlo sobre a média dos trinta e seis últimos salários do'
tra~alhador. corrigidos més a mês. de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições:

al após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e trinta para a mulher:
b) com tempo inferior. pelo exercício de trabalho rural, noturno, de revezamento. penoso,

lnsalubre ou perigoso. conforme definido em lei;
c~ aos sessenta e cinco anos de idade;
dl por invalidez. .

§ 1R - Para efeito de aposentadoria. é assegurada a contagem recíproca do tempo de
serviço, na administração pública ou na atividade privada rural ou urbana.

§ 2R - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferIor ao salário·
mín1mo.

§ 3R - Lei complementar assegurará aposentadoria ás donas de casa. que deverão contribuir
para a seguridade social.

, § 4R - É vedada a subvenção do Poder Público às entidades de prevIdência privada com fins
lucrativos.

SECÃO rrr

DA ASSIST~NCIA SOCIAL

t tmas :

dade
Art. 231 - A assistência social será prestada independentemente de contribuição à segurl

social, e voltada para:
I - proteção á família, á infância. á maternidade e à velhice;
II - amparo '. à~' c:tanças e adolescentes carentes e autores de tnfr-ação penal e a suas ví-

em idade escolar e solicitar In
escoia. nos termos da lei.
desde que atendidas as seguintes

dIreIto de cada um. e dever do Estado. será promovida e Incentlva
e da comunIdade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao
todas as formas de preconceIto e de dIscriminação.
a execução do previsto neste artigo, serão obedecIdos os seguintes

111 - promoCão.da integração ao mercado de trabalho;
IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua

Integração à vida ~omunitária;

V - garantia do benefício mensal de um salário-mínimo a toda pessoa portadora de defi-
ciência, Que comprove não possulr meios de prover à sua própria manutenção; ,

YI - concessão de pensão mensal vitalícia. na forma da leI. a todo cIdadão, a partír de
sessenta e cinco anos de idade. independentemente de prova de recolnlmento de contribuIção para a
seguridade social e desde Que não possua outra fonte de renda.

Pará~rafo único· Todos os serviços assistenciais privados Que utilizem recursos públicos
submeter-se-ão ás normas estabelecidas nesse artigo. ressalvadas as entidades assistenClais e de
formação profissional mantldas através de contribuições compulsórias dos empregadores.

Art. 232 - As ações governamentais na área dá a5~têncla social serão reali~aaas com re
cursos do orçamento da seguridade socIal e dos Estados. Distritoreaeral~ TerritórIos e Municl
pIos, além de outras fontes. e serão organizadas com base nas seguIntes dlretr1zes:

I - descentralIzação polltico-admtnlstrativa. definidas a competência normativa dO nlvel
federal e a execução dos programas a nível estadual e municipal;

II - partlcipaçãq da população. por meio ae organizações representativas, na formulação
das polítIcas e no controle das ações em todos 05 níveis.

CAP fTULO rr I

DA eDUCACÃO, DA CULTURA e DO DESPORTO

Art. 233 - A educação.
aa com a colaboração da faml11a
seu comprom1sso com o repúdIo a

Parágrafo único - Para
princípIos:

I - democratIzação do acesso e permanência na escola e gestão democrática dO ensino, com
participação de docentes. alunos. func10nárlos e representantes da comunidade;

11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e dIvulgar o pensamento. a arte e o sabe~;

111 - pluralismo de Idéias e de InstituIções de ensino, pú01icas e privadas;
IV - gratuidade do ensino pü01lco;

V - valorização dos profiss10nais de ensino. obedecidos padrões condignos de remuneração
• garantindo-se em lei critérIos para a implantação de carreIra para o magistérIo, com o ingresso
exclusivamente por concurso púOlico de provas e tltulos.

Art. 234 - O dever do Estado com a educação ef~tivar-se-á mediante a garantia de:
I - ens1no fundamental. obrigatório e gratuito. InclUSive para aqueles Que a este não tl

verijm acesso na idade propr1a;
11 - extensão do ens1no obrigatório e gratuito progressivamente ao ensino médio:
111 - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiêncIas, preferencIal-

mente na rede -regular de ensino; .
IV - atendImento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
V.- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa científica e da criação artls-

tlca, segundo a capacidade de cada um. '
VI - oferta de ensino noturno. adequadO às condições sociais do ~ducando em todos os

graus de ensino;
VII - apoio suplementar ao educando. através de programas de material didático-escolar,

transporte. alimentação. assIstência médico-odontológica, farmacêutica e psicológIca;
S IR • O acesso ao ensino obrigatório e gratuIto é dIreito público SUbjetIvo.
S 2R - O· não oferecImento dO ensino pelo Estado. ou a sua oferta irregular. importa em

responsabilidade das autoridades competentes.
§ 3D - Compete ao Estado fazer a chamada dos educandos

formações a seus responsáveis pelo descumprimento da freqüência à
Art. 235 - O ensino é livre à Iniciativa privada,

condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional, estabelecidas em leI;
11 - autorização. reconhecimento. credenciamento e verificação de Qualidade pelo Estado.
Art. 236 - A lei fIxará conteúdo mínimo para o ensino fun~amental. de maneira a assegurar

a formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos e às suas especlflcldaaes
regIonaIs.

§ la· O ensino, em qual~uer nível. será ministrado na língua portuguesa. assegurado às
comunIdades Indígenas o uso também de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ fR)- O ensino rel1g1àso, de matrícula facultativa, constitu1rá disciplina dOS horarlos
normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Art.-237 - A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios organIzarão. em regIme
de colaboração, os seus sIstemas de ensino.

S 1R ~ A Un1ão organ1zará e financIará o sIstema federal de ensino e o dos Territórios, e
prestará assistência técnica e financeIra aos Estados. Distrito Federal e Municípios. para o d~

senvo1vlmento de seus sIstemas de ensino e atendimento prioritário á escolaridade obrigatória.
§ 2R - Os Municípios atuarão prioritar4amente no ensino fundamental e pré-escolar. sem

prejuízo aa oferta que garanta o prosseguimento dos estudos.
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Art. 23B-~ A União aplicará, anualmente, nunca menos de. dezoito e os Estados, o Distrito
Federal e os Municlpios vinte e cinco por cento, no mlnimo, da receita resultante de impostos, in
cluslV~ a provenlente de transferência, na manutenção e desenvolvimento dO ensino.

§ lQ - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, Distrito
Federal e Municlpios. ou pelos Estados aos respectivos Municlpios, não é considerada, para efeito
do cálculo previsto no "caput" , receita do governo que a transferir.

§ 2Q - Para efeito do cumprimento dO disposto na "caput" deste artigo. serão considerados
os sistemas de ensino federal, estaduals e municipais.

§ SQ - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade ao antendimento das ne
cessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação.

Art. 239 - As universidades gozam de autonomia dldático·cientlfica. administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, nos termos da lei.

§ lQ - As comunidades Interessadas poderão participar do controle da gestão financeira e
patrimonial das universidades, na forma da lei.

