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E" o Direito Eleitoral de pTOfundo inter~sse nas de

mocracias, onde os legisladoTes e os governantes são de

signados pela vontade do povo nas urnas lim'es , E não 

se faz mistér outra consideração para justificar o apare

cimento desta revista, em cujas páginas se oferece aos 

estudiosos do empolgante ramo jurídico, tanto no teneno 

do comentário como no da doutrina, ampla obra emanada 

das luzes dos nossos mais altos expoentes na especúüi

zação , Ao par de tão valiosa contribuição para qU'3 se 

dissemine o conhecimento da matéria e se aprimore a 

cultura politica brasileira, inserirá esta publicação - a 

única no gênero em todo o país - copiosos elementos 

informativos dos trabalhos de todos os órgãos da Justiça 

Eleitoral, estampando na integra os votos e acóTdãos de 

maior impoTtância . DivulgaTá também a jurisprudêncza . 

com a mais cuidadosa seleção, a fim de que aqui encon

trem os intaessados uma utilíssima fonte de consulta. 

I E' bem de ver q1fe paTa que tudo isso se p-rocesse com 

a desejável regularidade se torna necessária a organi

zação de un~ serviço em todos os Estados, o que Teclama 

-3-



prazo razoável, visto depender de entendimentos com os 

Tribunais Regionais. Dar-se-á desde logo, entretanto, 

o máximo que permitam as possibilidades, incluindo-se 
I 

no âmbito da informação os assuntos de ordem politica e 

partidaria, com absoluta isenção de ânimo, porque os 

incorporadores da REVISTA ELEITORAL não são filiados 

a qualquer partido e colocam acirna das paixões e do 

espírito de lucro o seu empenho de servir a causa pública. 

--*--
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il1 inig,'l'() 

AlvCL1 'O MOlltin ho R ib eiro da Costa, 
PTcsiclcntc elo T?'ibnnal Supel'ioJ' E lcitoml , 

--- - ----------- -----



INICIATIV A altamente louvável, pelos objetivos do seu 

alcance cultural, o lançamento da REVISTA ELEITORAL 7)em 

preencher um claro no campo da especulação do direito elei

toral, de que nos ressentiamos, chamando ao debate os CUrLOSOJ 

e os doutos, de cujas lições, experiência e observações aquele 

ramo do direito receberá os suplementos de que carece, afei

çoando-o melhor e mais utilmente às nossas realidades políticas. 

O organismo judiciário eleiioml, em período de tmnsição 

de nossa vida política, realizou, incontestavelmente, obm apre

ciável, plasmando no quadro das nossas instituições democrá

ticas os corpos exec7.1.tivo e legislativo fedeml, estadual e muni

cipal. Tomou incremento essa realização, dentro do reghicen 

instaumdo pela Constituição de 1946, com a adoção do Código 

Eleitoml (Lei n.o 1.164, ele 24/7. ~O), cujos preceitos nortearam 

o pleito efetuado a 3 de out1Lbm de 1950, abrangendo a reno 

vação daqueles poderes em ambiente de gmndes expectatiuas, 

afinal coroadas de pleno êxito, sem embargo das dificuldadt;s 

com que se defrontam juizes e tribunais eleitorais, interwe

tando e aplicando a nova codificação eleitoral. 

Estimamos, nessa altura, o empreendimento a que se pm

põe o ilustre Dr. Franklin Palmeira, tomando a seu car[Jo a 

manutenção de revista especializada no assunto concernente 

ao Direito Eleitoml, ainda não s.uficieniemente corporificado 

pela dout?'ina e jurisprudência, que, sob t al veículo, tomc.rão 

maioT incremento . 

Só ésse serviço é digno de maiores encomios. 

Alvam Moutinho Ribeiro da Costa 
Millist)·o Prrsielentc elo Tribnlla/ SU]Jc )'ior E[ci'oral 
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M i 111.~ 11'0 

Antomo GCiI'[OS Lafaijetw de Andrada, 
ex-Presidente elo Tribunal Superior Eleito/'cd . 



A REVISTA ELEITORAL vai preenche?" uma lacuna 

sensivel, qual a falta de um órgão especializado que possa 

bem informar os estudiosos do Direito Eleitoral. 

Dou, por isso, o meu aplauso aos fundadores deste. 

Revista, augurando êxito na missão que se pTOpõem. 

Antonio Carlos Lafayette de Andrada 
Ministro do Supremo T ribunal Fede1'al. 

E x-Presidente do Tribunal Superior Eleito?'al. 
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A VIGENTE LEI ELEITORAL E A 
REPRESENTAÇÃO PROPORCI ONA L 

A partir da re\'olução dc 30, o 

Brasil vem marchando, não hit negar, 

a passos lat'gos no caminlHl de sua 

e\"oluçãn políJ:ic:a, Grandetllcnte dis 

tanciados nos encontramos, f "I i7!lt~nte, 
elaqueles sistemas ekilorais etn que o 

voto ;\ huca da urna e a, c!ci,õe- d. 

bico tI<, pcna envileciam e fabe<tvam a 

vontade popular. aniquiland" () dirtitu 

de representação das mi!lorias, 

Sem cmbargo da Cunstituição de 

1891 ha \'lT inscrito nu scu ar!. 2::\ a 
garantia ele representação ela minur ia , 

os partidos de oposição lIa() c<Jnse

guiam fazer-se representar lias câma

ras 1cgislati\'as, salvu quandu us dI) 

govêrno. pllr liberalidade. lltt" co'~,:~

diam algulIl lugar, Quase semprc. 

porém, com 

prezo pel" 

apresenta \'a 111 

o mais suberallo menos

princípio cllnstitucional, 

chapa e"lllplda, 

.Á aleg-ação de desrespeit" rIo tex
to constitucional. responeliam os i!lt" , 

ressados nesse de,respeito que a Cons

tituição apenas garantira o direitu de 

representaç;lo às minorias, sem impôr, 

entretanto, a obsen'ância elêste ou da
quele sistema eleitora[, 

A adoção, em 190-1, elo sistema 

misto, consistente na comoinação do 

de lista incompleta com o dn \'oto 

comul ativo, cuj a f inal idade era ga

ranti r a ooservância elo el i ~[Josto no 

art, 28 da Cons ti tuição então vigente, 

em naela altet'ou o estado de cousas 

Da rio Cardoso 

reinante : continuaram as correntes ele 

upiniüo acl\'ersa, ús situações domi

nantes impossihilitadas de se fazerem 

rei t'l"L'ntar nus órgãos legislat ivos, a 
t',ão ,('r por concessão nu Iiberalir\::>ck 

de,ta, , 

- O, polít icos ,ituacioni,tas respon

diam às objurgatúrias que lhes eram 

dirigidas, com a afirmação de que o 

.. roclízi,," era recurso facultad" tan

to ilS tila;()rias, COlHO as 11linori1. '~ . nada 

"ostaIHI<l a que amhas clêle u,aS;;Clll ou 

não, Tão Icgítinl<l - acre,eentavam 

é o direilo 

ciente cio 

eleitorado. 

Yotu~ IH 11" 

didatns d" 

resen'ado 

quc cahe it minoria, CUl1S-

seu 

rIe 

que 

a le i, 

l)rcstígiCl 

distribuiir 

númcro 

I) que 

Cjuant() c) 

perante o 

os :';C'll' 

de c~n-

lhe Lajv 

da nldio-

rta, que. ,;egura de sua iôrça" Ic,

preza o rodíz io e procura ele!!'er to

dos os representantes da CtrCul1S' 

cricã,) , apresentando lista compieta, 

X cm a refort1la constituciuna! rIe 

1926. que erigiu () p;' inCÍpio da repre

sentação. da min"ria em preceit,) car

clea! do regime. cuja infringencia ac:.tr

reta ria a intcl'\'l'nção federal nos Es

tados. serviu de óbice a que as cor

r entes de opinião OpOSICIonistas con

tinuassem sacri ficadas, 

:-.Jão obstante a grita levantada em 

toclo o país con tra o s istema v ige!Jte 

e a prégação cívica de Assis B r 'ls il. 

o mais extrên uo popugnaclor no sen·, 

tic:o ela implantação de um sistema 
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eleitoral realmente garantidor do res
peito à vontade do eleitorado, nada 
foi conseguido antes de 1930 . E isto 
porque os partidos de oposição, en
quanto permaneciam como tais, não 
podiam realizar a ref?rma 'almej ada 
e, quando galgavam o pmier, tran
formando-se em partidos de govérno. 
esqueciam as promessas e protestos 

feitos no tocante ao assunto. 

Sendo assim, só mesmo um 111o\'i
mento revolucionário poderia propor
cionar ao Brasil a conquista elo ideal 
tão longa e ansiosamente acalentado 
pelo povo, in stituindo o voto secreto 
e o sistema de representação propor

cional . 

Pela primeira vez na história ]lO

lítica republicana, vimos as corrcllt~s 

oposicionistas rcpresentac;as na f \ s
sembléia l\ acionaI Constituinte de 

1934. 
A COllstituição de 16 de julho de 

1934 inseriu no seu texto não apenas, 
como a anterior, o princípio de repre
sentação das minorias, mas, sôbre haver 
instituido o voto secreto, prescreven o 
sistema eleitoral de representação pro
porcional para composição da Câmara 
Federal, das .\,;scmbléias Legislali\'as e 
Câmaras Municiais (Art. 181). 

O Código Eleitoral de 1935 (Lei 
11.° 48, de .) de maio), que faz honra ao 
Congresso que o elaborou, regulou de 
maneira clara o sistema de representa
ção proporcional. tendo a sua aplica
ção produzido os melhores e mai s be
néficos resultados . O mesmo se pode 
a firmar do Cód igo de 1945, Decreto
Lei n.o 7586, de 28 de maio (Lei 
Agamennon), que di sci plinou a matéria 
no Capítulo rIr , Til. I, Parte Quarta. 

O vigente, (lei I 16,)) de 24 de j ulbo 
de 1950, em alguns passos superior aos 
anteriores: procurou aperfeiçoar o sis-

tema de r epresentação, aproximandú-o 
tanto possível , da proporcionalidade in 
tegral. Para atingi r êsse desiderato, 
apartou-se da Lei Agamemnon no con
cernente à dist ribuição das sobras, ado
tando o sistema conhecic.o pela deno
JIlinação de sistema das "maiorias mé
dias ", combinado com o de Bondt 

(.-\rt. 59) . 

E mbora tenha ú Código atual 

procurado aperfeiçoar o processo ele 
distribuição dos lugares a serem pre
enchidos nas Câmaras Legislativas. 
atra \·és lia adoção de princípios que as
,;cgurem mais exata proporcionalidade 
entre a fô rça eleitoral de cada parti(b 
e o número de cadeiras que lhe devam 
caber, foi. entretanto, in feliz no dis
cipl inar a matér ia, em razão da fa lta 
de clareza de que padecem alguns (:~s 
di spositivos à mesma atinentes. 

.-\ liás, diga-se de passagem, esse 
d iploma legislativo, a par de suas Vlr
tueles e excelências, ressente-se de não 
poucas lacunas e defeitos, ass im de or
dem técnica, como c.e redação, . sendo 
que a falta de clareza com que fo ram 
elaborados muito, ele seus dispositivo 
é o defeito que ll':le sobrelevava a 

toelos os demai s. 

Focaliza rcmos apcnas a falha de
corrente da ambiguidade com que se 
redigiram os artigos é.isciplinadores do 
sistema proporcional, principalmente no 
tocante à distribuição das sobras, dei
xando para outra oportunidade tpc . r 
comentários ressal tando outras qu:\

lidaeles e defeitos c1êssc Código. 

A fálta de clareza e de rigor têc
llico com que se redigiram alg'.1í1s dos 
textos atinentes à representaçãn 
proporcional ocasionou decisões olJ;)stas 
de dois ilustres tribunais desta Capital, 
uma delas tomada por votação unànime 
e outra por maioria. ÍÕsse o motiv;) [lor 
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que centralizaremos a nossa crítica nes
ta parte do Código vigente. 

Em que pese a autoridade e a a

be<ioria do tribunal que proferiu a ú 1-
tima decisão - o Egrégio Tribl111 ~d 

Superior Eleitoral - reputamos acrr 

tada a primeira, - yisto como se aj us

ta, a no,so ,'êr, ao s istema adotado 
pela lei e encontra fundamento nos 

mais autor izados princípios de herme

nêutica regra dores da interpretação das 

leis que con tenham textos de sentido 
ambíguo ou aparentemente an tinômico, 
entre si, 

Para bem esclarecer o nosso pen' 
s-amento e melhor foca liza r o defeito 

da lei, faremos ligei ra explanação dUL; 

trinária sôbre () sistema de r epres ' nt::l
ção prupurcional. 

);a liçãu dos doutores, a rep"uen 
tação proporcional é aquela que pr'xura 

assegurar a cada partido uma repre

sentação co rrespondente, tanto qllal~tc 

possível, à sua fôrça eleitoral. P a I a 

chegar a és se resu 'irdo, é necc>sário. 
consoante ensina J ulien Lafer rie re 

(" l\fanud de Droit Constitutiollnel", 
segunda li ção, 1947), que se adote uma 
medida COIIII/II/, que será cOllst itu ida por 

determinado número de ,'otos. Cada 

partido elegerú, então. tantos represen 

tantes quantos indicar () quociente da 
divisão do total de votus por ê le obtld,,;· 

pelo número que constituir a citac,a Ill l' 

dida comum . 

Dois processos ('" i"km para a ck
tenllinação do IllUllCrO de ,'otos qll~ 

constituir[l a medida cumum: o do 

q1locicnte eleitoral e () do IIIí11lcro 11/1 i
f 01'1/1 e , Const ituem éles a base do cha

mado sistema de representação propor
cionai limi tada, H á um terceiro, cha

mado de qnoc ientc naciona l , que é uma 

Illodalidade do sistcma do número uni -

for me e constitui o sistema c.e re
presentação proporcional integral, se

gundo obsef\'a lIaurice Duvergé 
(" ~fanuel de Droit Constitutionnel ct 

Science P olitiq uc ", 5,' edição, 1948). 

O quociente e leito ral é o número 
r esultante da (, i,' isão do número de 

\'otos vá lidos pelos lugares a preencher 

em cada ci rcunscrição elei to ra I . 

Foi o do q/lociente eleitoral o pro· 

cesso adotado pelo 110SS0 Código 
(art. 56). 

O processo do /l 1Í'II/ero I/ lli/nr11lc di, 

fere do de quociC/ltc "'citora l , porque :: 

lei fixa, de an temão, o número de \'ot(,S 
necessários para que. em cac,a circul15-
crição, uma detchninada li sta ou lege:l 

'da possa ter di reito a um representali

te, ~ste processo foi adotado na Alema
nha. sob a vigência da Consti tuição <.lu 

\\' eimar: onde cada lista tinha úir ,~ ito 

a 'tantos lugares quantas vezes hOl1\'esse 

obtido sessenta mil votos , Aliás, aií 

v igorava o sistema de representação 
porporcional integral, que, cumo jú dis

semos. consiste na combinação do ~is' 

tema de nlÍ11Iero uu ifo1'lll e C0111 o C]" 

Ijuoc iente l1a eional (João Cabral, ., Sis

temas Eleitorais ", 1929, Capítulo VII), 

--\ distribuição dos lugares a erem 

preenchidos, quer pelo processo do 
ql/ ociente elcitoraJ, quer pelo do nlÍlllcro 

'/lllIfv r 111 c, seria si mplíssima, se o nú 

mero de votos obt idos por cada pa rtido 
fósse sempre mú ltipl o LO ql/ociel/te 

ele itoral ou cio IllÍII/CrO ?I I/iforlll e, pois, 
nesta hipótese, hastaria uma lInica Oj)e

ração para a distribuição de todo, o 
lugares . 

I sto, entreta nto. "ia de r egra. não 
se , 'e rifica: as di,'isões deixam sempre 

resto . Ha verú cadeiras não preenchidas 
após a primeira operação, Surge, en-

tão, novo problema, originado pela 

distribuição do~ lugares sobra!ltec 

-11-



REVISTA ELEITORAL 

ou distribuiç;io dos restos, Restos -

define Georges VedeI, em seu "~\la 

nua! de Direito Constitucional " , pá

gina 151 - si'to os \'utus llit" ut ili z~d()s 

em determinada circullscriçãu eleitu

ral. pelo fato de não se poderem fra

cionar os lugares ou cadeiras para 'c 

obter \lma ('"ata l'cpartiç;lo dos votos, 

Prncura-!"e, então, f) ~i ~tC111a nlais .. cqui

tativo possi\'c1 para distribuir, e111 <:a(;a 

circullscriC~lo. os luc;are; llao lJnn'ido:::. 

t bom q\lC' 'I i rize, de logo, que o 

problema surge C0ll11) comectú rio da 

aplicação do qIlO,-i,'II/(' cl .. il oral ou do 

Illíll/CrO /ll/ilol'lll" , '\ã/) ha\Tnd" a pri

IJ1cira uperação ,U '\() há ctlg-itar-se da 

1",iS\l:IICia de tal problema: nem cons

titui a distrihuic~, I das obras 11111 sis

tC111a (,i5tinto J tna'" integra - ... (: no :--i ~ tt'lna 

1,rOJlOITional do 1}IIOciclI/I' ,'/cilo/'ot! ou 

do 1IIÍlllcrv /ll/ilorl/l ( , a êle 'I' incorpo

rando como a parti' no toclo, 

Dessarte, n;," h;'1 distribuiç;l/I ,k 

restus ou soh'as Slm que tenha ha \'icl" 

aplicação do IJ/lociel//e c/cito reli 0\1 cll) 

1l1íllU'ro UIliforJ/le . 

Para a distribuição das subraó h ', 

di\'ersos prucessos, C01110 n {;a sua atri 

buição ao partido majoritáritl (Lei 

,\gamemnon, a rt, -18), () dos maiurl's 

restos, preconizado ]1{Jr Arauju Castro 

em .. ,\ ,\1)\'" Constituiçiío Brasileira ", 

art. 51. o da, maiorias médias, o de 

Hnndt, etc, 

() atllal Códi!,:o Eil:itnral trata do 

sistema prnporciunal no Capítulo TIL 

Título r. Parte Quarta, arts, 5ó a 63, 

_\ i.ola, como \'imo" para r1istribuiçfllO 

rios lugares. u processo do quociente 

eleitora l (art. 56) e para distribuição 

das sobras, isto é, elas cade iras niio pre

enchidas com ap licação do quociente 

eleitoral, o das maiores médias com

bina(:o COI11 o de Rondt (art. 59) , 

. \ aplicação du sistema propurcio-

nal. é c laro, ó se \'eri fica quando se 

cogita de preencher mais de Ulll lu~ar, 

puis, em se tratando dI' apcna, um, h;1 

ele ser forçosamente aplicado o majori

tário. e isto 1l1t!"l1111) C ... t;'l expr ..... .... u ]lO 

Código , (,\1'1. -16, § :2,"), 

O grave defeito e1êste I",tá n~ 

redação do parágra i o tercei rn !lU 

referirlo Art. -I(j, assim concebido: 

.. Quando u, luga res a SCl em pre

enchidos nas Câmaras Legi,lativas 

iorcm dois, serão c\istribuielo- pelo 

,i"tcma prc\'isto neste Códi!:!n para 

distribuição das sobras e, quando 

forem três ou mais, serão eles t1i,,

tribuü:os pela fomla ,e,tabekcida 

no art , 58", 

~ste t1ispllsiti\'u, além do e\-i(knle 

erro de técnica que encerra - poi, i:tl ;t 

em sistema de distribuição de ,ubra, 

cumu se ex ist isse um sistema autôno

mo para êssc fim, I) que, conforme J:l 
l'e,saltamos, não existe, sendo a d istri

bu i,ão das ,obras j-penas uma CLJntillu~

,~Ü() (lU dl'sdubramemo da aplicação ','I 

prut:êSSO do q/lo c' it'Jl/c eleitoral uu du 

1llÍ1IIlJ ro 1/llifarllle - nào se aju ... ta ali 

,i,kma da prúpria lei , 

Inkrpretado na ,11a literalidade I'U 

i,uladamenle, poderá dar mar<': l 'n a c)\?
ci:-,ões crrôl1t':t~ l' l1rejucliciais ~ Il .. parti

elo,; pol íticos, senelo ao próprill r·' l.!inw , 

Desde que , 111' ~ 2, " dO) art, -lc,. 
está declarado que a eki(io dl' clq 'ut ;l c!u; 

iedcl-ais nos Território" que dej'llll 

apenas um, obedecerá aI princípil1 11l~

jf)rnilnO, é cla ro que a ek-iç~u (k 

mais de um há ql1e obedec~l-, j'rço-a

menfe, ao prinl'Ípio prnporc;tlnal , [nú

til. portanto, () texto [,0 referidu pará

grafo terceiro do ar!. -16, !\ pe,ar .\c 

insigni fictltrWJ, con forme se expre<;

sou um dos maiores respons:1\'l:is pela 

- 12 -
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elaboração 

Deputado 

do Código - o 
Gustavo Capancma 

ilustre 

foi 

êle mantido na Lei, Agora o qu.; cum

pre é interpretá-lo procurando aclarar 

a sua ambiguidadc e harmonizá-lo com 
outro< di, positivos com que parece c1w

l'ar-~(' . 

Para dar-5~ interpretação segura a 

é"e nispositi\'o, iaz-se de mistér () ~;C'J 

exame em confronto com os art , S9 
t' Dl, qUl' cstão assim red igido 

.. ,\rt. 59 - Os lllgar~s não ;.re, 

cnrhidus com aplicação dos quo
ciente·s partiditrios serão distribui, 

rIos mediante nbsen'ação das ,l" 

zuÍll tes regras: 

di\'idir-se-á o núm<:ru l.e 

votos vá lidos at ribuido_ a 

cada partido pelo número de 

lugares por êle obtidos mai
um, cabendo ao partido q\1~ 

apresentar a malCJr média 

um dus I ugares a preencher; 

2 repetir-se-á a operação para 

a distribuição ce cada um 

dos outros lugarcs, 

§ I," - O preenchimento dos luga

res com que cada partido 
iór contcmplado far-se-á se

g undo a ordem de votação 

!1nminal dos seus cand ida
tos , 

§ ) o _ Só poderão concOlTer à (;is

tribuição os partidos que ti

verem obtido o quociente 

eleitoral, 

,-\r t, 61 - Se nenhum partido 

alcançar o quociente eleitoral, con

siderar-se-ão elei tos, a té serem pre 

enchidos todos os luga res, os can

ditados mais ,"atados". 

Diz o parágra [o em exame que, se 

os lugares a serem preenchidos nas Cá-

maras Legislativas forem do is, serão 

distribuiGos pelo sistema pre\'isto no 
Códio-o para a distribuição das sobras, 

A primeira indagação que ao in

térprete cumpre fazer, para cOllsegui l' 

uma interpretação segura, será procurar, 

110 Cód igo E leitoral, o assento da dis

tribuição das sob ras, Esta indagaç?o 
o conduzirá ao art , 59. ,Inc será. por, 

tanto. o aplicável à hipótese, 

Antes cie mais nada, é de se obser

"ar que. quando a lei remete o intér
prete para detenninadu art igo, deve 

~,Ie fazer a sua aplicação total e nãu 

parcial. A aplicação do sistema das ,u
IJra, obriga, portanto. á uhse rv1ulci a L111 

art , j9 na sua totalidad , 

Ora, o' princípio dominanlt: ne,te 

artigo, porque cllnsignadu no seu texto 

principal, é o de que as regras cuns
tantes dos seus parágra [os se apli 

cam aos "lugares não pl'cenchir.os CI)l!1 

a aplicação dos quocientes partidários" 

c só a êstes, 

'-ale dizer, pois , que, n;lo ha\'clldo 

lugares preenchidos pela aplicação dos 

quocientes partidúrios, n;!o há cogitar

se da aplicação do mesmo artigo. E cle 

outro modo não Jloderá ser porque. 

consoante já c',isscmos c repetimos" a 

distribuição rIas sobra, nã" constitui 

sisll'ma ou operação autônoma, mas 

s impl es complemento ou cont inuação ela 

aplicação do processo do quociente elei 

toral ou du número uni iurmc, 

?\ão é só : o § I, n, dispondo que. 

para distribuição dos lugares nãu pre

enchic.os pela apl icação dos quocienl'::s. 

.. di\'ide-se o número de ,"atos válidos 

atribuidos a cada partido pelo número 

de luga res por êlc obtidos mais um", 
exclui qualquer dúvida que Jlossa pairar 

no espírito de quem examine o assun

to, 

-13 -



REVISTA ELEITORAL 

Torna êsse parágrafo irrecusável a 

conclusão de que, não havenoo lugares 
obtidos com a aplicação dos quocientes, 

não hayerá distribuição de sobras. 

Finalmente. num \'crdadeiro e di~
pensável excesso. prescrc\"e o parágrafo 
2. ° do mesmo anigo que .. só poderão 

concorrer à distribuiçào os partidos que 
tiverem obtido quociente eleitoral .... , 

Embora abundantemente e,clare

cido pelo texto inicial elo art igo e pelo 
seu § 1. ° que os partidos não cun

templados na distribuiç:io pela aplica

ção dos quocientes não fazem jús às 

sobras, () que equ i\'ale a dizer que a 

elas só p(lc! et'ão concorrer 05 quc al
cançaram () quociente eleitoral - ele
mento indi ,pcnsá\'cl para obtenção d;5 

quociente s partir,;:lri'»; - repetiu :l I ~! 
no § 2.° do mesmo artigo, de manc;, a 

incisi\'a, o princípio, para espancou' qual
quer ob. eLu'idade resultante da redaçãn 

de outros textos . E sabido como é quc 
o quociente eleitoral const itui a pedra 
de toque (:0 sistema porporcional. é 
claro que o partido que o n10 at ingir 

estará eliminado da competição. Cons
titui éle prova el iminatória intranspo' 

ní\"el. 

Completa ainda o si stema e or ienta 

o intérprete o disposto no art. (, I, acima 

transcr ito, prescre\'cmlo que. s<: nenhum 
partido atingit· o quociente eleitoral. 

considerar-sc-ão 

mais votados. 

eleitos os candidatos 

isto é, manda aplicar. 

nésse caso, o princípio maj oritário. 

Vale dizcr, a contrário senso. que, se 
ao menos 11>11 parli(:o alcançar êssc 

quociente, todos os lugarcs lhe caberão . 

pouco importando quc a votação por êle 

obtida represente, frente à votação dis

tribuida pelos demais partidos. a minoria 

dc eleitorado. 

O disposto no § 3. o do art. -\6 não 

obsta , poi s. a que. stndo dois os luga, 

res a preenchet', se aplique a rl."gra geral 
<lo Código. isto é. o sistema proporcio
nal sem embargo da quase impossihiit 

elade dc Imais de um partidu alcançar 

o quociente el itoral. o que se \'crificará 

apenas na hipókse de empate entre elois 
partidos único s a llkitear a jlr<:Ílrência 

do deitorado. 

.\ inda que pareça injusto. a repre

sentação terá quc caber apenas ao par

tic:" que atinja o quociente elei toral. A 
justiça ou injustiça da distribuição 11;10 

interessa ao caso, porquanto o siste
ma \'igente foi adotado por ser. natur~l
mente, o que enseja\'a mcnor 'margem 

;\s inj ustiças. L ma \'ez. J'ilrl'm. adot<\,!o. 

ter;l que ser apli cado com t(,das as suas 

conseqü':ncias. mesmo porque. pre f e
rindo'o pre\'iu o leg- islador wdas es
sas cunseqllênc i a~ (' aSSUll1ill ;.t:-. r(,~p()l1~a

Lilidadcs <ielas decorrentes. 

() que nfi" é possível. nem curial, 

~ que se SI.l!lcrponha a di\'érsos outros 

d isp()sitivos cntre si harmônicos. con
catenados. claros- e lógicos. Ulll texto 

i ;olado e obscuro, max ime quam!u. bem 

l'x:l l1linac1o e e,cla rccido. êle ,e possa 

tamhém harmunizar com os c!em'lis ~ 

integrar-se no si;tema da ' ('i. 

:- f erece. portanto. críticas recente 

'gado que deu interpretação a tal (~is

po,iti\'o que importou na quebra do 

sistema adotado pelo Códigu Eleitoral. 

Bssc julgado, deixando de aplicar à 

hipótese SII11- ;lIdict o princípio do Có

digo Eleitoral. (:csp t'ezou o sistema de 

representação proporcional imposto pelo 

~rt. 13-\ da Constituição, uma \'Cz que 

distribuiu os dois lugares da represcn ta

ç:lO do Território; do Acre na Cámat'a 

Federal pelos' do is partidos que obti ve

ram maior votação, apesar de apenas um 

deles ter alcançado o quociente eleito

ra l. 
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Em resumo: a Gecisão em aprêço 
aplicou à hipótese ocurrente o sistema 
majoritário, embora o fizesse de manei
ra i 11 direta. 

o único argumentá de certo peso 
que poderia justificar a interpretação 
criticada seria o da injustiça resultan
te de se atribuirem os dois lugares a um 
só r-artido, embora nominalmente o 
candidato mais votaGo do que não atin
gira o quociente tivesse obtido maior 
votação do que o segundo colocado da

quêle. Êstc argumento cai por terra 
se tentarmos na circullst:1ncia de qu!'. 

se o Território do Acre, ao ren:'s de 
dois, tivesse U'I11a representação de cinco 

ou mai s deputados, todos êles caberiam 
ao único partido que hOU\'esse alcan
çado o quociente eleitoral, visto como, 
em tal hipótese, não se poderia apelar 
para o dispositivo do parágrafo tercei
ro do art. 46, tento que se aplicar, fo(· 

çosamente, a regra geral, isto é, o sis
tema proporcional. 

Também não importa para o caso o 
argumento da inj ustiça feita a deter
minado candidato, porque a vigente lei 

eleitoral não se prcQcupa com a situa
ção pessoal dos candidatos, colocandn
se, ao cOlítrá rio, no ponto de vista tia 
defesa dos interesses dos partidos polí
ticos. 

Como bem ensina Georges Vedei, o 
sistema de representação proporcional 
obriga os eleitores a votar por parti
dos, não permitinGO aos indivíduos plei
tear, isoladamcnte, postos nas Cámaras 
Legislativas. 

Transcrevamos aqui o que escreveu 
a respeito o preclaro professor fra ncês: 

" La representatioll proportionnel 
oblige ks electeurs à voteI' pour des 
partis ct Ile permet pas aux indivi,ius 

isolés de cuurir leur chance quelle que 
soit leur \'alel1r. Cette observation est 
une critique ou un souti en de la re·· 

presentation proportioIll1el selon que 
rOl! accorde aux partis ou aux hommes 
l' interêt pr imordial dans une électiún 

(Georges V"del, ":\Ianuel Elementaire 
de Droit Constitutionnel ", 1949. pági · 
na 155). 

Além disso, inj ustiça Illuito mais 

grave foi a ]lraticac.a pelo acórdão ora 
criticado, que nivelou a 'maioria à mi
nor ia, o Cjue briga com a letra e o es
pírito da lei eleitoral e da própria Cons
tituição. 

Longe es ta \'am o legis lador cons
tituinte e o do Código Eleitoral de ima
ginar que o sistema proporcional (íUt; 

adotaram pudesse ter semelhante apli
cação - a distribuição de igual repre
sentação à maioria .:: à minoria. 

----*---
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DA JUSTIÇA ELEITORAL ( ~) 

AUq7!.s!o o. Gomes de Castro 

o BrasiL como já dissemos 
em outro ponto dêste trabalho, 
nunca primára pela lisura e ver
dade de suas eleições políticas, 
quase sempre realizadas sob 
pressão mais ou menos disfar
çada do Govêrno em favor do 
partido em que se apoiava no 
momento. 

Se a onipotência, que um tal 
estado de coisas conferia ao Exe
cutivo, tivesse sido aproveitada 
para a realização de reformas 
realmente prov~itosas e sáblcls 
ou para empreendimentos em 
pról do progresso e prosperidadi.l 
do país, talvez que o povo S8 

conformasse com êsse simulac:~ 
de democracia e continuasse a 
representar o papel de titular de 
uma soberania "dirigida" . Mas, 
em 1889, chegára a um tal estado 
de descrença nas in~tituições vi
gentes, que assistiu, senão "bes
~ificado", pelo menos indiferente, 
a uma mudança de regime ope
rada por uma minorià insignifi
cante, embora entusiasta. 

Proclamada a república, o 
progresso material, que se se
guiu, fez o povo esquecer por 
algum tempo que, em matéria de 
eleições, a mudança não havia 
justificado as suas esperanças de 

melhora. Desde 1922, porém, ao 
festejar o Brasil o centenário de 
sua independência política, co
meçou a se manifestar crise idên
tica à de 89, acompanhada pelo 
mesmo eqtado de descrença nas 
instituições, sem o recurso de ex
perimentar outro regime, pois 
ninguém se lembraria de voltar 
ao anacrônico e retrógrado que ia 
tinhamos experimentado. Havia 
um só recurso: procurar debelar 
o mal que dava orígem à supre
macia do Poder Executivo, supre
mdcia que a fraude eleitoral tor
nava ainda maior do que a Cons
tituição imaginára, e que era tão 
inépta e egoísticamente empre
gada. Só em outubro de 1930 
chegou essa crise ao seu período 
agudo, surgindo um movimento 
revolucionário cuja apreciação 
nos confessamos sem isencão de 
ânimo para fazer. . 

Uma coisa, porém, não se 
pode discutir: o seu efeito bené
fico no que se refere ao processo 
eleitoral. 

Já apreciamos diversos pon
tos da reforma que se operou no 
sistema eleitoral brasileiro, em 
virtude do Decreto n . 21076, de 
24 de fevereiro de 1932. Cabe
nos, agora, falar no mais impor-

C' ) Capítulo da obra "Princípios de Direito Eleitora!," em preparação. 
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tante para a honestidade das 
eleições: a criação de uma jus
tiça especial para providenciar 
sôbre a realizacão do pleito, jul
gamento de su~ regularidade e 
apuração. dos verdadeiros elei
tos. 

A intromissão da Justiça em 
matéria eleitoral não era, pro
priamente, uma novidade, pois já 
a lei n. 3029, de 9 de janeiro de 
1881, Art. 29, dava aos juízes de 
direito competência para conhe
cer das eleições de vereadores 
e juízes de paz . Muitas outras 
leis, já no período republicano, 
deram às Côrtes de Apelação 
a atribuição de apreciar os re
cursos iníerpostos das decisões 
das Juntas Eleitorais, nas elei
ções municipais. E manda a ver
dade que se diga: a experiência 
não era de molde a rec.omendar 
a providência. Mas é preciso 
convir que o simples reconheci
mento de poderes ou julgamento 
de recursos, desacompanhado de 
medidas tendentes a assegurar 
liberdade e lisura ao processo 
eleitoral. investe o julgador no 
direito de empregar uma tal anl
plitude na pesquiza da verdade, 
que é muito difícil não cair no 
arbítrio ou na parcialidade polí
tica. 

