
'f' ... - . ,'f' 

Emendas apresértadas na · s _essão de S de janeiró d~_'J.89,1 

Accrescente-se onde convier: . ' , 1 Art. Ao Tl'ib,unal Federal de ,Justiça com
o julgamento ele todos os crimes, excepto pete: ·' ,, ·. 

o"s casos positivamente determinados na Con- 1. Process,:1.r e julgar _originp,r ia e privati-
stituição e outras leis; incumbe ao j,m·y, vameote: 
respeitado o mais possível o fôro do clelicto. a) o presidente da Republka pelós cdrnes 

Sala elas ses:;:ões, 8 de janeiro de 1891 -A crimes communs; ·; .. :· 
JJfl 4, 7 ·l 7 · · · b) os ministeos do poder exee,1;1tiyo pelos 
. . 'ton. -. mp iz 0P iw · crimes ele responsabilidclcle oão 'connexos. com .. 

Substitutivo ela secçio 3ª e arts. 54 a 61 

Do poder jucliciai-io 

Ar.t. O poder juçliciario ela União tem por 
orgão um · tribunal, · com séde na capital 
ela Repu biicei , sob a denominação ele Tri
bunal Felleral de .Justiça e composto, 
além ele um procurador geral ela Republica , 
de tantos juízes quanto3 forem os estados 
federados e mais mn, que representará o clis-
tricto federal. · 

-Esses juizes serão 0leitos pelas legislaturas 
elos estaçlos çle entre magistrados ou juriscon
sultos ele notavel saber e reputação elegíveis 
para o Sernulo, ele maneira que cada estado 
seja represenfaclo por um juiz no seio elo 
tribunal. 

O procurador g·eral da Republica será li
vremente nomeado . pelo presidente da Re
publica de entre jurisconsultos notaveis elo 
paiz e exercerá no.; tribunal as attribuições 
defi-niclas em lei do. Çong-resso. . 

O juiz representante elo Districto Federal 
será-eleito pelo Senado. 

§ l. 0 Os juízes representantes elos estados 
e do Districto Fede1ial são vitalícios e só por 
sentença poderão perder o c,irgo . ou soffrer 
suspensão. 

§ 2. 0 Seus vencimentos, assim como os do 
procurador geral ela Republica , serão deter
minados em lei cio Congresso, que os não po · 
derá diminuir. 

§ 3. 0 O presidente e o vice-presidente do 
tribunal serão annualmeute eleitos por maio
ria dos membro3 do mesmo tribunal. 

§ . 4. 0 03 membros desse tribunal serão pro
cessados e julgados pelo Senado, quer pelos 
crimes communs, quer pelos ele responsabili
dade. 

os dr, presidente ela Repa blica: ;, . · · 
o) r,s ministros diplomaticos .por ,.qqalquer . 

érime que commetterem; . ✓.· r.· , : 
li) os juízes de ultima instancia das jüsti - · 

ç is dos estados pelos cr-i :ne3;,,que i::' .cornmw1f.": 
quer ele respomabi!idad&; .. ,; ,..;1,,;. ,.:, ., -,.', 

e) as causas ,e conflictos entre, p, União :e:0s 
estados ou entre estes, uns co1p ,os, 0.ut:cos ·; ·, ,. 

f) os li tigios entre nc,Çõ3S estrangeiras e, m 
União ou alg·um estado; ,·\• .. . ,.•. ·. 
: _q) os conflictos entre os tribunaes. d.e . -qlti-:'
ma instancia dos estados e os respectivos 
governos. 

II. Rever os processos criminae3 fim.los, nos 
termos no art. 78. , 

III. Decidir, em gráo clé rre.cu.rso:: 1.,J-ec.e:s-
sar10: 1·1 .. /.:-: ',···~\ 

a) as caushs em que alguirili/, 'das '. pa'rtei;; 
tiver esti'ibado acç.ão ou a cl'êifesit''.é11í• dispo...: 
sição da Constituição Federal; .,:-:o· '· 

b) os prc:)essos por crimés políticos; 
e) os pleitos entre estados estrangeiros e 

cidadãos brazileiros ; 
cl) as acções de divorcio e ~1ullic\<1:de :c.le; ca-

sanrnnto civil. ,,,·,. , 
. IV. Julgar, em gráo ele ·,11ecui0so·1vollúi. , 

tn.rio: "· i !,.-,,._ , .:, ,c[:.:.;,,: 

a) as causas em que se t_i y~/ !cfoes_fiop ii:çíó' 
sobre a validade ou applicabitidaclê 'de trkta
clos_ e leis feclernes ; 

b) as causas em que se contestar a vali
dade ele lei. dos estados ru de acto:; de seus 
governos em face dn, Constituição Fe:lecal ou 