§ 2Q - O ensino superior nas universidades far-se-á com observância ao principio de In
dissociabilidade entre ensino e pesquisa.

Art. 240 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. pOdendo ser dirigi
dos a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias definidas em lei. que:

I - provem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II - prevejam a destinação de seu patrImônio a outra escola comunitária, filantrópica ou

confessional, ou ao Poder Publico, no caso de encerramento de suas atividade~.
Art. 241 - O Conselho federal de Educação definirá o plano nacional de educação, de dura

çlo plurianual, visando á articulação, ao desenvolvimento dos nlvels de ensino e á integração oas
ações dO Poder Publico que conduzam á erradicação do analfaoetlsmo, á universalização do atendi
mento escolar e a melhoria da qualidade dO ensino.

Art. 242 - O ensino púolico fundamental terá como fonte adicional de financiamento a con
tribuIção social d~ salárIo-educação. a ser recolhidâ pelas empresas, na forma da lei.

Art 243·- O EstadO garantirá a cada um o pl~no exercício dos direitos culturais e a par
ticIpação igualitárIa no processo cultural e dará proteção, apolo e Incentivo às ações de valori
zação, desenvolvImento e difusão da cultura.

Parágrafo único· O Estado protegerá em sua integridade e desenvolvimento. as manifesta
ções da cultura popular. das culturas indlgenas. das de origem afriCana e das de outros grupos
partlclpantes~do processo civilizatório brasileiro.

Art: 244 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e ima
terial, tomados Individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e
á memória dos diferentes grupos e classes formadores da sociedade brasileira, ai incluldas as for
mas de expressão, os modos de fazer e de viver; as criações cientificas. artlsticas e tecnológi
cas: as obras, obJetos, documentos, edificações, conjuntos urbanos e sltlos de valor histórico.
palsagl,tlco, artlstico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico. •

§ lQ • O Poder Público, com a efetiva colaboração da comunidade. promoverá e apoiará o
desenvolvimento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro. através de inventário sistemático.
registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preserva
ção. assim como de sua valorização e difusão.

§ 2Q - A lei estabelecerá Incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e valores
culturais brasileiros.

§ 3Q • Ressalvado o disposto no parágrafo anteriOr, é vedada a destinação de recursos pú-
blicos a entidades culturais privadas de fins lucrativos. , I

§ 4Q - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.
Art. 245 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, dentro

dos seguintes princlpios:
I • respeito a autonomia das entidades desportivas. dirigentes e associações. quanto à

sua organização e funcionamento internos:
II - destinação de recursos públicos para amparar e promover priOritariamente o desporto

educacional, não profissional e. em casos especificOs, o desporto de alto rendimento;
III • proteção e Incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
Parágrafo único - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às compe

tições desportivas, apos esgotarem-se as instâncias da Justiça Oesportiva. que terá o prazo máximo
de sessenta dias, contados da instauração do processo. para proferir decisão final.

CAPíTULO IV

DA CI~NCIA E TECNOLOGIA

Art. 246 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científiCO. a autonomia e a
capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica básica.

Art. 247 - O mercado Interno deverá ser orientado de modo a viabilizar o desenvolvimento
sóclo-econõmlco, o bem-estar da população e a capacitação e autonomia tecnológica e cultural da
Nação..

Parágrafo único - As entidades da administração direta e indireta. Que Integram o Poder
Público, privilegiarão a capacitação científica e tecnológica nacional como critérios para a rea
lIzação de compras, Q acesso ao mercado brasileirO e a concessão de incentivos, assim como utili
zarão, em igualdade de condições, preferencialmente. na forma ~a lei, bens e serviços ofertadOS
por empresas nacionais.

Art. 248 ~'Em setores nos quais a tecnologia de ponta seja fator determinante de prOdu
ção. serão consideradas nacionais em~resas que, além de atenderem aos requisitos definidos no ar
tigo 192, estiv~rem sujeitas ao controle tecnológico naci9nal em caráter permanente. exclUSIVO e
Incondicional.

Parágrafo único· É considerado controle tecnológico nacíonal O exercícIO, de direito e
de fato, do poder decisório para desenvolver. gerar, adquirir e ~bsorver a tecnolOgia de prOduto e
de processo de produção.

CAPíTULO V

DA COMUNICAÇÃO

Art. 249 - É assegurada aos meios de comunicação ampla liberdade. nos termos da 1.1.
§ lQ - É vedada tOda censura de natureza polltica e IdeológIca. A leI criará os instru

mentos necessários para defender a pessoa:
I - da exIbição e veiculação de programas e mensagens comerciais, do rádio e da televi

são, que utilizem temas ou Imagens que atentem contra a moral. os bons costumes, e incitem á vio·
lência;

II - da propaganda comercial de bens e serviços que possam ser nocivos à saúde.
§ 2Q - Os meios de comunIcação não podem, direta ou Indiretamente, ser objeto de monopó

lio ou oligopólio, pÚblico ou privado.
§ 3~- A publicação de veiculo impresso de comunicação não depende de licença de

autoridade.
§ 4Q - É assegurada a prestação de serviços de transmissão de informações por entidades

de direito privado, através de rede pública.
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Art. 250 - As emissoras de rádio e televisão promoverão o desenvolvimento integral da
pessoa e da sociedade, ObservadOS os seguintes princípios:

I - preferência as finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
11 - promoção da cultura nacional e da regional, e preferência a regionalização da produ

çlo cultural e artística:
111 - complementarledade dos sistemas público, privado e estatal;
Art. 251 - A propriedade das empresas jornalísticas e de radiodifusão é privativa de bra

sileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos Quais caberá a responsabilidade principal
pela sua administração e orientação intelectual.

§ la - É vedada a participação acionária de pessoas jurídícas no capital social de empre
sas jornallstlca ou de radiofusão, exceto a de partidos pollticos e de sociedades de capital ex
clusivamente nacional.

§ 2a - A participação referida no parágrafo anterior, Que só se efetivará através de a~
ÇÕ8S sem direito a voto e não conversíveis, não poderá exceder a trinta por cento dO capital
social.

Art. 252 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autoriza
ç~o para o serviço de rádiodlfusão sonora e de· sons e imagens.

§ la - Compete ao Congresso Nacional apreciar o ato. em regime de urgência, a partir de
sua publicação, no prazo do § 4a do artigo 74.

§ 2a - A não renovação da concessão ou permiSsão dependerá da manifestação expressa da
maioria absoluta do Congresso Nacional.

§ 3a - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo depende de de
cisão judicial.

§ 4a - O prazo da concessão e da permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e
de quinze anos para as emissoras de televisão.

Art. 253 - Para. os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional Instituirá.
na forma da lei, como seu órgão auxiliar, o Conselho Nacional de Comunicação, com participação
paritária de representantes indicados pelo Poder legislativo e pelo Poder Executivo.

Art. 254 - A lei incentivará medidas que levem á adaptação progressiva do rádio e da te
levisão, a fim de permitir que as pessoas portadoras de deficiência sensorial tenham acesso á in
formação e à comunicação.