Pela reforma de 1932, a Jus
tica Eleitoral tinha a seu cargo 
d~sde o alistamento até a diplo· 
mação dos eleitos. Segundo o 
Art. 5. do Decreto n . 21 076, era 

. instituida uma- Justiça EleitoraL 
com funções contenciosas e ad
ministrativas, cujos órgãos eram: 
um Tribunal Superior, na Capi
tal da República; um Tribunal 
Regional, na Capital de cada 
Estado, no Distrito Federal e na 

sede do Govêrno do Território do 
Acre; e juízes eleitorais nas co
marcas, distritos ou têrmos jud'
ciários. 

Mas, com exceção de trê:::. 
membros do Tribunal Superior e 
de dois dos Tribunais Regioflr:ris, 
não se tratava propriamente da 
criação de uma justiça especiel, 
'"' sim de conceder atribuiçôes 
novas a magistrados que fazialCl 
parte da justiça comum. De latc;., 
pelo Art. 9.° do citado decre te, 
o Tribunal Superior se compu
nha do presidente, que era sem
pre o vice-presidente do Supr2-
mo Tribunal Federal; de dois mi
nistros do mesmo Tribunal. inà:· 
cados por sorteio: de d,ois de
sembargadores da Côrte de Ape
lação, também escolhidos ;')or 
sorieio; e de três cidadãos de 
notável saber jurídico e idonei
dade moral. escolhidos pelo Go
vêrno de uma lista de 15 nomes 
organizada pelo Supremo Tribu
nal Federal. Como se vi::. s6 cs 
últimos três membros não per
tenciam à Justiça comum. O !:1e"S

mo acontecia, mutaUs mutcr:dlS, 
na composição dos Tribunais Re
gionais . E os Juízes Eleit0rais 
eram .os juízes locais vitalícios, 
pertencentes à magistralL:m co
mum estadual. do Território do 
Acre ou do Distrito Federa i . 

A mesma orqanização íoi 
dada à Justica Eleitoral pela 
Constituição d~ 16 de julho de 
1934, que nos Arts. 82 e 83 trata 
da composição de seus órgãos 
e das respectivas atribuições _ 
Permita, essa Constituição, a 
criação por lei de uma Junta para 
a apuração das eleições munici
pais. 
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Os efeitos dessa radical 
transformação do nosso processo 
eleitoral não se fizeram esperar. 
A primeira eleição realizada sob 
o regime do Decreto n, 2107ô . 
preparada e dirigida pela Just;ço 
Eleitorbl, produziu um resultad::: 
surpreendente: a oposição vito
riosa em diversos Estados e, em 
muitos outros, tão poderosa, que 
qualquer defecção de memoros 
da maioria faria a balança pen
der para a minoria! 

'Aquêles que estavam acostu
mados a ver na eleição apenas 
a chancela legal à ~scôlha do 
partido dominante, que indicava 
muitas vêzes até os deputados 
do têrço reservado à oposição, 
começaram a encarar a reforme:: 
eleito;al como anárquica e sub
versiva. De fato, os que se cria
ram na convicção de que o ele:, 
tor era simplesmente uma figura 
de retórica política, não podiam 
deixar de considerar subversiva 
uma reforma que dava existência 
real a essa figura até então tida 
como imaginária ou, pelo menos, 
muito apagada e inexpressiva. 
Os que governavam sob a ficção, 
que tradicionalmente se estabele
cera, de que tinham o monopólio 
da sabedoria e do patriotismo, e 
que, portanto, oposição é sinô
nimo de manifestação de igno~ 

rância ou tentativa de subversão 
da ordem constituída, também 
não podiam deixar de ver numa 
reforma, que permitia a vitória da 
oposição, senão efeitos anárqui
cos e perigosos para a estabili
dade das instituições . 

Assim sendo, se causou pas
mo a promulgação do Decreto 
n. 21 076 , não provocou nenhuma 
surpreza o golpe insidioso que a 

10 de novembro de 1937 'anulou 
a manifestação do eleitorado num 
pleito honestamente realizado . 

Felizmente, depois do pesa
dêlo de alguns anos, os que esta
vam de bôa fé aprovei taram a 
lição de uma dura experiência 
e procuraram corrigir o ê rro em 
que haviam incidido. Pôde, 
afinal, ser promulgado o Decreto
lei n. 7586, -de 28 de' maio de 
1945, que restabeleceu as dispo
sições do Decreto n . 21 076, com 
algumas modificações para pior, 
Mas, mesmo assim, o resultado 
das eleições realizadas sob a 
sua vigê;cia, confirmou o efeito 
benéfico de se entregar à Justiça 
o p reparo e julgamento dos plei
tos políticos. 

É verdade que se não po
deria esperar uma radical trans
formaçeo do eleitorado por efeito 
de uma lei. Essa mudança tem 
de ser gradativa, lenta e penosa- . 
mente conseguida pela educação 
cívica da massa popular. Para 
êsse fim, é indispensável a prá
tica da verdadeira democracia, 
principalmente no que se refere 
à justiça dos atos de tôdas as 
autoridades públicas. Uma po
pulação de revoltados e desajus
tados estará sempre à mercê dos 
agitadores e "pescadores de 
águas turvas", que são tão libe
rais em promessas como avaros 
em cumprí-las. 

Êsse fato, aliás, já havia sido 
comprovado em diversos países . 
Segundo o Prof. João Cabral 
C "Sistemas Eleitorais"), autori
dade no assunto cuja lição se
guimos nêste particular, na Grã 
Bretanha as eleições eram até 
1868 julgadas pela Câmara dos 
Comuns, a princípio por tôda a 
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Câmara e, depois, por comissões 
de seus membros, de acôrdo com 
as reformas de 1 770, 1 839 e 
i 848. Nessas comissões, geral
mente, entravam representantes 
dos diversos partidos . Mas em 
1 868, diz a Enciclopédia Britâ
nica, essas atribuições passaram 
para High Couri, apesar da má 
vontade da magistratura em se 
ocupar de causas dessa natu
reza. As ele~ções referentes à 
Irlanda eram julgadas pela Court 
of Common Pleas, e as relativas 
à Escócia pela Cour! of Session. 

Em 1873 a jurisdição eleito
ral passou para o King's Bench Di
vision, onde atualmente as cau
sas de natureza eleitoral são jul
::radas por dois juizes apenas. Têm 
direito de impugnar a eleição não 
só os candidatos, como qualquer 
pessoa com direito de vote , 
mesmo que o não tenha exercido. 
Não se dispensa a presença do 
representante do Ministério PÚ
blico, para assistir os depoimen
tos e para denunciar as· pessoas 
que hajam cometido atos de cor
rupção ou contrários à lei. 

No Japão, uma lei de 11 de 
fevereiro de 1889, deu à Côrtf:") 
de Apelação competência para 
anular a eleicão dos deputados, 
desde que o pedido de ~nulação 
tivesse sido feito dentro dos trinta ,. 
dias seguintes à eleJção. 

Em Portugal, as leis de 1884 
e 1896 deram ao Poder Judiciário 
competência para decidir da le
galidade dos diplomas contesta
dos. Pela lei de 1896 o Tribunal 
para iulgame!lto das eleições era 
composto do presidente" do Su- · 
premo Tribunal de Justiça, d~ tres 
membros dêsse Tribunal e de 
tres juizes da Côrte de Apelação, 

sendo todos, exceto o primeiro, 
designados por sorteio . Os subs
Hiutos dêsses juizes seriam os 
mais antigos dos respectivos tri
bunais. O prazo para o julga
mento era fixado pela Câmara . 
dos Deputados, quando enviava 
os papéis referentes à eleição 
contestada, e, se o Tribunal não 
pudesse decidir dentro do re:e
rido prazo, justificaria a demora 
e pediria novo prazo para ultimar 
o julgamento. 

Na Tchecoslováquia, pela lei 
de 29 de fevereiro de 1920, não 
só foi criado um Tribunal Elei
toral para o exame da regulari
dade do processo eleitoral, como 
foi dado a êsse tribunal a atri
buição de decidir sôbre a perda 
de mandato de um deputado ex
cluido do partido em cuia lista 
foi eleito. 

Na Alemanha, por 0.isposi
ção constitucional, foi criado um 
tribunal eleitoral, que tinha com
petência para decidir sôbre a re
gularidade das eleicões e sôbre 
perda de mandato. tss-e tribunal 
era composto de membros do 
Reichstag, escolhidos por êste 
para todo o tempo da legislatura 
e de membros do Reichsver
waltungsricht ( Tribu..11.al Adminis
trativo do Reich ), designados 
pelo Tribunal por proposta de seu 
presidente. A decisão não podia 
ser proferida sem. a presença de, 
pelo menos, cinco membros do 
Reichstag e de dois do Tribunal 
Administrativo. 

Na Prússia, iguedment·e por 
disposição constitucional, foi cria
::ia um tribunal semelhante. 

Na Austria, a Constituição 
cometeu à Alta Côrte Constitu
cional o exame das contestações 
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apresentadas às eleições para o 
Conselho Nacional, para o Conse
lho Federal, para as Dietas pro
vinciais e para tôdas as outras 
assembléias representativas. A 
Alta Côrte Constitucional podia 
declarar a perda de mandato, 
desde que o SeU pronunciamento 
fôsse solicitado pela respectiva 
assembléia. 

Na Grécia, c: Constituição es
tabelece que a verificação das 
eleiçôes contestadas por irregula
ridades cometidas ou por falta 
de condições requeridas nos can
didatos seja confiada a um Tri
bunal especial, cuios membros 
são designados por sorteio entre 
os juizes da Côrte dB Cassação 
e das Côrtes de Apelação. O sor
teio é efetuado pela Côrte de 
Cassação, em sessão pública. A 
presidência dêsse Tribunal espe
cial cabe ao membro mais antigo 
ou mais graduado em cargà, 
entre os designados pela sorte . 

Na República de Cuba, pela 
lei de 31 de maio de 1943, foi 
organizada uma Justiça Eleitoral, 
compreendendo: um Tribunal Su
·perior, com sede em Havana; 
uma junta provincial, na capital 
de cada Província; e uma junta 
municipal, na séde da adminis
tração municipal. 

O Tribunal Superior é com
posto de três magistrados do Tri
bunal Supremo de Justiça, entre 
os quais é escolhido o presidente 
do Tribunal Superior; e de dois 
juiZeS do Tribunal de Justiça de 
Havana. Todos êles indicados 
por eleição procedida, entre a to
talidade dos membros efetivos, 
pelos respectivos tribunais. 

As Juntas Provinciais são 
compostas de um juiz do Tribunal 

de Justiça local, como presidente, 
e de dois juizes locais, designa
dos por sorteio. 

As Juntas Municipais são 
compostas pelo juiz municipal da 
séde do município. 

No Tribunal Superior, nas 
juntas provinciais e nas munici
pais, são considerados membros 
também um delegado de cada 
partido registrado. Mas êsses de
legados não têm direito de voto, 
podendo, no entanto, opinar, con
signar em ata a sua opinião ou 
exposição de fatos referentes às 
questõ~s controvertidas. 

Quando as juntas provinciais 
se converterem em tribunal con
tencioso para julgar as eleições, 
serão sorteados mais dois juí
zes do Tribunal de Justiça, e as 
decisões passarão a ser tomadas 
por maioria absoluta de votos . 

O Tribunal Superior tem com
petência para: a) resolver em 
pri~eira instância as reclama
cões interpostas contra as resolu
ções, acôrdos .ou atos das Assem
bléias Nacionais, suas comissões 
executivas e seus membros, dos 
Partidos Políticos, e, em gráu de 
apelação, os recursos que se, es
tabeleçam cEmtra resoluções das 
Juntas Provinciais na esfera de 
sua competência : b) ditar ins
truções gerais e especiais neces
sárias ao cUITlprimento da legis
lação eleitoral; c) resolver, em 
gráu de apelação, os recursos sô
bre a validade ou nulidade de 
uma eleição e a proclamação de 
candidatos; d) ditar instruções 
e disposições, de cumprimento 
obrigatório, às fôrças armadas e 
à Polícia para a manutenção da 
órdem e da liberdade eleitoral . 
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Vê-se por êsse rápido 'estudo 
de direito comparado que o jul-

:: gamento das eleições pela Jus
tiça, e não pelas próprias Câ
maras, era uma idéia que ocorreu 
aos povos de índoles diversas e 
de vários regimes políticos. O 
tato de em quase todos êsses 
países não mais vigorar o alu
dido sistema ' de julgamento das 
eleições pelo Judiciário, não de
põe contra a sua adoção, porque 
só foi abandonado quando os 
que o adotaram perderam o amor 
pelas eleições livres e democrá
ticas. 

Foi por muito tempo consi· 
derado essencial ao funciona
mento do poder legislativo que 
os membros das assembléias re
presentativas fossem reconheci
dos pelas respectivas câmaras. 
Mas, diante da ameaca de abso
luto descrédito em que' fatalmente 
cairia, se continuasse a legalida
de dos diplomas conferidos aos 
membros das assembléias polí
ticas a ser julgada pela própria 
assembléia, houve necessidade 
de abrandar a rigidez dos princí
pios em benefício da sobrevi
vência dos parlamentos . 

Alegou-se que o Poder Judi· 
ciário é comp0sto de magistrados 
nomeadôs pelo Poder Executivo, 
sendo algumas dessas nomea
ções aprovadas por um órgão do 
Poder Legislativo, sem que com 
isso, fique menos independente 
e deixe de anular atos' emanados 
de qualquer dos outros dois podeóô 
res. Em muitos países, o presi
dente da República é eleito pela 
Assembléia, sem que seja consi
derado, por isso, como um seu su-
bordinado. ' 

No caso, porém, não se trata 
de nomeação de membro do Po
der Legislativo por um poder es
tranho, o que seria impossível no 
regime democrático, ·em que a so
berania reside no povo, que só a 
transmite aos representantes que 
elege por meio do voto direlo. 
Cogita-se apenas do julgamento 
em virtude do qual foi expedido 
o documento que habilita o eleito 
a desempenhar o seu mandato. 
O portador dês se documento 
ainda não é membro do Poder 
Legislativo, o que só se dá depois 
da posse. E quem poderá estar 
mais apto a julgar da validade 
de um ato jurídico que o Poder 
Judiciário? 

Não temos dúvida em consi
derar o expediente adotado pelo 
Decreto n. 21 076, e já confirmado 
por duas Constituições, perfeita
mente defensável em teoria. E, 
na prática, é tão proveitoso, que 
leria valido a pena sacrificar prin
cípios teóricos em favor do que 
pode representar para a verda
deira democracia uma eleição 
livre e isenta de fraudes . " 

Partidário do reconhecimento 
de poderes dos membros das 
assembléias políticas pelo judi
ciário, estamos à vontade para 
chamar a atenção para alguns 
inconvenientes do julgamento 
feito pela justiça comum. 

Já mais de uma vez, neste 
trabalho, aludimos ao fato do 
voto ser um ato jurídico, pelo 
qual o eleitor indica a sua von
.tade. Mas êsse ato jurídico' é 
também o desempenho de uma 
função pública, necessário à for
mação das câmaras legislativas 
e à investidura do chefe do Es
tddo. A apreciação, portanto, de 
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tal ato é assunto de direito oú
blico, é matéria política' da m~is 
alta relevância. Não deve ser 
medido pela bitola do direito 
privado, nem interpretado à luz 
de preceitos e regras aplicáveis 
a êste direito. 

, 
Todo ato jurídico tem pelo 

menos um sujeito conhecido. No 
voto não se conhece o seu autor. 
O ato jurídico, criando direito a 
alguém e contra alguém, o seu 
conteúdo só interessa, quase 
sempre, às partes contratantes 
ou nele visadas. O voto interessa 
a todos os cidadãos: é o meio 
de expressão da vontade do Es. 
tado; é o fundamento do poder, 
a sua legitimação. Cada ato ju
rídico vale por si. O voto só é 
considerado como expressão de 
vontade quando reunido a outros 
dados no mesmo sentido, em 
número que supere a vontade 
expressa em votos diferentes. 
Muitas outras peculiaridades po
dem ser apontadas ao voto como 
modalidade sul generls de ato 
jurídico, tôdas elas- revelando 
que o voto dev·e ser apreciado 
sob aspecto diferente, sob orien
tação mais elevada que a ne
cessária ao julgamento dos atos 
privados ou de direito civil. 

Os juízes, porém, afeito~ à 
aplicação quotidiana do direito 
civil, habituados de longa data 
a se aterem estrítam~nte às pro
vas dos autos e a exigirem que 
estas sejam apresentadas por 
quem alega o vício, a circuns
tância ou a exceção, estão natu
ralmente pro:r;:>ensos a aceitar 
as máximas daquele direito e a 
aplicar rigidamente as regras 
processuais. 

Vemos comumente citadas 
,em acórdãos dos tribunais eleito
rais as máximas "pas de nullité 
sans grief", "utile per inutile non 
vitiatur", dando ao "grief" e ao 
"inutile" um conceito por demais 
restrito à espécie sub judice. 

O dano causado pela nuli
dade de um voto, quando o elei
tor nenhuma culpa teve nessa 

'nulidade, não se limita à sua pes
soa nem ao resultado da eleição 
na seção em que ocorreu. A nuli
dade pode vir a influir na elei
ção de um ou de alguns repre
sentantes, quando somada a ou
tras verificadas em grande nú
mero de seções. Como de ante
mão declarar que não houve pre
juízo pela anulação de alguns 
votos, sem saber se a reunião 
de todos os votos nulos sem culpa 
do eleitor pode alterar a coloca
ção dos candidatos dentro do 
partido ou impedir que êste atinja 
mais um quociente partidário? 

Tratando-se de um àto emi
nentemente secreto, as provas de 
fraude sãq difíceis de produzir 
com a nitidez que justamente se 
exige no processo comum. 

O conceito de coação é tam
bém diferente, quando encarado 
civil ou eleitoralmente. Não se 
decreta a nulidade de um con
trato, embora lesivo a uma das 
partes, se não mediante a prova 
do vício de consentimento resul
tante de uma coação de tal 
modo efetiva, que a pessoa pre
judicada preferiu o prejuízo só 
pelo risco que correria pela sua 
recusa. Mas no voto, em que não 
está em jogo o interêsse pecuniá
rio e imediato do cidadão, deve
se conceituar a coação de modo 
diferente. Não é perciso que a 
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ameaça se refira a atos de agr~s
são ou de tal gravidade que po
nha em perigo a segurança pes
soal ou financeira do cidadão, 
para que se julgue ter sido êle 
coagido a mudar de voto ou abs
ter-se de votar. O juiz deve ter 
a faculdade de apreciar imp?r
cialmente a prova circunstanciaL 
para verificar se o ambiente 
criado pela falta de garantias ou 
pela intervenção ostensiva das 
autoridades na cabala eleitoral 
teMa influido realmente no com
parecimento dos eleitores ou na 
expreS€ão livre de sua vontade 
nas urnas. 

Mesmo nos Estados Unidos, 
cuja jurisprudência, como vere
mos logo em seguida, se ressente 
do apêgo às formas processuais 
comuns, foi fixado o seguinte 
princípio: Os casos de coação 
devem merecer apreciação dife
rente da daquêles cuja ilegaii
dada pode ser fàcilmente pro
vada e seus efeit'os devidamente 
avaliados. Os primeiros nunca 
podem ser precisamente estima
dos, quanto à sua extensão, nem 
os seus 'efeitos contados aritme
ticamente. Seria e'ncorajar tais 
práticas e torná-las parte comum 
do mecanismo das lutas políticas, 
sustentar que os casos de coação 
só devem ser evitados, quando 
os seus efeitos possam ser quan
títativamente avaliados. De modo 
que, sempre que se verificar a 
coação, não em um caso indivi
dual ou de um modo brando 
mesmo generalizada, mas de 
uma 'maneira geral e de forma 
a tornar o resultado duvidoso, 
deve-se considerar nula tal vota
ção. (Jones v. Glidewell; Harri-

son v. Stroud "American 
Annotated Cases", vol. 16, pág. 
n. 1050). 

O respeito às provas dos au
tos e aos princípios jurídicos apli
cáveis ao Direito Civil podem t~r 
efeito verdadeiramente surpreen
dente em matéria eleitoral. 

Nos Estados Unidos, um can
didato a "cherife" no distrito de 
Uinta, Estado de Wyoming, Ro
bert R. Hamilton, contestou a 
eleição de seu adversário, Wil
liam Marshall, provando que a 
eleição se prolongara além do 
tempo regulamentar e que nesse 
período excedente votaram 14 
eleitores ilegalmente; e, como a 
diferença entre a sua votação e 
a de seu contendor era apenas 
de dez votos, pedia a declaração 
da nulidade da eleição. 

Os juizes da Suprema Côr
te de Wyoming, magistrados da 
justiça comum, aplicadores cons
cienciosos das regras proces
suais, decidiram que estava 
realmente provado o fato de 14 
eleitores terem votado depois da 
hora marcada para o encerra-o 
menta da votação, mas nãp fi
cara absolutamente provado que 
houvesse má fé ou fraude, nem 
que êsses eleitores nôo tivessem 
votado no candidato contestante, 
e , assim, o julgaram carecedor 
de ação. (" American Law Re
ports, Annotated", vaI. 66, pág 
1154 a 1158) . 

Eis o que pode resultar da 
aplicação de princípios que são 
recomendáveis na esfera priva
da, mas inaceitáveis no domínio 
do direito eleitoral . . 

Não será fora de propósito 
recordar aqui o que se passou no 
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antigo Tribunal Superior, num 
julgamento em que o aspecto po
lítico exigiu uma solução dife
rente da indicada pela letra da 
lei numa interpretação restrito. 

O Interventor no Estado de 
Mato Grosso, exorbitando de suas 
atribuições, expediu um decreto 
estadual d e inelegibilidades, 
acrescentando dois casos aos 
mencionados no decreto federal 
n. 22.364, de 17 de janeiro de 
1933. E em virtude daquêle seu 
decreto, o Interventor suspendeu 
o Juiz de Direito de Aquidauana, 
que era também juiz eleitoral. 
Êste recorreu dêsse ato ao Tribu· 
nal Superior, que se viu diantE" 
de um caso realmente melindro · 
so. A Justiça Eleitoral, na primei· 
ra instância, é composta de jui 
zes da Justiça local. O Juiz Elej· 
toral é o juiz de direito da comar 
ca. Substituido êste, o que Íôr 
designado para a vara eleitoroi 
passará automàticamente a exer · 
cer as funções de Juiz Eleitoral. 
Portanto, a suspensão não fôm 
propriamente do juiz eleitoral, 
mas do juiz de direito de Aqui
?~an~, passando as funções de 
JUIZ eleItoral para o substituto que 
.fosse designado para aquêle juiz 
na Justiça local . Isto era a inter
pretação estrita do texto legal. 
Mas, por outro lado, havia o fato 
da necessidade de ser garantido 
o juiz que exerce a função eleito
ral contra a interferência do Go
vêmo em assunto de suas atri
buições ou no desempenho de 
suas funções eleitorais. Se o Tri · 
bunal Superior tanto insistia na 
necessidade do juiz ser vitalício 
Para poder ser investido das fun
ções de Juiz Eleitoral, não podia 

agora deixar que um ato ilegal 
pudesse afastar uo juiz eleitoral, 
sem vir em defesa dessa garantia 
indispensável ao bom desempe
nho de sua delicada função. Dis
tribuído o feito ao ministro C::::.f
valho Mourão, êste grande juiz 
logo compreendeu a gravidade 
do caso e o alcance que poderia 
te! o julgamento do Tribunal Su- ' 
perior numa época em que os 
iI).terventores eram verdadeiros 
donatários de capitanias. A deci
são foi a seguinte, conforme a 
respectiva ementa: "Os Juizes 
Eleitorais são vitalícios ( Código 
Eleitoral, Art. 30 ) e lhes são as
guradas as garantias da magis
tratura federal (Código citado, 
Art. 6.°). Não podem, poi;:;, ser 
suspensos dos seus mesmos car
gos a não ser por sentença judi
cial, conforme, aliás, se deduz do 
decreto federal n. 3.084, de 5 de 
novembro de 1898. Inaplicável 
por inconstitucional e ilegal o de
creto do govêmo do Estado de 
Mato Grosso, n. 359, de 29 de 
dezembro de 1932, não pode pre
valecer o ato subseqüente da in
terventoria federaL fundado no 
mesmo decreto, cujos motivos as
sinalados para sua expediÇão fo
ram, entre outros, o alistamento 
eleitoraL regido exclusivamente 
por leis federais . Assim, pois, 
o juiz de direito de Aquidaua
na, embora suspenso das suas 
Íunções na magistratura local, 
poderá continuar no exercicio 
das funções de Juiz Eleitoral da 
mesma comarca". ( Boletim Elei
toral n. 28, de 1933). 

Esta solução foi tão bené
fica para o funcionamento da 
Justiça Eleitoral, quanto teria si-
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do desastrosa uma decisão em 
sentido contrário, embora pudes· 
se ser defendida pela organiza
ção peculiar dessa mesma Jus· 
tiça . Isso prova que para julgar 
uma causa eleitoral não basta 
uma aplicação literal e simples 
da lei. E' muitas vezes necessá
rio que a sentença seja orientada 
pelos superiores princípios de or
dem pública e mesmo política, 
para que sirva não só ao interes
se da justiça, como também de 
escarmento aos que se conside
ram acima da lei. Decisões níti
damente políticas foram as do 
Supremo Tribunal FederaL fazen
do evoluir a teoria do habeas· 
corpus para poder proteger direi
tos que não eram líquidos e cer
tos quanto à liberdade de ir e 
vir, mas que precisavam ser am
parados para não encorajar, pe
la impotência da Justiça, os que 
.:xbusavam do poder para satis
fação de ódios pessoais ou in te
rêsses politiqueiros. É nesse ele
vado sentido que desejamos ver 
a Justiç'Q Eleitoral proferir deci
sões justas, mas também pauta
das pelo mais alto senso político. 

No que se refere às garantias 
dos juízes eleitorais e ao tempo 
por que devem servir, o decreto 
n. 21.076, de 1932, contém as se
guintes disposições: Ar!. 6.0 • Aos 
magistrados eleitorais são asse
gurádas as garantias da magis
tratura federal. 

Art. 7.0 Salvo motivo justifica
do perante o Tribunal Superior, a 
exoneração de seus membros ou 
a de membros dos Tribunais Re
gionais sàmente pode ser solici
tada dois anos depois de efetivo 
exercício. 

Ar!. 8.0 - Ao cidadão, que 
tenha servido efetivamente dois 
anos nos tribunais eleitorais, é 
lícito recusar nova nomeação". 

A lei n. 48, de 1935, reprodu
zindo disposição constitucionaL 
preceituou no ar!. 8.0 que "du
rante ') tempo em que servirem, 
os órgãos da Justiça Eleitoral go
zarão das garantias das letras b 
e c do art. 64 da Constituição Fe
deral." Acrescentando, ' no pará
grafo único do mesmo artigo, que 
"as medidas restritivas da liber
dade de locomoção, na vigência 
do est:!do de sítio, não atingem 
em tojo o país. os membros do 
Tribunal Superior e, nos territó
rios das respectivas circunscri
ções, os membros dos Tribunais 
Regionais. " 

O decreto-lei n. 7586, de 1945, 
no art. 130 dispoz: "Os que per
t.encem aos órgãos do serviço 
eleitoral têm, durante êste, as ga
rantias das letras b e c do ar!. 9! 
da Constituição." E o ar!. 131 
do mesmo decreto-lei re2a: "As 
providências restritivas da liber
dade de circulação, na vigência 
do est(.[do de guerra ou de emer
gência, não atingem, em todo o 
território nacional, os membros 
do Tribunal Superior, e, nos ter-o 
ritórios das respectivas circuns
crições, os membros dos Tribu
nais Regionais e os Juizes Elei
torais. " 

Fizemos, a propósito dessas 
duas citadas leis, o seguinte co
mentário: "Nessas duas leis, foi 
inegàvelmente excluida a garan
tia da vitaliciedade que, para o 
serviço eleitoraL é a mais impor
tante, pois sem ela pouco valem 
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a inamovibilidade e a irredutibi
lidade de vencimentos. Os go
vernos facciosos C e só das ar
bitrariedades dêstes é necessário 
resguardar os magistrados), po
ra afastarem da função eleitoral 
os que se não curvam às suas 
imposições, não precisam remo
vê-los ou diminuir-lhes os venci
mentos, basta pô-los em disponi
bilidade ou aposentá-los. E o que 
importa, em tais casos, é manter 
o magistrado reto e independente 
na sua função de juiz, para que 
continui a desempenhar a funcão 
eleitoral que lhe está adjeta~ e 
não somente assegurar-lhe as 
vantagens pecuniárias relativas 
ao cargo. Nos diversos casos em 
que o antigo Tribunal Superior 
teve d.e intervir, por ocasião das 
eleições de 3 de maio de 1933, 
cujos respectivos acórdãos estão 
mencionados na jurisprudência 
citada a propósito do Ar!. 13, tra
tava-se quase sempre de dispo
nibilidade forçada ou apose~ta
doria administrativa. 

Nem se diga que a função elei
toral, sendo transitória, não per
mite que se lhe atribuia o predi
cado da vitaliciedade. Êsse pre
dicado é concedido à funcão e 
não ao indivíduo, e êste só' dele 
goza enquanto a desemperlha . 
Por isso, nada obsta que se de 
àquele que desempenha funcão 
eleitoral a garantia de não~er 
afastado dêsse servico senão me
diante processo judiciário, ~n
q u a n t o o estiver desempe
nhando. 

A disposição do Ar!. 108 n. 7 
não é para-raio suficiente para 
abrigar. os que servem nos ór
gãos do serviço eleitoral das iras 

de Júpiter Tonante, pois uma lei 
ordinária não pode ter o poder 
de evitar a aplicação de preceito 
constitucional amplo e irrestrito. 
O mesmo se pode dizer a respeito 
do Art. 131, que procura pôr os 
membros dos tribunais eleitorais 
a salvo das medidas restritivas 
da 'liberdade de circulação, to
madas na vigência do estado de 
guérra ou de emergência. Se des
sas medidas não estão imunes os 
membros da Câmara dos Depu
tados, como julgar que serão pou
pados aquêles que apenas estão 
servind.2 para escolhê-los? Essas 
disposições dos Arts. 131 e 108 
n. 7 são apenas declarações de 
princípios. . São louváveis, mas 
inócuas e ineficazes". ("A Lei 
Eleitoral Comentada", página 
160/1). 

Finalmente, a Constituição em 
vigor, no Art. 118, dispõe: "En
quanto servirem, os magistrados 
eleitC?rais gozarão, no que lhes fôr 
aplicável, das garantias estabe
lecidas no Ar!. 95 números I e Ir". 
Essas garantias são: a) - vita
liciedade, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judi
ciária; e b) - inamovibilidade, 
salvo quando ocorrer motivo de 
interesse público, reconhecido pe
to voto de dois têrcos dos mem
bros efetivos do tribunal superior 
competente . 

Embora se procure cercar os 
íuizes eleitorais de estabilidade 
na função, não é menos indispen
sável estabelecer também a tra~
sitoriedade do exercício das fun
ções eleitorais. 

O Ar!. 7.° dd Decreto núme
ro 21. 076, de 1932, não tornava 
obrigatório o revezamento dos 
íuizes da Justiça Eleitoral, apena s 
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providenciando sôbre a oqriga- só alcança o primeiro período de 
toriedade do exercício da função exercício. 
pelo prazo mínimo de dois anos, Mas a Lei n. 1.164, de 24 de 
salvo motivo justificado perante julho de 1950, que instHuiu o Có
o Tribunal Superior. A Constitui- , digo Eleitoral vigente, estabele
ção de 1934, porém, no seu art. 82 ceu, no parágrafo único do Ar
§ 5.°, transcrito no Art. 9.° da Lei tigo 8.°, o seguinte: "No caso de 
n. 48, de 1935, determinou que 
"os membros dos tribunais ele i- recondução para o segundo biê

nio, observar-se-ão as mesmas 
torais servirão por dois anos, formalidades indispensáveis à 
nunca, porém, por mais de dois primeira investidura". 
biênios consecutivos". Igual dis-
posição se encontra na Constitui- Portanto, o juiz, que completar 
ção de 1946, Ar!. 114. dois anos de exercício em tribu-

O motivo do revezamento dos nal eleitoraL não poderá. conti
membros da Justiça EleitoraL ob- nuar em função, sem que o tri

bunal que o elegeu renove-lhe o jeto até de dispositivo constitu-
cional, tal a sua relevância, é mandato pelo mesmo processo da 

primeira investidura. Continuou, procurar impedir que se forme 
porém, a ser facultativa a aceita· uma classe ou casta de juizes 

políticos, que se deixem influen- ção do cargo nesse período adi-
cional. ciar pelas paixões e interêsses 

meramente partidários e ' percam A Constituição de 1934 deu 
a serenidade e a imparcialidade, G: Justiça Eleitoral a atribuição de 
qualidades que devem ser in- decidir sôbre arguições de inele
separáveis da função de julgar. gibilidade e incompatibilidade 

Mas isso não é inteiramente (Art. 83 letra "e"). De acôrdo 
conseguido, quando o juiz pode com a disposição constitucionaL 
ser influenciado por considera- a Lei n . 48, de 1935, deu ao Tri· · 
ções referentes à sua carreira na buncrl Superior competência para 
justiça comum. O seu exe'rcício "decretar, originàriamente, perda 
na função eleitoral pode ter efei- de mandato legislativo federaL 
tos na sua promoção, que o co- nos casos estabelecidos na Cons
loquem em uma posicão difícil e tituição Fed.eral". 
incômoda para julgar serena· Representava isso uma inva
mente . , são de atribuições desnecessá· 

Pela disposi.ção do Art. 114 ria para o regular funcionamento 
da Constituição, os juizes dos tri- do processo eleitoral . Felizmente, 
bunais eleitorais podiam ' conti· a atual Constituição colocou a 
nua r por mais dois anos, além do questão nos seus devidos têrmos, 
biênio inicial, independentemente Uma coisa e providenciar 
de qualquer formalidade. A se· imparcialmente para que a elei
paração do exercício da função ção se realize com tôda a regu
judicatória eleitoral em dois bi· laridade e apreciar juridicamen
ênios tinha o intuito de limitar a te a manifestação do eleitorado; 
obrigátoriedade da função, que coisa muito diferente é perrr,itir 
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que o Poder Judiciário tenha a 
função de assessoriar o Poder Le
gislãtivo em atos que dizem res
peito ao seu funcionamento, a
preciando por' êle as causas que 
podem aconselhar o afastamento 
de membros que já estão em 
pleno exercício de suas funções. 