· elo direito geral da União ; 
e) os litígios entre um estado e cidadãos ele 

outro; . 
cl) as questões ele cfüllito rnaritimo e nave

gação; 
e) as causas em que se tiver arguido nul

lidacle insanavél ou imcompetencia ele juizo 



ou fôrn, qualquer que sejí:1, a s0ntença elo 
tribun;\l ele ultima inst:10cia do estado; 

f) os habeas-corpiis ; qmwdo negada pelo 
tribunal do est ado a so ltnrJ, elo paciente; __ . 

g) as qnestões de espolio de estrangeiro, 
quando a e3pecie não e, ti ver prevista em 
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lnclua0se no titulo II o seguinte àrtigó ou 
onde convier : 

Os proprios n:1cionaes, que não forem ne1 
_cessarias para serviços da União, passarão ao 
clomioio dos estados, em cuj o territorio esti
verem situaclos.-Laur o Soelré e outros. 

convenção on tratado . . • 
§ 1 . 0 Nos demais casos, as deci sões elas - · 

justiças dos estados porão · termo aos prnces-
sos e questões. Substitua-se : 

Ao art. 63 

' ~ 2. 0 Os nr0stos do Tribunal Federal de As minas e as terras devolutas são elo do-
Justiça· ·terão -força de leis púa os casos elà miu~o dos estarlos, o~m prej uizo el~s direitos ela 
especie por elle resolvida, q1Jer originaria- ~111ao a t oda a po1·ç>ao de terr1tor10 que pre_
mente, quer por via dCl re curso elas clecisõ03 cisar para a defesa das front01ras, par,1 fort1-
clos tribunaes ele ultima instanciados estados. - rtcações, para constrL1cções e em geraJ para 

Sal:1 das sessões, 8 de janeiro de 1891.- qualquer serviço publtco que depencl:1 clirecta 
Leovigildo Filgiieiras. e exclusivamente de sua autoridade. 

· S. R.-Sala das sessões,8 ele janeiro ele 1891_. 
-Antc1o ele Faria.-111oni3 Freire. Inclua~se no •titulo II ou onde convier: 

/ 

ArL Fica extincta a g uarda.nacional. . 
Inclua-se no titulo II o seguinte: 
.Art. Para prover a sua segurança cada 

· estado 9rganisará:, a lém ela sua policia, uma, 
milícia. A organisação dessa milícia será 

Ao art. 64 

Accrescen te-se: 
3. 0 As clausulas, ele que trata o n. 2" deste. 

ar tigo, serão sempre arnpfütdas, desde que 
forem favoraveis aos Estados. 
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feita ele accorclo ' com regras uniformes, que 
sei·ão estatuidas em lei ordinaria elo Con
gresso, e, como parte da força publica, 
poderá ella ser mobili sacla. pela União em 
ca,;o .de clefesa.c internP. ou externa. · · 

Sala das sessões, 6 de janeiro ele 1891.
R .. Nina ·Ribeiro . . - Lauro Soclre. - llfa,-ioel 
Barata. - Matta B acellar.-Inel io do Brazil.
Pàes de Carwlho. - Dr. Cantão. - Antonio 
Baena. - Ped1·0. Chermont. 

Ao art. 62 

Substitua-se· pelo seguinte: 
Çada estado reger-se-ha pela Constituição 

e pelas leis que adoptar, res-peitados os prin
cípios constitúcionaes ela Uniã.o.-Lauro Soelré 
e outros, 

· Ao art. 63 

Substitu:1-se pelo seguinte : 
São propriedade dos estados as terras de vo-

1 utas situadas dentro dos seus respectivos li
mites, cabendo à União sómente as que fo
rem nec(')ssarias pn.ra, serviços fecleraes. 

So-pprima-s3 o pwagrapho up ico. 

Sala elas sessões do Congresso Nacional, 15 
ele dezembro de 1890. - A. ele Am orim 
Garcia. 

Titulo III 

Substituam-se os arts. 67 e 68 pelo se 
guinte : 

Art.Os estados organisar-se-hão por fórma 
qu3 fique assegurada a autonomia dos mu
nicipios -em tudo quan to respeite ao seu pe- \ . 
culiar interesse. 

Sala das sessões, 5 do janeiro de 1891.
Lauro Soelré, - R. Nina Ribetro. -,. 1lfanoel 
Barata._; M.otta B arcellar. - Paes de Car
valho.-Dr. Cantcio.-Serzeclello Corrêa. -An
tonio Baena. - Péelro Chermon!. - Inclio elo 
Brazil, 

Art. B! ~ todas as eleições e votações ele , 
caracter pol!tico, ou el1zendo respeito · aos in
teresses immecliatos de qualquer estado e fei
tas no Congresso, os voto8 serão - contados 
conforme o art. 45 §§ 7° e 8° do projecto . 

Art. Em qualquer eleição os votos ns-
sígnaelos serão apurados. 

Sala elas sessões, 29 ele dezembro de l890. 
. -Jose Bevilaq_ua. 

os-Rio de Janeiro-lm prensa Naciona - ·:ts )1 
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