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EDIÇÃO Nº 4

Na charge do caricaturista Angelo Agostini, publicada na página 5 da
Revista Ilustrada de 06 de setembro de 1890, a República aparece
segurando a primeira Constituição do novo regime, inspirada nos ideais
franceses e estadunidenses.

No dia 24 de fevereiro comemora-se a Promulgação da Primeira
Constituição do Brasil no sistema republicano, em 1891. Esta
Constituição, denominada Constituição da República dos Estados Unidos
do Brasil, sucedeu a Constituição de 1824, sendo, portanto, a segunda
Constituição da história do País. Foi a primeira no sistema republicano de
governo, marcando a transição da monarquia para a República.
Assim narrou o Jornal Diário de Notícias, na coluna “Congresso”, na
edição de 24 de fevereiro de 1891:
"Está adoptada a Constituição dos
Estados Unidos do Brazil; resta sua
promulgação que terá lugar hoje, que
por semelhante motivo deve ser dia
de festa nacional. Depois de três
meses de trabalho o Congresso
apresenta ao paiz uma Constituição
que tem defeitos, é verdade, mas que
muito honra os representantes da
nação que a discutiram com
patriotismo e a fizeram, senão tão
liberal em todos os seus artigos, ao
menos bastante liberal na maioria
d'elles, podendo comparar-se com as
constituições mais democráticas do
mundo, excedendo a dos Estados
Unidos do Norte e a da Suíssa em
muitos pontos..."

A
então
nova
Constituição
republicana constava de 37 páginas
e vigorou durante toda a Primeira
República Brasileira, de 1889 a
1930. A comissão de juristas
encarregada
de
redigir
seu
anteprojeto foi presidida pelo
senador pernambucano Joaquim
Saldanha Marinho e revisada pelo
jurista baiano Rui Barbosa, e pelo
senador Prudente
de
Morais,
Presidente do Congresso Nacional à
época, e que viria a ser, sob os
auspícios desta mesma Constituição,
o primeiro Presidente Civil do Brasil.

Joaquim Saldanha Marinho, Rui Barbosa e Prudente de Morais.

A Constituição
que fez nascer a
Justiça Federal!
A Constituição Federal de 1891 pode ser
considerada a “mãe” da Justiça Federal brasileira.
Acrescentou ao já existente Decreto nº 848/1890,
dentre as competências do Supremo Tribunal
Federal, a de processar e julgar os ministros de
Estado,
nos
crimes
comuns
e
nos
de
responsabilidade,
quando
não
fossem
de
competência do Senado (art. 59, I, a), e criou os
tribunais federais, determinando que caberia ao
Congresso deliberar sobre sua criação (art. 55).
“Art 55 - O Poder Judiciário da União terá por
órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da República e tantos Juízes e Tribunais
Federais, distribuídos pelo País, quantos o
Congresso criar”.

Modelos e inspiração

A Constituição de 1891 foi fortemente inspirada na
Constituição da República Argentina, na dos
Estados Unidos da América e na da Suíça. Foi
bastante descentralizadora dos poderes, conferindo
grande autonomia aos municípios e às antigas
províncias, que passaram a ser chamadas de
"Estados", cujos chefes do Poder Executivo seriam
os "Presidentes de Estado".

Principais pontos e curiosidades
Abolição das instituições monárquicas;
Define o sistema de governo como presidencialista;
Os senadores deixam de ter cargo vitalício;
O presidente da República passa a ser o chefe do Poder
Executivo;
As eleições passam a ser realizadas pelo voto direto, porém
ainda de forma “a descoberto” (voto não secreto);
Os mandatos têm duração de quatro anos para o presidente,
nove para senadores e três para deputados federais;
Não haveria reeleição de Presidente e Vice para o mandato
imediatamente seguinte, não havendo impedimentos para um
posterior a esse;
Os candidatos deveriam ser escolhidos apenas dentre
homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos,
mendigos das praças, soldados e religiosos sujeitos ao voto
de obediência;
O voto feminino continuou não previsto (o voto feminino no
Brasil foi conquistado em 1932 e incorporado à Constituição
de 1934 como facultativo. Somente o Código Eleitoral de
1965 equiparou o voto feminino ao masculino);

Ao Congresso Nacional caberia o Poder Legislativo, composto
pelo Senado e pela Câmara de Deputados;
As províncias passam a ser denominadas Estados, com maior
autonomia dentro da Federação;
Os Estados da Federação passam a ter suas constituições
hierarquicamente organizadas em relação à Constituição
Federal;
A Igreja Católica foi desmembrada do Estado Brasileiro,
deixando de ser a religião oficial do país.
Consagra-se a liberdade de associação e de reunião sem
armas;
Assegura-se aos acusados o mais amplo direito de defesa,
são abolidas as penas de galés, o banimento judicial e a pena
de morte; instituía-se o habeas-corpus e as garantias de
magistratura
aos
juízes
federais
(vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos).
Artigo especial (Art. 3.°) confere à União a propriedade de
uma área de 14.400 quilômetros quadrados destinada à
futura transferência da capital do Brasil para o planalto
central.