A Constituição de 1946, no 
seu Art. 119, dispoz que "a lei 
regulará a competência dos jui
zes e tribunais eleitorais", e in
cluiu entre as atribuições da Jus
tiça Eleitoral: I ~ o reg,istro e a 
:assação de registro dos partidos 
políticos; II - a divisão eleitoral 
do país; III - o alistamento elei
toral; IV - a fixacão da data das 
eleições, quando ·não determina
da por disposição constitucional 
oU legal; V - o processo eleito
ral, apuração das eleições e a 
expedição de diploma aos elei
tos; VI - o conhecimento e 
a decisão das argüições de inele-. 
gibilidade; VII - o processo e jul
gamento dos crimes eleitorais e 
dos comuns que lhes forem co
nexos, e bem assim o de habeas
corpus e m.andado de segurança 
em matéria eleitoral; e VIII - o 
conhecimento de reclamações re
lativas a obrigações impostas por 
lei aos partidos políticos, quanto 
:r sua contabilidade e à apuração 
da orígem dos seus recursos. 

Tôdas essas atribuições são 
inteira e exclusivamentte eleito
rais, porque estão ligadas direta
mente à realização da eleição. 
Por isso, a competência da Jus
tica Eleitoral, cuia regulamenta
ç60 a Constituição deixou à lei 
ordinária, não deve ir além da 

expedição definitiva dos diplo
mas aos eleitos . As questões re
lativas aos diplomados depois 
que tomaram posse, mesmo que 
se alegue irregularidade anterior 
à expedição do respectivo diplo
ma, devem caber à próprià Câ
mara a que pertencer o represen
tante. 

Salientamos que a expedi
ção do diploma devia ser defini
tiva, isto é, aquela contra a qual 
não caiba recurso e haia sido fei
ta pela mais alta instância. Uma 
questão levantada contra a lega· 
lidade do exercício de um ocu
pante de cargo eletivo, depois de 
passada em julgado na mais al
ta instância a decisão do recurso 
sôbre a expedição de seu , diplo
ma, não é mais matéria eleito
ral, e sim política, como causa de 
perda de mandato que é . E os 
únicos casos de perda de man
d::lto de senador ou deputado, ')s 
dos §§ 1.0 . e 2.0 do Arl. 48 da 
Constituicão Federal, são da com
petência · da respectiva Câma
ra. C) 

A Justiça Eleitoral lucraria em 
ser compo~ta de cidadãos estra
nhos à magistratura, mas com as 
garantias concedidas aos mem
bros desta _ Quando o juiz fôr 
apenas da iustiça eleitoral, com 
a carreira limitada ao posto que 
no momento exerce e por tempo 
também determinado, a: sua ação 
não será perturbada por consi
derações pessoais e, portanto, se 
exercerá com maior liberdade e 
isenção . Também, assim, não 
perturbaria o serviço da justiça 
comum, não sofreria a influência 

( ' ) () Tribunal Superior aplicou a bôa doutrina na Resolução n. 4 176, de 

22-12-50 (Pub. no D. J. seção lI, de 19-2-51 pág. 4139). 
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de sua maneira mais rígida de 
julgar, nem haveria os problemas 
quase insolúveis da concessão de 
férias ou licença, sincronizadas 
as de uma com as da outra Jus
tiça. 

A concessão de garantias, 
somente enquanto o magistrado 
da justiça comum desempenha a 
função eleitoral. parece-se muito 
com a proteção ' que D. Quixote 
dispensou ao rapaz que estava 
sendo surrado pelo seu patrão, 
além de não receber as soldadas 
devidas . Enquanto o cavaleiro es
teve presente, cessaram os açoi
tes e houve promessa de paga
mento, recomeçando aquêles e 
sendo esquecida esta logo que 
D. Quixote se afastou. 

Os juízes, gealmente, não 
gostam das causa eleitorais, que 
provocam um interêsse e umG! 
agitação a que não estão habi-

ELEITORAL 

tuados. Por isso, só delas se ocu
parp por dever de ofício, sem to
marem um grande interêsse pela 
parte administrativa que' é con
cedida à Justiça Eleitoral. O mes
mo não deveria acontecer aos jui
zes q'.Je só tivessem como funçã::> 
tratar da realização das eleições 
e de seu julgamento. 

Falamos com a franqueza que 
vem de uma convicção sincera. 
Já uma vez dissemos que, para 
nós, a magistratura não é uma 
outra mulher de Cesar, que nem 
suspeitada podia ser . E por isso, 
encarando o assunto em tése, sob 
o ponto de vista teórico, sem qual
quer intenção malévola, nem 
afirmação de que os inconvenien
tes apontados produziram real
mente efeitos prejudiciais, pare
ce-nos que a simples possibilida
de é suficiente para aconselhar 
um outro sistema para a orga· 
nização da Justiça Eleitoral. 

---:-;:---
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VOTO PROFERIDO PELO DESEMBARGADOR GUILHER
ME ESTELITA NA SESSÃO DE 3 DE JANEIRO DE .1951, DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

"Dispõe a Constituição, em seu art. 56: 
"A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos, s'egundo o sisierna da representação proporcional, pelos Es-, 
tados, pelo Distrito Federal e çelos Territórios". E também no arI. 34: 

"O sufrágio é universal e direto : o voto é secreto; e fica asse
gurada a representação proporcional dos partidos políticos nacionais, 
na forma por que a lei estabelecer", 

Ao da representação proporcionc:::l dos partidos nacionais, man- ~ 
dado presidir à elei.ção dos deputados federais, contrapôs a própria 
Carta Magna o princípio majoritário, estabelecendo que os senadores 
federais seriam eleitos por êsse último princípio (ar!. 60). 

Dando execução a tais preceitos, prescreve o Código Eleitoral 
(§ 1.° do art. 46) que a eleição para a Câmara dos Deputados obed9-
cerá ao sistema de representação proporcional, sistema que disciplina 
nos seus arts. 55 a 63. 

No parágrafo imediato estabelece, todavia, que na eleição de 
deputado pelo Território Federal que só eleja um, prevalecerá o prin
cípio oposto ao da representação proporcional, isto é, o princípio mo
JOl'itário. 

Por fim, no § 3.°, determina: 
"Quando os lugares a serem preenchidos nas câmaras legisla

tiva s forem dois, serão distribuidos pelo sistema previsto neste Código 
para a distribuição das sobras e quando forem três ou mais, serão 
êles distribuidos pela 'forma estabelecida no art. 58" . 

Criou, destarte, o legisla dor uma exceção iormal ao império do 
princípio da representação proporcional: Quando se tivesse de ele, 
ger só um deputado; mandou, em tal caso, regesse a escolha o prin
cípio opôsto (o majoritário ). 

Não me parece haja criado outra exceção àquele princípio, ao 
dispor como deveria regular-se a eleição de dois deputados, isto é, 
ao mandar fazer a distribuição dos dois lugares, pelo sistema das 
sobras (parágr , aludido, princípio). 

Apesar de sua denominação legal, vislvelmente imprópria, não 
formam tais sobras, em verdade, um sistema autônomo de escolher 
os eleitos como, por exemplo, o sistema da reprentação proporcional 
Ou o sistema de votação majoritária. " . 
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o processo das sobras constitui apenas um critério integrante do 
-princípio da representação proporcional. Tanto que se baseia nesta . 
Ninguém o ignora, ou poderá contestá-lo. É critériD de aplicação 
eventual: só enira em função quando se faz necessário. É, além 
disso, critério supletivo: só se aplica, em uma destas hipóteses, ou 
quando não for possível aplicar o critério dos quocientes partidário
e eleitoral, ou quando, apesar de aplicado, com sua aplicação não 
se conseguiu distribuir todos os lugares e resta algum ou alguns a 
preencher. 

Sendo assi~, a meu ver n ão procedem as impugnações levan
tadas à constitucionalidade do método das sobras. Êle nada mais 
representa que uma aplicação, inegável e legítima, do princípio cons
titucional da representação proporcional. 

Assente, para mim, a regularidade do critério legal, passo a 
fazer-lhe a aplicação . 

Elemento essencial a esta é a existência de partido que haja 
obtido quocients eleitoral porque sem o dado aritmético dêsse -quo
ciente não é possível funcionar o sistema. E basta que exista, nessas 
condições, um só partido; a lei assim o declara de modo irretorquível 
(Cód. Eleit. ar!. 61 ) . 

Segundo os resultados apurados, nas eJeiÇ;ões para deputados 
federais pelo Território do Acre, só o Partido Social Democrático obteve 
quociente eleitoral, ou seja, mais de 4.605, pois lhe foram apuradas 
5.050 legendas, enquanto para o Partido Trabalhista Brasileiro con-
tados foram apenas 3.666. . 

Em tais condições, só aquele Partido pode disputar os dois lu.
gares. Em conseqüência, cabem-lhe ambos, sendo o primeiro ao can
didato JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS, com 3.900 votos; e o se
gundo ao candidato HUGO RIBEIRO CARNEIRO, com 603 votos. 
Como suplente partidário, considero eleito o terceiro votado dêsse 
Partido, .LAFF A YETE VELLOSO REZENDE, com 491 votos. 

Antes do ponto final, parecem-me necessárias duas ponderações 
que visam objeções fáceis à orientação do meu voto: 

A repI 6:OGntação proporcional dos partidos políE::::os na_ionais, 
~ormalmenie assegurada no art. 134 da Cons~ituiçãó, exiqe , para s'?r 
obiid'"l, ql.e () rartido apresente um mínimo legal de partldó;ios vo
tantes. Êsse mínimo legal é expresso pelo quociente eleitoral. Se o 
partido não (> alcança, jús não faz àquela representacão. S6 auando 
nem um deles cheg~ àquele nível, é que todos são ~hamado~ então 
à distribuição igualitária do princípio majoritário (Cód. Eleit. art. 61 ) . 

À luz dêsse critério, explica-se e iustific::I-se o sacriiÍG:.o de can
didato que ressoalmente obteve 2.035 votos c:. benifício àe um outro, 
cuies suÍrú-,;ios individuais não chegaram a U~ll têrço él.aqLl(~~a ROIDS!. 

A Lei não considera o candidato em si, mas c partido a que êl.-:-) P8,
tance. O que a Constituição assegura é a repre3entação dos partidos; 
Dão a dos eleitores que sufragaram êste ou aquele candidato". 
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o presidente do Tribunal Re
gional de Goiás consultou o Tri
bunal Superior sôbre a necessi
dade de eleições suplementares 
no caso de alteração do quo
ciente partidário, embora não 
modificando o número de lugares 
iá distribuídos aos partidos, não 
alterando a colocação dos candi
datos das diferentes facções . 

Esta consulta, pelo enunciado 
do acórdão, não está clara. Nem 

pode haver alteração de quo
ciente partidário, sem modi;'ic~

ção no número de lugaras já (ljs
tribuídos aos partidos . E é difícil 
que o número de votos anulados 
seia capaz de alteIOr o ql.l",c;ente 
partidário e não tenha .::1 fôrça de 
modificar a colocacão dos candi
datos das diferentes bcçôes. 

Mas isso não tem importancia 
para o comentário ::rue desejamos 
fazer, em vista da clareza da 
decisão do Tribunal Superior. 

Êsse egrégio Tribunal, pelu 
Resolução n. 4213, de 12 de ja
neiro dêste ano, publicada no 
Diário da !usliç'a, seção L de 22 
de fevereiro de 1951. pág. 1 5.59. 
resolveu que o Ar!. 107 do CÓ· 

digo Éleitoral (lei n. 1 164, de 24 
de julho de 1950) só permite 
eleições suplementares em duas 
hipóteses : l.a) quando possam 
alterar qualquer quociente parti
dário, isto é, alterar a posição 
dos partidos; 2.a) quando pos
sam alterar a classificação de 
candidato eleito ' pelo princípio 
majoritário. 

Fora dêstes dois casos, mes
mo que as novas eleições pos
sam alterar a colocação dos can
didatos dos mesmos partidos, 
não se justificam novas eleições. 

É esta, realmente, a conclusão 
a que se chega após a leitura 
do citado Artigo 107, que está, 
por isso, a reclamar uma modifi
cação. 

A Constituição vigente, ape
sar das regalias que concedeu 
aos partidos, não criou um novo 
tipo de democracia, em que fôsse 
obrigatória uma ideologia, sem 
a qual o eleitor não teria expres
são. Pontes de Miranda, comen
tando a Constituição de 1946, diz 
o seguinte: "A democracia, que 
a Constituição organizou, é a 
democracia clássica. O deputado 
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e o senador recebem, pelo voto 
dos eleitores, os poderes de le
gislar, dentro das raias que lhes 
traça a Constitução. A ligação 
entre êles e os partidos, exceto 
no tocante ao Art. 40, parágrafo 
único, passa-se em plano extra
constitucional, sem outra depen
dência que a de ordem moral e 
a que resulta das leis ordinárias 
eleitorais" . 

De fato , a Constituição de 
1946, no Art. 56, dispõe: "A Câ
mara dos Deputados compõe-se 
de representantes do povo, elei
tos, segundo o sistema de repre
sentação proporcional, pelos ' Es
tados, pelo Distrito Federal e pe
los Territórios". 

Ora, se de acôrdo com o ensi
namento do citado constituciona
lista, o deputado recebe, pelo 
voto dos eleitores, o poder de 
legislar; se êsse deputado não é 
apenas representante do partido 
que o registrou como candidato, 
mas é constitucionalmente repre
sentante do povo em geraL sem 
dependência de cor partidária, a 

ELEITORAL . ---_._---

\ 

eleição dêste ou daquele candi-
dato não pode ser matéria que 
interesse exclusivamente os par
tidos. 

O sistema de representação 
proporcional estabeleceu apenas 
um processo pelo qual o deputado 
não é eleito pela maioria de vo
tos de todos os eleitores, mas 

Ipela maioria dos sufrágios de 
um grupo de eleitores que tem as 
mesmas idéias e aspirações. Por
tanto, mesmo nêsse sistema, não' 
pode ser indiferente a colocação 
dos candidatos, nem considerar
se eleito o que não teve a maio
ria de votos. 

-
Negada.p. renovação de elei-

ções anuladas, quando o número 
dos votos anulados pode deter
minar a eleição de um candidato 
em lugar de outro, é admitir que 
aquele vá legislar sem ter rece
bido a maioria de votos dos elei
tores de seu grupo ideológico. 
Conseqüência que não é consti
tucional nem se apoia em ne
nhuma razão de conveniência. 

---*_._-
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Um vespertino desta Capital, 
ém sua edição de 24 de' março 
p. p., sob o título "A fraude per
feita", denunciou uma grave irre
gularidade que se teria verifi
cado nas últimas eleições pau
listas. Tratava-se da distribuição 
antecipada aos eleitores de so
brecartas já rubricadas e fecha
das com as cédulas da escolha 
dos chefes eleitorais que empre
garam essa manobra fraudu
lenta. 

Não dizia o aludido vesper
tino como foi descoberta a tra
moia nem a sua extensão, pelo 
qu·e não endossamos a denúncia 
por falta de elementos para aqUi
latar de sua veracidade. 

No . entanto, essa denúncia, 
embora vaga, vale como um grito 
de alarme contra o modo de se 
fazer a autenticação das sobre
cartas, conforme dispunha o de
creto-lei n . 7 586, de 28 de maio 
de 1945 e continua a ser feita 
pela lei n. l' 164, de 24 de julho 
de 1950. O fato pode não ter 
ocorrido, mas é evidente a exe
quibilidade da aludida fraude. 

Já em 1945, Gomes de Castro, 

em "A Lei Eleitoral Comentada", 
pág. 44 e 45, havia dito : "A nu
meração das sobrecartas, que a 
lei atual dispensa, não era nem 
inconveniente nem inútil. Há tôda 
conveniência em que as sobre
cartas ' só sejam entregues ao 
eleitor no momento da votação e 
peranie os fiscais e delegados 
de partidos, que poderão verifi
car que elas nada contêm. Ora, 
a rubrica pode ser feita em qual
quer tempo, e, assim, presidentes 
de mesas receptoras facciosos 
poderão rubricar sobrecartas já 
fechadas com cédulas e entregá
las aos eleitores "de cabresto", 
que ficarão obrigados a deposi
tar na urna essas sobrecartas, 
para poderem restituir, depois da 
votação, a sobrecarta rubricada 
na hora e que receberam por 
ocasião de votar, provando 
assim que cumpriram as ordens 
recebidas. Ao passo que a nume
ração não pode ser feita previa
mente, porque de antemão não 
se poderá determinar a ordem 
por que serão os eleitores admi
tidos a votar. A numeração 
não identificava o eleitor, por
que as séries, sendo de um a 
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nove, repetiam-se muitas vêzes e, 
assim, havia muitos números 
iguais, mesmo nas seções de di
minuto comparecimento de elei-

tores" . 

Portanto, já um 1945, no do
mínio do Decreto-lei n. 7586, da
quele ano, se previa a fraude 
que em 1951 se denuncia. 

A identificação das sobrecar
tas apenas pela rubrica do pre
sidente da mesa receptora é in
sufiicente para o fim de fiscaliza
ção. Com a referida rubrica toro 
na-se apenas indispensável a 
conivência do presidente da 
mesa receptora na fraude, mas 
não se a impede, porque, infeliz

mente, a paixão política cria uma 

criminalidade específica, a que 
não estão imunes cidadãos ho-

nestas nos demai::, atos de sua 
vida pública. 

O fiscal não pode saber, des
de que tenha como único ele
mento de identificação a rubrica 
do presidente da mesa, se a so
brecarta que o eleitor vai depo
sitar na urna é a mesma que 
recebeu no momento de votar. 
Porque sobrecartas com a rubrica 
de um presidente de mesa poli
tiqueiro podem ser antecipada
mente distribuidas a chefetes po
líticos para o fim de forçar o 
eleitor a votar em deferminaào 
candidato ou partido. 

Urge, pois, que ao ser refor
mada a atual lei eleitoral seja 
estabelecida a numeração, além 
da rubrica, para antenticar a so
brecarta que o eleitor deposita 
na urna com o seu voto. 

---*--
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REFORMA DO CÓDIGO ELEITORAL 
Projeto n.o 33/ 51, apresentado pelo deputado João 

Agripi,no, modificando dispositivos da Lei. n.O 1 164, de 

24·7·50. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os Artigos 66, 67, 76, 77, 
87, 88, 89 e 97 da Lei n.o 1164, de 24 
cie julho de 1950 (Código E leitoral) 
passam a ter a seguinte redação: 

A rt. 66. O juiz distribuirá os 
eleitores por seções, não podendo nenhu
ma delas ter mais de 400 nem menos 
de 50 eleitores. 

§ 1.0 Na distribuição dos eleitores 
por seções, o juiz atenderá ao lugar 
das suas residências e aos meios de 
transporte_ 

§ 2.° Deverão ser organizadas me
sas receptoras nas vilas e nos povoa
dos, assim como nos estabelecimentos 
de internação coletiva onde haja, pelo 
menos, 50 eleitores. 

§ 3.° Se na distribuição dos elei
tores por seções não fór observada a 

recomendação do § 1.0 dêste artigo, o 

eleitor prej udicado ou os delegarios de 

partido podel'ão reclamar ao juiz elei

toral ; e da decisão dêste caberá reecurso 

para o Tribunal Regional. interposto 

dentro de 48 horas, contadas da publi
cação do despacho. 

§ 4.0 Nos lugares onde forem or
ganizadas mesas receptoras, o juiz de
signará uma ou mais mesas receptoras 
especiais em que, com as cautelas do 
Art. 87, § 4.°, serão tomados os votos 
de eleitores de outras seções e dos que 
tenham o nome omitido ou errado nas 
fôlhas de votação. 

Ar!. 67. O eleitor cuj o nome t e
nha sido omitido ou figure errado na 
lista poderá reclamar verbalmente, por 
escrito ou por telegrama ao juiz ou ao 
Tribunal Regional. 

§ 1.0 Tal reclamação pode ser fei 
ta por delegado de partido. 

§ 2.° ProceGendo a reclamação, 
providenciará a autoridade competen
te para sanar a irregularidade. 

§ 3.° Não será considerado êrro a 
simple; omissão ou troca de letra's, des
de que não torne duvidosa a identidade 
do eleitor. 

§ 4.° O eleitor que não tenha re
clamado ou cuja reclamação não haja 
sido atendida, poderá, mediante a apre
sentação do seu título, votar em mesa 
receptora especial, com as cautelas do 
Artigo 87, parágrafo 4.° . 
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Art. 76. O presiaente, mesário. 
secretário e fi cais de partidos vota
rão perante as me as em que estive
rem servindo, ainda que eleitores de 
outras seções, r es alvado o disposto no 
parágrafo 9.0 do Artigo 87, tomando
se o voto em sepárado e anotado o fato 
na respectiva ata. 

§ 1.0 Podem yotar os candidatos 
com as cautela. acima referidas: 

a) A Presiciente e Vice-Presidente 
da República, em qualquer seção elei
toral do país; 

b) Ao Congresso Nacional, a Go
\'ernador e Vice-Governador e à - As
sembléias Legislativas. em qualquer 
seção da circunscrição em que forem 
registrados; 

() As prefeituras e câmaras muni
cipais, em qualquer seção do muni
cípio corr!spondcnte â zona em que 
csti verem registrados: 

d) A juiz de paz, em qúalquer 
seção do distrito. 

§ 2.° As pes oas referidas neste 
artigo lançarão a sua assinatura na 

fôlha de votação de , eleitores da se
ção. abaixo do último nome de elei

tor, fazendo constar, na coluna de ob
servações, a sua qualidade de membro 

da mesma, fiscal de partido ou can
c'Jdato. 

Art. 77. Os juízes eleitorais enyia

rão ao presidente de cada mesa re

ceptora, pelo meno 72 horas antes da 

eleição, o seguinte material: 

1) Lista dos eleitore da seção; 

2) Relação dos partidos e candi
datos registrados; 

3) Uma fôlha para a votação dos 
eleitores da seção, de\"Ídamente rubri
cada; 

4) Uma urna vasia; 

5) Sobrecartas de papel opaco 
para a colocação de cédulas; 

6) Sobrecarta maiores 
votos impugnados ou sôbre 
haja dúvida; 

7) ' Sobrecartas especiais 
remessa à J unta Eleitoral 
cumentos relatiyos à eleição; 

para os 
os quais 

para a 
dos do-

8) Uma fórmula da ata e impres-
sos para a sua lavratura; 

9) Senhas para serem distribuidas 
aos eleitores; 

10) Tinta, caneta. penas, lápis e 
pa pel necessários aos trabalhos; 

11) Fôlhas apropriadas para a im
pugnação e fólhas para observ;,'ções 
?e fiscais de partidos ; 

12) Outro qualquer material que o 
Tribunal Regional julgue necessário 
ao regular funcionamento da mesa. 

§ 1.0 Aos presidentes ' das mesas 
receptoras especiais será enviada uma 
lista geral dos eleitores da zona, fôlhas 
para a votação de eleitores de outras 
seções, devidamente rubricadas, e o ma
terial constante nos números 2, 3, S, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dêste artigo. 

§ 2.° O material de que trata êste 
artigo deverá ser remetido por protoco
lo ou pelo corrêio, acompanhado de 

lima relcação, ao pé da qual o destina
tário declarará o que recebeu e como 
li recebeu, e porá a sua assinatura. 

§ 3.° Compete ao juiz eleitoral 
examinar as urnas e lacrá-las em pre
sença dos fiscais e delegados de par
tidos, enviando-as, em seguida, aos pre
s identes das mesas receptoras. 

Art. 87-. Observar-se-á na votação 
o seguinte: 

1) O eleitor receberá, ao apresen
tar-se na seção, uma senha numera-
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da, que o secretário rubricará ou ca
rimbará, no momento. 

2) Admitido a penetrai' no recin
to da mesa, segundo a ordem numérica 
das senhas, apresentará ao presidente 
seu título, o qual poderá ser examinado 
pelos fiscais de partidos. 

3) Achando-se em ordem o título 
e não havendo dúvida sôbre a iden· 
tidade do eleitor, o presidente da mesa 
o convidará a lançar na fôlha de vo
tação sua as inatura por extenso, en
tregar-lhe-á, depois de rubricada, uma 
sobrecarta aberta e vasia e fá-Io-á pas
sar ao gabinete indevasável, cuja porta 
ou cortina será cerrada, em seguida. 

4) ~o gabinete indevassável, o 
eleitor colocará a cédula ou cédulas de 
sua escolha na sobrecarta recebida do 
presidente da mesa e, ainda no gabinete, 
onde não poderá demorar-se mais de 
um minuto, fecha rá a sobrecarta. 

5) Ao saí r do gabinete, o eleitor 
depositará na urna a sobrecarta fe
chada. 

6) Antes, porém, o presidente, 
fiscais e os que quiserem verificarão, 
em tocá-la, se a sobrecarta que o 

eleitor vai depositar na urna é a mesma 
que lhe fôra entregue pelo presidente. 

7) Se a sobrecarta não fôr a ~es
ma, será o eleitor convidado a voltar 
ao gabinete indevassável e trazer o seu 
voto na . obrecarta que recebeu; se 
não quiser tornar ao gabinete, não 
será ad1nitido o voto, mencionando-se 
na ata o incidente. 

8) Introduzida a sobrecarta na 
Jlrna, o presidente da mesa lançará no 
título do eleitor a data e a sua rubrica. 

9) A fôlha de votação será ru
bricada pelo presidente da mesa. 

§l.0 Observado O disposto no Ar
tigo 85, têm preferência para votação 
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o juiz eleitoral da zona. seus auxilia
res de serviço, os eleitores de idade 
avançada, os enfermos e as mulheres 
grávidas. 

§ 2.° Se houver dúvida sôbre a 
identidade de qualquer eleitor, o pre
sidente da mesa poderá exigir-lhe a 
exibição da respectiva carteira, e, na 
falta dest~, interrogá-lo sôbre os da
dos constantes do título, mencionando
se na coluna de observações das fôlhas 
de votação a dúvida suscitada. 

§ 3.° Somente se admitirá impug
nação a respeito da identidade do elei
tor quando formulada pelos membros 
da mesa ou pelos fiscais. 

§ 4. ° Se persistir a dúvida, tomará 
o presidente da mesa as seguintes pro
vidências: 

0.) escreverá numa sobrecarta 
maior o seguinte: "Impugnado por F" ; 

b) encerrará nessa sobrecarta maior 
a sobrecarta do voto do eleitor, assim 
como o seu título; 

c) entregará ao eleitor a sobrecarta 
maior para que a feche e deposite na 
urna; 

d) anotar a impugnação na coluna 
de observações da folha da votação . 

§ 5.° A nenhum eleitor, ainda que 
suscitada dúvida a respeito da sua 
identidade, salvo o caso do número 7 
dêste artigo, poderá ser recusado o 
direito de voto, que será tomado em 
separado. Quando, admitido o eleitor 
a penetrar no recinto da mesa, se ve
rificar que o seu nome foi omitido ou 
figura errado na fôlha de votação, o 
presidente, devolvendo o seu título, 
mandará que se apresente em mesa 
especial receptora. 

§ 6.° O eleitor cego poderá votar 
desde que possa assinar a fôlha de 
votação em letras do alfabeto comum. 
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§ 7.0 Para o efeito do parágrafo 
anterior, o eleitor provará a sua iden
tidade, se exigida. devendo exibir o 
título para Cjue possa votar, sendo en
tretanto o seu voto tomado em separa
do, com as cautelas do Art. 87, § 4.0. 

§ 8.° O eleitor, fora do seu muni
cípio, poderá votar em qualquer lu
gar do país nas eleições de Presidente 
e Vice-Presic.ente da República; em 
qualquer seção da circunscrição em que 
estiver inscrito, nas eleições para sena
dor, deputado federal, Governador e 
Vice-Governador e deputado estadual; 
em Cjualquer seção da zona da sua ins
crição, nas eleições mWlicipais, e única
mente no distrito do seu domicílio elei
toral, nas eleições distritais. O voto 
somente será recebido em mesa receptora 
especial, mediante a apresentação do 
título e com as meS'l1las cautelas adota
das nos casos de impugnação por dúvi
da quanto à identidade do eleitor. 

Art. 88. As 17 horas, o presiden
te fará elltregar as senhas a todos os 
eleitores presentes e elJl seguida os con
vidará. em voz alta, a entregar à mesa 
seus títulos para que sej am admitidos 
a votar. 

§ l.0 A votação continuará na or
dem numérica das senhas e o título 
será devolvido ao eleitor, logo que ü :

nha votado. 

§ 2. ~ Verificando o presidente que 
foi entregue à mesa título de eleitor 

cujo nO'l1le foi omitido ou figura errado 
na fôlha de votação, mandará um dos 
secretários, acompanhado de fiscais de 
partidos que o desejarem, conduzir o 
eleitor e respectivo 'título a uma 'l1lesa 
receptora especial, onde será admitino 
a votar. 

Art. 89. Mandará iniciar, por 
um dos secretários, a lavratura da ata 
da eleição, na últi'l1la fôlha d·'! votaçãc, 

,. I 

logo após o seu encerramento ou log.) 
abaixo da última assinatura do eleitor 
de mesa receptora especial, devendo 
essa ata mencionar: 

Art. 97. A J w1ta verificará pre1i
minannente, a respeito é.e cada se'~ã(): 

- se há indicio de villl.ação da 
urna; 

2 - se honve demora tia entrega 
da lU na e dos docunlentos, (LI:~ior:ne 

cieterrr.ina a· letra f do Art 89 ; 

3 - se a mesa receptora se consti
tüiLi legalmente: 

4 - se a eleição se realizo';] no dia, 
hora e local designados; 

5 - se as fôlhas de votaç1líl são 
autênticas; 

6 - se nelas existem rasuras, emen
das ou entrelinhas não ressalvadas na 
ata da votação. 

§ 1.0 Se houver indício de violação, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) antes da apuração, o presidente 
da Junta indicará pessoa idônea para 
servir como perito e examinar a unn 
CO'Ill assi têl1cia do representante do 

Ministé~'io Público; 

b) se o perito concluir pela exis· 
tência de violação e o seu parecer fór 
aceito pela Junta, o presidente desta 
comunicará a ocorrência ao Trib'mal 
Regional, para as providênciis da lei; 

c) se o perito e o representante do 
Ministério Público cêlncluirem pela 
inexistência de violaç;io, far-se-á a 
apuração; 

d) se. apenas o r'~preselltante do 
NIinistério Público entender que a urna 
foi violada, aJunta deciãiá. podendo 
aquele, se a decisão não fôr unânime, 
recorrer imediatamente :,Jlra o Tribunal 
Regional. 

§ 2.° Verificado qualquer dcs rasos 
dos números 2, 3, 4, 5 e 6 dêste ar-
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tigo, a Junta fará a ;;puraç:io em 5e
parado dos votos, para" der.isflo uitl'rior 
definitiva do Tribunal Regional. 

§ 3.° :\ s impugnações Úll1da(;a~ em 
violação da urna somente poderão ser 
apresentadas até a abertura desta. 

§ -t.o A JUIlta deixar:i de apmat 
os '"O tos da urna que não. e~ti \ier acom
panhada dos c:ocul11entos legais e b\'l"arú 
têrmo relati\·o ao fato, remetendo· ,e, 
com cópia da sua decisão, ao T!"ibl11~al 

Negional. 

.§ 5. U As seções correspondentes às 
mesas receptoras especiais serão as 
últimas a cr apuradas. Na apuração, 
a .T unta, e.r-offício ou a requerimento 
do fiscal ou delegado de partido, ve
rificará se o eleitor votou, também. em 
qualquer outra das mesas receptoras da 
zona. Verificada a dualidade de ,"ato, 

a Junta, anulando o último, mandará 
extrair certidão c remetê-lo ao repre" 
sentante do Ministério Público para 
promo\'er a ação penal. 

§ 6.° Nas eleições de Presidcm'~ e 
\-ice-Presidente ria República, senadur, 
deputado federal, Governador e deputado 
estadual, se houver impugnação de fiscal 
ou delegado de partido, a Junta deixará 
de apurar os ve>tos de eleitores clt: ou
t ras zonas ou circunscrições, remeten
do-se em invólucro lacrado e rubric::dd. 
com cópia de sua decisão e da iinpug
nação, ao Tribunal Regional, que fa
cultará ao partido impugnante, na Se
cretaria. pelo prazo de cinco dias. o 
exame das fólbas de votação das zonas 
que desejar. Findo êsse prazo, se fór 
indicada dualid3(\e de voto, o Tribunal 
Regional os apurará. 

Justificação 

o Código Eleitoral carece de mo
dificações profundas. Isso requer de
moradd estudo, em longo prazo. 

Em di\·ersos Estados da Fedel·ação, 
haverá eleições municipais, a partir de 
julho. É necessário que se evite a re
produção de fraudes, que foram comuns 
na última eleição. 

Com o projeto, pretende-se uma 
lei de emergência, com que se po~sa 

impedir a dualidade de voto, tã" fre
qüente que foi, em alguns Estado'i, n:1 

eleição ele 3 ele outubro o Eleitores muni
dos de vá rias vias de seus títulos vota
ram diversas vezes, em mesas recepto
ril s oi ferentes. Alguns chegaram a usar 
substância química com que faziam de
~aparccer a ..data e rubrica do presideli
te da mesa e, com êssc mesmo título, 
compareciam e votavam nau ti as seçõ~s. 

N o atual sistema do Código Elei
toral, é impossivel evitar, como é apu
rar a irregularidade, no ato da votação 
ou da apuração de votos . 

Só se pode pre\Oenir essa [rauc,e 
~Jbrigalldo o eleitor a ,"atar na seç'i~ 

em que consta o seu nome o Rigoro
,amente, é impraticável. Não só por
que o voto é obrigatório c, conseqüentf>
mente, não deve ser permitida a sua 
recusa. como porque muitos eleitrJrcs, 

inscritos em 1945, transferiram <lS suas 
residências dentro da mesma zona, e, 
como não comunicam êsse fato. con
tinuam a ter os seus nomes na, seçóc:; 
a que correspondem as suas moradas 
primitivas. 

O projeto concilia a situação. Em 
caela localidade, anele haj a mesa re
ceptora, de votos, haverá, também, utl1<, 

aLI mais mesas receptoras especiais. Nas 
primeiras votam, exclusivamente, os dei
tares qüc constam éla fôlha de vOta, ãL) 
respectiva, os membros da mesa, f iscais 
de partidos e candidatos que queiram o 

Nas especiais votam, exclusivamente, 

eleitores de outras seções e os que te
nham os nomes omitidos ou er rado, nas 

-41- \. 