CAP,íTUlO VI

DO MEIO AMBIENTE

efetividade do direito referido neste artigo, incumbe ao Poder

Art. 255 - Todos têm direito ao equilibrio ecológico do
do povo e essencial á sadia Qualidade de vida, impondo-se ao Poder
ver de preservá-lo e defendê-lo.

§ la - Para assegurar a
PúbliCO:

meio ambiente, bem de uso comum
Público e á coletividade o de-

I - prese~var e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas.

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrlmOnio genético dO País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesQuísa e manipulação de materIal genético;

111 - definir, em todas as unidades da Federação. espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, vedada Qualquer utilização que comprometa a integridade dos a
tributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir para instalação de obras ou atividade potencialmente causadoras de signifíca
tlva degradação do melo ambiente, estudo prévio de Impacto ambiental, a Que se dará publicidade:

V - controlar a prOdução, comercialização e emprego de técnicas, mêtodos e sucstánclas
que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de vida:

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;
VII - proteger a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas Que as coloque~

soc risco de extinção ou su~metam os animais à crueldade.
§ 2a - Aquele Que explorar recursos minerais, fica oCrigado a recuperar o ambIente degra

dado, de acordo com solução técnica descrita no estudo de impacto ambiental, aprovada antes 00 i
nicio oa exploração.

§ 3a - As condutas e atividades consideradas Illcltas, lesivas ao melo ambIente, sujeita
rão os Infratores, pessoas flslcas ou jurldlcas, ás sanções penaiS e administrativas, Independen
temente da obrigação de reparar os danos causados. aplicando-se, relativamente aos crimes contra o
meio-ambiente, o disposto no artigo 194, § 4 a • desta Constitulçào. •

§ 4a - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal ~ a Zona Cos
teira sào patrimônio nacional e sua utilização far-se-á dentro de condições que assegurem a con
servação de seus recursos naturais e de seu meio ambiente.

~ § 5a - As terras gevolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são Indisponlveis.

CAPfTUlO VII

DA FAMflIA. DA CRIANÇA, 00 ADOLESCENTE e DO IDOSO

Art. 256 - A famllla tem especial proteção do Estado.
§ la - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso terá

efeito civil, nos termos da lei.
§ 2a - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde Que haja previa

separaç~o judicial por mais de um ano, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.
§ 3a - A lei náo limitará o número das dissoluções do vínculo conjugal ou do casamento.
§ 4a - É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de

seus filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva por parte do POder
Público e de entidades privadas.

§ 5a - O Estado assegurará a assistência à famílía na pessoa dos membros Que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações.

Art. 257 - E dever da famllia, da sociedade e do Estado assegurar á criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito á vida, à saúde. á alimentação, á educaç~o, ao lazer. á
profissionalização, á cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e á convivencia familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploraç~o,
violência, crueldade e opressão.

§ la - O Estado promoverá, conjuntamente com entidades não governamentais, programas de
assistência integral á saúde da criança e do adolescente, obedecendo aos seguintes princípios:

I • o maior percentual dos recursos públicos destinados á saúde será aplicado na assis·
t'ncia de saúde materno-infantil;

11 • serão criados programas de prevenção e atendimento especializadO aos portadores de
deficiência flslca, sensorial ou mental, bem como de integração do adolescente portador de defi
ciência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência. e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e de obstáculos arquitetõnicos.

§ 2a - Do direito da criança e do adolescente á educação constará:
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I - a obrigatoriedade, por parte do Estado, de oferta de educação especializada e gratui

ta, a todas as famlllas que o desejarem, em Instituições como creches e pré-escolas às crianças de
zero a seis anos;

11 - o ensino fundamental universal. obrigatório e gratuito;
111 - percentuais m\nimos de recursos. para a educação pré-escolar. na forma da lel:
IV - a participação da sociedade no controle e na execução da polltlca educacional em to

dos'Os nlveis. atr3vés de organismos coletivos por lei especial.
§ 3Q - o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - Idade minima de quatorze anos para admissão ao trabalho. observado o disposto no ar

tigo 611 § 2Q :
11 - garantia de direitos previdenciários é trabalhistas e de Isonomia salarial Quando o

adolescente realize trabalho equivalente a09do adulto:
111 - garantia de acesso á escola ao trabalhador adolescente;
IV - proteção contra abuso, violência e exploração sexuais:
V - garantia de Instrução contraditória e de ampla defesa. com todos os meios e recursos

a ela Inerentes, â criança e ao adolescente a quem se atribua autoria de Infração penal:
VI - obediência aos prlncipios de brevid~de, excepcionalidade e respeito à condição pecu

liar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade
decorrente de infração penal:

VI~ - acolhimento, sob a forma de guarda. de criança ou adolescente 6rfão ou abandonado.
estlmu:ado pel~ Poder Público, com assistência juridica. incentivos fiscaiS e subsldlos, na forma
da lei:

VIrI - programas
dente de droga.

§ 4Q - Â adOção será assistida pelo Poder Público. na forma da lei, Que também
estabelecerá C~Sb5 ê condições de adoção por parte de estrangeiros.

§ 5Q -.05 filhos, Independentemente da condição de nascimento, Inclusive os adotivos. têm
Iguais direl~o~ ~·qualificações•

.§ 6Q - No atendImento dos direitos da crIança e do adolescente, levar-se-á em considera
ç:io o (lISpost.:l no tuctso I do artigo 232, além de assegurada a participação da comunidade .

.Art. 258 - Os pais têm o direito, o dever e a obrigação de manter e educar os filhOS me
nores. e de amparar os enfermos de qualquer idade: e os fIlhos maiores têm o dever de auxiliar os
cais e a oDrlgação de o fazer na velhice. carência ou enfermidade destes.

Art. 259 - São penalmente Inimputáveis os menores de dezoito anos. sujeitos às normas da
legislação especial.

Art. 260 - O Estado e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas idosas, mediante po
líticas e programas que assegurem sua participaçdo na comunidade e defendam sua dignidade. saúde e
bem-estar.

ParágrafO único - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em
seus pr6prios lares. garantido o transporte urbano gratuito aos maiores de sessenta e cinco anos.

CAPíTULO VII I

DOS íNDIOS

Art. 261 - São reconhecidos aos Indios seus direitos originários sobre as terras de posse
lmemorlal onde se acham permanentemente localizados, sua organização social. seus usos. costumes,
línguas. crenças e tradições, competindo á União a proteção desses bens.

o § lQ - Os atos que envolvam Interesses das comunidades indlgenas terão a particIpação o·
brlgat6ria de órgão federal próprio e do Ministério Público. sob pena de nulidade.

§ ~~ - A exploração das riquezas minerais em terras Indlgenas só pOde ser efetivada com
autorização ,dO Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e obriga à destinação de per
centual sobre os resultados da lavra em beneficio das comunidades Indlgenas e do meio-ambiente. na
forma da- lei.

Art. 262 - As terras de posse imemorial dos índios são destinadas à sua posse permanente.
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo. dos recursos fluviais e de todas
as utilidades nelas existentes.

