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Constituição Francesa de 13 de dezembro de 1799 
TÍTULO PRIMEIRO 

Do exercício do direito de cidadania 
Artigo 1. A república francesa é una e indivisível. Seu território europeu é dividido em 

departamentos e circunscrições comuns.  
Artigo 2. Qualquer homem nascido e residente na França que, com vinte e um anos, se 

inscreveu no registro civil [...] é cidadão francês.  
Artigo 3. Um estrangeiro torna-se cidadão francês quando, após ter atingido a idade de vinte 

e um anos completos e manifestado sua intenção de fixar-se na França, nela residiu dez anos 
consecutivos.  

Artigo 7. Os cidadãos de cada circunscrição comunal designam, pelos seus votos, aqueles 
que consideram como mais aptos para gerir os negócios públicos. Disto resulta uma lista de 
confiança, contendo um número de nomes igual à décima parte dos cidadãos que têm o direito de 
cooperar.  

Artigo 8. Os cidadãos compreendidos nas listas comunais de um departamento designam 
igualmente a décima parte dentre eles. Disto resulta uma segunda lista chamada departamental, da 
qual devem ser escolhidos os funcionários públicos do departamento.  

Artigo 9. Os cidadãos que figuram na lista departamental designam, do mesmo modo, a 
décima parte dentre eles. Resulta assim uma terceira lista, que compreende os cidadãos deste 
departamento elegíveis para as funções públicas do departamento.  

 
TÍTULO II 

Do Senado Conservador 
Artigo 15. O Senado conservador é composto de oitenta membros, inamovíveis e vitalícios, 

de idade de, pelo menos, quarenta anos [...].  
Artigo 16. A nomeação para a cadeira de Senador faz-se pelo Senado, o qual escolhe, entre 

três candidatos apresentados, o primeiro pelo Corpo legislativo; o segundo pelo Tribunato, o 
terceiro pelo Primeiro Cônsul [...]  

Artigo 17. O Primeiro Cônsul ao sair de sua função [...] torna-se senador [...]  
Artigo 19. Todas as listas confeccionadas no departamento, em virtude do artigo 9, são 

enviadas para o Senado; elas compõem a lista nacional.  
Artigo 20. O Senado elege desta lista os legisladores, os tribunos, os cônsules, os juizes dos 

tribunais de cassação e os comissários de contabilidade.  
Artigo 21. O Senado mantém ou anula todos os atos que lhe são deferidos [...]  

 
TÍTULO III 

Do Poder Legislativo 
Artigo 25. Serão promulgadas novas leis quando o projeto for proposto pelo governo, 

comunicado ao Tribunato e decretado pelo Corpo Legislativo.  
Artigo 27. O Tribunato é composto de cem membros, de idade de, pelo menos, vinte e cinco 

anos [...]  
Artigo 28. O Tribunato discute os projetos de lei; vota sua adoça-o ou sua rejeição [...]  
Artigo 31. O Corpo Legislativo é composto de trezentos membros, de idade de, pelo menos, 

trinta anos [...]  
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Artigo 34. O Corpo Legislativo faz a lei estatuindo por escrutínio secreto, e sem nenhuma 
discussão por parte de seus membros, sobre projetos de lei debatidos perante ele pelos oradores do 
Tribunato e do Governo.  

 
TÍTULO IV 
Do Governo 

Artigo 39. O governo é confiado a três cônsules nomeados para dez anos e indefinidamente 
reelegíveis. Cada um deles e eleito individualmente, com a qualidade distinta de primeiro, de 
segundo ou de terceiro cônsul. A Constituição nomeia Primeiro Cônsul o cidadão Bonaparte, ex-
cônsul provisório; Segundo Cônsul, o cidadão Cambacérès, ex-ministro da Justiça; e Terceiro 
Cônsul, o cidadão Lebrun, ex-membro da comissão do Conselho dos Anciãos [...]  

Artigo 41. O Primeiro Cônsul promulga as leis, nomeia e revoga livremente os membros do 
Conselho de Estado, os ministros, os embaixadores e outros agentes internacionais, os oficiais do 
exército de terra e de mar, os membros das administrações locais e os comissários do Governo junto 
aos tribunais. Nomeia ainda todos os juizes do crime e cível, que não sejam juizes de paz, e os 
juizes de cassação sem poder revogá-los.  

Artigo 42. Para os outros atos do Governo, o segundo e o terceiro cônsules têm voz 
consultiva: assinam o registro destes atos.  

Artigo 44. O Governo propõe as leis e faz os regulamentos necessários para assegurar sua 
execução [...]  

Artigo 45. O Governo ocupa-se das receitas e despesas do Estado [...] e vela sobre a 
fabricação de moedas [...]  

Artigo 47. O Governo prove à segurança interna e à defesa externa do Estado.  
Artigo 49. O Governo mantém relações políticas no exterior, conduz as negociações, faz as 

estipulações preliminares, assina ou faz assinar, e conclui os tratados de paz, de aliança, de trégua, 
de neutralidade, de comércio e outras convenções.  

Artigo 52. Sob a direção dos Cônsules, um Conselho de Estado é encarregado de redigir os 
projetos de leis e os regulamentos de administração pública [...]  

Artigo 53. Entre os membros do Conselho são sempre escolhidos os oradores encarregados 
de serem o porta-voz do Governo perante o Corpo Legislativo [...]  

Artigo 54. Os ministros velam sobre a execução das leis e dos regulamentos da 
administração pública.  

Artigo 55. Nenhum ato do Governo terá efeito se não for assinado pelo ministro.  
Artigo 58. O Governo só pode eleger ou conservar como conselheiros de Estado, ou como 

ministros, os cidadãos cujos nomes se acham inscritos na lista nacional.  
 

TÍTULO VII 
Disposições Gerais 

Artigo 76. A casa de qualquer pessoa que mora em território francês e inviolável.  
Artigo 83. Toda pessoa tem o direito de enviar petições individuais a qualquer autoridade 

constituída e especialmente ao Tribunato.  
Artigo 91. O regime das colônias francesas é determinado por leis especiais.  
Artigo 93. Em caso de revolta a mão armada, ou de agitações que ameacem a segurança do 

Estado, a lei pode suspender [...] a Constituição.  