REVISTA 

fôlhas das mesas comuns. Os seus vo

tos serão tomados com as cautelas do 
Artigo -87, § 4.°, ou seja em separado 

com a apreensão do título. 

As seções especiais são as últimas 

a ser apuradas, em cada zona. Nessa 

oportunidade, quando a Junta já está 

de posse das fôlhas de votação de tú

das as demais mesas receptoras, é fácil 

\'erificar, em confronto com essas fô

lhas e conhecida a residência do eleitor, 

se êste votou também na que tinha o 

seu nome lançado, ou em .qualquer das 

outras ~speciais. 

Estou certo de que poucas verifi

cações serão feitas. Basta que o elei

tor sinta a facilidade com que pode ser 

aoanhido, para fugir à prática do crime. 

Se, porém, êle compreende que não 

pode ser descoberto, insiste na fraude, 
que há de proliferar. 

ELEITORAL 

Para que o 110VO sistema adotado 
no projeto funcione sem embaraços, 
tornou-se necessário: 

a) aditar o § 4.° ao Art. 66; 

b) modificar a redação do § 4.° 
do Art. 67 ; 

c) aditar o § 2.° ao Art. 76; 

d) modificar a redação do 0.° :l do 
Art. 77 ; 

e) aditar o § 1.0 ao Art. 77; 

f) suprimir o § 5.° do Art. 87; 
g) modificar a redação do § 6.° 

que passou a 5.° do Art. 37; 
h) modificar a redação do § 9.° 

do Art. 87, que passou a § 8.°; 
i) aditar um parágrafo (2.°) ao 

Art. 88; 
j) modificar a redação do inciso 

" c" do Art. 89; 
k) aditar os §§ 5.° e 6.° ao 

Art. 97 . 
S .S. , em 27 de março de 1951. 

(a. ) João Agripino. 

- - -*---
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INSTRUÇÕES SÔBRE OS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

RESOLUÇÃO N.o 3 988 

o Tribunal Superior Eleitoral, no 
uso das atribuições que lhe confere o 
Código Eleitoral (Lei n.o 1 164, de 
24 de julho de 1950, Arts. 12, letra . 
1, e 196): 

Resolve expedir as seguintes Ins
truções sôbre os Partidos Políticos. 

Da organização e do registro dos 
partidos políticos 

Art. 1.0 Os partidos políticos são 
pessoas jurídicas ele direito público 
interno (Art. 132 do Código E leitOl-al). 

Parágrafo único. A personalida
de jurídica é adquirida com o regis
tro no Tribunal S'uperior Eleitoral 
(Artigo 132, § 2.", do Código Elei
toral) . 

Art. 2.° Os partidos políticos 
constituir-se-ão de, pelo menos, cin
qüenta mil eleitores, distribuídos por 
cinco ou mais circunscrições eleitorais, 
com o mínimo de mil eleitores em 
cada uma delas e adotarão programa 
e estatuto de sentido e alcance nacio
nal (Art. 132, § 1.0, do Código Elei
toral) _ 

Art. 3.° É vedada a organização, 
o registro e funcionamento de partido 
cujo programa ou ação contrarie o 
regime democrático baseado na plu
r alidade dos partidos e na garantia 

dos direitos fundamenta is do homem 
(Art: 141, § 13 da Constituição Fede
rais e § 3.° do Art. 132 do Código 
Eleitoral) . 

Art. 4.° O requerimento do re
gistro de Cj.'ualquer partido deverá ser 
subscrito pelos seus fundadores, c(,m 
firma reconhecida e será acompanha
do de: 

1) prova relativa ao número 
básico de eleitores, n?s têrmos do 
Art. 2.°. 

2) cópia do seu programa e esta
tuto com a menção do nome do par
tido que é a sua legenda, a especi
ficação dos órgãos que o representam 
c de seus delegados perante a justi ça 
eleitoral (Resolução n.o 830, Art. 2.°, 
letra a). 

§ 1.0 O requerimento indicará o 
nome dos dirigentes provisórios dos 
partidos, 40m as suas respectivas pro
fissões, bem como o endereço da sua 
sede principal (Resoluçã'o 11.0 3295). 

§ 2.0 Considera-se sede principal 
dos partidos políticos a Çapital da Re
pública, ou a dos Estados, (jl1e o par
tido escolher e sedes regionais o Dis
trito Federal e as Capitais dos Esta
dos onde os partidos tiverem órgãos 
executivos (Resolução 830) . 

§ 3.° A prova relativa. ao número 
básico de eleitores será lieita por meio 
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das suas assinaturas, com menção do 
número do respectivo título eleitoral, 
em listas organizadas em cada zona, 
sendo a veracidade das l·espectivas 
assinaturas e números de títulos ates
tada. pelo escrivão eleitoral, com fir
ma reconhecida, segundo a U1odêlo 
anexo. 

§ 4.0 O eSCflvao dará imediato 
r ecibo de cada lista que lhe fôr apre
sentada e, no prazo de quarenta e oito 
horas, lavrará o seu atestado (Art. 
133, do Código Eleitoral). 

Art. 5.° Faltando ao requeri
mento do registro qualquer dos re
quisitos da lei, o Tribunal fará de
pender a sua solução do preenchi
mento dêsses, se não entender de dar
lhe despacho definitivo desde logo, 
providenciando, em qualquer caso, 
para a publicação da decisão no Diá
rio da Justiça (Art. 4.°, da Resolução 
n.O 830). 

Parágrafo único. A decisão será 
comunicada aos Tribunais Regionais 
den tro de quarenta e oito horas, 
pelo telégrafo, onde o houver, ou pelo 
correio. 

Ar!. 6.0 Satisfeitas as exigências 
constantes do Ar!. 4.°, 3.... Tribunal Suo 
perior mandará fazer o registro, de
terminando à seção competente de 
suá secretaria: 

a) anote, em livro apropriado, no 
nome do partido, os dos requerentes 
e dos membros do diretório nacional, 
com suas proíissões, a sede e , o foro, 
organizando, ainda, fichávio do qual 
constem além dêsses elementos ou
tros que forem julgados convenientes; 

b) expeça certidão sôbre o õegis
tro, da qual, entre outros dados, de
verá constar o número da página e 
do livro de registro. 

Parágrafo único. Caberá ao par
tido interessado promoyer 110 praw de . 
5 dias, a contar da data da concessão 
do respectivo registro, a publicação, no 
Diário da Justiça, do inteiro teor de 
seus estatutos, devidamente visado 
pelo Diretor-Geral da Secretaria. 

Art, 7.° Não será aomitido regis
tro provisório d~ partidos (Art. So", 
da Resolução n.O 830). 

Ar!. 8.0 Depois de ·rcg-istrado, 

qualquer partido poderá promover a 
reforma do seu estatuto ou programa, 
ficando condicionada sua VIgência à 
aprovação pelo Tribunal Superior. 

Parágrafo único. Em se tratan
do de processo de reforma o Tribunal 
Superior restringirá sua apreciação 
aos pontos sôbre que ela versar (Art. 
134, da Lei Eleitoral)_ 

Da fusão dos partidos 

Ar!. 9: Por deliberação das con

venções nacionais, dois ou mais par
tidos políticos, devidamente l·egistra

dos , poderão fundir-se em um só (Ar
tigo 135, do Código Eleitoral). 

§ 1.0 O processamento da fusão. 
dos partidos deverá obedecer as se

guintes normas: 

a) os diretórios dos partidos G.1le 

pretendem fundir-se entrarão em en

tendimento no sentido de I!'laborar 

projetos de estatutos do novo partido 
r esultante da fusão; 

b) o referido projeto será sub
metido à discussão e votação das con

venções nacionais dos partidos inte
ressados, as quais, reunidas, tomarão 
suas deliberações por absoluta maio
ria de votos, escolhendo nesse ensejo 
o novo diretório nacional a quem in-
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cumbirá promover o regi tI'O do novo 
partido, 

§ 2,0 O registro obedel'erá às 

normas estabelecidas no Art. 4.0, dis

pensada, porém, a prova do número 

básico de eleitores desde que a ,'oma 

dos associados perfaça o limite legal, 

deduzido o número dos que se tenham 

opôsto à fusão. 

Art. lO, O novo partido so terá 

existência legal depois de defe rido o 

registro pelo Tribunal S.uperior Elei
toral, 

Dos órgãos dos partidos políticos 

Art. 11, São órgãos de delibera

ção dos partidos políticos as conven
ções nacionais, regionais e municipais. 

Parágrafo único. Cada partido, 

nos seus estatutos, disporá sôbre o 
número, categoria e processo de esco

lha' dos membros das convênções, hem 
como definirá a competência e modo 

de funcionamento destas (Art. 136, do 

Código Eleitoral). 

Art, 12, Como órgãos de direção 

terão os partidos ~olíticos o diretó

rio nacional e os diretórios regionais 

e municipais, 

Parágrafo único, No Distrito Fe

deral os partidos terão um diretório 

regional, com jurisdição sôbre todo 

.,. Distrito Federal e diretórios locais 

conforme o preceituado nos estatutos 

de cada partido (Resolução n,O 3229), 

Art, 13. A organização e funcio
namento dos diretórios serão regu

lados pelos estatutos dos partidos 

(Art. 138, do Código Eleitoral). 

Do registro dos diretórios 

Art. 14. Os diretórios de parti

dos, quer sejam nacionais, regionais, 

ou municipais serão registrados pela 
Justiça E leitoral (Art, 139, do Có
digo Eleitoral), 

Art. 15, Far-se-á o registro do 
diretório nacional pelo Tribunal Su
perior e dos diretórios regionais, as
sim como dos municipais ou locais, 
pelos Tribunai~ Regionais (Art, 139, 
parágraf<;> único do Código Eleitoral), 

§ 1.0 O requerimento de registro 
do diretório nacional será subscrito 
pelo seu presidente e o de registro 
dos demais diretórios pelo presidente 
do órgão regional interessado. 

§ 2,° Somente poderão ser l'egis
trados nos Tribunais Regionais Elei
torais os diretórios regionais que fo
rem aprovados pelo diretório c ?ntra1. 

§ 3,0 Por iniciativa cios diretó
rios regionais serão registrados pe
rante os mesmos Tribu nais os diretó
rios municipais ou locais (Resolução 
3 182) , 

Art, 16. Obedecidas as exigên
cias legais e estatutárias, será efe
tuado 'o registro, 

§ 1.0 Será dada publicidade no 
órgão oficial da decisão que cOf'Jcedcr 
ou denegar o registro; Quanr\o conce
dido, publitar-se-ão, com a decisão, os 
1I0mes dos membros de cada dirêtório, 

§ 2,° O Tribunal Superior, em 
quarenta e oito horas, comunicará a 
sua decisão, pelo telegráfo ou pelo 
correio, aos Tribunais Regionais; 

êstes, por sua vez, no mesmo prazo 
e pelo mesmo modo, cientificarão os 
Juízes Eleitorais (Art. 139 do Có
digo Eleitoral). 

45 -



REVISTA 

Art. 17. Quando não for satis
f~ita alguma das exigências legais, 
proceder-se-á de acôrdo com o esta
belecido no Art. 5.0 destas Instruções. 

Art. 18. Qualquer alteração na 
composição dos diretórios será regis
trada, conforme o caso, pelo Tribunal 
Superior ou pelos Tribunais Regio
nais, observando o disposto no Ar
tigo 14. 

Parágraio único. O requerimento 
de alteração do registro de diretório 
deyerá ser acompanhado: 

a) da comprovação dos motivos 
determinantes das vagas a preencher; 

b) da prova da observância dos 
dispositivos estatutários, na escolha 
dos novos membros dos diretórios. 
(Resolução n.o 3 182) . 

Art. 19. O processo de registro 
do diretório nacional e por igual o de 
suas alteracões se rá apensado ao do 
registro do partido. 

§ 1.0 As comunicações sô1)re :c

gistro inicial dos demais diretórios e 
modif icações de sua composiçãn cons
tituirão processos especiais. 

§ 2.° A' vista dêsses processos 
será organizado pela Secretaria fichá
rio dos diretórios de cada part:d0 e 
anotado em livro próprio não só o 

regi tro dos diretórios com especifi
cação dos nomes dos sel;ls membroe, 

como qualquer alteração que se veri
ficar posteriormente. 

. \rt. ZO. O diretório que se tor
nar responsável por violação do pro

grama ou dos estatutos do sen f-'artido 

político, ou por desrespeito a qual
quer das suas deliberações regular-

. mente tomadas, incorrerá na pena de 

ELEITORAL 

dissolução (Art. 151, do Código Elei
toral) . 

§ 1.0 Dissolvido o diretório, de

verá ser feita comunicação ao Tribu

nal competente, que promoverá o can
celamento do seu registro. 

§ 2.° Dentro do prazo de 30 dias, 
se outro não for determinado 1 elo 

estatuto, eleger-se-á novo diretório, 
considerando-se reconduzidos na fun

ção os membros que tiverem votado 
contra o ato incriminado ou dêle 
expressamente tiverem discordado. 

§ 3.0 Não poderá ser imediata

mente reeleito o que, nos têrmos 

dêste artigo, por falta individual, ou 

coletiva, tiver decaído na fun,:ãü. 

(Artigo 141, do Código Eleitoral). , 
Art. 21. A responsabilidade, nos 

casos do artigo anterior, será apura

da pelo competente órgão partidário, 

na conformidade do que dispuserem. 
os estatutos de cada partido. (A rli

go 142, do Código Eleitoral), inclu

sive regulando o processo de disso

lução dos mesmos diretórios . 

Da competência dos partidos 

Art. 22. Compete aos partidos 

políticos, por seus representates le

gais, delegados· ou fiscais: 

1) promover o registro de can

didatos aos mandatos eletivos, bem 

como impugnar o pedido de rt'gistr() 

de candidatos (Código Eleitoral, Art. 

47 e Resolução n.o 3515, Art. 8.°) . 

2) apresentar em juízo requeri

mento de inscrição e acompanhar o 

respectivo processo e r{'cebe. o título 

eleitoral, se autorizado pelo eleitor em 

qocumento autenticado (Arts. 40, le-
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tra "a", e 37, § 2.°) do Código Elei

toral) ; 

3) examinar, sem perturbação do 

serviço e em presença dos funcioná

rIO ~ designados, os documentos rela

tivos ao alistamento ele;toral, poden

do dêles tirar cópias ou fotoscópias 

(Art. 40, letra c, do Código Elei

toral) ; 

4) promover a exclusão de qual

quer eleitor inscrito ilegalrncm(', a~

sumir a defesa do eleitor cUJa cxr1u
são esteja sendo promo\'ida e reque

rer a reinclusão do eleitor excluído 
(Art. 40, letra b, do Código E leito-

revezarão nos trabalho". de maneira 

a não funcionar, s i!11\Iitâneamente, 

mais de um fiscal e delegado de cada 

partido (A rts . 75, 82, 92 e 96, do Có
digo Eleitoral); 

11) fazer alegações ou protesto;, 
recorrer, produzir provas e apresentar 

denúncia contra os in':ratores da lei 

eleitoral e formular consultas (Reso
luçâo n.O 830). 

§ 1.. Considerar-se-ão delegadbs 
do partido os que tiverem autorização 
para representá-l o, permanentemente, 
até o máxima de cinco, perante cada 
órgão da Justiça Eleitoral (Resolu-

I ai); ção n.O 336) e fiscais, os procurado
res nomeados para o processo das 

5) nomear delegados para assis- eleições ou atos determinados. 
tir e fiscalizar os atos dos Juízes pre
paradores, acompanhando-os nas dili
gências que fizerem (Art. 23, do Có
digo Eleitoral); 

6) representar ao Tribunal Re
gional contra os atos do J uÍz prepa
rador (Art. 24, do Código Eleitoral); 

7) reclamar quanto à distribui
ção dos eleitores pelas seções sempre 
que esta não atenda ao lugar das suas 
resid ências e aos meios de transporte 
(Art. 66, § 3.·, do Código Eleitoral); 

8) reclamar quanto à omissão, 

por êrro, do nome do eleitor na lista 

de votação (Art. 67, § 1.0); 

9) reclamar ao juiz contra a no

meação das mesas receptoras quando 

estas não norem constituídas na for

ma prescrita por lei (Art. 70, do Có
digo Eleitoral); 

10) fiscalizar a votação junto às 
urnas e a apuração p~ante as jun
tas, nomeando até três fiscais que se 

§ 2.· Não poderão tais represen
tantes legais, ou delegados, exercer 
as suas atividades sem que apresen
tem credenciais ao Tribunal Regio
nal ou juízo eleitoral, para o respec
tivo "visto". (Resolução n.o 830). 

§ 3.0 Aos delegados cabe prati
car todos os atos de competência dos 

partidos, ressalvados aqueles que, por 

lei ou por esta Resolução, são atri
huídos a outrem. 

Da aliança dos partidos 

Art. 23. É permitida a aliança de 

dois ou mais partidos políticos para 

a fim de registro e da eleição de um 

ou mais candidatos comuns, no â~
bito nacional, regional ou municapal. 

§ 1.0 A aliança será promovida, 

em cada caso, pelos competentes di

retórios interessados. 

§ 2.· A aliança para eleições mu

nicipais subordinar-se-á à aquiescên
cia dos diretórios regionais. 
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§ 3.0 A aliança será representada aos livros de contabilidade dos dire-

por uma comissão interpartidária, 

escolhida pelos diretórios com Ciue se 

relacione. 

§ 4.0 A aliança, em cada caso, 

terá denominação própria, que será 

sua legenda. Nas eleições a que con

corra em aliança, cada partido al iad o 

poderá usar, sob a legenda da alial~ça, 

::t- sua própria legenda . 

Art. 24. As alianças partidárias 

regionais subordinar-se-ão à orienta

ção do órgão cent ral (Resolução 

n.O 3603). 

Da Contabilidade e das Finanças dos 

Partidos Políticos 

Art. 25. Os partidos políticos 111-

c1uirão nos seus estatutos preceitos 

que: .... 

I - os obriguem e habilitem a 

fixar e apurar as quantias máximas 

que os seus candidatos podem, em 

cada caso, despender pessoalmente 

com a própria eleição; 

II - fixem os limites das COll

tribuições e auxílios dos seus filiados; 

1 TI - devam reger a sua cOIHa

bil idade. 

§ 1.0 Os partidos deverão man

ter rigorosa escrituração das suas 

receitas e despesas, precisando a ori

gem d;:tquelas e aplicação destas. 

§ 2.0 Os livros de contabilidade 

do diretório nacional serão abertos, 

encerrados e, em tôda as suas fô

lhas, rubricados pelo Presidente do 

Tribunal Superior. O Presidente do 
Tribunal Regional e o Juiz Eleitoral 
-exercerão a mesma atribuilião quanto 

tórios da respectiva circunscrição e 

dos diretórios municipais da respe

ctiva zona (A rt. 143, do Código Elei

toral) . 

Art. 26. Aos partidos políticos é 

vedado: 

I - receber, direta ou indireta

mente, contribuição ou auxílio pe

cuniário ou estImável em dinheiro de 

procedência estrangeira; 

II - receber de autoridad.e pú

Llica r ecurso de proviniência ilegal; 

III - receber, direta ou indireta

menle, qualquer espécie de auxilio ou 

contrbu ição das .sociedades de econo

mia mista e das emprêsas concessio

nárias de serviço público (Artigo 144 

do Código Eleitoral). 

AI-t. 27 São considerados ilícitos 

os recursos financeiros de que trata o 

artigo anterior, assim como os auxí

lios e contribuições cuja origem não 

seja mencionada (Art. 145 do Códi

go Eleitoral). 

Art. 28 O Tribunal Superior e o 

Tribunal Regional, mediank denún

cia fundamentada de qualqu~r elei

tor ou de dele~ado de partido, com 
firma reconhecida, ou representação, 

respectivamente, do Procurador Ge

ralou do Procurador Regional, deter

minarão o exame da escrituração de 

qualquer" pàrtido político e bem as

sim a apuração de qualquer ato que 

viole a prescrições ·Iegais ou estatu

tárias a que, em matéria Íinanceira, 

são obrigados os partidos políticos e 

os eus candidatos (Art. 146 do 

Código Eleitoral). 
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Parágrafo único. Sem embargo 

do disposto neste artigo, o Tibunal 

Superior Eleitoral, sempre que julgar 

conveniente, mandará verificar se os 

partidos, através de seus órgãos de 

di reção, estão observando rigorosa

mente, os preceitos legais e estatutá

rios sôbre a obtenção e aplicação de 

seus recursos. 

Da Suspensão de Funcionamento e 

do Cancelamento do Registro dos 

P artidos Políticos 

Art. 29 Cancelar-se-á o registro 

do partido político que o requerer, na 

forma dos seus estatuto, ao Tribu

nal S'uperior, por não pretender mais 

subsexistir ou por ter deliberado fun

d ir-se, com outro ou outros, em um 

novo partido polít ico . (Art . 147 do 

Código Eleitoral). 

Art. 3.° Será, igualmente, cance

lado o registro do partido quando Dor 

seu programa ou ação vier a contra

riar o regime democrático baseado na 

pluralidade dos partidos e na garan

tia dos direitos funda!nentais do 

homem (Art . 1 ~8 do Código Eleito

ral) . 

Parágrafo único. Ainda se cance

lará o registro do partido quando, 

em eleições gerais, não preencher 

uma das duas condições: 

a) eleger, pelo meno , um repre

sentante ao Congresso N acio!1al; 

b) alcançar em todo o país cin

quênta mi l votos sob legenda. 

Ar t. 31 O cancelamento de 1 egis
tro dos partidos estabelecido no _'\r-
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tigo 30 será feito pelo Tribunal Su

perior Eleitoral ,por indic;u;iie; de 

qualquer dos seus mem~r0s 011 UO 

Procurador Geral, ou, ainda , medi

ante denúncia fundamentada dc par

tidos políticos . 

Parágrafo único. Io caso uo pa

rágrafo único do referido A.rt . .30 po

derá o Tribunal Superior proceder 

ex:offício, uma vez terminüda a apu

"a,ão das eleições. 

Art. 32 -Uma vez cancelado o l e

gistro, perde o partido a sua perso

nalidade jurídica, procedendo-se re

lativamente aos seus bens e dividas 

coniorme o disposto nos estatutos 

(Art. 149 ào Código Eleitoral). 

Art . 33 O Tribunal Superior 

dará imed iato conhecimento do can

celamento do registro de qua lquer 

partido aos Tribunais Regionais, pro

movendo, ainda, com a brevidade pos

sível, a dev ida publicação no órgão ofi

ciaI' e determi'nando à sc,ão compe

tente de sua Secretaria que faça as 

anotações cabíveis no livro próprio, 

.-\rt, 34 Os mandatos dos cida

dãos eleitos sob legenda de partido 

cujo registro f ôr cassado, su bsistem, 

salvo se decorrer o câncelamento de 

violação do preceituado no Art . 30 

l !\rt. 150 do Código Eleitoral). 

Disposições Gerais 

Art. 35 Os partidos são obrigados 

a promover a reforma dos seus esta

tutos pal~a dar cumprimento ao esta

tuido nos A r t . 143 e seus § § do 

Código Eleitoral, dentro no prazo de 

120 dias, cOJ;ltados da publicação des

ta Instruções, 
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A rt. 36 Revogam-se as 1n5- Lafayette de Andrada, Presidente. 
truções em contrário. - Machado Guimarães Filho, Rela-

toro 
Sala das S'essões do Tribu nal Su

perior Eleitoral, Rio de Janeiro, lO de 
outubro de 1950. - Antonio Carlos 

Fui presente - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral . 

(Modêlo de que trata o § 3 .° do A rt. 4 .°) 

LISTA DOS ASSOCIADOS 

(Nome do Partido) 

(Estado ou D.F.) (Zona) 

N ame do eleitor Assinatura 

(J uízo E leitOl;al) 

N úmero do título 
eleitoral 

Certifico que são verdadeiras as assinaturas e 05' números dos títulos 
indicados nesta lista. 

Data 

-------------------~------------------------------------------
(Assinatur'J, do escrivão com firma reconhecida) 
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LEI ELEITORAL DE EMERGÊNCIA 

Foi apresentado na Câmaw 
dos Deputados, pelo Sr. João 
Agripino, um projeto de lei, que 
tomou o n. 33, dêste ano, e que 
publicamos na íntegra em outro 
local. 

Concordamos com o autor 
no que respeita à necessidade de 
profundas reformas na lei eleito
ral vigente, mas não vemos van
tagem em acrescentar mais uma 
lei de emergência às muitas que 
infestam a legislação eleitoral. 

A lei em perspectiva se des
tina a evitar a fraude praticada 
por eleitores que abusivamente 
votam mais de uma vez, preva
lecendo-se de mais de um título, 
de mais de uma via do . mesmo 
título, ou fazendo desaparecer 
por meio químico a rubrica do 
presidente da mesa receptora. 
Para isso, propõe o Sr. João Agri
pino duas providências: a) cria
ção de mesa receptora especial 
para receber os votos de todos 
os que votarem fora da seção em 
que foram incluídos e dos que 
não tiverem o nome em nenhuma 
das listas eleitorais; b) apuracão 
das" sobrecartas maiores que é'on
tém o voto dêsses eleitores no 
final da apuração. 

A primeira providênnia já 
foi tomada na eleição de 3 de 
outubro de 1950, sem dispositivo 
legal e expresso, e, portanto, 

pode constar das Instruções que 
torem. expedidas para as eleicõos 
municipais que se aproximam. A 
segunda, também, não carece dt:! 
disposição expressa da lei para 
ser adotada, uma vez verificada 
a sua conveniência. 

Acresce a circunstância de 
que as próximas eleições são 
municipais, a que concorre nú
mero relativamente pequeno de 
eleitores. Nessas eleições, os vo
tantes pertencem a uma circur.
crição composta de poucas zonas 
ou, mais comumente, de uma só 
zona. Nestas condições, a fraude 
pela repetição do voto do mesmo 
eleitor é muito difícil e a consta
tação do fato não é problema que 
exija medidas,.legais de emergên
cia. 

Esperemos que o autor do 
projeto, preocupado como está 
pela pureza das eleições, ataque 
o mal pela raiz. A fraude que o 
inquieta é permitida pela preca- . 
riedade do título eleitoral atual 
como meio de identificação e 
pela ausência de um arquívo 
datiloscópio nos tribunais eleito
rais. Quando a inscrição eleito
ral voltar ao sistema da lei n. 48, 
de 1935, e forem organizados os 
respectivos 'arquívos, desapare
cerá a fraude do voto plural e 

"rrmitas outras a que dá lugar ur:n 
título eleitoral deficiente. 
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• 
APURAÇÃO GERAL DAS ELEIÇÕES PARA 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

A TESE DA MAIORIA ABSOLUTA 

PROCESSO N.o 26 - APURAÇÃO 

RESOLUÇÃO N.o 4224, DE 18-1-1951 
Aprova a apuração geral das 
eleições de 3 de outubro de 
1950 para Presidente e Vice: 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de apuração n. 26, 
RESOL VEM, unânimes, os JUIZES 
do TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
TORAL aprovar a apuração' geral 
das eleições de 3 de outubro de 
1950 para Presidente e Vice-Pre
sidente da República, em confor
midade com o relatório de fls. 37 
a 40, anunciando o Presidente do 
Tribunal, na ordem decrescente 
da votação, os nomes dos vota
dos, e proclamando eleitos Presi
dente da República, para o pe
ríodo de 31 de janeiro de 1951 a 
31 de janeiro, de 1956, o cidadão 

Presidente da República. 

Getúlio Dorneles Vargas, e Vice· 
Prepidente da República, para o 
mesmo período, o cidadão João 
Café Filho, que obtiveram a maio
ria de votos, consoante a ata 
geral, que se lavrou; da sessão. 

SALA DAS SESSõES DO 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
RAL. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro 
de 1951. 

(aa) ALVARO MOUTINHO 
RIBEIRO DA COSTA, Presidente. 
HAHNEMANN GUIMARÃES 
Relator. 

VOTOS: 

O Sr. Ministro MACHADO GUIMARÃES FILHO - O princípio 
majoritário, fundamental nas democracias, comporta a maioria rela
tiva. Não se define apenas pela maioria absoluta. Tanto pode ser 
esla como aquela. La maiorité requise pour la validité d'une ele
citon esta tantôt absolue, tantôt relative (Eugene Pierre, Traité de 
Droit Politique Eledoral et Parlementaire, 1902-n. 224, pg. 234). 
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A eleição por maioria relativa ou por simples pluralidade de 
sufrágios (maioria obtida pelo candidato mais votado em relação 
aos demais ), tem sido adotada na Inglaterra e em vários Estados 
da União Americana. É o chamado sistema anglo-saxão, em que 
domina tal princípio - o que vem demonstrar não ser êle incom
patível com a democracia representativa. 

A exigência da maioria absoluta parece mesmo mais própria 
às eleições indiretas, ou de segundo grau, em que se supõe um 
colégio eleitoral pequeno e selecionado . 

Inaplicável, segundo Esmein, nas eleições diretas. E, quando o 
legislador o exige (acrescenta êsse constitucionalista ) - ou limita 
a competição aos dois candidatos mais votados (o que levará, neces
sariamente, ao resultado de metade e mais um ) ou se contenta com a 
maioria relativa, no segundo escrutinio. 

Eis a lição do clássico expositor: 

"Cepandant,les legislations qui exigent, eu principe la maiorité 
absolue sont obligées souvent de se contenter, com me pis aller, 
de la maiorité relative. Sans doute, parfois elles commandent de 
faire indefinirnent de nouveau tours de scrutin iusq'a ce qu'un can
didat ait obtenu la maiorité absolue: elles esperent qu' on y arrivera 
par lassitude. Mais cella suppose un college electoral restreint et 
composé d'hommes cultivés at sages. Cela ne peut s'apliquer au 
suffrage populaire . Le législateur, par un autre moyen, peut d'avance, 
lorsqu'aucun candidat n'a obtenu au premier tour de escrutin la 
maiorité absolue, déclarer seules valables et subsistantes au second 
tour les cCIJ;J.didatures des deu x candidals qui avaient obtenu la 
premiere fois le plus grande nombre de voix: l'un d'eux obtiendra 
alors fatalement la maiorité absolue des suffrages valablement 
exprimés. Enfin un troisiéne procedé (cést celui qu'ont généralement 
adopté ' les lois francaise) consiste à admettre, au second tour de 
scrutin, l'election à lã' majorité relativa (Esmein, Droit Constitutionnel, 
vol. r. pág. 324). 

É incontestável que o princípio majoritário, definido pela metade 
e . mais um dos sufrágios manifestados é mais expressivo da von
tade populpr do que a simples maioria entre os concorrentes. Essa 
a razão por que os expositores, entre êles Kelsen, o preconizam. 
(Teoria Ger. deI Estado, págs , 438 e seguintes). 

Não dizem, porém, que estará viciado o 'priricípio democrático 
no caso em que o legislador (constituinte ou ordinário), tendo em 
vista a conveniência de não repetir a eleição, indefinidamente, haja 
por eleito o candidato mais votado em relação aos demais (II1aioria 
relativa). E por isso tem sido possível adotar êsse sistema na Ingla
terra e nos Estados Unidos, sem que jamais se tenha pretendido . 
que o princípio majoritário, ·na sua expressão teórica, não comporte 
tal modalidade . 
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o próprio Esmein propende, em teoria, pela maioria absoluta, 
mas não nega as dificuldades pràticamente insuperáveis da exi
gência da maioria absoluta em se tratando de eleição direta, dispu
tada por vários candidatos. 

Assim é que, depolG de manifestar as suas preferências pela 
maioria absoluta, diz êle: "mais avec des candidats multiples et 
des colleges electoraux nornbreux, il est dificile, presque impossible 
parfois, de l'obtenir, et la loi a dú tenir compt de ces difficultés, 
et, aprés un on plusieurs essais infructueux pour aITiver à une majo
rilé absolue, se contenter de la majorité relative (citada obra, voI. n. 
págs . 326-327). -

A exigência da maioria absoluta, em se tratando de eleição 
direta, pressupõe uma medida complementar, que costuma ser a 
renovação do pleito mas já então sem aquela exigência, satisfa
zendo-se Oi lei com a maioria relativa nessa segunda consulta às 
urnas - tal é o chamado escrutinio de ballottage. (Duguit, Traité 
de Droit Constitutionnel, voI. IV, págs. 122 e seguintes; Barthelemy 
et Duez, Droit Const. 1933, págs. 428 e 609; Maurice Duverger, Cours 
de Droit Const. 1947, 4.a edição, pág. 54), ou a eleição indireta, 
pelas Câmaras Legislativas, dentre os dois candidatos mais votados 
- solução adotada pela nossa primeira Constituição republicana 
(art. 47), em que se exigiu expressamente 'a maioria absoluta na 
eleição direta do Presidente da República. 

A Constituição de 1946 não exige, para a eleição do Presidente 
da República, a maioria absoluta. Limita-se a dispôr que "o Pre
sidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos simultânea
mente, em todo o país, cento e vinte dias antes do têrmo do período 
presidencial" (art. 81). 

Assim dispunha a Constituição de 1934, que no Art. 52, § 1.0, 
inseria a locução" e por maioria de votos", implícita, evidentemente, 
no .dispositivo atual. 

Vale dizer que, em face da Constituição vigente, a maioria exi
gida não está qualificada; é, pois, maioria simples ou relativa. 

Quando a Constituição de 1946 exige a maioria absoluta ela 
o diz, como se vê 'de vários passos onde se fez tal exigência - "Os 
projetos de lei rejeitados... só se poderão renovar mediante pro
posta da maioria absoluta dos membros de qualquer das 'Câmaras 
(art. 72); "O Presidente da República, depois que a Câmara dos 
Deputados pelo voto da maioria absoluta dos seus membros 
(art. 88); "Só pelo voto da maioria absoluta dos seus membros 
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de 
ato do poder público (art . 200): "Dar-se-á por aceita a emenda 
que fôr aprovada... pela ' maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados e Senado . .. (art. 217, § 2.°); "Essa eleição (eleição 
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indireta do Vice-Presidente da República adotada como solução tran
sitória) ... far-se-á por escrutinio secreto e, em primeiro turno, por 
!I1aioria absoluta de votos, ou, em segunda turno, por maioria 
relativa". (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 1.0, 
§ 1.0). . " 

São essas C e, possivelmente, outra ou outras que me tenham 
escapado) as hipóteses em que, na Constituição, se prefigura o 
requisito da maio~ absoluta, além daquelas em que a qualificação 
da maioria se define por .dois têrços . 