§ lQ - São terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os Indlos,
aquelas destinadas â sua haDltação efetiva, ás suas atividades produtivas e as necessárias à sua
creservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2Q - As terras referidas no parágrafo anterior são bens Inalienáveis e lmprescrltlvels
da União. cabendo a esta demarcá-las.

§ 311 - Fica vedada a remoção dos grupos Indlgenas de suas terras. salvo nos casos de epi
demia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional. ficanao ga
rantido o seu retorno quando o risco estiver eliminadO.

Art. 263 - Os Indlos. suas comunidades e organizações são partes legitimas para ingressar
em juizO em defesa dos interesses e direitos Indlgenas .

. Art. 264 - Os 'direitos previstos neste capItulo não se aplicam aos Indlos com elevadO
est~glO de aculturação, que mantenham uma convivência constante cóm a sociedade nacional e Que não
haDI~em terras \r.dlgenas.

TíTULO IX

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Art. la - O Presidente da Repübllca e o Presidente dO Supremo Tribunal .•reaeral prestarão.
em sessão solene do Congresso NacIonal, na data de sua promuIgaçfo. o compromisso de manter. ae
fender e cumprir esta Constituição.-Art. 2Q - As disposições referentes ao sistema de governo entrarão em vigor em 15 de mar-
ço de 1988 e não serão passlvels de emenda em um prazo de cinco anos.

Parágrafo único - Nessa mesma data, o Presidente da República nomeará o Prlmeiro
Ministro. ODservando-se os procedtme~tos constantes dos artigos 96 e seguintes.

Art. 3Q - É criada uma Comissão de Transição com a finalidade de propor ao Congresso Na
cional e ao Presidente da ~epública as medidas legislativas e administrativas necessarias à orga
nlzaç~o institucional ·estaDelecida nesta Constituição. sem prejuizo das iniciativas de represen
tantes aos três Poderes, na esfera de sua competênCIa.

§ 111 - A Comissão de Transição compor-se-á de nove membros. sendo três indicados pelo
Preslde~te da República, três pelo Presidente da Cãmara Federal e três pelo Presidente dO Senado
da República, todos com resp~ctivos suplentes.

§ 20 - A Comissão de Transição será instalada no prazo de trinta dias a contar da promul
gação desta ConstitUiÇão.
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Art. ,a - A elelç~o de que trata o artigo 87 da ConstituiÇão realizar-se-~ em 15 de no

veMbro de 1990. '

Parágrafo único - As convenções partidárias para escolha do candidato ã Presidência da
República reallzar-se-~o no perlodo compreendido entre 25 de julho e 7 de agosto do mesmo ano.

Art. 5a - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1991.

S la - Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de
1986, terminarão no dia 15 de março de 1991.

S 2a - Os mandatos dos atuais Prefeitos. Vice-Prefeitos e Veréadores. eleitos em 15 de
novembro de 1982. e dos Prefeitos, VIce-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novemoro de 1985,
termlnar~o no dia la de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.

Art. ea - E concedida anistia a todos que. no per lodo de 18 de setembro de i946 até a
data da promulgação desta Constituição. foram atingidos. em decorrência de motivação exclusivamen
te polltlca, por atos de exceção. institucionais ou complementares e aos que foram abrangidos pelo
Decreto-Legislativo na 18, de 15 de dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto-lei na
864. de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na inatividade. ao cargo, emprego, posto
OU graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de perma
nencla em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes e respeitadas as caracterlstlcas e
peculiaridades próprias das, carreiras dOS servidores públicos civis e militares. observacos os
respectivo~ regl,mes ~.uridicos ..

P'arâgrafo útÍ1,co - O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a
partir da promulgação da presente ConstituiÇão, vedada a remuneração de qualquer especie em
caráter retroat Ivo ..•

Art. 7a - 05 que foram, por motivos exclusivamente pollticos. cassados ou tiveram seus
direitos p011ticos suspensos a partir de 15 de jUlhO de 1969 a 31 de dezembro de 1969, por ato co
entlo Presidente da Repúbllca, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento ce
todos os direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem ter sido os
mesmos eivados de vicio grave.

Parágrafo único - O Supremo Tribunal Federal diligenciará no sentido de que o r'econheci
menta previsto neste artigo se efetive no prazo de cento e vinte Oias a contar da data do pedidO
do interessado.

Art. 8a - Aos que, por força de Atos Irstitucionais, tenham exercido, gratuitamente. man
dato eletivo de Vereador, ser-lhes-ão computados para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os referidos períodos.

Art. ga - As Assembléias Legislativas, co~ poderes constituintes. elaCOrarão, no prazo ce
até seis mese~, a Constituição do Estado, observados os princlpios desta.

S la - Dentro de cinco dias da promulgação desta Constitulcão, as Assembléias LegislatI
vas elegerio, na forma de seu regimento interno, a Mesa que dirigirá 05 trabalhos constituintes.

S 2a - Promulgada a Constituição dO Estado. caberá à C~mara Municipal, no segundo semes
tre de 1989, votar a Lei DrgAnlca respectiva, em cals turnos de discussão e votação, respeitaCo o
dIsposto nesta Constituição e na ConstituiÇão E~tadual.

Art. 10 ~,As leis complementares, previstas nesta ConstituiÇão e as leis que a ela ceve
~ão se adaptar. serão elabOradas até o final da atual legislatura.

Art. 11 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias. sujeito este prazo a prorro
gação por lei, a contar da data da promulgação cesta Constituição. todos os dispositivos legais
Que atribuam ou deleguem a órgãos do Pocer Executivo, competência assinalada por esta Constituição
ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:

I - ação normativa:

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.

Art. 12 - A composição i,nicial do Supe'rior Tribunal de Justiça far-se-á:

I - pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos;

II - pela nomeação dos Ministros que sejam necessários para completar o número estabele
cido na lei complemen~ar. na forma determinada nesta Constituição.

S lQ - Para os efeitos do disposto nesta ConstituiÇão. os atuais Ministros do Tribunal
Federal de Recursos serão considerados pertencentes à classe de que provieram. quando de sua
nomeação.

S 2Q - O Superior Tribunal de Justiça será instal~do sob a Presidência do Supr~mo·Tribu
nal Federal.

I 3a - Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça. o Supremo Tribunal. Federal
exerceri as atribuições e competência definidas na ordem constitucional precedente.

S 4Q -"Instalado o Tribunal, os Ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos
tornar-se-ão, automaticamente. Ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 13 - São criados. devendo ser instalacos no prazo de sel~:meses, a contar da promul
;ação desta Constituição, Tribunais Regionais Federais com sede nas capitais de Estados a serem
definidos em lei complementar.

I lQ~- Até que se criem e se instalem os Tribunais Regionais Federais, e observadO o dis
posto no I 3~'do artigo anterior, o Tribunal Federal de Recursos e, posteriormente, o Superior
Tribunal de Justiça exercerão a competência àqueles atribulda, competindo-lhes, ainda, promover
lhes a Instalação e elaborar as listas trlplices dos candidatos à composição inicial.