Processos históricos da Sala da
Memória citam a então “novel”
Constituição de 1891
Alguns processos históricos digitalizados da JFPR, guardados na
Sala da Memória da Instituição e disponibilizados para consulta
da íntegra, por meio do Projeto Memória Online, citam alguns
novos temas e alterações determinadas pela nova Constituição
de 1891. Veja alguns deles:
O pedido de nulidade de ato do Governador do Estado, que
privou um cidadão do cargo de tabelião, retirando-lhe a
vitaliciedade, é o objeto da Apelação Cível nº 191.
Narrou o autor, em ação autuada em 1893, que, através do
Decreto Imperial de 28 de novembro de 1874, foi promovido ao
cargo vitalício de Tabelião do Público Judicial e Notas, Escrivão
de Órfãos e outros, no município de Campo Largo-PR,
começando o exercício do cargo no ano seguinte. Porém, um
decreto estadual de 1890 reestruturou as serventiais estaduais e
designou outros titulares aos cartórios criados. O ProcuradorGeral da Justiça do Estado apresentou contestação, alegando
que o Governador do Estado usou uma atribuição legal,
nomeando os serventuários da própria justiça como novos
titulares. Alegou ainda que era direito do Governador decidir se
aproveitaria ou não os funcionários, não podendo o Poder
Judiciário da União intervir e anular um ato legal, sob risco de
ferir o artigo 6º da Constituição Federal de 1891, que proibia que
o Governo Federal interferisse nos negócios dos Estados.

Autuada em 1894, a Ação Ordinária nº 506 foi proposta pela
Câmara Municipal de Morretes contra a Compagnie Génerale de
Chémins de Fer Brésiliens para impedir a turbação decorrente da
extração indevida do cascalho existente no leito do rio Marumbi.
Alegou a autora que os terrenos acrescidos em rios navegáveis e
seus braços não poderiam ser utilizados pelas Companhias de
Estradas de Ferro ou outras semelhantes sem observar as
formalidades do Decreto Federal nº 4.115, de 22 de fevereiro de
1868. No entanto, a ré, arbitrariamente, havia estendido trilhos
através da colônia América em direção àquela aluvião. Disse
ainda que a Companhia continuou a extração do cascalho, apesar
dos protestos da Câmara, o que lesava os interesses do
município e infringia o disposto no art. 68 da Constituição
Federal de 1891. O Juiz Federal Manoel Ignácio Carvalho de
Mendonça julgou a autora carecedora da ação de manutenção
requerida, por considerar insubsistente a posse alegada pela
mesma sobre o cascalho de que se utilizava a ré. A autora
apelou da sentença ao Supremo Tribunal Federal.

Na Acção Summaria nº 955, por exemplo, autuada em 1909, o
próprio Juiz Federal Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça, o
primeiro Magistrado da história da JFPR no Paraná, propõe ação
contra a Fazenda Nacional, requerendo a anulação de ato do
Ministro da Fazenda que mandou cobrar imposto sobre seus
vencimentos. Alegou que os vencimentos dos magistrados não
poderiam ser diminuídos, nos termos do art. 57, §1º da
Constituição Federal.

O Procurador da Fazenda alegou, porém, que o imposto sobre
vencimentos não poderia ser considerado como diminuição de
vencimento. Ademais, a Constituição de 1891 previa no art. 72,
§2°, que todos eram iguais perante a lei, e já que todos os
funcionários públicos deveriam pagar o imposto, não poderia ser
concedido esse privilégio aos magistrados federais.

Já no Agravo de Instrumento nº 3.995, de 1925, narraram os
agravantes que o Município de Curitiba, desejando alargar a Rua
XV de Novembro, no centro da cidade, declarou desapropriada
por utilidade pública parte dos prédios nº 2 e 4 de sua
propriedade. Disseram ainda que ao perceberem a iminente
ameaça às suas posses, impetraram na Justiça Federal o
competente interdito proibitório contra o Município de Curitiba.
Contudo, o Juiz Federal João Baptista da Costa Carvalho Filho
denegou o pedido, dizendo que a Ação Possessória não era um
meio hábil para prejudicar uma desapropriação. Disse o
procurador do Município que a desapropriação se tratava de uma
utilidade pública, prevista pelo Artigo 72, § 17, da Constituição
Federal, pois era uma aplicação em favor dos direitos do
Município. O Juiz Federal manteve o despacho agravado e
ordenou que os autos fossem encaminhados para o STF,
conforme recurso apresentado pelos agravantes.

Curiosidade
A Efígie da República, selecionada para representar
a moeda nacional desde 1889, após a proclamação,
teve seu rosto inspirado na pintura do francês
Eugène Delacroix “A Liberdade Guiando o Povo”, de
1830.
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