Nas hipóteses em que nada se prescreve, nos casos em que, 
tratando-se de eleição e votação de leis ou de julgamentos, silencia 
a Constituição, a regra a seguir-se é a da maioria simples . 

Não é possível conceber a exigência da maioria absoluta sem 
o correlativo da maioria simples ou da devolução da escolha ao 
Congresso. Se a Constituição, prescindindo de qualificar a maioria 
silenciou acerca da providência correlata e indispensável para re
mover o impasse previsível de, no regime de pluralidade de partidos, 
nenhum candidato alcançar mais de metade dos sufrágios válidos 
manifestados, é que a m~ioria exigida é a relativa. 

O art. 1.° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
revela que ao legislador constituinte não escapou essa necessidade, 
porquanto ao determinar que a eleição do Vice-Presidente da Repú
blica se fizesse por maioria absoluta C eleição pela própria Assem
bléia Constituinte), logo acrescentou, na previsão do impasse e 
visando evitar a procrastinação do resultaào em pleitos renovados, 
que, no segundo escrutinio C escrutinio de ballottage) seria suficiente 
a maioria relativa. 

O Código Eleitoral prescreve no art. 46, § 2.°, que na eleição 
de Presidente e Vice-Presidente da República prevalecerá o prin
cípio majoritário, o que não bastaria para excluir, como vimos, a 
maioria simples, que entra também na definição daquele princípio . 
Observe-se, entretanto, que tal declaração do l?gislador ordinário 
se articula com o sistema de representação proporcional que é, por 
definição, representação minoritária. Foi para excluir a esta que se 
falol,l, naquele passo da lei eleitoral, em princípio majoritário. 

Mas'a própria lei contém outro dispositivo que enfrenta a questão, 
resolvendo-a, claramente, pela admissão da maioria relativa . É o 
Ar!. 115, que determina que "o presidente do Tribunal Superior 
anunciará, na ordem descrescente da votação, os nomes dos votados 
e proclamará eleitos Presidente e Vice-Presidente da República os 
candidatos que tiverem obtido maioria de votos" . 

À vista do exposto, concluo que o requisito de maioria absoluta 
de votos na eleição para Presidente e Vice-Presidente da República 

- 56-



N .O 1 - ABRIL DE 195'1 

não encontra amparo nem na letra, nem no espírito da Constituição 
vigente. 

o Sr. Ministro DJALMA DA CUNHA MELLO: Em sessão de 21 
de agôsto último êste Tribunal, por pronunciamento unânime, aprovou 
as instruções para apuração do pleUo de 3 de outubro último, ins
truções de cuja redação me incumbira. 

Deixei express~, ficou em nitidez e relevância, no art. 49 dessas 
Instruções, o seguinte: 

Aprovada em sessão especial a apuração geral, o presidente do 
Tribunal Superior anunciará, na ordem decrescente da votação o 
nome dos votados e proclamará eleitos Presidente e Vice-PresidenJe 
da República os candidatos que tiverem obtido maioria de votos. 

Não se disse aí mais do que estava escrito no ar!. 115 do Código 
Eleitoral, cujo legislador certo percebeu que a Constituição de 1946 
não cogitára de maioria absoluta, no concernente. Seguira, no passo, 
a de 1934, que se afastára do espírito preponderante na de 1891 . 

Incumbidos de proclamar eleitos os que tivessem obtido maioria 
de votos, como poderiamos ir além, exorbitar, exigindo que a maioria 
fôsse absoluta? 

Seria cancelar-se um pleito livre, de grandes proporções, que con
vocou às urnas todo o eleitorado do País, cancelamento que teria 
como consectários a confusão e talvez Cf desordem, 

Se trato do assunto, se me ocupo dessa questão de maioria abso
luta, faço-o por aprêço aos votos precedentes e mesmo pelo fato da 
celeuma que o assunto produziu na imprensa, no rádio, nas ruas e 
até no Parlamento. Faço-o também pela deselegância com que certos 
assopradores levianos, certos maldizentes, envolveram nos seus ve
raneios pelo Direito Público o nome da Justiça Eleitoral. 

Da estátua de Mennon se disse que só emitia sons quando es
quentada pelos raios solares. 

' Permitam-me um simbolismo: 
Porque os raios não eram solares, a Justiça Eleitoral não deu 

resposta a essa maledicência, às invetivas e diatribes, resposta que 
não fôsse a do silêncio equivalendo a desprêzo. 

Se inconformados com os resuliados das umas, tiveram por bem 
debater a tese da ~aioria, nÉí:o era dado a quem quer que fôsse, 
mesmo ao mais ávido dentre tantos e tantos ávidos pelas graças dos 
vitoriosos no pleito, envolver nas inconformidades e dúvidas a Jus
tiça Eleitoral, pois que a mesma, desde o registro das candidaturas, 
vinha mostrando sua linha de conduta escorreita, sua isenção de 
ânimo. 

Que essas diatribes tomem ao pântano donde vieram. 
Constitue, porém, meio a tudo isso, motivo de jactância para a 

Justiça Eleitoral, a expectativa otimista para com a mesma, de todas 
as camadas sadias da opinião públia . 
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Acompanho, portanto, o Relator. Sua Exia. mostra bem a que 
babeI conduziria a exigência de uma maioria absoluta. Seria a sub
versão. 

Nosso caminho, agora, neste momento, é um só: proclamar 
eleitos presidente' e vice-presidente da República os que obtiveram 
maioria de votos no pleito. 

* :;: * 
o SR. MINISTRO SABOIA LIMA - Sr. Presidente, a tese jurí

dica que se discute em torno da eleição para Presidente e Vice~ 
Presidente da República é tão respeitável quanto a tese oposta. 

Juristas, parlamentares e jornalistas já discutiram o assunto, 
versando pontos controvertidos. 

Para resolve-los há recursos à doutrina e há um órgão q1,le deve 
estudar, examinar e resolver com a consciência liberta de partida
rismo e apoiado na fôrça moral inerente · à sua investidura. É o 
Tribunal Superior Eleitoral; que deve decidir com a clara e exata 
noção das suas responsabilidades, no momento e no futuro. 

Devemos examinar se o Judiciário Eleitoral, para decidir sôbre 
o mérito da questão constitucional em causa, pode prescindir da 
prévia provocação oriunda de partidos ou candidatos e, assim, no 
caso afirmativo, decidir ex-ofício . 

Recentemente o Sr. Balmacedo Cardoso, em artigo publicado 
no Jornal do Comércio de 10-12-1950, fez um escla'recido estudo, 
concluindo pelo reconhecimento de que cabe ao Tribunal apreciar 
a situação dos candidatos, em face dos textos e possíveis omissões 
constitucionais, aplicando à espécie as normas e os princípios essen
ciais ao regime, ao declarar, como lhe compete, o resultado qo 
pleilto. Do aludido estudo transcrevo várias passagens. 

"Cabe à Justiça Eleitoral, pelo seu órgão específico, a atribuição 
de apurar as eleições, proclamar os candidatos legitimamente eleitos 
e diplomá-los ( Constituição Federal, artigo 119, inciso V). 

O Tribunal Eleitoral competente, a fim de dar cumprimento à 
atribuição, que lhe é outorgada, precisa acolher e ciplicar os sistemas 
ou princípios de eleição consagrados pela Constituição Federal. 

Ora, respeitando o regime representativo, segundo o qual todo 
o poder emana do povo e em seu nome será exercido, o legislador 
constituinte instituiu o sufrágio universal e direto e o voto secreto, 
como um direito inconcusso, reconhecido ao cidadão brasileiro (Cons
tituição Federal, arts. 1 e 134) . 

Impunha-se, todavia, determinar qual o número necessário de 
sufrágios para eleger os representantes do povo. 

Compulsando-se a Consti1uição Federal, constata-se, desde logo, 
que, nas eleições de deputados e senadores, o legislador fez pre
valecer, expressamente, o sistema da proporcionalidade e o princípio 
da maioria simples ou relativa ( Constituição Federal, arts. 56 e 60 ) . . . 
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Não há dúvida que no art. 60, se alude à locução princípio 
majoritário, nestes têrmos: "O Senado Federal compõe-se de repre
sentantes dos Estados e do Distrito .federal, eleitos segundo o prin
cípio majoritário". Servindo-se de tal locução, o legislador consti
tuinte quis se referir, inegàvelmente, à maioria simples ou relativa. 
Antes de mais nada, é de notar que não se compreende que, na 
eleição de senador, se requeira como condição, a maioria absoluta 
de votos vàlidamente apurados. Depois, cumpre não olvidar que, 
a pretender-se sustentar' o contrário, dando-se àquela locução-sentido 
diverso, ou seja de maioria absoluta, ter-se-la que repudiar a própria 
linguagem técnica' usada pela Constitúição Federal. Sim, porque, 
esta, quando visou referir-se à maioria absoluta, o fez explicitamente, 
empregando êsse têrmo ( maioria absoluta) e nunca princípio ma
joritário . Efetivamente, nos arts. 72, 88, 200, 217 § 2.°, da Constituição 
Federal e, até mesmo, no art. 1 § 1.0 do Ato das Disposições Consti· 
tucionais Transitórias, em que se fixa . o quorum indispensável para 
deliberar, ou mesmo, o número mínimo de votos, para eleger, em 
eleição indireta, nos corpos legislativos, assim como, para julgar, 
nos tribunais judiciários, se usa a expressão maioria absoluta. Claro 
está que, se o legislador constituinte conceituasse princípio majoritário 
como sinônimo) de maioria absoluta, não teria feito a qualificação 
especificativa constante dos indigitados preceitos ( arts. 72, 88, 200, 
217 § 2.° da Constituição Federal; an. 1.0 § 1.0 do Ato das Disposiçõas 
Constitucionais Transitórias) . A verdade insofismáyel, póis, é que 
se di~tinguiu lúcida e positivamente, na Constituição Federal, os 
sistemas ou princípios da proporcionalidade , da maioria relativa 
ou simples (majoritário, segundo a terminologia da Constituição 
Federal) e da maioria absoluta. Pouco importa que, em outras cons
tituiçQes, ou, mesmo, na dotrina, se costuma tomar a locução prin
cípio majoritário no sentido de maioria absoluta. Ademais, a palavra 
maioria, não tem, por si só, significação certa, determinada, inva
riável . Littré, ocupando-se do têrmo majorité, deixa entrever os seus 
vários sentidos, ao enumérar: pluralité, majorité absolue, maioríté 
relatíve (Dictionaire de la langue française, abrégé, Paris, 3.a ed., 
1905, pág. 672). 

Entretanto, e aí se aninha a razão de ser de tôda dúvida levan
tada, o legislador constituinte silenciou, inteiramente, quanto ao 
critério a adotar-se, para a proclamação e diplomação dos candi
datos à Presidência e Vice-Presidência da República, legitimamente 
eleitos. 

No capítulo m, título I, sob a epígrafe - do Presidente e Vice
Presidente da República, o único dispositivo concernente à respectiva 
eleição, é o do art. 81, assim enunciado: - "O Presidente e o 
Vice-Presidente da República serão eleitos simultaneamente, em 
todo o país, cento e vinte dias antes do têrmo do período presi
dencial" . 
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Isto posto, é bem de ver que o Tribunal Eleitoral competente, 
ao proceder à apuração das eleições de deputados, senadores e seus 
suplentes, proclamando e diplomando, a seguir, os candidatos legiti
mamente eleitos, exercita sua atividade funcional, sem dificuldade, 
visto que os respectivos sistemas ou princcípios de eleição (propor
cional e maioria relativa ou simples) foram, expressa e declara
damente, previstos pelo legislador constituinte, quando, exarou os 
arts . 56 e 60 - Legem habemus, pois. 

As decisões da magistratura eleitoraL no que tange às eleições 
de deputados, senadores e respectivos suplentes, nem sequer de
pendem de fundamentação, ou de referência expressa aos textos 
constitucionais, já porque êstes se subentendem interpretados e apli
cados, literalmente. 

Com a apuração das eleições de Presidente e Vice-Presidente 
da República, a tarefa da Justiça EleitoraL pelo seu órão supremo, 
tende a complicar-se-, embora não seja insuperável. 

O legislador constituinte, podendo ter estabelecido, como o 
fizera, explicitamente, quanto ao provimento dos cargos eIe deputados 
e senadores, o sistema ou princípio, segundo o qual seriam eleitos 
o Presidente e Vice-Presidente da República, preferiu silenciar. 

A questão, aberta, como ficou, realmente, na Constituicão, tem 
que ser resolvida na instância judiciária. ' 

E o Poder Judiciário, tomando conhecimento da questão e solu
cionando-a, procede, mui legitimamente, no exercício normal de sua 
atividade funcional. Entra em jÔgo, no caso, a interpretação cien
tífica. As deficiências e lacunas da lei podem e devem s!3r supridas, 
~ediante os métodos e critérios da hermeneutica. Não se dá qual
quer invasão de competência, ou seja do poder legiferante compe
tente, tapto mais quanto, o poder judiciário, ao criar ou construir o 
direito, o faz diante da espécie em causa partindo do caso concreto 
para a · formulação da regra; passo que o poder legislc;rtivo, olhos 
voltados para o futuro, segundo a expressão de Carlos Maximiliano, 
atua mais abstratamente, emitindo a norma de caráter genérico. 
Acresce ponderar que, ro domínio do direito político e. constitucionaL 
a autonomia judicial manifesta-se com maior amplitude. 

Ruy Barbosa deixou assinalada a missão elevada do poder Ju
diciário, a exemplo do que se passa na América do Norte, na segu
rança da nossa coexistência política, preservando e defendendo o 
regime democrático ( representativo, federativo, repuplicano). A 
estabilidade das instituições políticas, depende do prestígio e acata
mento que cercam os arestos dos tribunais judiciários . O imperecível 
mestre, citando Dicey, afirma que a Côrte Suprema é, não só o 
guarda, mas o árbrito da Constituição (not only lhe guardian but the 
master of lhe constitution) . 

Para os "construtores" americanos, ....:.... escreve Oliveira Vianna, 
- a Constituição é um sistema permanente, uma estrutura eterna, 
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dentro da qual a sociedade eVblue, cresce, desenvolve-se, diferen
ciando-se e progredindo. Todo trabalho· "construtivo" do interprete 
está em procurar ajustar o sistema da Constituição e a estrutura 
política-administrativa a esta sociedade em evolução de maneira 
que esta encontre nêsse sistema ou nessa estrutura um instrumento, 
não embaraçado r, mas facilitador desta evolução. O processo "cons
trutivo" é, pois, entre os americanos, fundamentalmente político" 
Como diz Woodbum: - ·"Interpretation has been chiefly a matter 
of law; construction has been lagerly a matter of politic". (Problemas 
de Direito Corporativo. Rio, 1938, pág. 13)". 

O Tribunal Superior Eleitoral tem de proceder á apuração geral 
e, aprovada esta em sessão especial, o Presidente do Tribunal Su
perior anunciará na ordem decrescente da votação os nomes dos 
votados e proclamará eleitos Presidente e Vice-Presidente da Re
pública os candidatos que tiverem obtido maioria de votos (art. 115 
do Código Eleitoral e art. 49 da Resolução n.O 3 564, relativa às 
instruções para apuração das eleições de 3 de outubro) . 

Para decidir a questão de índole substancialmente política e 
constitucional, dispõe para, suprindo, porventura, a deficiência exis
tente ne lei orgânica, adotar e fixar o sistema ou princípio de eleição 
de Presidente e Vice-Presidente da República, que lhe entender mais 
consentânea com o espírito do regime, os direitos inalienáveis do 
povo e o bem público . 

É certo que a Constituição de 1891 estabelecia no artigo 47 que 
o presidente da República seria eleito - por sufrágio direto e maioria 
de votos. 

§ 1.0 - A eleição terá lugar no dia 1.0 de março do último ano 
do período presidencial. etc. 

§ io - Se nenhum dos votados houver alcançado maioria 
absoluta, o Congresso elegerá, por maioria dos votos presentes, um, 
dentre os que teverem alcançado as duas votações mais elevadas 
na ele!ção direta. 

Acentue-se que foi a própria Constituição de 91 que começou a 
aceitar a maioria absoluta . A ev~dência da afirmativa emana dêste 
argumento: concorrem ao pleito 3 ou mais candidatos. Nenhum 
teve maioria absoluta. Pois bem: - a Constituição não manda pro
ceder à nova eleição para ver se por tal meio viesse a maioria 
absoluta inclinar-se por um dos dois candidatos mais votados na 
eleição anterior. A Constituição mandava escolher um dos dois 
que tinham tido uma maioria relativa. Não havia, assim, regra 
absoluta da Constituição . 

É conveniente recordar que em 1891 existiam apenas dois par
tidos no país . Éste fato deveria influir no ânimo dos constituintes 
a o estarem a laborar a Constituição. Não podemos, pois, deixar 
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de situar na época da feitura da lei a interpretação que 59 anos 
depois se lhe quer dar. . • 

Aliás até à memorável "Campanha Civilista" de Ruy Barbosa, 
dominavam os arranjos, as combinações políticas, os interesses dos 
grandes Estados, para escolha única de candidato à presidência 
da República e o pseudo eleitorado era chamado para homologar 
a escolha feita pelos Chefes Políticos. 

A Constituinte de 1891 elegeu Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto para 1.0 Presidente e Vice-Presidente da República, tendo 
numerosos votos o presidente da Constituinte, Prudente de Morais. 

Depois do govêrno Floriano Peixoto, que consolidou o regime, 
foi eleito o primeiro presidente civil, Prudente de Morais, sem com
petidor. Vinha com uma grande tradição de autoridade e era homem 
público dos de maior autoridade moral. Foi eleito Vice-Presidente 
Manoel Vitorino Pereira. Naquela época só existia realmente o 
partido Republicano Federal, organizado por Francisco Glicério, que 
seria posteriormente oposionista ao Govêrno. 

Depois da cisão do P. R. F . , os elementos que tinham ficado 
com o Govêrno Prudente de Morais focalizam o problema da sucessão 
presidencial e são indicados Campos Salles, presidente de São 
Paulo, e o chefe pernambucano Rosa e Silva para a chapa oficial. 

Os oposicionistas, fiéis ao antigo P. R. F. e apoiados, principal
mente, nos republicanos castilhistas do Rio Grande do Sul, apresen
tavam de nomes de Lauro Sodré, então Governador do Pará, e 
Fernando Lobo, político mineiro, para candidatos à presidência e 
vice-presidência. 

São eleitos os dois candidatos governistas e vencidas as can
didaturas oposicionistas dos dois grandes republicanos históricos, 
nascendo daí a crença que o Govêrno nunca perdia eleições. 

Campos Salles, ' na presidência, realiza a obra de reconstrução 
financeira e, para seu substituto, é eleito, em 1.0 de março de 1902, 
sem competidor, o Conselheiro Rodrigues Alves. O Vice-Presidente 
eleito Silviano Brandão falecera antes da posse, pelo que foi proce
dida à nova elelcão, sendo eleito Vice-Presidente o Conselheiro 
Affonso Pena. '. 

Para o quinto quadriênio foram eleitos Affonso Pena e Nilo 
Peçanha; não houve competição . Votação unânime. Em junho de 
1909, falece o Presidente, que é substituído por Nilo Peçanha, que 
completa o quadriênio. 

Nessa época é que se trava a primeira grande campanha polí. 
tica, em que a presidência da República é disputada entre Ruy 
Barbosa e o Marechal Hermes da Fonseca. É a memorável Campanha 
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Civilista. É proclamado eleito o Marechal Hermes da Fonseca e 
Vice-Presidente o Sr . Wenceslau Braz. 

Para o sétimo quadriênio são eleitos, sem disputa e sem cam
panha política, os Srs. Wenceslau Braz e Urbano Santos. 

'para o oitavo quadriênio são eleitos, também sem disputa, como 
candidatos únicos, o Conselheiro Rodrigues Alves e Delfim Moreira. 
Enfêrmo, falece o presidente eleito, assumindo o Vice-Presidente 
Delfim Moreir::r. Para completar o quadriênio é eleito Epitácio Pessoa, 

o que tem como adversário, no pleito, q figura extraordinária de 
Ruy Barbosa. 

Reconhecido pelo Congresso em julho de 1919, Epitácio Pessoa 
assume a presidência da República. Foi disputada a sucessão de 
Epitácio Pessoa por dois candidatos, Artur Bernardes e Nilo P6?çanha, 
que criou a chamada Reação Republicana. 

Foi eleito, em 1.0 de março de 1922, presidente da República o 
então presidente de Minas Gerais, Artur Bernardes, sob grande a'.\i
tação política _ Tendo falecido o Vice-Presidente Urbano dos SanTOS, 
procedeu-se à nova eleição, sendo eleito o Sr. Estácio Coimbra. 

Conseguiu o Sr . Arlur Bernardes que fôrças políticas se "harmo
nizassem em tôrno dos nomes de Washington Luiz e Mello Vianna, 
que foram eleitos, sem competidores, para o décimo quadriêmo, que 
teve início em 15 de novembro de 1926. Não completou o quadriênio, 
deposto o presidente Washington Luiz, pois em 24 de outubro de 
1930, passou o govêrno à Junta Militar composta dos Generais Tassc;> 
Fragoso e Mena Barreto e Almirante Isaias d~ Noronha. 

Dois candidatos disputaram a sucessão: Julio Prestes, apoiado 
pelo Govêrno federal, e Getulio Vargas', apresentado pelo Partido 
que então se formou, a Aliança Liberal, apoiado, principalmente, 
pelos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba _ Sob 
intensa agitação política foram proclamados eleitos - Julio Prestes 
e Vital Soares _ • 

Em 3 de outubro de 1930 explodiu o movimento revolucionário, 
no norte, no centro e no sul, capitaneado pelos Estados da Paraíba, 
Minas e Rio Grande do Sul. Vencedor o movimento revolucionário, 
a Junta Militar transmitiu o Govêrno ao Sr _ Getulio Vargas, que 
iniciou o Govêrno Provisório da chamada Segunda República. 

O Decreto n.O 19398, de n-I1-1930, instituiu o Govêrno Provisório 
até que fôsse eleita a Assembléia Constituinte_ 

Assim, no regime de Constituição de 1891, poucas foram as 
eleições presidenciais disputadas e, quando o foram, só se apre
sentaram dois candidatos _ Não havia, propriamente, partidos orga
nizados. Sendo a disputa entre dois candidatos, p9dia e devia vigorar 
o princípio da maioria pbsoluta. 
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Na Constituinte de 1934, outra era a época. Evoluia a democracia 
noutras direções. Novos aspectos -a revestiam. De liberal e repre
sentativa, sàmente, ela passou a ser conceituada também na sua 
característica so~ial e econômica. E então novos partidos começaram 
a surgir. 

Tal fenômeno deveria influir no espírito dos constituinte de 34. 

E daí o texto da Constituição de 34 disciplinador do assunto: 
art. S2 § 1.0 - A eleição preS'idencial far-se-á em todo o território 
da República, por sufrágio universal, direto , secreto e maioria de 
votos, cento e vinte dias antes do término do quadriênio .. , 

Não aparece no texto transcrito o adjetivo absoluta. Não poderia 
haver nem descuido, nem inadvertência. 

E' que o Estatuto de 34 repudiou o critério da Constituicão de 
1891, exigindo apenas maioria de votos. ' 

Ficou abolida a .condição de ser absoluta a maioria. 

O projeto enviado pelo 'Govêrno Provisório ( Vide as Constitui
ções do Brasil, Imprensa Nacional , 1947, pág. 144 ) propunha a 
eleição indireta, por maioria de votos da Assembléia Nacional (ar
tigo 37). 

Venceu, porém, o princípio da eleicão direta, dispensando-se en-
tretanto, a maioria absoluta. ' 

Os Constituinttes de 1934 cederam, afinal, às ponderações de 
Cesar Zama, feitas em 1890: 

"Não descubro vantagens na exigência da maioria absoluta para 
que se seja reconhecido Presidente; antes, me parece, só desvanta
gem trará um segundo escrutínio, proposto no § 2.0 do art. 46. Pro
ponho, pois, que nêsse artigo se diga maioria relativa - em vez de 
- absoluta - e que se suprima o § 2.0 (Anais, valo 2.à, pág. 617 ) . 

Entenderam os constituintes que seria suficiente a simples maio
ria (maioria relativa ) para a eleição do Presidente da República, 
tanto assim que não se regulou, como era' indispensável, a hipótese 
de não terem os conclldatos alcançado a maioria absoluta, tal como 
figurava na Constituição de 1891 (§ .2.o do art . 47 ), in verbis. "Se 
nenhum dos votados houver alcançado maioria absoluta, o Congresso 
elegerá, po~ rhaioria dos votós presentes, um, dentre os que tiverem 
alcançado as duas votações mais elevadas na eleição direta". 

Estabelecido, portanto, êsse sistema de eleição presidencial -
.sufrágio direto e maioria de votos - não se tor~ava necessário re
petir as suas características nas leis constitucionais seguintes, desde 
que os legisladores constituintes entenderam mantê-lo por essa forma. 
Era, portanto, suficiente declarar que o sufrágio seria universal e 
:l.ireto e que o voto seria secreto. E foi o que prescreveram as Cons
tituições de 1937; no caso do art. 84 § único e a de 1946', ora vigente 
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(ar!. 134) mantendo, pois, o regime já em vigor da maioria de 
votos, simplesmente porque não revigorou o da maioria absoluta, 
abandonado desde 1934. 

Acresce que ainda tendo sido, entãQ, alvitrada a sua ressurrei
cão, por ocasião da elaboração dêsses Estatutos constitucionais, a 
:délO não foi aceita . 

Em verdade, a emenda Raul Pilla submetida à Assembléia Cons
tituinte de 1946, propondo a adoção do critério ou sistema de maioria 
absoluta par::I a eleição preside~cial. foi rejeitada. 

Na atual Câmara dos Deputados, também não vingou o projeto 
Mário Brant. em o qual se propunha que, caso o candidato mais 
votado no pleito presidencial não obtivesse pelo menos metade e 
mais um dos sufrágios, caberia a o Congresso a escolha do Presidente 
entre os dois mais votados. 

De grande acatamento é a opinião de Affonso Arinos, catedrá
tico de Direito Constitucional da Universidade do BrClsil. O brilhante 
parlamentar, relator do projeto 211-A/1950, originário da Comissão 
Mixta de Leis Complementares, que visa regulamentar o art. 79, § 2.°, 
da Constituicão (eleição para os cargos de Presidente e Viçe-Presi
àe;1te da RepúblicCl e'm p reenchimento de vagas verificadas na se
gUEda metade do quinquênio governamental), reconheceu expres
samente que, na eleição direta do Presidente da República, segundo 
o mUgo 81 da nossa Carta Constitucional, não é exigida a maioria 
absolu ta ) . 

E acrescenta, textualmente: 
"Num país como' o nosso seria desejável que tal maioria fôssp. 

exigida, mediante a aplicação corretiva do disposto no ar\. 47, § 2.° 
da Constituição de 1891. Mas não sendo possível çorr~gir-se tal falha, 
"a não ser por emenda à Constituição", devemos pelo menos afastá-la 
nos casos de eleição indireta" . 

Êsse parecer foi subscrito também pelos seguintes deputados: 
Plínio Barreto, Flores da Cunha, Samuel Duarte, Eduardo Duvivier, 
Souza Leão, Gil Soares, Caiado de Godoy, Lameira Bittencourl. Her
mes Lima, Pinheiro Machado e Aristides Largura. 

O aludido projete viera do Senado, onde os ilustres represen
tantes aprovaram o seu ar\. 4.°, § 3.°, no qual se adotara expressa
mente a maioria relativa: 

"Art. 4.° A eleição processar-se-á mediante voto secreto e em 
escritínio distintos, um para Presidente, outro para Vice-Presidente. 
Cada membro do Congresso será chamado nominalmente e deposi
tará a sua cédula em uma fechada, que estará sôbre a mesa". 

"§ 3.° Finda a votação, a Mesa abrirá a uma e, apurados os 
votos, proclamará imediatamente o resultado, considerando-se eleito 
o mais votado e, em caso de empate, o mais velho". 

Não quizeram também aceitar o projeto Caiado de Godoy -
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aglutinação de legendas - considerado, na época e com honestidade 
cívica, um "golpe branco" num dos concorrentes ao Catete. 

O constituinte de 46 se limitou a dizer: Art. 81 - O presidente 9 

o Vice-Presidente d:r República serão aleJtos simultaneamente, e,n 
todo o país, cento e vinte dias cmtes do têrmo do período p residencial." 

, 
Nada mais. Em verdade, o legislador de 46 Ioi mais radical 

que o de 34 ao abandonar a condição - de maioria absoluta - da 
Constituição de 91, para o quorum de maioria de sufrágios para 
eleição do mais alto magistrado da Nação. E tempo é verdade que 
na Carta de 46 fizeram o que na de 91. e mesmo na de 34, não estabe
leceram . Na Constituição de 46, foi caracterizado o novo regime de
mocrático institui do quando na redação , do § 31, do ar!. 141 , acen
tuaram que êle era "baseado na pluralidade dos partidos e na gc
rantia dos direitos fundamentais do Homem". 

E' significativa esta definição. 

O jÔgO democrático, o movimento, o dinamismo eleitoral em 91 
era o mesmo dos tempos do 2.0 Império. Exercia-se por intermédio 
dos dois grandes partidos tradicionais daquêles tempos : - Libsra_ 
e o Conservador - transfigurados depois, na República, nas duas 
agremiações dos primeiros anos do novo regime . 

Mas a evolução não pára . A lei do progresso humano não estaca. 
Foram aparecendo novos partidos e a pluralidade constitue um dos 
fundamentos do regime democrático, em contraposição aos reglmes 
totalitários da esquerda e da direita, caracterizados pelo partléo 
único. 

O atual Código Eleitoral - Lei 1 164, de 24 de julho de 1950, 
no ar!. 46 § 2.0, segue a orientação constitucional quando determina 
expressamente que - na eleição de presidente e vice-presidente da 
República, Governadores e vice-governadores dos Estados, senadores 
federais e seus suplentes, deputado federal, nos Territórios que 80 

e legem um representante, prefeitos ,municipais e vice-prefeitos e JUIzes 
de Paz, prevalecerá o princípio majoritário. E êsse princípio é, evi
dentemente, expressivo,' não da metade e mais um, ma da maior 
parte, do maior número. . 

A lei, soube exprimir o que estatue, não pode exprimir o que não 
instituiu ( Lex quod voluit express il: quod noluit non expressit ). 

Diante, pois, do texto expresso, claro e positivo do nosso dl
reito constitucional, não há como invocar, para contrariá-lo Constitui
ções estrangeiras . 

Lá se encontram consagrados sistemas diversos porque assim 
entenderam os respectivos corpos legislativos; aqui, entre nós, o 
regime é diferente porque assim quiseram os nossos legisladores, com 
independência de vontade e dispenso. da colaboração do direito 
estrangeiro, já ~ntão de seu inteiro conhecimento. 
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Quando muito essas invocadas normas de outros povos, se fo
rem consideradas sábias, poderão ser apreciadas para o futuro , se 
pretendermos constituir um novo direito, a respeito. 

Alega-se, também, que o Código Eleitoral ( art . 46 § 2. )0, . ado
tando o sistema da eleição pelo princípio majoritário, teria exigido 
expressamente a maioria absoluta. "Princípio majoritário, diz o Dr. 
Oliveira Filho, é expressão que tem sentido técnico conhecido. E' 
sir:ônimo de maioria absoluta" . 

A tese é apreciada com s~gurança e brilho num parecer do 
junsia Leopoldo Braga, que a examina metàdicamente, à luz da her
meneutica jurídica, tendo em vista o processo gramatical, lógico e 
sistemático . 

Declara que "impõe-se um raciocínio primário - se, do ponto 
de vista semântico, maioria é gênero, de que apenas são espécie.c; 
"maoria absoluta" e "maioria relCrtiva"; e se o legislador prefiriu o 
uso da expressão genérica "maioria" (princípio majoritário), sem 
pariicularizar alguma daquelas espécies, a conclusão lógica e ho
nesta , que se impõe, é a de que êle se quis referir a qualquer espécie 
de maioria, não importando seja ela "absoluta" ou "relativ~"; isto 
em face mesmo dos princípios universais de hermenêutica jurídica, 
já cvnsignados no Digesto, de que: a) no mais está compreendido 
serr:pre menos : - "in eo quod plus si! semper inest est minus" -
( Dig lib. L, til. XVII L. 110 par. inic); e b ) as coisas especiais estão 
sempre contidas nas gerais: - "Semper specialis generalibus isunt" 
C Dig lib. L til. XVII, L, 147) - ( LÓPEZ DE MARO, Dic. de RegIan 
Aforismos y Prinpicios deI Derecho, 2.a ed . , Madrid, 1943, pág. 175). 

Fale o preclaro hermenêuta e constitucionalista CARLOS MAXI
MILIANO: 

"Quando o texto menciona o gênero, presumem-se in
cluidas as espécies respectivas; se faz referência ao mas
culino, abrange o feminino; quando regula o todo compreen
de-se também as partes. Aplica-se a regra geral aos casos 
especiais se a lei não determina evidentemente o contrário". 
( Hermenêutica págs. 263/64) . 

"Na dúvida, prefere-se o signiíicado que torna geral o 
princípio em a norma concretizado, em vez do que importaria 
numa distinção ou exceção" (Id . , op. cit., pág. 120)" . 

Aliás, explica Carlos Maximiliano : "Pelo princípio majoritário 
proclama-se vencedor o candidato que reune mais votos do que 
qualquer dos competidores". (Comentários, 4a edição, 1948, tomo 
2.", págs . 101, nY 329). 
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Em verdade, entre nós, foi adotado um sistema mixto: o maio
riltário que prevalece na eleição referente aos cargos isolados (Prs
sidente da República, Vice-Presidente, Governadores e Vices, Sena
dores e suplentes, etc.); e o proporcional, referente à eleição dos 
representantes na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legis
lativas e nas Câmaras Municir:;ais ( art. 55 do Código Eleitoral e 
art. 134 da Constituição). 

No nosso direito não há distição entre princípio majoritário 2 

princípio pluri!ório, embora possa haver distinção na doutrina e nos 
países que consagram êsses dois sistemas . Entre nós, princípio :TIa
joritário é expressão que corresponde à simples maioria, à chamada 
maioria relativa: 

São de lembrarem, a propósito, estas palavras de Sílvio Ro
mero, em substancioso discurso, em 1901, no Parlamento Nacional: 
- "Quando tudo no homem é limitado, é relativo, relativa a sua m;2-
ligência, relativa a sua sensibilidade, relativa a sua vontade, so a 
liberdade abrirá uma exceção?". 