S 2a - Fica vedado, a partir da promulgação desta Constituiç~o, o provimento de vagas de
Ministros do Tribunal Federal de Recursos.

Art. 14 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público Federal e
ca Procuradoria-Geral da União. o Ministério Público Federal. a Procuradoria da Fazenda Nacional,
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as Consultorias Juridlcas dos Ministérios e as Procuradorias de autarquias federais com represen
taç~o pr6prla continuarão a exercer as suas atuaIs atIvidades dentrq da área de suas respectivas
atrlbulçOes.

§ 19 - O Poder Executivo. no prazo de cento e vinte dlas. encaminhará ao Cong~esso Naclo-'
nal o projeto de lei complementar dispondo sobra a estrutura e o funclonamento da Procuradorla
Geral da União.

§ 2D - Aos atuaIs Procuradores da República fIca assegurada a opção, de form~

Irretratável. entre as carreiras do MInIstério Público federal e da Procuradoria Geral da Unlão.

§ 3D - Os atuals assistentes jurldlcos da União. os Procuradores e advogados de oficio
junto ao Tribunal Marltlmo. os Procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores ou advogados das
autarqulas federais passam a Integrar. em caráter efetivo. a carreira de Procurador da UnIão.

§ 4g - Os órgãos consultivos e judIciaIs da União atualmente existentes Serão absorvidOS
pela Procuradorla-Ge~al'daUnIão. que terá setor próprio. Integrado pelo atual órgão jur\dlco dO
.Inlstérlo da Faiénda. Incumo1do da cobrança de crédito trIbutário e das causas referentes á maté
rIa fiscal.

Art. 15 - Os atuaIs Integrantes do Quadro suplementar dos MInIstérIos PúblIcos dO Traba
lho e MIlItar. que tenham adquIrIdO estabilidade nussas funções, serão aproveItadOS em cargo dO
quadro da respectIva carreira.

Art. 16 - Na legIslação Que criar a JustIça de Paz, na forma prevIsta no parágrafo 2Q dO
artIgo 115 desta ConstItuIção, os Estados e O DIstrito federal dIsporão sobre a sItuação dos atu
aIs Juizes de Paz, conferindo-lhes dIreItos e atrIbuIções equivalentes aos dos novos tItulares.

"t. 17 - Serão estatIzadas as serventIas dO foro judIcial. assim defInIdas por leI, res
peitados os dIreItos de seus atuais tItulares.

Art. 18 - Não se aplIca ás eleIções previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no
artigo 15 desta Constituição.

Art. 19 - ~ assegurada a IrredutIbIlidade do número atual de representantes dos Estados.
co DIstrIto federal e dos Territórios. nos cálculos efetuados de acordo com u artigo 52, § 2Q des
ta ConstItUiÇão.

Art. 20 - Até que sejam fixadas em leI complementar, as allQuotas máxImas do Imposto so
bre vendas de combustlvels IIQuldos e gasosos a varejo. a que se refere o IncIso I do § 5Q do ar
tIgo 178. não excederão três por cento.

Art. 21 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor em 19 de
janeiro de 1989, vIgorando o atual Sistema TrIbutárIo até 31 de dezembro de 1988, InclusIve.

§ Ig - O disposto neste artIgo não se aplIca:

I - aos artigos 168 e 169, aos Incisos I. 11 e IV do artIgo 170, ao IncIso I do artIgo
177 e ao IncIso 111 do artigo 178 que entrarão em vIgor a partIr da promulgação desta ConstItuI
ção;

11 - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e dO DistrIto Federal e ao
Fundo de ParticIpação dos MunlclploS. que observarão as seguIntes determinações:

a) a partir da promulgação desta ConstituIção, apllcar-se-ão, respectIvamente. os percen
tuaIs de dezoito por cento e de vInte por cento. calculados sobre o prOduto da arrecadação dOS 'Im
postos referIdos nos IncIsos 111 e IV dO artIgo 175. mantIdos os atuaIs crItérios de ra,elo até a
entrada em vigor da leI complementar a que se refere o artIgo 183. Inciso 11;

b) o percentual relativo ao Fundo de ParticIpação dos Estados e do DIstrIto federal será
elevado de um ponto percentual no exerci cIo fInanceiro de 1989 e. a partIr de 1990. Inclusive. a
razão de melo ponto percentual- por exerci cio. até 1992. Inclusive. atingindo o percentual estabe
lecido na allnea "a" do IncIso I do artigo 181. em 1993;

c) o percentual relatIvo ao Fundo de PartIcipação dos Munlclplos, a partIr de 198~. In
clusIve, será elevado à razão.de meio ponto percentual por exercicio financeiro. até QU~ seja a
tIngIdo o percentual estabelecido na allnea "b" dO Inciso I. do artIgo 181.

§ 2g - A partir da data de promulgação desta ConstItuição. a União. os Estados, o DistrI
to Federal e os Munlclpios edItarão as leIs necessárias à aplIcação do SIstema TributárIo
Nacional.

§ 3g - As leIs edItadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de·dezembro de 1966.
entrarão em vigor no dIa 19 de janeIro de 1989, com efeito ImedIato.

Art. 22 - O cumprimento do diSposto no parágrafo sg do artigo 186 será feito Ce forw<
progressiva no prazo de até dez anos, com base no crescImento real da d~spesa de custeio e de In
vestImentos, dIstribuIndo-se entre as regIões macroeconômicas de forma proporcIonal à população, a
partir da sitUação vérlflcada no bIênio de 1986 a 1987.

Parágrafo únIco - Para aplIcação dos cr1tér10s de Que trata este artigo excluem-se. das
despesas totaIs. as relatIvas:

I - aos projetos considerados prIoritárIos no plano plurIanual:

11 - ã segurança e defesa naCional;

111 - ã manute~ção dos órgãos federais sedIados nO Distrito Federal:

IV - ao Congresso NacIonal. ao TrIbunal de Constas da União e ao Poder JudIcIárIo;

V - ao serviço da dIvida da admInistração dIreta e Indireta da UnIão. Inclusive fundações
Instltuldas e mantidas pelo Poder Publico federal.

Art, 23 - Até a entrada em vIgor da lei complementar a que se refere o § 7Q do artigo 186
sera~ obedecidas as seguintes normas:

I - o projeto do plano plurianual, com vIgência até o fInal do prImeiro exerclcl0 flna~

celro do mandato presidencial subseqüente. sera encaminhado até quatro meses antes dO encerramento
co prImeiro exerclcio fInanceIro e devolvIdo para sanção até o encerramento da sessão legIslatiVa;
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11 - o projeto da lei de dIretrIzes orçamentárIas será encamInhado até oIto meses e melo
antes dO eQGerramento dO exercI elo fInanceIro e devolvIdO para sanção até o encerramento dO prI
meIro perlodo da sessão legIslativa;

111 - o projeto referente aos orçamentos da UnIão será encamInhado até quatro meses antes
do encerram~o dO exerclclo fInanceIro e devolvIdo para sanção até o encerramento da sessão
legIslativa.