Já Augusto Comte dizia: "La relativité des choses voilá 1e seul 
principe absolu". 

Assim, por maioria relativa quase todos os senadores, govemo
dores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos municipais e juizes 
de paz, foram eleitos pelo princípio majoritário, segundo o art. 38 
§ 2.° da Lei Eleitoral n.o 7586, de 28-5-1945, não logrando a maioria 
absoluta, e, no entanto, foram diplomados e estão no exercício de 
suas investiduras. 

Foi o que assistimos, por exemplo, nas eleições de 19-1-47 para 
Senador pelo Distrito Federal, quando foi eleito o eminente fina:-:
cista, economista e sociólogo Professor Mário de Andrade Ramos, 
com 193.439 votos. Os outros concorrentes obtiveram as seguintes 
votações: João Amazonas - 122.632; Heitor Beltrão - 87.328; João 
Mangabeira - 8.843; Antonio Mello Biltecourt·- 1.845. Assim, pois 
num total de 415.725 votos apurados, foi considerado eleito o primeiro 
dos referidos candidatos com 195.439 votos, contra 220.287 votos, 
que representavam a soma dos sufrágios obtidos pelos demais. _ Tão 
logrou, portanto, "maioria absoluta" e, apesar disto, nenhum pro
testo se levantou contra a sua eleição ... 

"Em face da realidade político-jurídica brasileira atual, como 
expõe o Dr . Leopoldo Braga, a decantada doutrina da "maioria ab30-
luta" conduziria, se aceita sem uma prévia reforma constitucion L 
a resultados absurdos, desde que a vigente Constituição não admite C1 

eleição indirelta, pelo Congresso, prevista na de 1891 para o caso 
em que nenhum dos candidatos alcançasse, na eleição dire ta, essa 
maioria absoluta. ' , , 
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Os candid0.tos são expressõ8s preferenciais das várias corre!1tes 
ou tendências em que se divide a opinião pública, representada, nos 
regimes democráticos, pelos diversos partidos políticos . 

Bem é de ver que, num regime, como o nosso, de pluralidade 
de partidos políticos, isto é, em que militam mais de duas dess:::ts ten
dências, o requisito da maioria absoluta se torna pràticamente irr:~os
sivel. Requereria uma espécIe de divortium aquarum entre ape:lOS 
duas grandes correntes partidárias; ou, então, que uma delas, de'11re 
várias, se apresentasse, em excepcional desproporção, muito mais 
poderosa do que todas as outras reunidas . Na hipótese, porém de 
haver como geralmente sucede, certo equilibrio entre mais de àuas 
dessas correntes da opinião pública arregimentadas em múltiplos -ar
tidos nacionais, o critério da maioria absoluta resulta impraticavel, 
impossivel e, pois. verdadeiramente absurdo, restando apenas o re
curso ao da maioria simples ou relativa em favor do mais forte àêles, 
Precisamente êsse é o caso do Brasil, onde existem, hoje, representa
das por nada menos de quatorze partidos políticos registrados , várias 
e bem diferenciadas correntes, como, por exemplo, as que refleter..1 ten
dências conservadoras, trabalhistas, socialistas, etc., muitas delas em 
relativo equilíbrio de fôrças eleitorúis, ' 

Se a Constituição não impede que concorram mais de àOlS c;:;m
didatos aos cargo'~ de Presidente e Vice-Presidente da RepútLca, 
não poderia a lei eleitoral, nem ela própria, sem flagrante incon
gruência, exigir que um dêles obtivesse maioria absoluta sôbre os 
demais concorrentes . 

Estariamos, então, diante de uma anomalia sem remédio. Que 
fazer-se, em tal conjuntura? Anular as Ei'leições e reptí-las, mUltas e 
sucessivas vêzes, até conseguir-se em favor de um candidato essa di
fícil e quiçá inatingível maioria absoluta? Seria o tipo da lógica do 
absurdo, que só uma crise de alienação mental explicaria. Deixar ao 
Congresso a eleição indireta do Presidente da República? Mas, essa, 
além de ser um~ solução extra-constitucional e, pois, ilegítima, con
figura um processo cor';:denado, superado e abolido pelo espírito Jurí
dico-político hoje entre nós dominante e inspirador da vigente legis
lação, que retirou ao Congresso tôda e qualquer interferência na 
soÍucão do problema presidencial, por isto mesmo que formaào e 
composto de políticos partidários, sujeitos, assim, às flutuações do 
interêsse e aos excessos da paixão política. 

Ora, numa eleição, como a última, a que vimos de assistir, em 
que competiram quatro (4) candidatos à Presidência da República, 
e conhecidas previamente, como eram, as fôrças que os apoiavam, 
poderia, acaso, alguém de bom senso espera; para qualquer deles 
maioria absoluta de votos sôbre os demais? Ninguem, honestamente, 
responderá pela afirmativa. E a prova disto é que em nenhum dos 
prognósticos e cálculos políticos publicados nos jornais antes do 
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pleito, fo i sequer admitida semelhante possIbilidade . Ao contrário, 
porta-vozes autorizados dos diferentes partidos fizeram e <;J.ivulgaram 
estimativas numericas que desmentem e destroem, por si mesmas, 
qualquer idéia de maioria absoluta! 

Mais, cünda: havendo, como há, no país, quatorze ( 14) partidos 
políücos nacionais, e sendo perfeitamente possivel e, até, mais lógico 
e acertado, do pon to de vista democrático, ve<lh:::rm êles a te r, cada 
qual, em eleições futuras, candidato próprio, poder-se-é exigir ou, 
seque r, esperar que algum dêles obtenha mmoria absoluta sôbre os 
outros trêze candidatos? 

Objetar-se· á c:::JIn a I='Jssibilidade d.:; vir a ser eleito o mais va
tado. digamos, com apenas, um décimo da votacão total. 

Mas, nessa hipótese, ha-Jeria, qucr:do ml.<ilo, um simples incon
veniente do regime, SOD o aspecto d Ol.<tril1ário, em função de ideal 
derr.ocrático, mas que teria de ser levod :) à CC<lIO do rri'ultiplicidad9 
dos partidos . Nunca, porém, um absurdo, em Íace da lei, que esta 
existe para ser respeitada e cumprida. A eleição do mais votado, cor
respondendo a um sistema constitucionalmente estabelecido, nen
huma impossibilidade material acarreta, na prática" . 

Outro jurista, Dr. Jayme LeoneL em artigo publicado no Jornal 
do Comércio de 12-11-1950, fez um exame da nossa Constituicão, 
pelo seu conjunto : " 

"Iremos, declara, verificar que ela - sempre que quer a maioria 
ab~o]uta - o diz expressamente. 

Assim, p. ex., nos arts . 88 e 200 e art. 1 Y § l.", do Ato das Dis
posicões Constitucionais Transitórias. Cuida êste último da eleição 
do Vice-Presidente da República para o primeiro período constitu~io
naL a qual se fará, em primeiro termo, por maioria absoluta e, em 
segundo, por maioria relativa. 

E, note-se bem,' está expressamente regulamentado o segundo 
escrutínio para o caso de não ser alcançada, no primeiro, a maiorio 
absoluta. 

E não é inútil insistir: se exigida a maioria absoluta não provi
dencia a Constituição sôbre a nova eleição, na hipótese de não S2r 
atingida aquela maioria, estará a Nação impedida de ter o seu Prdsl
dente - e isso, positivamente, é uma monstruosidade!!! 

.... 
Nem se diga que se poderia apelar para o Presidente da .câmr;w, 

o Vice-Presidente do Senado e o Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, pois êstes são chamados ao exercício da presidência "em 
caso de impedimento ou vaga" ( ar!. 79 § l.0 ) e essa positivamente 
não é a verdadeira situacão. De fato, não existe, em circunstâncias 
tais, nem "impendimento'; nem "vaga" do cargo. O que se verif:ca 
é que não teria havido candidato eleito, não se podendo, conseqüen-
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temente, falar em vaga ou "impedimento", pois estes vocábulos p res
supõem, como é intuitivo, um presidente e leito. Em suma, aquelas
autoridades são substitutos eventuais do Presidente ,dentro do seu pe
ríodo governamental. e não do eminente cidadão que vai deixar o 
govêrno em virtude da extinção do seu mandato . 

O cidadão ao deixar a Presidência da República ao térmmo do 
seu mandado deverá indubitável mente ser substituída por eleição. de 
acôrdo com os preceitos constitucionais . 

Idêntica anomalia, nos Estados e nos Municípios, cujos govérnos, 
com raríssimas excecões, também não estariam eleitos pela mes
míssima razão . E s~ndo certo que não existe dispositivo VIsando 
á regulamentacão do segundo escrutínio - porque, na realidade, o 
que prevalece" entre nós é o sistama da maioria relativa - não 
teríamos meios de providenciar dentro da legalidade, sôbre a subs
tituição do Governador ou do Prefeito. . . O Senado teria de cerrar 
as suas portas, porque poucos são os senadores eleitos pela maioria 
absoluta, sem que haja possibilidade de uma segunda eleição , aue a 
Constituição não prevê. . . o -

E, quanto ao judiciário, - que é o Poder ao qual os cidadãos 
recorrem para a afirmação e reconhecimento dos seus direitos -
perderia pràticamente, em caso das sucessivas renovações de elei
ções que embora não previstas, seriar:n indispensáveis (porque a 
eleição deva ser direta - ar!. 134 da Constituição), até ser obtida, 
para os diferentes postos, a encantada "maioria absoluta", perderia 
o Judiciário a sua verdadeira, sagrada e essencial finalidade, porque 
os Magistrados, em todo o país, outra coisa não iriGm fazer senão 
contar e apurar votos indeterminadamente _ .. 

São para essas funestas conseqüências que precisamos voltar 
as nossas vistas, porque nenhum de nós há de querer lançar a Nacão 
na anarquia!" 

Por isto é que o Senador Marcondes Filho afirma que a exigência 
da maioria absoluta é contrária ao regime de pluralidade de partldos 
( O Jornal de 14-11-1950): 

"A Lei Eleitoral, - acrescentou - obedecendo ao sistema criado 
pela Constituição e regulando a matéria, determinou, em seu ar!. 132, 
o seguinte: Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito 
público interno. § 1.° Constituir-se-ão os partidos políticos de pelo 
menos 50 mil eleitores distribuidos por 5 ou mais circunscrições elei
torais, com o mínimo de mil eleitores em cada uma, e adotarão pro
gramas e estatutos de sentido e alcance nacional. § 2.° - Os partidos 
políticos adquirem a personalidade jurídica com o seu registro pelo 
Tribunal Superior. Por outro lado, o ar!. 47 declara que sómente 
podem concorrer à eleição candidatos registrados por Partidos ou 
aliancas de partidos. o 
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Estabelecidos êstes princípios, verifica-se que a exigência de 
maioria absoluta seria contrária àquêle sistema. A pluralidade de 
partidos, cada qual com o seu programa, indica que cada um dos 
candidatos registrados representa programa diferente e positivamente 
até an',agônico com os demais" . 

Pluralidade de partidos. 

Para o senador Marcondes Filho há um verdadeiro antagonismo 
enire o reconhecimento da pluralidade partidária pela Constituição 
e a exigência da maioria absoluta. 

"A lei - afirma - não estabelece outro limite para a fundação 
dos paddos senão a de possuirem 50 mil eleitores, distribuidos em 
cinco Estados. A Constituição favorece e quer a pluralidade partidá
ria, permiündo multiplicidade de programas. Se é êste o sistema 
atual da Constituição, é bem de ver-se que a tese da maioria absoluta 
exigiria que o partido vencedor tivesse mais eleitores do que todos 
os demais partidos somados, o que seria impossibilitar a pluralidade 
de partidos e de programas em igualdade de condições legais, que 
constituem a base constitucional do nosso regime democrático". 

Sem invocar argumento de autoridade, quero citar a opinião de 
dOis grandes e eméritos juristas e que foram dos mais ilustres juízes 
dêste Tribunal. 

Os Srs . Sampaio Dória e Afonso Pena Junior . 
O eminente constitucionalista, ex-ministro da Justiça do Govêrno 

Jose Linhares, e catedrático de Direito foi incisivo em seu pronuncia
mento sôbre o assunto : 

"O que está na Constituiçoã de 46 é o princípio da maioria 
relativa . O de maioria absoluta é o que estava na Constituição de 91. 
Trocaram, sem lhe perceber as conseqüências, a lei de 91 pela que 
ai vigora . Agora, é suporiar o fato consumado e mudar, quando 
possível, a Constituição em seus defeitos graves". C O Jornal de 
3/12/1950) . 

O eminente Sr. Afonso Pena Junior, iniciou a sua entrevista 
declarando que "quando a três de outubro, eu e todos os meus vota
mos, como em 1945, em Eduardo Gomes, estavamos todos certos de 
que. se êste fosse o mais votado dos três candidatos, seria o presi· 
dente da República. E, tanto quanto se possa presumir em fenômeno 
tão vasto, era esta a certeza de iodos os eleitores, em todos os parti-
dos'. , 

Prosseguindo, declara que a prova da improcedência da tese é 
que "foram apresentados projetos legislativos com o intuito de impe
dir a situação que nos defronta, isto é, para que um candidato sem 
maioria absoluta não fosse à presidência. E não apareceu, na oca
sião, quem dissesse que tais proietos eram desnecessários visto não 
se ejeger presidente da República sem tal maioria". 
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Com a sua indiscutivel autoridade, diz o dr. Afonso Pena Junior 
que "continuo convencido de que, desde 1934, abandonamos a exi
gência da maioria absoluta em tôdas as eleições . Longe de mim, 
contudo, a intenção de malsinar ou diminuir os convencidos do 
contrário. 

Direi quando muito, que lhes falta a neve dos setenta anos, para 
preservá-los do ardor das paixõ2s, que também já me arrastaram 
algum dia. O que lhes posso e devo dizer é que a tese de última 
hora, encontrando petrificada a opinião comum, provocará escan
dalo, precurso; de grandes males. A -democracia, com tôdas as ins
tituições em que os homens acreditaram, resiste, galhardamente à 
violência. Mas nenhuma instituicão sobrevive à descrença gerada 
pela traição de seus naturais def~nsores". C O Jornal de 30~ 11-950) . 

A opinião dos dois jurisconsultos, é interessante juntar também 
a opinião de um dos mais conceituados órgãos da imprensa. - o 
Diário de Notícias - que se distingue pela independência e coerência 
de atitudes. Eis o que publicou nas "Notas Políticas": 

"Em agôsto, passamos a encarar o pleito tendo já em vista os 
três nomes: brigadeiro Eduardo Gomes, Cristiano Machado e Getúlio 
Vargas . Aproveitando o trabalho que nos foi trazido por conhecido en
genheiro e que nos pareceu bem fundamentado, admitiamos tivesse 
o Brigadeiro 40 % de eleitorado, o sr . Cristiano Machado, candidato 
governista, 34,8% e o SI. Getúlio apenas 25 ,2% . A apuração já de
mosntrou que estavamos, nós e aquêle técnico, inteiramente equivo · 
cados. Conseguiram o sr . Getulio 48 %, Brigadeiro 29 % e o Cris
tiano, 22% . 

Tinha hpvido, antes das eleições, o projeto do deputado Caiado 
de Godo!, que permitia ficasse o Brigadeiro e Cristiano de um lado, 
sob uma legenda só, para ganhar, dos dois, o mais votado, ficando 
Getúlio do outro lado . Aplaudimos insistentemente o projeto. Acei
tava--o o sr. Cristiano Machado, mas o Brigadeiro não o aplaudiu e 
o projeto desapareceu. 

Começada a apuração dos votos e conhecida, desde os primeiros 
dias, a vantagem de Getúlio sôbre os seus concorrentes, surgiu a tese 
da maioric: absoluta, em face da qual nenhum candidato poderia ser 
eleito se não contasse com mais de 50% do eleitorado." 

Eis o que d iz, ainda, o "Diário de Notícias" : 

"Não fói o "Diário de Noticias" quem levantou e vem sustentando 
êsse principio, já hOje em pleno debaie . Temos dito, apenas, que o 
assunto, de tão alta magnitude, terá de ser estudado e decidido pelos 
juristas que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Acataremos a 
sua decisão, seja e la a fa vor do ex-ditador ou contra êle. ("Diário 
de Notícias" de 5 de novembro de 1950). 

De fato , os três maiores partidos preferiram a dispersão, preconi
zando cada qual a sua vitória pela maioria relativa, conforme atestam 
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as :r8cassadas profecias - "previsões oficiosas" - que a imprensa 
largamente difundiu nos dias que antecederam ao pleito de 3 de ou
tubro ( V . Diário da Noite, de 18-9-950; Correio da Manhã, de 23-9-1950 
e Diário de Noticias, de 21-9-950 e 3-10-950). 

P_ tese da maioria absoluta é fruto da paixão política. 

O silêncio da Carta Magna e a tradicão brasileira demonstram a 
sua :mprocedência. A Constituição não ;brigou a tese. 

O povo, quando compareceu ao pleito elelloral. tinQa conscléncia 
nítiàa de que, entre os quatro candidatos, seria eleito o que tivesse 
ma_s votos. Com êsse espírito, o povo decidiu a três de outubro. 

A suoversão do resultado obtido seria urna traição ao povo e uma 
surprêsa violenta, dessas que Ci lei, ordinária ou constitucional, não 
adm:te em qualquer circunstância . . 

Se se pudesse encontrar, ou na tradição eleitoral brasileira, ou 
em nossa lei fundamental. a afirmação da tese, o eleitor,.ao votar, sa
bena que seu voto poderia ou não eleger o seu presidente preferido. 
E S5 .::ê::;se caso, nenhum dos concorrentes obtivesse o necessário 
"qu:-rum", G eleitor não sentiria a frustação do seu ideal. nem se sen
tiria traído, nem se rebelaria em presença do resultado que já pudera 
prever e esperar. 

Os eleitores se julgaram amparados por nossos costumes e nossa 
carta política. 

No caso, a opinião pública tem que ser o fator principal para a 
solução política. 

O povo, em eleição livre, deliberou como achou mais acertado . 
Não caberá, agora, por artifícios de dialética, que se anule o veredito 
e deixe o povo à margem da vida pública, depois que êle, armado 
com o voto secreto, afirmou que já está consciente de sua força e de 
seu direito. 

Não pode haver democracia onde o resultado das urnas possa 
ser objeto de dúvida e o eleitor não tenha confiança na vc:ilidez do 
seu voto . Foi êsse o grande mal da primeira república . Os homens de 
bem não votavam, porque sabiam que tudo era umá farsa e os go
vernos manipulavam, através das apurações facciosas, o triunfo dos 
candidatos do seu aprazimento. 

A grande revolução que se operou , nêste país, nos últimos vinte 
anos não foi a que se produziu com a reforma social. mas a que veiu 
do voto secreto e da Justiça Eleitoral. A certeza de que a cédula de
positada na urna não seria suprimida pelo arbítrio das comisões a pu
radoras é que deu à democracia a consistência que hoje possui. 

Foi a convicção do valor do s~u voto que encorajou o eleitorado 
a escolher livr~mente no comicio de 3 de outubro . 
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A frustração dos desejos do povo e o abandono do caminho da 
lei poderiam criar no país uma sensação de vácuo, de ilegalidade, de 
violência, com todo o cortejo de suas consequências. 

Se a Justic:a Eleitoral perdesse a confiança pública, deixando de 
ser isenta para se tornar partidária, voltariamos à degradação do voto, 
à descrença do povo no mecanismo criado para sustentar a demo
cracia e todo o grande esforco realizado sob a égide do sufrágio se
creto teria desaparecido na d~smora1izacão do aparelho judiciário es-
tabelecido para garanti-lo. ' 

O povo não será desiludido. O Tribunal Supe rior Eleitoral VOl 

cumprir a Resolução que estabeleceu sob o n. ° 3564, em 21 de agosto 
último, para a puração das eleições de 3 de outubro. Vai cumprir o 
seu dever, cumprindo o art. 49 da referida Resolução: 

"Aprovada em sessão especial a apuração geral, o Presidente do 
Tribunal Superior anunciará na ordem decrescente da votação os no
mes dos mais votados e proclamará eleitos Presidente e Vice-Presi
dente da República os candidatos que tiverem obtidos maioria de vo
tos. C art. 115 do Código Eleitoral )" . 

Sr. Presidente, em face do exposto, estou ,de acôrdo com o rela
tório e o voto do relator Ministro Hahnemann Guimarães . 

* :;: :1: 

O SR. MINISTRO SAMPAIO COSTA - Sr. Presidente, a quest60 
da maioria absoluta de votos para a eleição do Presidente e do Vice
Presidente áa República, suscitada posteriormente às eleições de 3 
de outubro e à contagem preliminar dos respectivos sufrágios pelas 
Juntas Apuradoras, não tem, a meu ver, a menor consistência legal , 
por falta de base não só no Código Eleitoral vigente, como nas nor
mas e principias que informam a Constituição de 18 de setembro de 
1946, sob cuja egide vivemos. Debatida acaloradamente na tribuna 
parlamentar e na imprensa, ela é, segundo parece, fruto mais de 
paixões político-partidárias compreensíveis e, quando não, de espe
culações de juristas e politicos desejosos de aperÍe:çoamento do sis
tema constitucional e legal adotados ao propósiio, do que própria
mente de uma exata, precisa e irrecusavel compreensão da letra, es
pirita, sistema e finalidade dos text::Js, que disciplinam o assunto. 

Em verdade essa questão já loi dirimida rCI" êste Tribunal Su
perior, muito antes e publicamente ventilada, na Resolução n.O 3564, 
de 21 de agôs,o de 1950, quando, por unanimidade de votos, aprovou 
as Instruções para a apuração das eleições de 3 de outubro de 19.50, 
inclusive as eleições presidenciais . Deliberou-se aH, sem qualquer res
trição, o seguinte, constante do artigo n." 49 das mesmas Instruções, 
que é, aliás, cópia ipsis litteris do art. 115 do Código Eleitoral: 
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Aprovada em se ssão e special a apura ção geral. o Pre
sidente do Tribunal Superior a nunciará, na ordem d9cres
cente da votação, os nomes dos votados e proclamará eleitos 
Presidente e Vice-Presiden te da Re pública os candidatos que 
iiverem obtido maioria de votos ( art . 11 5 Cód. Ele itoral O> . 

Não se exigiu , como se vê , obtenção de m aioria absoluta de vo tos 
para que os candida tos fossem tidos ~ proclamados como eleitos, mas 
apenas de maioria de votos, m aioria simples ou relati va . Dir-se-à 
que o Tribunal não decidiu em processo contencioso, mas de Juris
dição voluntána, ou atribuição normativa, incapaz, por isso, de CO:1-

figurar e plasmar a coisa julgada, pela não oposição, em tempo há
bil de recurso regular. Não contesto . Já va iei nêste sentido, embora 
em coso diverso, quando do julgamento de um recurso sôbre registro 
de candidato, em q ue se alegava ter feito res judicata uma Resolução 
desta Côrte, proferida em p rocesso de consulta, e de que nã o houvé'ra, 
em tempo oportuno, recurso ou reclamação a lguma . Forçoso é convir, 
no entanto, q ue, na hipotese em causa, nem está em jogo qualquer re
curso contra o a to da p rocla ma ção, nem qualque r objeção, sob legi
tirr.a forma processual , contra a mencionada Resolucão n . () 3 564, q ue 
manda reconhecer como eleitos a queles que obtiv';rem maioria sim
ples de votos . Assim , não ha como de ixar-se de aplica -la em seus de
v idos le rmos, sob pena do Tribuna l entrar e m choque com suas p ró
p rias deliberações, derespeitando ou modificando post factum ins
trucões que e xpedira. Mas, que assim não seja; que o Tribunal, em 
atei:tcão à altissima relevância da matéria, entenda de reexamina-la, 
ex-oIlício , ao dar conta à Nação do resultado final do pleito presi
dencial realisado a 3 de outubro passado - ( no que sou tambem de 
alvitre ), - ainda assim não é possivel c hegar a outra conclusão d o 
que a de proclamar como eleitos Presidente e Vice-Presidente da Re
pública, os candidatos que conseguiram sôbre seus competidoTRs 
maioria simples de votos. Decidir em contrán o, seria sufragar ponto 
de vista totalmente insustentável, cometendo vários absurdos _ Em 
primeiro lugar, importaria em ter o Tribunal que mandar anular um 
pleito reconhecidamente regular e livre, por motivo que a lei não 
prevê, nem autoriza, exorbitando dos poderes, competencia e atri
buicões que lhe foram conferidos. Em segundo lugar, ter-se-ia de ad
mittr a hipotese absurda de assim ter de se proceder por mais de 
uma vês e até indeÍinidamente, caso se repita o fenomeno da não 
obtencão da maioria absoluta por parte dos candidatos, - coisa possi
bilissi~a e quasi provavel a não ser que os partidos deliberem formar 
coalisão ou alianças, - deixando a Nação em suspenso, desguarne
cida, por tempo indeterminado e imprevisivel, do representante e de
tentor legitimo de um de seus poderes, justamente aquele que maneja 
e supervisiona a administração e os negócios internacionais e mantem 
a ordem pública. E isso teria de fatalmente acontecer, dado que o prin
cipio estabelecido pela Constituição foi expressamente o da eleição 
direta e voto secretQ ( ar!. 134-) sem que houvesse previsto hipotese 
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a guma de eleição indireta, salvo quanto ao cargo de Vice-Presidente 
para o p rimeiro período constitucional. objeto de d isposição transi
ária, já cumprida, aliás, ( Ato das Disposições Constitucionais Tran

sitórias, art. I. 'l § 1.°). Só essas duas circunstâncias supra expostas, 
evidenciam a que incongruências pode levar a adoção da aludida 
tese e, com ela, a inteligência dos textos constitucionais e legais . Mas 
não e só . O exame e confronto destes, quer expressos, quer implícitos, 
repelem o entedimento pretendido. Os que o defendem aferram-se a 
:::ugumentos de ordem doutrinária, procurando liga-los à tradição de 
nosso direito constitucional e a fatores que-dizem-decorrem de princi
pios exarados na Constituição e na propria lei éleitoral. Carecem, con
tudo, de razão. Antes do mais,cumpre notar, como adverte eminente 
constitucionalista pátrio, que "as Constituições não são repositórios 
de doutrinas : - são instrumentos de governo, que asseguram a li
berdad~ e o direito, sem prejuízo do progresso e da ordem . "Não é da 
essencia do regime democrático que as eleicões dos representantes 
do povo se processem sempre por maioria ab;oluta de votos do corpo 
eleitoral que comparece às urnas . A substância do regime reside 
noulros elementos, que não vêm ao caso enumerar. A maioria abso
luta revela o ideal para o sistema representativo democrático, mas 
não o substancial e indispensável para sua perfeita caraterização . 
Certo que a nossa primeira constituição republicana, a de 1891. e;igiu 
sufrágio direto e maioria absoluta de votos para a eleicão do Presi
dente e do Vice-Presidente da República (art. 47 ) . Mds, o fazendo, 
previu e regúlou, desde logo, a hipotese de nenhum dos candidatos 
votados alcancar maioria absoluta , mandando que o Congresso, por 
maioria dos v~tos presentes , elegesse um, dentre os que tivessem al
cançado as duas votações mais e levadas, na eleição direta ( art. 47 
§ 2 .°) . Tornou, assim, possivel e exequivel a exigência feita de maio
ria absoluta na eleição direta. A Constituição de 1934, porém, não lhe 
seguiu as pégadas. Adotou o sufrágio universal. direto e secreto, mas 
não exigiu maioria absoluta e, sim , maioria simples ou relativa ( ar!. 
51 ~ 1. 0 ).Daí. não ter cogitado d<\.hipotese dos candidatos não al
cancarem maioria absoluta de votos, como seria indispensável. caso 
hou';;esse exigido tal maioria. Prescreveu a eleicão indireta, pelo Con
gresso, apenas, no caso em que a vaga ocorr~sse nos dois últimos 
anos do período, estatuíndo que a mesma eleição fosse feita, em 
sessão conjunta, da Câmara e do Senado, com a presença da maioria 
dos seus membros, mediante escrutínio secreto e por maioria absoluta 
de votos, e, se no primeiro escrutinio nenhum candidato conseguisse 
essa maioria a eleição se faria por maioria relativa ( ar!. 5 I § 3. 0) . 
A Carta Fundamental de 10 de novembro de 1937, que inicialmente 
adotava o processo da eleição indireta para o cargo de Presidente da 
República, mediante sufrágio de um colégio eleitoral especial. de com
posição mixta e sui generis, foi depois emendada pela Lei Constitu
cional n . ° 9, que instituiu a eleição por sufrágio universal e direto 
(ari. 77 ) , sem exigência de maioria absoluta de votos, o que vale 
dizer, por maioria simples ou relativa. Do exposto, verifica-se tambem 
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que a tradição de nossos dire,ito constitucional não é no sentido da 
eleição presidencial, por maioria absoluta de votos. A tradição do 
sistema do sufrágio universal e direto, essa existe, apenas interrom
pida acidentalmente pela Carta de 1937, que depois, veio a esposa-la 
pela emenda operada pela Lei Constitucional n . () 9 . Mas, quanto ao 
sistema da eleição por maioria absoluta de votos, não; essa tradição 
nunca existiu e , ao contrário, vem se acentuando em sentido oposto 
ou seja, no sentido da maioria relativa ou simples pluralidade de 
votos. E a Constituição vigente, ao que se deduz de seus postulados 
e implicitamente dos principias que consignou, não seguiu outro TU

mo. Em seu art , 134 prescreve o sufrágio universal e direto para todas 
as eleições, inclusive presidenciais, assegurando a representação 
proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma que alei es · 
tabelecer; no ar!. 141 § 13, baseia o regime democrático, que adotou 
na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais 
do homem; e no ar!. 81, estabelece que o Presidente e o Vice-Pres i
dente da República senão eleitos simultaneamente, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do termo do período presidencial. Não tola 
no modo da eleição; se por maioria absoluta ou simples pluralidade 
de votos. Essa última cIrcunstância, que os corifeus da tése ora deba
tida tomam como argumento capital para a inteligência que insinuam, 
em vês de socorre-los, lhes vem em frontal ataque. É que os postu
lados acima enunciados, examinados frente ao silencio da mesma 
Constituição sôbre o modo da eleição, podem somente levar o inter
prete a uma couclusão única - a de que ela (Constituição ) não 
exige, para eleição, maioria absoluta, mas simples pluralidade de 
votos. ~ efeito; se estabelece o sufrágio universal e direto e, ao 
mesmo passo, assenta o regime democrático na pluralidade dos par
tidos, sem prescrever, ela propria, o meio e modo de obviar o impasse 
causado pela não consecucão pelos candidatos, de maioria absoluta: 
dos sufrágios dos que compareceram às umas, não é possivel admitir 
que haja feito implicitamente a exigencia de tal maioria, sem empres
tar-lhe propositos incoerentes e absurdos. Alega-se que a Consti
tuição silenciando sôbre o modo da eleição, quiz, com isso, cometer 
ao legislador ordinário a tarefa de disciplina-la, tendo êste optado ps-la 
exigencia da maioria absoluta na eleição presidencial, pois que, oara 
ela, determinou que prevalecesse o ':principio majoritário", que: em 
seu sentido tecnico conhecido, corresponde ao de maioria absoluta , 
Da/a venia, nem as premissas nem a conclusão são exatas e verda
deiras. O silencio da Constituição não autoriza entender-s'e que ela 
haja atribuído à le i ordinária a faculdade de impor, exigencias que 
ela não fês e que sua letra e espirito repelem. Todas as vezes que ela 
quiz que se adotasse o critérfio de maioria absoluta de votos, o p res
creveu de maneira categórica e expressa. Só ela própria, e já agora, 
mediante emenda, poderia preceituar ao re speito. Depois, não fês a 
lei C Cód. Eleitoral ) exigencia alguma, nem prescreveu que a dita 
eleição se realizasse por maioria absoluta de votos; ao contrário . 
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A expressão "princípio m:rjoritário" nela inserto não tem, em 
nosso direito, o significado técnico que lhe pretendem atribuir, nem 
foi empregada com tal sentido. 

O vocábulo "majoritário" é um neologismo na língua brasileira; 
adjetivo relativo à maioria, e "majorar" também ne010gismo, exprime 
"aumentar, tornar maior", conforme se observa em Candido Figuei
redo - Novo Dicionário da Lingua Portuguesa, 8.a edi. tomo 21), e 
em Laudelino Freire, Grande e Novíssimo Dicionário da Linguo Por
tuguesa, vol. IV. A locução foi empregada pelo legislador para ex
primir maioria de votos . Princípio majoritário, princípio de mCJOricr. 
Não colhem citações de autores estrangeiros no sentido de explicar 
que a expressão aludida tem sido empregada alhures com 3i.Jnificado 
técnico de maioria absolut.::r, em contraposicão a "princíplJ fJlurali
tário" que exprime maioria simples. E a ve;dade disso é que o Cá 
digo Eleitoral ao mesmo passo que se utilizou da aludida expressc~o. 
no ar!. 46 § 2.0, para anunciar o sistema adotado' para a eleição 
presidencial, a seguir, no ar!. 115, já acima citado, determina que 
se proclame como eleitos Presidente e Vice-Presidente da República 
os candidatos que tiverem obtido maioria de votos e não m:rioria 
absoluta. Colidência de textos? Não. Evidência de que o legislador 
ordinário empregou a expressão "princípio majoritário", contida no 
ar!. 46 § 2.0, no seu sentido comum, usual e não no sentido técnico, 
como forcejam . 

A Constituição atual, aliás, estabelece o mesmo p rincípio (prin
cípio majoritário) para a eleição dos senadores federais (art . 60) e 
jamais se pensou que aquela disposição implicasse em eleição por 
maioria absoluta de votos. Prova o fato de, no seu regime, já ter 
havido eleições para tois cargos e os proclamados, como eleitos, di
plomados e"empossados não terem alcançado maioria absoluta e sim 
apenas maioria relativa de votos. Considere-se o despropósito da 
p~etendida inteligência ao ter que aplica-la também às eleições dos 
governadores dos Estados, dos deputados estaduais dos Territórios, 
dos prefeitos, dos vereadores municipais e até dos juizes de paz (o 
art. 46 § 2.°, do Código Eleitoral estabelece também o p rincípio majo
ritário para essas investiduras e letivas), sem que se encontre nos 
textos legais qualquer provid&ncia ou fórmula capaz de obstar o im
passe provocado pela não obtenção, por parte dos candidatos, de 
maioria absoluta de votos. Seria conduzir o país para a insegurança 
e para a desordem interna e externa. 