Art. 24 - Os fundos exIstentes na data da promulgação desta ConstituIção, excetuadOS os
resultantes de Isenções fl~cais e que passem a Integrar o patrImónIo prIvado:

I - integrar-se-ão nos orçamentos da UnIão, salvo no caso em que os interesses da defesa
nacIonal aconselharem dIferentemente,

11 - extlngulr-se-ão, automatIcamente, se não forem ratificados pelo Congresso NacIonal
no prazo de doIs anos.

Art. 25 - Até a promulgação da lei complementar referida no artIgo 190, a União, os Esta
dos, o DistrIto Federal e os MunlclploS não poderão despender com pessoal mais do que sessenta e
cInco por cento dO valor das resRectlvas receItas correntes.

Parágrafo único - A União, os Estados, o DistrIto Federal e os Municlpios, cuja despesa
de pessoal exceda ao limIte prevIsto no 'caput' deverão, no prazo de cinco anos, contados da data
da promulgação da ConstItuIção, atingir o lImite previsto, reduzindo o percentual excedente á base
de um quinto ~ cada an~. .

Art. 26 - Os: recursos públicOS dest~nados a operações de crédito de fomento serão trans
ferIdos, no prazo.de noventa dIas, pelo Banco Central dO Brasil para o Tesouro Nacional, que
estabelecerá a forma de sua aplIcação.

Parágrafo único - Em Igual ~erlodo, o Banco Central do Brasil transferIrá para o Tesouro
Nacional as atIvidades que a este são afetas.

Art. 27 - Até que sejam fIxadas as condições a que se refere o artIgo 221, Inciso 11. s~o

vedados:

I - a Instalação, no PaIs, de novas agências de Instituições financeiras domiciliadas no
exterior;

11 - o aumento do percentual de particIpação, no capItal de Instituições fInanceIras com
seda no PaIs, de pessoas flslcas ou jurldlcas residentes ou domIciliadas no exterior.

Parágrafo único - A vedação a que se refere este artIgo não se aplica ás autorizações re
SUltantes de acordos InternacIonais, de reciprocIdade. ou de interesse do Governo brasileIro.

Art. 28 - Até o inIcio da vigência do Código de FInanças Públicas, o Poder ExecutIvo Fe
deral regulará a matéria prevista no parágrafo 3g do artIgo 185.

Art. 29 - No prazo de seis meses, contado da data da promulgação desta Constituição, O
Tribunal de Contas da UnIão promoverá auditoria das operações fInanceiras realIzadas em moeda es~
trangelra, pela adminIstração públIca dIreta e Indireta, notadamente quanto ã divida externa, en
caminhando o resultado à ComIssão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal.

Parágrafo únIco - Havendo irregularidade, o Tribunal de Contas da Untão encamInhará o
processo ~o MInIstérIo PúblIco Federal que proporá, no prazo de sessenta dias, a ação cablvel.

Art. 30 - Fica assegurado como direito adquirido o exerclcio de dois cargos ou empregos
privatIvos de médIco Que vInham sendo exercidos por médico cIvil ou médico militar na adminIstra
ção pública dIreta ou IndIreta.

Art. 31 - Ao Civil, ex-combatente da Segunda Guerra MundIal, que tenha partIcIpado efeti
vamente em operações bélIcas da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha de Guerra, da Força
Aérea BrasileIra, da Marinha Mercante ou de Forças do Exército, são assegurados os seguintes
direitos:

I - estabIlIdade, se funcIonárIo públIco;

11 - aproveItamento no serviço pÚblIco, sem a exIgêncIa de concurso;

111 - aposentadoria co~ proventos integraIs, correspondentes á remuneração percebIda, aos
vinte e cInco anos de servIço, se servidor públICO da admInistração dIreta ou Indireta ou contrI
buInte da prevIdêncIa socIal;

IV - pagamento de pensão, na forma que a leI dIspuser, quando da morte dO ex-combatente;

V - assistência médica, hospitalar e educacional, nos casos de carência de recursos.

Art. 32 - Os seringueiros, chamados "Soldados da Borracha', trabalhadores recrutados nos
termos do Decreto-leI ng 5.B13, de 14 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-lei ng 9.BB2,
de 16 de setembro de 1946, receberão pensão mensal vltal\cla no valor de três salárIos mlnlmos.

Parágrafo únIco - A concessão do presente beneficIo se fará conforme ial complementar de
iniciativa do Poder ExecutiVO no prazo de' cento e cInqüenta dias após a promulgação desta
ConstItuição.

/

Art. 33 - Os vencimentos, remunerações, quaisquer vantagens e adIcionaIs, que estejam
sendO percebidos em desacordo com esta ConstItuição, serão, na data de sua promulgação, ImedIata
mente reduzidos aos limites nela determinados, não se admitindo invocação de dIreIto adquirido ou
percepção do excesso a qualquer titulo.

Art. 3A - Aos seguradOS da Previdência Social urbana, quanto aos beneficios prevIstos na
~el nD 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legIslação subseqüente: e aos segurados da PrevIdência
Social rural, Quanto á Lei Complementar n~ 11, de 25 de maio de 197i, com as alterações contidas
na ~el Complementar ng 16, de 30 de outubro de 1973, é assegurado, reciprocamente, o cOmputo do
t,mpo de servIço prestado na condição de trabalhador rural e urbano.

Art. 35 - O Poder Público reformulará, em todos os nlvels, o ensino da histórIa do Bra
Sil, com o objetivo de contemplar com Igualdade a contribuIção das diferentes etnias para a forma
çlo multlcultural e plurlétnlca dO povo brasIleiro.
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Parágrafo úniCO - A lei disporá sobre a fixação de datas comemoratlvas de alta slgnlflca
ção para os dlferentes segmentos étnlcos nacionais.

Art. 36 - Flca declarada a proprledade deflnltiva das terras ocupadas pelas comunidades
negras remanescentes dos quilombos. devendo o Estado emitir-lhes os titulos respectivos. Ficam
tombadas essas terras bem como todos os documentos referentes à história dos quilombos no Brasil.

Art. 37 - Quando tal providência não houver s1do efetlvada anterlormente. a União
demarcará as terras ocupadas pelos indios. devendo o processo estar concluldo no prazo de cinco
anos, contadOS da promulgação desta ConstituiÇão.

Art. 38 - Ficam excluldas do monopólio estabelecido pelo artlgo 199. inciso 11. desta
Constituição. as refinarias em funcionamento no Pais. amparadas pelo artigo 43. da Lei nQ 2.004,
de 3 de outubro de 1954, nas condições estabelecidas pelo artigo 45 da mesma lei.

Art. 39 - Lei Agricola. a ser promulgada no prazo de um ano. criará órgão planejador per
manente da politica agricola e disporá sobre os objetiVOS e instrumentos da polltlca agrícola a
pllcados à regularização das safras. sua comercialização e sua destinação ao abastecimento e mer
cado externo. a saber:

I - preços de garantla;

11 - crédIto rural e agroIndustrial;

111 - seguro rural;

IV - trlbutação;

v - estoques reguladores;

VI - armazenagem e transporte;

VII - regulação do mercado e comércio exterior:

VIII - apolo ao cooperativIsmo e associativismo;

IX - peSQUIsa. experlmentação. assistência técnIca e extensão rural;

X - eletrlficação rural;

XI - estImulo e regulamentação do setor pesqueIro através de CódIgo especifIco;

XII - conservação do solo;

XIII - estimulo e apolo à Irrigação.

Art. 40 - A transferência aos Municlplos da competência sobre os serviços e atividades
descritos nos incisos V e VI do artigo 36 e I dO artigo 232 deverá obedecer ao plano elaborado.
conjuntamente. pelos Municlpios e pelas agêncIas estaduais e federais hoje responsáveIS pelas
mesmas. O plano deve prever a forma de transferência de recursos humanos, financeiros e materiais
~s administrações municipais num prazo máximo de cinco anos.

§ lQ - Durante o perlodo de transferência de responsabilldades, previsto nos planos fede
rais e estaduais. o governo municipal que assim o desejar poderá estabelecer convênio com o gover
no estadual e a União para o desempenho conjunto dos serviços e atlvidades a serem transferioos.

§ 2g - A transferência de serviços e atiVidades compreenderá a incorporação. ao patrimO
nlo municipal. dos bens e instalações respectivos e se dará no prazo máximo de clnco anos. durante
o qual a Unlão ou o Estado não poderão allená-los, dar-lhes outra destlnação ou descuidar de sua
conservação.

Art. 41 - Será permltldo aos Estados manterem consultorlas jurldlcas separadas de suas
Procuradorlas-Gerals. desde Que. à data da promulgacão desta ConstltulÇão, tenham órgãos dlstlntos
para as referldas funções.

Art. 42 - Até Que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, trinta por cento dO
orçamento da Seguridade Social, exclusive seguro-desemprego. será destinado ao setor de saúde.

Art. 43 - A exigência do prazo de exerclcl0 efetlvo na judlcatura, de que trata o artlgo
109, lnclso V, não se ap11ca aos atuais integrantes da maglstratura.

Art. 44 - Os atuais Deputados Federais e Estaduals. que foram eleitos Vlce-Prefeltos, se
convocados a exercerem as funções de Prefelto, não perderão o·mandato parlamentar.

Art. 45 - A União repassará ou compensará aos Estados o valor aplicado por estes em rodo
vlas federais, construI das mediante convênl0.

Art. 46 - F1ca revogado o Decreto-Lel nQ 1.164. de lQ de abrll de 1971 e as terras de Que
trata reverterão, imediatamente, ao patrlmônio dos Estados do Qual ~oram excluldas.

Art. 47 - o Poder Públlco destlnará recursos e desenvolverá esforços com a mObl1lzação de
tOdOS os setores atlvo~ organizados da sociedade brasllelra para garantlr a ellmlnação dO analfa
betlsmo e a universalização do ensino fundamental.

Art. 48 - ~ mantlda a Zona Franca de Manaus, com as suas caracterlstlcas de área de l1vre
comércl0 de exportação e 1mportação e de lncentlvos flscals. sendo desnecessárl0 Qualquer ato ad
mInistrativo ou legislatlvo para ~rorrogações.

§ ,g - Ficam assegurados. em todos os seus termos, os incentlvos flscals concedldos ã
Zona Franc~ de Manaus.

§ ~g - As Quotas, em moeda estrangeira. para efeitos de Importações a serem efetuadas na
Zona Franca .de Manaus. serão automatlcamente 11beradas no lnlcl0 do exercicl0 de cada ano e em va
lor nunca lnferlor ao do exercício anterlor, lndependentemente de quaisquer atos prévlos.

§ 3Q - Somente por le1 fede,'al pOderá ser modlflcada a polltlca lndustrlal Que disclpllna
a aprovação de projetos na Zona Franca de Manaus.
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Art. 49 - Fica extinto o Instituto da enfiteuse em Imóveis urbanos sendo facultada. aos
foreiros a remissão dos Imóveis exlstenteõ, mediante aquisição dO domlnlo direto, na conformidade
dO ~e dispuserem os respectivos contratos.

§ IR - Aplica-se subsidiariamente o que dispõe a legislação especial qOS imóveis da Un
110, quandO não existir cláusula contratual.

§ 2g - Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de ou
tra modalidade de contrato.

S 3g - A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos,
situados na faixa de segurança de cem metros de largura, a partir da orla marltlma.

§ 4g - Extinta a enfiteuse, o antigo titular do domlnlo direto deverá, no prazo de noven
ta dias, sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de lm6vels competente toda a
documentação a ela relativa.

Ar~. 50 - O Poder Executivo Federal adotará as providências necessárias ao exerclcio da
policia fiscal visando a prevenir e reprimir os delitos fiscais, bem como a participar da repres
são ao tráfico Illclto de armas, entorpecentes e drogas afins. na zona aduaneira dos portos, aero
cortos e fronteiras. assim como a prevenir e reprimir os delitos fiscais, Inclusive os de contra
banco e descaminho, em tOdO territ6rlo nacional.

Art. 51 - O disposto no Inciso IV do parágrafo IR do artigo 255 não se aplica às obras e
atividades em'curso na data de promulgação desta Constituição.

Art. 52 - Nos doze meses seguintes ao da promulgação desta Constitulção. o Poder Legisla
tivo da União, dos Estados e dos Munlclplos reavallará todos os incentivos fiscais de natureza se
torial, ora em vigor, para confirmá-los expressamente por lei.

S 19 - Conslderar-se-ão revogados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao fim do pra
ZO da avaliação os Incentivos que não forem confirmados.

§ 2R - A revogação n~o prejudicará os direitos que, àquela data, já tiverem sido adquiri
dos em relação a Incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.

§ SR - Os. incentivos concedidos pur convênio entre Estados, celebrados nos termos dO ar
tigo 23, parágrafo eg, da Constituição de 1967. com a redação da Emenda ng I de 1969, também deve
rão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos do presente artigo.

Art. 53 - As entidades educacionais a que se refere o arti~o 240, bem como as fundações
de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei e que preencham os requisitos dos
IncisoS I e 11 do referido artigo e que, nos últimos três anos tenham recebido recursos PÚblicos.
POderão continuar a recebê-los, a menos que a lei de que trata o mesmo artigo lhes venha a estabe
lecer vecação.

Art. 54 - Até ulterior diSpOsição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das
atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do Imposto territorial rural, pelo
mesmo 6rgão arrecadador.

Art. 55 - A fiscalização financeira. orçamentária. operacional e patrimonial
Federal. enquanto não for Instalada a Câmara Legislativa. será exercida pelo Senado da
mediante controle externo, com o auxilio do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
disposto no artigo ao desta Constituição.

Art. 56 - Fica vedada, a partir da promulgação desta Constituição, a criação de Conselhos
oU Tribunais de Contas municipais.

Art. 57 - Não será admitida a participação de servidores públicos no produto da arrecada
ção de tributos e multas.