Não. A p luralidade dos partidos assegurada pela Constituição 
como base do nosso regime democrático conduz ao princípio das 
eleições por simples pluralidade de votos. Os partidos políli~'os pClS

saram a ser os pilares do sistema representativo adotado. Este só 
se corporifica através daqueles. O cidadão exprime sua vontade, 
não escolhendo livremente quem quer que seja, mas escolhendo por 
meio desses órgãos po!lticos, a que a lei deu personalidade de di-
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reito público, e, ao mesmo tempo, o poder de indicar e registrar os 
candidatos. A finalidade dos partid.os políticos é realizar os seus 
programas e o meio empregado para tal consiste na obtenção ou 
tomada do poder . Partidos livres e multiplos, com finalidades pro
gramáticas personalísticas, dotadas das prerrogativas que lhes foram 
atribuidas pela Constituicão e lei eleitoral só mente podem conduz;r 
ao sistema de eleições por maioria simples de votos. 

Isto posto, acompanho o substancioso voto do eminente Sr. 
Ministro Relator e sou por que se proclamem eleitos Presidentle "" 
Vice-Presidente da República para o próximo período governamental 
os candidatos que obtiveram, no pleito, maioria de votos, ou seia 
para Presidente, o Senhor Getulio Dorneles Vargas e para Vice-Presi
dente o Sr. João Café Filho. 

E' o meu voto . 
:;: :;: ::: 

o SR . MINISTRO PUNIO PINHEIRO GUIMARÃES - Sr. Pre

sidente, as conclusões a que chegaram os brilhantes votos que aca
bam de proferir os eminentes colegas só poderiam ser infirmados, se 
se mostrasse que as disposições do Código Eleitoral e da Resolução 
n. 3 564 dêste Tribunal estã~ em desacôrdo manifesto com a Co'ns
tituição e com os princípios democráticos por ela adotados . 

Os ilustres juizes, a meu ver, deixaram demonstrado, sem sombra 
de dúvida, que assim não acontece . 

Nestas condições, sendo eu o último a votar, já estando tão adian
tados os nossos trabalhos, dispenso-me de maiores consideraçãs Cí 
que me poderia levar o estudo que fiz do assunto e acompanho o 
voto do eminente Ministro Relator e dos exmos. Ministros que já 
se pronunciaram . 

* :;: '" 
ANEXOS 

RELATóRIO FINAL 

Cumprindo o disposto no artigo 112 do Código Eleitoral, o Tribu
nal Superior terminou, a pós diversas sessões, em 13 do c;:>rrente, a 
apuração das eleições de 3 de outubro último, para Presidente e Vice
Presidente da República, pelos resultados de cada circunscrição, veri
ficados pelos Tribunais Regionais. A demora da apuração resultou de 
que, salvo nos Estados do Rio Grande do Sul e de S. Paulo, os Tribu
nais Regionais não puderam concluir seus trabalhos nq. prazo de 30 
dias seguintes ao das eleições, conforme estabelece o arltigo 93 do 
Código citado, e vários soÍicitaram prorrogações sucessivas, impon
do-se, dêste T!1.odo, ao Tribunal Superior a resolução de fixar o dia 
20 de dezembro como têrmo impreterível para a remessa das apu
rações de cada circunscrição. Os Tribunais Eleitorais do Piauí e cio 
Maranhão não puderam, contudo, mandar até 11 do corrente senão 
resultados .parciais, que se consideraram, de acôrdo cortra indicação 
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do Senhor Ministro Alfredo Machado Guimarães Filho, relator para 
o Estado do Piauí, aceita pelo Senhor Ministro Amando Sampaio 
Costa, relator para o Estado do Maranhão, pois que, segundo a 
mesma razão inspiradora das reg:'as do artigo 107 do Código Elei
toral e do artigo 48, § 2.0, da Resolução n. 3564, de 21 de agôsto de 
1950, os votos ainda não apurados ~ram insuficientes para alterar a 
classificação dos dois candidatos mais votados . 

O Tribunal Superior obedeceu á disposição do Código Eleitoral, 
no artigo 113, decidindo os recursos parciais relativos á validade da 
votação e distribuidos até a conclusão dos' autos da apuracão em 
cadd circunscrição. O precElito do artigo 169 do Código citado não 
podia impedir â apreciação de recursos que dariam talvez lugar a 
modificação dos resultados obtidos pelos Tribunais Regionais (Re
solucão n' . 3564, artigo 45, § lY, b e c), como ocorreu nas apurações 
relativas ao Pará, Ceará, Alagôas e Sergipe . 

Graças aos esfôrços da Secretaria, especialmente de seu Diretor
Geral, Doutor Jayme de Assis Almeida, ficaram prontos, no mesmo 
dia 13 do corrente, os mapas gerais de tôdas as circunscricões, que 
não foram impugnados (Resolucão n. 3564, artigo 47, §§ '2.° e 4.°, 
e artigo 48) . J 

Na mesma data , foi levantada a fôlha de a puração final , que 
oferece os seguintes resultados, na eleição para Presidente da Re
pública : 

Getulio Dornelles Vargas . .. . . . 
Eduardo Gomes ... . . . . . . . ... . 
Christiano Monteiro Machado .. 
Joõo Mangabeira .. . .... ... . . . . 
Votos em branco . . .. ..... .. .. . 
Votos anulados . . . ... .. . . . . .. . . 

3 . 829 . 560 votos 
2 .288.1 05 votos 
1. 653 .52 1 votos 

9 .465 votos 
208. 505 
142 .966 

Total . . . . . . . . . .. . . . 8 .1 32.1 22 

nÇ! e leição para Vice-Presidente da República: 

João Café Filho . .... ... ... .. . 2 . 506 . 955 votos 
Odilon Duarte Braga .. . ....... 2 . 291 .072 votos 
Altino Arantes Marques .. . .... . I .642.363 votos 
Vitorino de Brito Freire . . ... ... 485 .320 votos 
Alipio Corrêa Neto . . .. . ... . .. . 10. 800 votos 
Votos em branco ...... . ....... 1 .042.355 
Votos anulados . .......... . . .. . 153.257 

Total ... .. ........ 8.132.122 

Foi ouvido o Senhor Procurador-Geral. Doutor Plinio de Freitas 
Travassos, que, após ter examinado o processo da apuração, opina, 
em seu parecer de folhas 33 a 35, que se devem proclamar eleitos 
os dois candidatos que obtiveram a maioria de votos. 

- 81-



REVISTA ELEITORAL 

Não se havendo apontado êrro de conta, nem cabendo a reno
vação de eleições ( Resolução n. 3564, artigo 48, § 2.°), voto por 
que se aprove a apuração geral, e julgo que deve ser proclamado 
eleito Presidente da República, para o período que comecará em 
31 de janeiro de 1951 e terminará em 31 de janeiro de 1956, o'cidadão 
Getulio Dornelles Vargas; e que deve ser proclamado eleito Vice
Presidente da República, para o mesmo período, o cidadão João 
Café Filho. 

Baseia-se meu voto em que o Código Eleitoral, no artigo 46, § 2.0, 
estabeleceu o escrutínio majoritário puro e simples para a eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente da República, de acôrdo com o ar
tigo 81 da Constituição. É inadmissivel que, em regime de plurali
dade de partidos (Constituição. artigo 141, § 13) e de sufrágio uni
versal e direto (Constituição, artigo 134), se exija o escrutinio pela 
maioria absoluta de votos, sem as cautelas abaixo indicadas. Difi
cilmente, atingir-se-ia a maioria absoluta na competicão entre mais 
de duas fortes correntes pc:::rtidárias. O ::Jrincipio do >sufrágio direto 
exigiria, doutro lado, que se convocass," numeroso corpo eleitoral 
tantas vezes quantas fossem necessárias ]:'ara se alcancar a maioria 
absoluta . Para evitar essa consequência radicalmente subversiva, 
poder-se-iam tomar certas cautelas, que :.l nosso regime constitucio
nal, entretanto, não adotou. demosirando que a eleição se faria, no 
caso, pela maioria relativa : poder-se-ia fazer o escrutinio em vários 
turnos determinados, bastando no último a maioria relativa, ou res
tabelecer-se-ia o sistema já seguido entre nós pela Constituição de 
1891. no artigo 47, § 2.°, que confiava ao Congresso a eleição, se 
nenhum dos candidatos houvesse alcançado a maioria absoluta no 
sufrágio direto da nação. Não tendo adotado nenhum dêstes expedi
entes, a Constituição ~xcluiu, por certo, a absurda solução de se reno
varem os escrutínios populares dirétos até que um candidato atingisse 
a maioria absoluta. Deve-se notar, aliás, que se pretendeu o resta
belecimento do critério adotado na Constituição de 1891. A não efe
tivação dêste proposito denundou, sem dúvida, a preferência pelo 
atual sistema constitucional de eleicão do Presidente e 'do Vice-Pre
sidente da R8pública mediante suf;ágio universal direio e maioria 
relativa de votos. 

(a) HAHNEMANN GUIMARÃES 
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PRESIDENTE 

GETIJLIO
I I CHRISTIANO I· EDUARDO JOÃO MAN- VOTOS-EM 1 

VARGAS MACHADO GOMES GABEIRA BRANCO 

I 
========,====~~ I ~ 

CIRCUNSCRIÇÕES 

Amazonas .. ........ 26.466 7.067 12 . 104 
Pará............... 55.978 78.032 52 .761 
Maranhão .......... 64 . 160 70.989 14 . 806 
Piauí .. .'........... 5.890 16.773 19.268 
Ceará ............. 107.164 146.484 198.473 
Rio Grande do Norte 86.373 37.831 45.731 
Paraíba............ 125.463 20.660 108.852 
Pernambuco........ 172.565 94.595 121.275 
Alagoas .......... . . 45.909 22 .940 25 .292 
Sergipe ............ 43 . 435 24.783 27 .834 
Bahia ............... 306.899 108.719 165.883 
Espírito Santo .. .. .. . 60 .336 20.841 42.098 
Rio de Janeiro...... 274.588 36.502 110.942 
São Paulo......... 925.493 153.039 357.413 
Paraná............ 169 .036 54.635 41.3531 
Santa Catarina..... 110 .398 59.501 101.386 
Rio Grande do Sul.. 346.798 207.613 147.571 
Minas Gerais...... 418 . 194 409.302 441.690 
Goiás.............. 61.298, 24.106 55.446 
Mato Grosso....... 35.7441 19.677 27.397 
Distrito Federal ... . 378.015 29.642 169.263 

Ter. Acre...... 4.101 4.211 7371 
Ter. Amapá.... 812 4.188 59 1 
Ter. Guaporé ... 2.595 646 412 
Ter. Rio Branco 1.845 645 59 1 

TOTAIS ........ 11 3.829.56011.653.521 1 2 .288.105 

CONFERE. 
(a) Jayme de Assis Almeida, Diretor-Geral 

9 
112 

6 
5 

105 
34 
67 

195 
51 

109 
243 

94 
499 

3.650 
182 
27 

636 
356 

45 
23 

3.017 

9.465 208.505\ 

VICE - PRESIDENTE 

VOTOS 1 J. CAFÉ ODILON 1 AlIPIO c·1 ALTINO I 
NULOS TOTAl Fll.HO BRAGA NETO ARANTES \ 

11-

1.033 47.964\ 16.940 12.144 1 3 8 . 18;1 
4.190 194.987 1 52 .147 42.981 \ 143 80.9301 
4.775 158.690 1 57.942 16.233 1 728 

435 43.436 3. 986 19.201 I O 2.526 
9.890 475 .464 1 40.066 205.267 1 160 146.879 
1.575 175.867 89.607 43.513 3 7.433 
2.215 265. 125 1 47.769 103.908 28 14.773 
6 .684 404.189 119.837 124.065 145 57.448 
2 .069 1 99 .927 26.078 28.986 41 579 
2.802 102.532 27.628 28.830 112 23.978 

12. 036 609 .6961. 172.121 195.950 215 I 65.436 
4.050 130.565 33 .565 40.728 136 13.399 

15. 849 449.644 I 198.081 110.997 276 56.553 
21. 287 1. 502 .841 I 658 .601 255.069 6.899 225.5441. 
2.889 274.4741 114.771 48 .465 172 66.194 
4.062 279.731 21. 399 114.223 10 99.762 
4.825 719.336 220 .965 1 158.479 299 208.4911 

27.725 1. 330.626 163.801 499.101 644 518 .313 
4.475 151. 072 30.742 47 .555 38 14.246 
1. 396 87. 194 26.398 27.839 8 11. 730 
8.479 607.831 376.575 166.496 1.467 13.949 

47 9.264 3.505 615 3.763 
23 5.169 343 46 -I 1-.512 
79 3.814 2.289 337 - 5 
76 2.684 1. 799 44 - 3 

I I 

142.96618.132.122 I: 2.506. 955 i 2.291. 072 ~0.800 11.642 . 3~_3-' 

VITORINO 1 VOTOS EM 11 VOTOS 
FREIRE BRANCO NULOS 

2 .578 
1.434 

71. 773 
15.135 
6.931 

22.861 
8.795 

50.856 
23.224 

967 
22.992 
9.286 
9.374 

184.428 
1. 702 

2.
912

1 1.938 
16.030 
20.064 
3.402 
5.632 

415 
1.056 

864 
671 

.' 7.066 I 
12.970 I 
7.156 I 

2.559 I 
65. 652 1 
10.567 \ 
87 .571 

44 .
686

1 18.700 
18.076 

140.566 
28.448 1 

56.875 1 

147.347 
39.606 
37.388 

124.714 
104.889 
32 .815 
16.220 
35.054 

919 
2.191 

232 
88 

1.044 
4.382 
4.857 

29 
10.509 
1.883 
2.281 
7.152 
2.319 
2.941 

12.416 
5.003 

17.488 
24 .953 

3.564 
4.037 
4.450 

27.848 
5.612 
1. 597 
8.658 

47 
21 
87 
79 

TOTAL 

47.964 
194.987 
158.690 
43.436 

475 .464 
175.867 
265.125 
404.189 
99.927 

102.532 
609.696 
130.565 
449.644 

1.502.841 
274.474 
279.731 
719.336 

1.330.626 
151.072 
87.194 

607 .831 
9.264 
5.169 
3.814 
2 .684 

485.320 /1.042.355 I 153.2~8.1~ 
NOTA - Pela Resolução n.O 4.269, de 7-3-1951, o T. S. E . mandou acrescentar aos 

resultados dêste mapa a votação verificada em 31 zonas do Piauí, apurada 
posteriormente, num total de 122.867 votos que assim se disLribucm: 

• 

Getulio Vargas - 19.480; Christiano Machado - 43.672; Eduardo 
Go.mes - 54.279; João Mangabeira '- 1; Votos em branco _ 2.928, 
Votos nulos - 2.507. João Café Fllho - 13.835; Odilon Braga _ 
53.789; Altino Arantes - 6.496; Vitorino Freire - 38.759; Votos em 
branco - 6 .423; Votos nulos - 3.135 , 
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ATA DA SESSÃO DE PROCLAMAÇÃO 

"Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e 
cinqüenta e um, reuniu-se, às dez horas, em sessão especial para 
proclamação dos candidatos eleitos para Presidente e Vice-Presidente 
da República, o Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência do 
Senhor Ministro Alvaro Moutinho P..ibeiro da Costa. Compareceram 
os Senhores Ministros Hahnemann Guimarães, Alfredo Machado 
Guimarães Filho, Djalma Tavares da Cunha Mello, Augusto Saboia 
da Silva Lima, Amando Sampaio Costa, Plínio Pinheiro Gu.imarães, 
Doutor Plínio de Freitas Travassos, 'Procurador Geral -e o Doutor 
Jayme de Assis Almeida, Secretário do Tribunal. 

2 - Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata do dia dezessete 
de janeiro. 

3 - Passando-se à ordem do dia entraram em julgamento os 
seguintes pror::essos: 

a) - Processo n. 2653 - DÜ3trito Federal (Pará), 

Consulta da Coligação Democrática Paraense sôbre realização 
de eleições suplementares. 

Relator: Ministro Machado Guimarães. 

Não se conheceu, preliminarmente, da consulta, pelo voto de 
desempate do Senhor Ministro Presidente. 

b) ProC8SS0 n . 2 660 - Sergipe. 

Consulta ') Senhor Eldezio Vi ?ira de Melo, Deputado Estadual, 
se na qualidn:de de servidor públ!co do Instituto de Aposentadoria r 

e Pensões do::: Comerciários, exercl)ndo serviços médicos, é obrigado 
a afastar-se dessa função, caso seja diplomado Vice-Governador 'de 
Sergipe. ' 

Relator: Mmistro Hahnemann Guimarães'-

Não se conheceu, preliminarmente, da consulta , Ausentes os 
Senhores Ministros Djalma da Cunha Me!lo e Sampaio Costa. 

c) - Processo n . 26 - Apuração . 

Apuração final das eleições para Presidente e Vice-Presidente 
da República . 

Relator: Mmistro Hahneman:c Gu:marães . 

O Senhor Mmistro Hahnemann Guimarães procedeu, então, à 
leitura do re latório final da apuracão das eleições presidenciais rea
lizadas em três de outubro de mil novecentos ~ cinqüenta, elaborado 
nos têrmos do artigo cento e quatorze do Código Eleitoral, concluindo 
por propôr ao Tribunal a aprovação dos resultados finais verificados, 
e, em conseqüência, a proclamaçê;o, por maioria relativa de votos, 
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nos têrmos do artigo quarenta e 0ito do citado Código, do cidadão 
Getulio Dornelles Vargas, como Presidente da República, para o pe
ríodo de trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e um 
a trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e seis e do 
cidadão João Café Filho, como Vice-Presidente da República , para 
o mesmo período . 

O Tribunal. unânimemente, aprovou os resultados apresentados 
e a conclusão do relatório, nos têrmos dos votos proferidos por todos 
os Juízes e que Ílcam incorporado..; ao respectivo processo. 

Em seguida o Senhor Ministro Presidente, nos têrmos do artigo 
cento e quinze do Código Eleitoral. combinado com o artigo quarenta 
e nove, da Resolução número três mil quinhentos e sessenta e qua
tro , de dezesseis de agôsto de mil novecentos e cinqüenta, anunciou 
o seguinte resultado gemI das citadas eleições : 

I - PRESIDENTE DA REPúBLICA ' 

Getulio D0rnelles Vargas ....... . .... . . .. . ... . 
Eduardo Gomes .. . ... .. .................... . 
Cristiano Monteiro Machado . ..... ........... . 
João Mangabeira .. ........ .. ... . ....... . . . . . 

V otos em branco .. .. . ..... . .. . . .. ... . .. . 
V olos an ulados . . ... . ............... . .. . . 

II -- VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA: 

João Café Filho . .. ........... . ... . . ........ . . 
Odilon Duarte Braga ... . ... . .. . .. " .......... . 
Altino Arantes Marques ..... . ....... . ....... . 
Vitorino rle Brito Freire ....... . . . .... . .. .. . . . 
Alípio Correa Neto . ... .. .. .. ... . .. . .... . . . .. . 

V otos em branco .. . ... . ................ . 
Votos anulados . . . ..... .. . . . .. . .. . . . . . .. . 

3.829.560 
2.288 . 105 
1.653.521 

9.465 
208.505 
142.956 

8.132 .122 

2.506 .955 
2.291.072 
1.642.363 

485.320 
10.800 

1.042 .355 
153.257 

8.132 . ·122 

Em conseqüência, e nos têrmos dos mesmos dispositivos legais, 
o Senhor Ministro Presidente proclamou eleitos Presidente da Repú
blica, para o t:)eríodo de trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
cinqüenta e um a trinta e um de janeiro de mil novecentos e cin
qüenta e seis, o cidadão Getulio Dornelles Vargas, e Vice-Presidente, 
para o mesmo período o cidadão João Café Filho. 

Em seguida o Tribunal aprovou a proposta do Senhor Ministro 
Saboia Lima, no sentido de ser designada uma comissão de juízes, 
incumbida de transmitir aos candidatos e leitos a comunicação da 
proclamação recém-efetuada . 
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o Senhor Presidente designou os Senr.ores Ministros Hahnemann 
Guimarães, Machado Guimarães Filho e Augusto Saboia da Silva 
Lima, para aquele fim, e ainda, para assentar com os candidatos 
proclamados a data da expedição e entrega dos respectivos di
plomas. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Ministro Presidente encer
rou a sessão, às doze horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a 
p resente ata, '1.0S têrmos do parágrafo único, do artigo cento e quinze, 
do Código Eleitcral, que vai assinada pelo Senhor MinIstro Presi
dente e demais membros do Tribu~al __ 

SALA DAS SESSÕES, em 18 de janeiro de 1951. - (ao.) Al
varo Moulinho Ribeiro da Costa - Presidente . - Hahnemann Gui
marães - Vice-Presidente . - A'fredo Machado Guimarães Filho, 
Djalma Tavares da Cunha Mello, Augusto Saboia da Silva Uma, 
Amando SampQJo Costa, Plinio Pinheiro Guimarães . - Plinio de 
Freitas Travassos - Procurador Geral". 
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JURISPRUDÊNCIA 
DO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
A PARTIR DA VIGÊNCIA DO "CÓDIGO ELEITORAL" 

(LEI NY 1164, de 24-7-1950) 

RESOLUÇAO N.O 3993 

PROCESSO X n 2 -133 

p . \lnil~ .\ 
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Paraíha, com .;('de l1a Cidarle de Snra 

Branca, C"marca de S;-I" Juüu dt> La' 
ri rí, o Trihunal Supcrim 1':lcittlr:t1, IH" 

Se~ l1jllt(', té'rmo,: () j Ili, de I )ir"il ll 

l'nl di~pIlJlibiJidadc. cIJlltll1tlalld, I d;-. .... l\ll 

integrado nos disp05ili,'os do .Art. 117 

da COIbt itl1ição Federal . enquanto não 

obtiver nova Coman;a , pode ou 1l:1U 

continuar COl\lO J ui, I ~k il()ral na Co-

marca onde deixou li exe rcício de lui z 

ele Direil" para ficar l"ln di,p()l1ihilidarll' , 

, 
de",k que queira cllnl illl1ar C"'IIO .1l,i l. 

1':lcillll'al' 

() L'''lbltlenll, luil de Il;,cilll eia 

CCJlllarCa de Situ lni'iu dl/ Cariri. e ... -

tael" da .1 'ara íba. r011111 Jui z 1 ~ l eil( ,ral c 

pu!" (oaç:t(t \'ilrda de atCJ~ il ('~ais do 

TribU1lal I~e!:!i()nal Elcil"ra! daqll~le 

I ~stad" "b1<:n? orde1l1. de .. habeas cor-

1'1" dc"'c Tribullal Supcriur I~lr·;

toral [Iara garantia d(" sua "icla t " 

('xc rcícin de suas [un(I(" de I ui, Elei

toral. ist por meio ell' I:'-'l"(:a h·e1 r rrt'. 

Cllninrme cUlbla da rc;pccli"a pe

tição de . 1 habeas CI/ r plb" , o TrilH1llal 

Ci"il do I ~staelo e]a I'araíha alie,u-s .' 

ao Trihunal !-{egi nnal I-:kitoral. na 

coacii" ao COlhulcntl' , para 

aos interesses pulítico., do 

E~tadual . \ lI'ar" (;au(lé'lIi" 

J )eputacln 

de Quei-

1"OZ, c, por decisão i1cg.I , jUI~·()l1 pro

Cl'lil'lIll' uma repre;:llllaçüu do mesmo 

deputado p<I1" ,ua Incci ra l'àlll;! ra , [;1-

helldil desta clcci:-.;iu rl'cur:-.u rOlll l,jeito 

,u"pcll<i\'lI 11o, tcrmtls elo artigll I ()·I 

ela Lei de Org. J ud, do Estado, 

. \ [lrc"ando a dccis;"iu dc,sc recurso, 

depois da u rdem de .. habeas corpus" 

dê",' T"illllna l SUpl riur, l) Tribunal 
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JURISPRUDÊNCIA 
DO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
A PARTIR DA VIGÊNCIA DO "CÓDIGO ELEITOHAI/' 

(LEI N.U 1164, de 24-7-1950) 

RESOLUÇAO N.o 3993 

PROCESSU :\," 2 -133 

P.\ l~ \ l1L\ 

.\"(10 se ('(IJ/!tI'Ct' ria «(lJlslll/o 

for llllllarla por .rlli.~ de /)ir,'i/o 1'11/ 

dis/'" llil,j/idad.. '/11. Pn'/<'Itrle cem· 

t inllar 11 0 r,r,'I','i .. ill ri,' SIIII.\' f/II /' 

(O ,'" .. Iti/orais, alelldo"I" lJlI' " 

aSSllmo f"(("i~fldo s,' /'1','1/"" a (llS' 

cfJ Hcrrl o . 

Vistos, etc., 

Cunsta dêstcs a//tu,; , a fls. 2, a se-

2, t1111 h: c,ubulta: 

"Clln,nlto. na qualidade de Juiz 

E leitora l úa 22-" /.o//a eJ .. Estado da 

Paraíha, com sede na Cidade de Serra 

B ranca , Comarca de S;/" JU;/ (i ri" Ca· 

r irí, " Trihunal Superior I ~b t"ral , nus 

:eguíl1tt" té'rmo,: () Jui z de I lirei\" 

t'nl di~pullibiJida ( k, clIlltilllland\) .I ....... iIl 1 

integrado nos dispo,iti\'os do Art. 117 

(1, Olbtituição F ede ral. enquantu niio 

obtiver 110 \ '<[ Comarca, pnde ou nã" 

continuar como Jui z 1':k it IJ ral na Co

marca Ilndl.' deixou li exercício de Jui z 

(le 1 )i re it" para ficar C' nl di'll<mihil idade, 

, 
de,;t1c que queira cuminuar crmo .Juiz 

I']cit"ral? 

() Cllnsllklltc, .1 u iz ,!c- I )ireitil da 
CfI1narc'a dl' S;-IU .I n;'1l d\l lariri, e,

tae!.' da J'a raiha, com .. .Iui/. 1 ~ l c it /l ral e 

pnr clla<;ã.. \' ilrda ele at" , ikg ais dI) 

Tribunal I{ eg itlllal I::leit .. ra! daquele 

I,: ' lad", "bte\ l' ordem. de .. habea' cor

pu," dl',,,e Tri hullal C;u)lcri llr 1':Ie:

toral para garan tia de "'lla viela c I. 

exercício de ,ua;; fUIl,r'e " de .I ui z Elei

toral , isto por mcio de 1:"ln:a h,eJ (' ra 1. 

C(lnforme cun, ta da r"'lwcti\'a pe

tição de ., habeas c\lrpu, " , 11 Trihunal 

Ci\'il dn I ~.'tado da Paraíha ;di/lu-,; ,' 

ao Trihunal l<eginnal 1':kil o1'a l. na 

coação all Con,ulcllte, para ,;ati , fa7er 

aos intcrê%c,; polí ti cu, do 

Estadual ,\ h 'aro (;audé'llio 

I klllltado 

de Quei-

roz, c, Jlor dcci"f/o ileg,1 ,i /rI,, "U pro

n'clvlltl' uma rcprcsentaçãu do mesmo 

dCJlutad .. por sua terceira CiUll:lr;/ , C;I

hClld .. desta ,kcis;io rccur ,'1I "'>In deito 

suspell,iv\l no ' têrm" , <!" ;lrt i,g " 1 ()·l 

da Lei de Org, J ud, rio Estado. 

,\ [lre»alldo a decisão dê, ;;c 

deJ)llis da urdem de .. habeas 

dt·"" Trihunal Supu'i"r, li 

recurso, 

corpus" 

Tribu/lal 

- 87-



REVISTA ELEITORAL 

Pleno do Estado (Câmaras Reunidas) , 

como Llue dando tom de respeito ao 
julgado de "habeas corpus", segundo 
alardeiam os políticos solidários ao 
Deputado A I varo Gaudênio de Queiroz 
em todo o Estado, aplicará, contra o 
conwlcntc, u dispositivo ciD arL. 95 
II da Constiutição Federal. e, como ;la 
hipótese não há Cumarca de 2," en

trância vaga no Estado, darú elastério 
absurdo an precipitado dispositivo para 
tornar () Consu lente e~ll disponibili
(}a(k. até OC01Tf'r a prinlcira vag-a na 

1Jagistratura, Trata-se de um sofisma 
para burlar o direito à inamovibilidade 

tio Consu lcnte CL\l1l0 Juiz de Direito, o 
que só ,erú corrigido rOIl1 maneJado 

de segurança pelo Stlprel110 Tribuna! 
Federal, logo com demora que ,ati<;
faz à tese do Deputado Al\'aro Gau

dêncio de Queiroz, qual <: a do aiasta· 
mento elo COllsulente, 7'1<'0 ou III J rl!', 

do cargo ele Juiz E I itoral , ante., cI,lS 

r>róximas eleições, 

O COllSuleutc, CJU deseja não scr 

\'encido nessa absurda tese de capriclhl 
(lolít ico e desmoralizaçáo da J usti<;a, 
i usti fica, puis, a consulta que 't!~') ra 

submete, il apreciaçáo lúcida c da ma is 

rigorosa justiça com que êsse 'fribunal 
Superior E leitoral "em serVilH1 'l 'I (:-iU

sa Pública" . 

Indaga o consukntl' se, ",t;.l1lrln 

êlc em disponibilidade, tem din:ito a 
continua r , de acôrdo com I) di -- po, :n 

no ar!. 11 7 do Constituiçã', Federil!. 

no exercício do cargo de Jui z Ekitor~J , 

Decidiu () Suprem,) Tribunal Fe

deral hipotese anúloga, obj eti\'aela, em 

mandado de segurança impt:trado por 
Juiz integrante do T.R.E , de Per

nambuco , posto em di sponibil idade . 
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I\. Suprema Cárte decidiu CJue ,;en

du a função eleitoral inerlnte ao exer
cício do cargo de juiz de direito ou 
desembargador, nesse casll, perdellun c' 

magistrado a contliçãn de efetividade 

no cargo, por ter sido posto em di,pu

nibilidac!e, náo podia conlillllar a ('x'.r

cer as fUllções adjetas na J1l5til;a E'Cl' 

toral. 

Há que atender, poré1ll, que' a c' 111-

sulta, ora focalizada, se prenele a ca30 
concreto, motivo pelo qual re,;nl,'e 
TriIJunal Superior Eleitoral n'í,) c('

nhecer da mesma, unânimemente, 

Sala das Sessões do Tribunal 5u
pcriorEleitoral, 

Riu de Janeiro, 12 de outu1,rn de 

1950 . - .4nlônio C(/rlo,~ Lala.\'d,' dI.' 

,/I/drada, Persidcnte. / 1. J r. Riúeiro da 

Cosia, Relator, 

Fui [Jresente, T'lil/i" de" Fr,'it,lS 
Trm'assos, Procurador-Gera!, 

RESOLUÇÃO N° 3994 

P lWn:SSO !\TO 2452 

DISTRITO FEDERAL 

Jurista fUllcio1lcÍrio dt'lJ liSSl"l 'r: 

(/<1 /LI/ I 11/11 I/ão forl,' ser fui::: de 

Tribullal Regiollal Eleitoral. 

Vistos êstes autos cio process, ) nú

meru 2452, do Distr ito Federal. 

,\ "enião Democrática 1':aci '~ l1al" , 

por scu delegado Scnador J oân Vilas

boas, expõe e consulta o seguinte: 

1 - "O Código E1 cit"r~1 prescreve'.: 
I H) § 5," do a rt. 10, que as n0111eacóc, 
c1o~ cidadãos de notá\", l saber jurídico 

e reputação ilibada, [Jara comporem Q 

Tribunal Supciror E leitora l. não po

derão recalr em fUl1 cionár io dCi11i", 

sível ad lI ut1l1n, 
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~ - Quando, no art, 15. tratO'J da 
("m)II,; i('-I\) clus Tribunai s Regionai s. o 

(''',\ligu ni'1O repetiu essa proibição, 

3 - Entretanto, é claramente 

cr,mpreen,i \'el que semelhante rest riç;in 

I? ,t hdc('ida para a organizaç:1O .I.) 