Art. 58 - Ficam extintos 05 efeitos jurldlcos de qualquer ato legislativo ou administra
tivo, lavrado há menos de um ano da promulgação desta Constituição, que tenha por vbjeto a estabi
lidade de servidor da administração direta ou Indireta, Inclusive das fundações Instituídas e man
tidas pelo Poder Público. admitido sem concurso público.

Art. 59 - Os atuais ocupantes de cargos públiCOS, cuja Investidura tenha decorrido de lei
federal, estadual ou municipal, na forma prevista na parte final do § 19 do artigo 97 da Emenda
Constitucional ng I, de 17 de outubro de 1969, ficam efetivados nos respectivos cargos e estacill
zados, desde que contem cinco ou mais anos de serviço.

Art. 60 - Ficam convalidados. para todos os efeitos. os atos de provimento e de aposenta
doria, em cargos públicos efetivos da administração direta ou autárquica, federal. estadual e mu
nicipal, baixados de acordo com lei anterior à data da promulgação desta Constituição, cujos titu
lares os exerçam ou tenham exercido por mais de cinco anos.

Art. 61 - São estáveis os atuais servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Munlclplos que, â data da promulgação desta Constituição, contem, pelo menos, Clnco anos de
serviço na administração direta ou Indireta, InclusIve em fundações lnstltuldas e mantidas pelo
POder Público.

§ 19 - Os servidores de que trata este artigo, na hlp6tese de se encontrarem ocupando
cargos vagos. serão neles efetivados.

§ 2g - O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de confiança. nem aos que a lei
declare de livre nomeação e demissão.

Art. 62 - Nos seis meses posteriores à promulgação desta Constituição. os parlamentares
federais poderão reunir-se em número não Inferior a trinta e requerer ao Tribunal Superlor Eleito
ralo registro de novo partido pol\tlco, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto e o pro
grama devidamente assinados pelos requerentes.

§ 19 - O registro provls6rlo, que será concedido de plano pelo Tribunal Superior Elelto
r.l. nos termos dO "caput" deste artigo. defere ao novo partido todos os direitos, deveres e prer
rogativas dos atuais partidos, inclusive o de participar. sob legenda pr6prla, das eleições que
vierem a ser realizadas nos dOze meses seguintes à sua formação.
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§ 2a - o novo partido perderá, automaticamente. seu registro provis6rio se, no prazo de
vinte e quatro meses, contados de sua formação, não obtiver regIstro defInitIvo no Tribunal Supe
rior !leitoral, na forma que a lei dIspuser,

Art. 63 - A UnIão, os Estados, o DIstrIto Federal e os Munlclplos promoverão a compatIbi
lização de seus quadros de ~essoal ~~ necessidades dO serviço público, cumprIndo-lhes, no prazo de
dezoito meses, a partIr da data de promulgação da presente ConstItuiÇão, remanejar cargos e' lota
ções dos seus respectIvos servidores.

Parágrafo únIco - Os serVidores atIngidos pelo remanejamento de Que trata este artigo,
desde Que contem com dez anos de servtco público, e o reQuel r am até vfnte me~es após a data de
promulgação da presente ConstItuição, poderão, a juIzO da União, dos Estadàs, do DIstrito Federal
e dos Munic\pios,. ser aposen~ados com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço prestado.

Ar~. 64 - A ampliação do~ ~é~eficios garantida no capItulo da SegurIdade SocIal far-se-a
conforme o estabelecIdo em plano a ~e~.~laborado pelo Poder Executivo, num prazo máximo de seIs
meses ap6s a promulgação desta Cons11,t&IÇão.

Parágrafo único - O plano referido no "caput" deste artigo deverá definir, além dos cri
t'r10s de concessão dos benefIcIos, as fontes de custeio correspondentes e os prazos de adoção das
medidas, Que não pbtieráo ultrapassar cinco anos.

Art S5 - Fic~m reconhecidos e homologadOS os atuais limites territoriais do Estado do
Acre com 05 Estados do Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos cartográfico e geodesico re
alizados pela ComIssão TrIpartite integrada por representantes OOS EstadOS e dos serviços técnico
especIalizados do InstItuto Brasileiro de Geografia e Estatlstica.

Art. 66 - Tornar-se-ão sem efeito. na data da promulgação desta Constituição, as autori
zaçOes de peSQuisa, as concessões de lavra e os demais tltulos atributiVOS de direitOs minerários
Que estejam inativos ou sem prOdução, ou cujos trabalhos exploratóriOS ou extratIvos não hajam
s1do comprovadamente iniciados nos prazos legais, a juIzo dO pOder concedente.

Art. 67 - O Congresso Nacional, no prazo de cento e oitenta dias, a contar ~a promulgação
desta Constituição. regulamentará o inciso 11 do § la.do artigO 249.

Art. 68 - Quando não houver juIz federal Que conte com o tempo m\nimo de exercI cio pre
visto no artigo 126, inciso 11, desta Constituição, a promoção poderá contemplar juIz com pelo me
nos cinco anos.

Art. 69 - Para efeIto do cumprimento das disposições desta Constituição Que Importem em
varlaçOes de despesas e receitas da UnIão, após a promulgação da ConstituIÇão, o Poder ExeCutivo
federal deverá elaborar e o CQngresso Nacional aprovar projeto revendo a lei orçamentárIa referen
te ao exerclcjo financeIro de 19B8.

Parágrafo único - No mesmo prazo observado para o projeto mencionado no "caput', o Con
'gresso Nacional deverá aprovar a leI complementar a Que se refere o inciso 11 do artigo 183.

Art. 70 - Fica extinto o Serviço Nacional de Formação Profissional Rural (SENAR). criado
pelo Decreto na 77.354. de 31 de março de 1976.

Parágra40 ühico - A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos mes
mos moldes da 1e~lSI?çãp relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Ser
viço Nacional de 1r~en~lzagem do Comércio (SENAC).

Art. 71
Dita federal.

o Colégio Pedro 11, localizado na cidade dO Rio de Janeiro, será mantido na or-

Art. 72 - A lei Que regular o segura-desemprego disporá Que o produto das arrecadaçõ~s

para o Programa de Integração SocIal, criado pela Lei Complementar nQ 7, de 7 de setembro de 1970,
e para o Programa Qe Formação do PatrImónIo do ServIdor Publico, criado pela LeI Complementar n~ 8
OI 3 ~e dezembro de 1970, passará a fInancIar priorItariamente o programa do referIdo seguro.

§ la - Os recursos mencionados no "caout-" deste ar-t 1go serão ant í cacos em f i nanei amento
de programa ~ desenvolvimento, com critérios de remuneração Que lhes preserve o valor. '

§ 2a - Os patrimônIos acumulados do Programa de Integração SocIal e do Programa de Forma
çlo do Pat~mônlo do ServIdor Público são preservados, mantendo-se os critérIos de saque nas si
tuações previstas nas leis aplicáveIs, com exceção do pagamento do abono salarial.

§ 3a • O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empre
I. cujo Indlce de rotatividade da força de trabalho superar o indice médio de rotatividade do se
tor. na forma estabel~cida por leI.
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