TrilJ\!l1a l Superi,>!-, de\'(' ,e r atcn lida 

tamhém na dos Tribunai s Regionai s. 

fll)l' <'>1'" pr()nunciam decisões cIdi
niti,,;b, das quai s não cabe qualquer 

rcc\11'>u, de"tacamlo-se dentre (,las, ]Jeb 

"ua import ância. as rcferl'ntes à diplo

tllaçflf) dl' :-i candidatos ao'" ca rgu!'l l'lc
ti\o, mUl1icipais, 

.\crlSce ainrla que a razão de ser 

laql1da proibi,fio tem U Spl a"l'nto 

nl) pr incÍpi" da independência do jui z 

~ tamhém no ar\. 149 do Códigu 
Eleitoral. que autor iza o afas ta11len~() 

Ic);: lllc lnbrus cfcti\'os do Tribunal Su · 

1't ri"r l ' dus Tribunai,; Heg-i\lllai s. Jos 
:-'lU=" ca rg()s 011 funçõe;-;, ~l' T11 prcj uÍzfl 

~l'lb YCllcimclltos l" 

quandu ",;sim exigir () sen iço eleitoral, 

E " , il1l1cionários dellli"ívei, . ad 1/11-

111111 . seja porque exerçam o cargo in

tc rinam(',ltc, seja \Iorque us ucupem l:t1~ 

comi . sã, '. não tl'm direito a afasta 

Tl1l:nto rum vencimentos, porque sua 
,ubstitu icão se dú por oulro inter im, 

" u comi,sionado, 

Isto pôs to, consulta a U,lJ,J\,: 
- l'ode () funci onário público (,,

dera!, e,ladual ou municipal, dcmi"í , 
\,,,1 ad 1111/11111, ser nomeado para ju: ,: 

rle T ribunal R eg ional Eleitoral o 

A resposta à consulta cxige () e;, 

tudo do conceito ele funciunár io ]1":

hlico demissível ad IIl1tll 111 e de f uncio-
nário lJI1e exerce cargo de confial1,a, 

que é tam] ém objeto da consulta, De 
fato, di spõe o artigo 26, parágrafo 

único. do Código Eleitoral (Lei nú -
mero I 164 de 2-+-i· 1950) que .. e -ten-

der-se-ão ;\ compo,içãn das Juntas elei

t"rais os preceilos e';labelecidos par,t 

a nomeação das mcsas receptôras, 

qnantu à incompatibilidade", E o ar .. 

ligo 69, § 1,0, letra (' do referido Có

digo declara que não podem sre nc

meados presidentes e mcsários - U os 

fUll cio1/tÍrios 11 0 dcsi!/l/pcl/ho clt: clIrgas 

l!e cOl/fiallça do EXCCllth'o", 

A Constituti ção Federal, nos arli

gos 187, 188 e 189, estabelece distinçãO) 

entre funcionário, 'l' i/alícios cstúl'cis, 

;':0 parágrafo {11Iico do referidu arl;

go 188, di spõe: .. O di spos to neste :tr

ligo não se aplica aos cargos de con

fianca nem aos que a lei declare de 

li \Te nomeaçiiu e dC11lissáo , Assim 

cargo de confiança é aquêle que cst:í 

na depedência imediata do Executi ,'u 

e que éste pode dispensar a(/ lil'cJ llm 

quem u exerce, Istu é. curocl ?";::;a-s,? 

pela !i7'rc 1I 011l(Uçiio (' dClllisSlio p : ! ,) 

1:.1'(,(111;';'0, não bastando, portanto. qne 
o cargo sej a declaraclo por lei ., dc 

livre nomeação" , pois a faculdade ou 

atribuição de livremente de/ll itir. sendo) 

de uma claridade meridiana a já c;t;oJda 

disposição constitucional do artigo 187, 

Na ausência de dispost iv\) :egal 

explícito e111 contrário, dc\'e-se t' lllcn

der que o cargo é de pro"imento efe
tivo , Esta. aliás, é a illtelig~nc i a dada 

aos dispositil'os legai s pelo ma1 5 "Ult)· 

I'izado órgão de interpretacií c aplica

,fio do Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos, o D, ,S,P, / 1 .. Re7úta. de J)I 

l'cito .ldll1il/islralivo ''' , \'UI , 18, pág, 26~ 

e 265, publica uma decisão subscrita 

pelo ilustrado Diretor-Geral Doutor 

Bitencourt Sampaio, em resposta a 

uma consulta atinente à matéria do 

presente exame: " Silenciando a lei a 

respeito da forma de provimento do 

cargo, deve ser o mesmo COIl ideradl' 

89 -



REVISTA ELEITORAL 

ele ]lr l'illlel1to efetivu , ;l n ta do que que o mesmo é de provimento 'cfc-

taxativalllent dispõe o art. 14, 7'erl> is: tivo", 

,. Art, 14 - As nomeações 

sãu fdtas: 

1 - E/Il rO/ll iS'isiín, quando se tra

lar de ca rgo i,olado QLIC em ,'irll/(I,' 

dI' lei assim deva ser prol'ido " , 

O DI', (;trio, :\l,dciro:, da Silva, 

Consultor Jurídico du D" \, S, p" !IO 
111 e , 111 o processo, declara que: ., Pela 

sistt.'lllútica de 'lIl.;;:;a leg:i~lrtcJ1U pes .... (l:d, 

CO ll l ~LJ)t)i() !lIlS prt'ceitf)s Lon~t itlll.:io

nai,;, a partir de 1934, a c"lahilidade i. 
(·o rn.: lata do prOV1111l'iltn, ~;-L1\'fl di~l)()-

() P]'()

afa'tar 

a hipótc,e da l',tahilidaclc: e,tá ligadn 

à idéia (k te1l1porariedade (lU precarie, 

dade da inl'C';.;1 idura, .\ efetil'i :ladc é 

a regra I.: a instabilidade a l"XC'l'(;-to. 

tanto a s . .;. i 111 que a grande Inaitlria do" 
cargos púhlil"h t' l'l'(lI ida cm ('ar:, 1('1' 

eietil'o, Por i,;,n, Tl'lllí st(Jc le, 1\, t'a' 

I'alcanti diz: cargu l'111 cumiss;'tu ~. 

portanto, aquêic que a lei considera 

- c(,1ll0 tal " , (Tratadu (]" Direito ,\d-

111i!~iistratil'u, "01. lII. página 176), 

exigindo a"i111 , definição expre,;q no 

texto para lJue se cunsidere afa,tarJa 1 

hijl0te>l' de efetividade, 

,\ Constituição, n" ar!. 188, pa!-ú

grafo únicu, alude também i\ n<,<,<"SI

dade da caracterização legal oos car

)!:O, (!e .. 1i7'rr 1101J1<"uçiin e dl'1IIissiío ", 
lJue corr<:>[>o!Hkm ao, cargo" de prO\'i,

mento em comissão, :\ referência a 

cargos de confiança é redundante por

CJUe' êste, se con fundem com aquéles, 

~a ausência de cálculo legal <l~cla

rando o cargo de provimento ., cm co

missão", ou de acônlo C0111 a lingua

gem menos precisa da Constituição, ele 

prol'imcnto " em confianca", de livre 

nomeação c de11li"sâll, se dl'l'c U1tl'I!r!C'r 
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~ada 

precisos 

Doutor 

há a acr,ccnt,ar 

e j uridicos do 

Carlos :Medeiros 

aos têrmo_ 

parecer do 
da Silva. 

C,l1-gos "em comi ssão ", "em confian 

ça " , dCi/lissí7'cis ad 111/1111/1, caracteri

zam-sc pela livre n0111eação e demissão 

por park do Executivo, e na ausência 

de clispo~itil () legal C111 contrário, deve

se entender quC' o cargo é de pro\'i-

111cnll1 de ti \'0, 

Isto 111i,to: 

Rcsoll'c " Trihunal, Superiur Ek!

toral declarar ql1l' , 1'''1' llllallimir!acl 

de votn" n~o 1Jo(]e ,('r juiz de Trihl1-

nal [~('p:innal Eleitolral um juri,ta fun

cionário demissil'e l cid 111111/1/1, 

Sala das Sess'-ll" rio Tl-i lJUnal Su, 

perio!' Eleitoral, 

'Riu ri" .1aneirll, I..? de outuhro, oi .. • 
1950, 

.llldradu, Pn'sidellt.', 

'-i/lla, Relator, 

Fui p],~,C'l1te, 

Tr07'<lS,\,(/.I', Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N,o 3 995 

PROCESSO -,\,0 2543 

(illJ~ ,-\'S GERAIS) 

llli::: ,lfl/lliripal vitalício pnt!,

presidir .Tllllla Eleitoral. 

11li~' de Direito que tcrlllinou a 

ap~raçií" das eleições lW .Il1nt,~ 

,l/>II1'adoro '111e presidia, podo: ser 

desi!Jl/udo para presidir ouln 

ll/nla Apllradora, 

V istos êstes ::lUt.os cio processo nu

mero 2 543, 

O Duutor I rocurador Geral. para 

atencler ao Dr , Prucurador H,egional 
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Eleitoral de Minas Gerais, submete à 
deliheração do Trihunal as seguintes 

consultas: 

a) Se um Juiz Municipal vita lí

cio, pode ser designado para presidir 

J unta. A puradoras da~ última s elei

ções em têrmo diverso du em que tt'1ll 

'xercíclo: 

h ) S,' 11111 ] 'li z de Direito qu'~ 

te rmin"ll a apuração da , elci,õ"s na 

Tunta .'\]lllradora que !'fl',idi;, 110(1" .l' r 

lesigllado para prc,idir uutra .I UI1' :: 

\puradora. 

:;: * ~ ... 

RC',;ul"e o Tribunal Superiur Elei

toral rcsp' J\lder que o Juiz Municipal 

,' italíci" pode presidir Junta Eleitoral 

2 ain(b mesmo que pertellça a Ollt rn 

têrmu j IIdiciário, porque precnche os 

requisitos de magist radu "italício; 

llu~nto a segunda consulta responele {) 

T . . . E. , llnânime, afirmativamente. 

Sala das Ses"õr, do T rih unal Su

pl'rior Ekitoral, Rio de Janeiro, 12 de 

utubro de 1950. ...L AlllÔllio Carlos 

' _aln,l'ct/c d,' A IId/'(ula , Presirlrll!e. 

A . Salonill Lima, Re lator. 

Fui presen te, ]'/illio di' Fr,'ilas 

T ravaSS(lS, Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N° 3 998 

PARAíBA 

PROCESSO ~. ° 2513 

T' crificalldo-sc qlralqner dos 

, ' USOS dos '110'. 2, 3, -1. S r ó d,) ,11' 

tiqo 97 do Cidi! l" l.llrilural , U JI/III ,; 

f ará li nPllnl(t/" C/li separado tios 

,-'o tos, para a ·decisão IIlterior de!i

nili7'a do Tribllnal R egiolla/. 

"ist,)s êstes auto' de l'rocl"'" nú -

m ero 2513. 

O digno Presidente li" T. R. E . c! n 

Estado ela Paraíba, transmite con ulta 

do Juiz Eleitoral da 9.a Zona, sôbre 

se a urna deve ser apurada em sepa

rado na hipótese cio recurso previsto 

Ila letra d, § 1.0, do art. 12. cla Reso

lução 11.° 3 56-1, a fim de aguardar a 

decisão final cio Tribunal. 

O § 2.° elo art . 97 elo Código 

Eleitoral (Lei n.o I 16-1. de 24-7-950) 

dispõe que .. "erificaclo qualquer dos 

casos dos ns. 2, 3, 4, 5 e 6 dêste ar

tigo. aJunta fará a apllração etll se

parado dos \'otos, para a clecisão u l

terior definiti"<l do Tribunal Regional ". 

Em face do esposto: 

Resolve o Trihunal S uperio r E lei

toral que no caso em aprêço dcverá 

observar o disposto no § 2.0. do Art. 97. 
elo Código Eleitoral. 

Sala das Sessões do TriiIJullal Su

perior E leitoral. Rio de Janeiro, elll 

13 de outubro de 1950. - .1 .. 1[ . Ri

/'ciro do Cosln, Presidente. - .-1. Sa
baia l.illlO, R(' latnr. 

Fui presente. - Plilli" ti .. FrcilaJ 

Trm.'assos, Procurador-Geral. 

11,° 

do 

RESOLUÇÃO N.o 4007 

DISTRITO FEDER:\ L 

PROCESSO S.o 2556 

o impedill/clI/o do J/li:; do 

T.R.E. , pare/1ft! PI/t grol/, proi

I,ido de ea'ldid%, só ocorre em 

r"loção à pessôa dês/c r <l ap/lra

('(/0 das rleições a q/le o mesl/to 

co 11 correr, Hão obrollgelldo o par

t ido que rc[/islrOIl o parclllc ;' 0/11 0 

calldidato. 

Vistos êstcs autos de procesw 

2556. do Distrito Federal. 

O Presidente do Cokndo T.R.E. 
Di strito Federal, trallSlllite cunsulta 
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do Sr. Desembargador Guilherme F.s

telita, nos seguintes têrmos: 

I .") O fato do ser o Dr. Romcro 

Estelita, irmão do refcrirlo D esemba r

gador, candidato registrado pel" Par

tido Sncial Democrático a um dos Il:' 

gare,; de Deputado Fe~lcra1. (orna 

aquele Jui z , u,peito par:1 tomar par: ,' 

nas dc1ibl·racúe do T.R.E .. relativas 

ao alistamento, ;\ propagandtt partidá

ria, ú rea lização e .\ apuração das elei

C()C~ \('ri íicadas !lI) dia 3 do 111C~"" Cflr

r Cll tt' ? 

2.°) Quando se limite ;\ apuração. 

H ::-'l1~peiçã() ahrangL' ,u a dlls \'lIll I'; 

para Deputados i-c,iL' rdi,; , ou, t<lmh"I:!. 

;1, dt>o' \'C,to..; para :;cnadorc, e \'CJ't' ;1· 

dure, o 

3.°) O illtl'rê~sc que dá cau.;f1. ri. 

";l1:-\lH..'IÇ~-l l) do Jui z l' ~ú o do :-,Cll pa

I'ente, cand idato, on, t,! l1lhl'm , tl ri o 

panid" eleitoral que rcgi,troti dito 

parente C<imo candidato o 

'- suspeição em matéria eleitoral 

tcm ,ido objeto de e!'tudo por parte (lo 

1', S, E. Ass im, na Resoluçiío n, 38, 

ele 5 de junho de 19~5, foi decidido que 

os casos de >llo'peiçiío, 

téria eleitoral, regulam-se I)(:ln a r t. 183 

do Código do Processo li"il , niin <, ' 

ce,mpreendendo porém , entre tais ca" s· 

os processos de qualificação, ill scr iciin 

c rc"isão ekitorais" , 

Na Resolução n." -127 <1e I <1<.: ne
Zl'l11 iJro de 1 <)~5 , decidiu ê"tc Tribuna l 

(JUc .1 [Júdc prc' ielir I" trahalhos do 

pleito ou <1a, juntas eleitora is o Jui z 

que tenha Ull1 irmão candiclal\! ITRI'" 

trado ", (Resoluções cio T,. ,F" vol. L 

pág-. 21 c 230) . 

Resolvc o Tribunal Superior Elei

to ral conhecer, preliminarmente, :!::t 

consulta, contra os votos elos ~Iini slr ", 

.'ampaio Costa e Pinheiro Guimarãc$; 

e respondcr que ocorre impcc: imcnto 

elo Ju iz do T.R,E ., parente em grao 

proibido do cand idato, para participar 

dc atos jurisdicionais relativos à elei 

ção do mesmo, no caso, o de de[lut:.t.dos 

íederais . Os ~rini st ros Cunha :-Ie1o e 

Sampa io Cmta ,"ataram pelo impcdi

ml'Ill'J ab,;o luto, ,\hstcvc-s~ de parti

cipar do julgamenlo <1 ~lini,tro ~[a 

chaclo Guimarães i-ilho. Assim, à VI i-

tl1<: lra C{J1l~111ta. responde-se negati \'a-

. 111CI1!r, e:'\:ceto qll;lIltn à apuntC;l.(, :a~ 

cki"ies verificadas no dia 3 do cor

rentl' mê..; para Ikpllta,!os Fcrkrais 111 

Distri(q Fede ra l, éllI que h,i il11[wdi

l11cnt(): Ú Sl'Rl111da l'()ll sulta l" e"': {lollde-;:,c 

qt1l' a :-.u:-.pciçful :-;/, ahrange apuraçüo 

dus \'I It<l" para Ileputados Federais: à 
terceira consulta res[)()! lde-se que O intc

r l'''l' CFIC di< causa :\ suspeição do J l1iz 

é !ll'.""a l c assim se'> ab range () do seu 

par l' ll te, cand idato , e não do par: ido 

eleitoral que registr"u dito par"'ltc co

mo candidato. 

Sala das Sc"ües do Tribunal Su

Jll'ri!)r Eleitoral. - Rio de J aliei ro, em 

18 de outub ro de 1950, - ,\ . .1[, Ri
beiro da Cns/n, Presidente - .~·"lII· 

faio Costa, "encid" quanto ú rrclillli -

nar ./, S"/J,,i(/ Lilllfl , Relator, 

rui pre,ente. - Plinio de Fr,i/o, 

Trll 'i'u sSOS , Prcourado r-Geral, 

RESOLUÇÃO N.o 4011 

1: im:ispellsúz'c/ a /o/ali:;açüo 

SI!(CSSlf'([ dos votos que 11 Jmlta 

([/'unlr , cO /lsiYlla/l do-a 110.1' respec
/ivos lIIapas, desde !JlIe se ta::; a 

c/eiç(/(l para t'argos 1Hull icipais. e 

cabe à Jun/a diplomar os t'leilas. 

O Presidente do Tribunal Eleitoral 

do Estado do Rio de Janeiro consulta, 

llêstes autos 11.° 2 5-12, se pode ser ado-
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tado, na Capi tal do I ~ stado, o critério 

<eguido no D istrito Federa l, em que 

n Tribuna l H.egional foi a utorizado à 
coniccçiio dos l!lapas (.e apuração das 
Jllntas. 

() Tribunal Superior Elei to ral rc

so ln' . pur unanimidade de "otos, res

Pllnder negati" al1lcl1k ~l consulta, porque 

COIllpete ris J untas Eleitorais da Capi

la l cio E,tadu do l{ill de Janeiro exped ir 

r.ip lCllllilS aos deitos para cargos llluni 

cipa i::. nos té rmos tio art. 28. § único 

do Código Eleitoral. 

Sala das Sessõc.-; do Tribunal Su 
perior Eleitoral. 

I{io de Janeiro, em 18 de outubro 

de Il.J.'O. ./ . .lf . lú/,,'iro da ("os/n, 
I're" ilkn tL' : I I (11111<'111'1111/ GIl i,ll (/r l!,',,' , 
J~L' l ator . 

Fui prescn le: l'lillio de Frei/as 
'l'nI7't/SS()S . Procurad, ,r Geral . 

RESOLUÇÃO N° 4021 

Os ., /,upéis cf,'i/orais " a que SI' 

re!,re {/ ar/o 22 du Nesolliç<lO 11 ,i 

1110'0356+ (ar/. 104 do ("údi",. 
1:'lciloral) mio s,' il/dl/c/I/ us (,'dli

Ius 1]1/<' sl'r'i:irll 111 /,ara (/ <.'o/a(<lo . 

S,j 1/11 ,'IISO de' flar 'r r illl/,li.'/Ilaç,/o 

1'111 COIl/a[J('11l rrrúnca de '('o/tis 

"<'ieios de SOUrN17r/as 01/ de (h:'lIlas~ 
serão as 1II/'S/lIas /'Iltrl//lilllllldas . /la 

/orllla do csla/J<'lccid" 1//1 IIrl. I ;, 

!In Resolllç,io 11." 356+ (lIrt. i)CJ 11" 

Códi[Jo J:.lci/oral) . 

\ 'istos e relatados os autos de con-

ulta d" Tribunal RL'gional Eleitoral 

til: . 'anta Catarina sóbrc se os papéis 

a que a lud e ° artigu 22 da Reso ltlL:~l() 
3 56+ são apena'i os l'('latims à a pUI'il 

ção 011 também ~I elei,ão, incluincl()-,e 

no ,egunc!o caso as cédu la ;; f]UC seni
rt:nl para a \'otaçãu. 

R eproduz l) citado a rtigo 22 o dis

posto no art. lO+ du Código Eleitv :'al. 

() qual se l'efer e a todos os papéis elei

to rai s, acompanhados das atas parciais. 

protestos, impugnações e dema is do

cumentos ref crcntes à apuração. j U!1-

tamcnte com a ata gera l dos traba
lhos . 

E m relação às céd ulas dispõe o 
Código E leito ra l: 

:-\.rt. 99. Sempre que houver impug

nação fundada e111 contagem e rrônea 

ele ,·(Jtos. vícios de ,obrecartas 0 11 de 

cédulas, de'·L'rão as mesmas ser COll

,lT,·a<.as em cllI'ólucro . lacrado que 

aconlpan har;'l a impugnação. 

Parágrafo único. Haja ou nãu im

pugnação, as cédula s apuradas a té a 

proc lama,ão f in(l! tI"s resultados seriíu 
C()IlScrvada s em cnvólucros lacr;:tdos e 
rubricatlus pelo pre,idente da Junta, 
a fim de SL'n.:, I 11 utilizadas 114 ), casos 
de posterio res H ri ficaçõcs . 

De igual ll1udo sc expressam as 
Tllslruçõcs (a rt. 13, § único). 

l':m face dos di"pus iti vos tramcri

I'h. rl~"e lll as cédu la, que serviram para 

a '(llaçãu. Se'!' guardadas, até a pro

cla lllaçü" iinal du, rl'sultadus, em en

'-'J ltItTOS lacrado, e rubricach );.. mas 

h:lI'cn::o impugllaç;,,'t, fUlldarl a L'1l1 con

tagul1 l'rnJtle(l de \"UlU';1 \'lelOS dl' 50 -

brecar t:t" ou de c':·du !a<. serüo a, cé
dnla:--. nl'~tl' casu clt:' i111pu~' llaçüt), en
cerradas em cndllucro lacrarl". que 

acompanha rá a imjlugnação. 

Sa la das Se~sõcs do Tribucal 
~ l1 J1l' ri" r Eleito ral . 

l~i/) de ),lllL'ir", 2U de outubro de 
I'J511 . 
,ic!cnk . 

Hclatur. 

-I . .1[. Nili,'ir" ela Cosltl. Prc
J'lílliu I' illhciro CllilliUnias, 

Fui prese llte, J 'Iillio ·d,' Frei/as 1.'1'0-

"j 'OSSos, Procu radur Cera). 

- 93-



REVISTA ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N ,o 4023 

Proce so nn 2 4(i.2 - )'{inas Gerais, 

Sugestões /,anl e.rclllir os rlci

tores analfabetos, 

O proccdi//lell/o a ado/a'r csití 

'rc!Jlt!ado /10 Crí~ig(l r~lriloral. 

Vistos e examinados êstes autos, 

dêle consta quc " Doútor Juiz Elei

toral da 166.' Zona do Estado de "!\Ii-

nas Gera is , submete 

Tribunal sugestões 

ckillllT, ana l fahc tn, , 

à al)reciação 

para excluir 

do 

os 

Determina u Cód igu E leitoral, no 

arl. .1,", k~:'a (I , '1ne os ana lfabeto, nã" 

'L' J!1)(k11l a li>tar ckitorL's e ser can,a 

,i<- cancl'la11lcnto a infraci-'o c.e tal r1ispo

,il' i\'o, 

Estabelecendo (> JlIl"llIll Códig" Il f h 

a rti g:{J~ -t 1. § 2.°. 4J c 4 .. J., não só a:-. 

pessl)as que podem ter a iniciati\-a 

para a cxclusiío c a, autor idades qUL' 

a podem mandar processa r e.r-of lírio, 

COI/H' lIillda (I /,rucc'sso 11 seguir, rc 

sol\'e 11 Tribunal upcrior Ele itoral 

respnnder ao Doutor Juiz Eleitura l I\:< 

166a Zona que, para a hipúte e o p rl.l

cedim,'nto a adotar es tá regulado n o 

Cód igo, qut: não prcn; retenção do ti

tulo por ocasiào da "otação, antes só 

a permite em casos excepcionais (:\ r, 

tigos R7, n,o S e !i~ -1,0 e 5,0), Se o 

1)011 101' .Jui z, pelu,; me ios ao s<.:u al

cance, li "L'r elelllentos que o induzalll 

a cO!1cluir serem anal fabetos clejtorc~ 

inscritos, poderá levar o fato ao co

nhecimento do Tribunal Regiona l, de 

modo que êste fiqu e habilitado a man 

dar processar cx-of lírio a exclus~LO 

(art , -13 do Código), 

Sala das Sessõe, ti" Tribunal Su

perior Ele itoral, 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 

1950, - A, M, Ribeiro da Costa, Pre

"i,kute - Plíllio Pilllzrirn Gui /l zorãcs, 

l~elator , 

Fui presente: j'líllio de Frei/as Tr(l-

7 '115,\'0 s, Procurador Geral, 

RESOLUÇÃO N,o 4032 

PROTOCOLO X ° ;) 272 

Pode ser concedida sCfjuJl(la ';'ia 

dos títulos j'cvlllirJ,ados, 

,'istos é,te, antos (k i'ro:'l's,n !Itl

Illero 2413, da Pa raíha, O d ig-n l) f're

,i,\c-nk do ' I' ,l~, 1"\ , da Pat'aíba, elll 

Illlllle (,I) Trihunal, transmite consul

ta do lut z Ek ttlll a I da 3~ a zona 'o
bre cuncessã(l de 2," via de l ítu los re

,'al iclad", , 

Res()ll'(~ I) T ri hunal Supnior I ~ ki

tlll'all responder aiirlllat i,'a lll cnl(', ist., 

é, que [lorlc sC't' cOllcedida la \'la do" 

títulos re,'a li t:ados, nu, ti:rnH's da l{ t'

solu,ão n," .2ill, public-acla 110 ,'oI, I , 

p;li'!' , 123, das Resoluções cio T, S , I,:, 

Sala da,; ~CSSÕl', clt> Trihuna l Su

pL'I' i'lr Eleitoral, 

Rio de J ane ir", em 2-1 Ih; uutubro 

eh: 1lJ5U, - , I , .lI, l<.il",iro d(/ ('"sla, 

j'rc', ic\clltc, - .1, Sa!Joia Cillla, Re

lator , 

Fui pre,;clIte, Plínio de Frl'itos '['r"-

7'""s(ls, Prücurac:ür Ge ra l, 

RESOLUÇÃO N,o 4033 

}'){OCl-:SSO ~"25-11 _ PIA,Ui 

('oln/'clc Cl< ' T , l? " CII' CIII possa r 

IlS Sl'/IS IJle/llbros , rcsol't.'(T as ljltCS

liics relalinls aos scus illl/,,'dinlcll

lus. ror pareJltes(o. 

.\r(!O SI' {'(Jlllu'(c de cnJlslt!ln 1't']" 

,l'lTudo (lSSIIII/" de competência do 

'/'rihllllnl 1,'t'y i(1llol, 
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Vi-t()s e examina(:us us auto !; . 

1-1 l',,,lve " TriiJun :t1 SU Jlerio r J':it: i

tural. por l11a iot' ia de \'otos, não conhe

cer da consulta, form ulada por Jui z de 

lJircito, ell'ito pelo Tribunal r.e .I m tiçil 

para 'I Tribunal H,'giona l, se tem prdc

H'nela para tomar pw;sc na colid':'n

cia (!L- l'art'lltc!'jcn, l'lll grau proíbidu, 

CUI11 ,Hlnlgado indicadll na lista de ju

ristas para po,ter ior nOl11eaçào pelo 

EX1110. Sr, Pre,idênk da Eepúhlica, 

Assim decide porque a consulta 

interfere C0111 a a tribuição dos Tribu

na i, Regiona is (k dderir o c0 l11 pr0l11i5-

~r) e l' lllpnssar (1'\ SC'tl~ 111 ('1l 1hro:-.. n;-to 

:"Il'I1(I'1 adilli _..,~í\·l·l, l ' l}) l'ulI:-.l1ita IjUe 11:4
\\ ) 

i: d.. Trihunal Regional. estabelcn'" 
para éste () flrincípio ap lidl\'cl <I -_oh: 

c;i" de casü co"creto inc luido na ;'u« 
l'O l11 pl'l0n,ia 
illslnllci;t. 

jucliC;tl ll l' pnl11l'ir:l 

Sala das Scssõ,', ri,) TrilJ'!II' ,1 
Superior E leitora l, Rio de Janci r, '. 
.2-+ de outubro de 1950, 

Nibeiro da Cosia, Presidellte _ l ' Ii 'I;') 
f'inhriro Gil ilflan/rs, R ela tor 

Fui [l1't'Sl'Itte: Plílliv de 1-'n' :I(' ,\' 

1ra"elss(/:;" Prucurador CeaI. 

RESOLUÇÃO N ,o 4050 

]'RnCE SO):.o 2572- :\i\I.\7.0;\/Y'; 

()s im'islos substitlllos pvdem so' 

(,ol/7'oeados ('Jil/ualllo 1/ão tivel'('JIl 

Icrlllill<1dos os !'t'sPrcliz1os mawlu
los, 

Vistos estes autos do procc,, ' ) 
11." .2 57.2, ,\mazonas, 

o Pl'csiLente do Tribunal Rq,:i,, 
na l E leitora l consul ta se os atuais ju
ri stas substitutus que ainda não C0tll

jJletaram tcmpo, a pa rtir da nomeação 

e da posse, podem ser cOl1\'ocados lXl r ;'l 

o T ribuna l, a té a nomeação dos novos 
j uri tas proposto : 

Resolve o Tribunal SuperiOl' E lei
toral rsepondcr que os substitutos po

dem er convocadlls enquanto não tive

I'un terminados os respectivos manda
tus , 

Sa:.,; Las S"ssõe~ ('O Tribunal Su-
Jle rio r E leitoral , Rio de Janeiro, em 21 
de outubro de 1950, - ,I. J[. Ribeiro 
da ('.'sla , Presidente ,1, . Sabota 
Lim(/. Hclator, 

l,'ui [lre'L'ntl': Plillio di' Frei/as Tra
:'!/ssns , Procurador Geral. 

RESOLUÇÃO N.o 4051 

l'od,' ser 11 (//ll"C/do, tiOS IJrmos 

do - I ri , 15, r!, do Código Eleitoral, 

f>a.m l(l,~<'r Plirtc c'os tribullais Y? _ 

.'I/ol/uis) IllllcivuLÍrio efefi'i..'o {]1!e 

,'xcrça ror!IO ('111 r01l1issílo, de 1]11,' 

11 tIo fica nbri.rJado a exoncror-s,~ 
rllro ,·xc,..',.,- 17 f UII(' I/(1 Judiciária 
clriloral, 

):e,;tes .(lltús nO 2576, da Paraíba, 

u Tribunal Ret!irJl1a1 consulta se ju

rista nomeado para fazer parte de [ri

bunais r cginnai" c qnc exerce, além de 

ca rgo c:ieti\"lL olltnl CIn (o,n is 5u. d '.~ve 
exonerar-se Ck'le para ter exe rci,i ,l no 
t ribunal, 

o Tribunal :-;lIperi0r Eleitoral res 
ponde. por 11laiüria de vo tos, que o 
iuncioná rio efet ivo. incllmbido dc cal'

gq' em c0111i,0;10, ]Jode ser, como j uris

ta, nomearlo ]la 1'a iazt'r pa rte de tri

!>tllla l IT,:;iollal ; l'. p(:]o voto de desem

pat\', \'l'ncirJo o re lato r, que tal fun 

ciunário não fica ubr igado a exoncrar
~c.: da Cc 1111 1:-; si'i< j pa ra ter cxcrckio no 
tr ibnna l . 

Sala das ('ssões cio Tribunal Su
perior Eleitural - Hio de Jancir(), em 
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31 de outubro dc 1950. - A . .11. Ri
beiro da Coslo . Pre idcnte . - HoIIII{'
mal/li Guillla rães, Relator - .11fr,·dv 

llt!achodo Gllimariies Pilho, vencido. -

A . Soboia Li1llil, \'cncido. - Salll!'aio 

CosIa, \'encido . 

Fui prc,enk. - Plinio di? Fr<'il(ls 

Tq-a'i.'ossoS, Procurador Ceral. 

RESOLUÇÃO N.o 4058 

PROCE SO ?\.o 2488 

PER;\J\?\DUCO 

.\"0 e<1.H! de r"colldl/ção dos ll/i

:::es dos Trill/ l1l ais Eleitorais para o 

SCIII/lldo l,i.'lIi(l, obsen'ar-se-lio as 

IIICSIIlIIS forJ//alidades indiS!,cns'í·" .. is 

" !,rillleira ill,Icslidl/ra, 

Vistos c exa minados estes autos de 

consult a, formulada pelo Presitknte do 

Tribunal Regional E leitoral de Pernam

buco, sóbrc se J uí zcs (:esignados para 

sen'ir no, Tribunais Regionai s, na vi

gência da ant iga lei eleitoral, te 1' 111 i

nando biênio obrigatório no mês de ou

tubro cor rente, pedem cont inuar n O exer 

cício das funçiies no biên io facultati\'O, 

indepcmkntc de recondução por inter

médio (;0 Tribunal de Justiça , 

DctCn11inou a Constituição quc os 

Juízes dos Tribunais E leitorai" sal\'o 

moti\'o justificado, scrvirão obriga

toriamente por dois anos e llunca llor 

mais de dois biênios consecutiyos, 

A di sposição cst;l reproduzida 110 

! \ r t , 8.0 do \'ig-cntc Código E leitoral, 

tendo a seguinte I'cc,ação o parúgrafo 
úllico do mesmo . \ r tigr, : ,. No ca,,) de 

rcconduçã,) para o segundo biénio, 

"bse rvar -se-ão as Illc,mas iormalidadcs 

indispcnsávci, à primeira in\'cstidura". 

O Cód igo Eleitoral é (:e 2-1 dc julho 

último e entrou e1l1 ,'ig-or na clata de 

,ua publicação, 

Assim, é de obsenar-sl', mesmo 

para os Juízes a quc se rd,'re a COll

,;ulta , (I dispostu no refe rido § 1.0 <Ir, 

,\rt. 8.0, de modo que a r ccouduÇ:l <J 

para o segundo bi~'nio l..cpelH\c das 

mesma,; i"rmal idade, da primeira ill l'C's

tidura , 

Sala das Sessões do TribulIal :-;\\

perior Eleitoral - }:tio de Janeiro, .11 

de ou tubro de 1950 , - A , J.1!. Ril>,ir" 
da Cosia , Presidcntl', PliHi (l l'i

Hhc ira Cl/illlLlriisc, Nelalor, 

Fui presenlc: 1'liHi" de Prcilos Trv 

,'assvs, P r ocurador Geral, 

ACÓRDÃOS 

ACÓRDÃO N° 210 

0.\ .Il/í:::cs dcilvrais sú eslü(I 'II!

!'('didos de !,arliei!,,,", de jlllpadns 

CHI que Se'jalH illteressados direlns 
parentes sel/s até o lerceiro (jl'<íll. 

I, de sc acolher c dar pravimcl/l o 
a I'NUrSO (C dcristlv ljUe cOlIsidcr(lu 

!,rVl?delllc a ,\'us!,ciçüo argiiidll , 

\'istos e cxaminados os autos de 

recurso interpôsto pelo Dcscmbarga-

dor Pau l" .\ndré Dias da S il va da (Ir
ci , ;'t(, do Tribun a l Regiunal que ju lgou 

prt1ccdl'lIte a argüição dc ~u;;pC l çao 

oposta pelos Partidos Libertador, Soc ia l 

Progress i,ta e Lllião ])cmocrútica ;\;t

ci')lIa l , 

U recl1l' o tcm apoio 110 _\rlo 15, § 
7() dl> Código E leitoral, 

ClImo salientuu o DI', Pr Icurac\or 

Geral nO parecer cle fi" 32, a decis;.u 

recorrida ,e afastou da j uri,prudêl1cia 
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firmada pelo Tribunal Superior E lei
toral, "no sentido de que os Juízes 
eleitorais só estão impeci'idos de par
ticipar de julgamentos em que sejam 
interessados di retos o!> parentes seus 
até o terceiro .gráu ., . 

Resolve o Tribunal Superior E lei· 

toral conhecer do recurso e a êle dar 
provimento. nos têrmos do parecer do 
Dr. Procurador Geral. 

ala das Sessões do Tribun'tl 
Superior E leitoral. 

Rio de J aneiro, 9 de dezembro de 
1950. - >t. M. RibeiJ'o da Costa , Pre
sidente . - Plíllio Pillheiro Guilllanies, 
Relator . 

Fui presente . - Plínio de Freitas 

Tra, 'asso s, Procurador Geral. 

ACÓRDÃO N.o 211 

RECURSO ~.o 1338 - MI:t\AS 
GERAIS 

Qllalldo o I'equuimenfo de re
gistl'O de calldidatos fôr feito por 
Delegado de Pal,tido COIJl pode

'res insuficientes é de se admitir. 

oportunamellte, a ratifica .. ão. 

Não se acolhe rewrso de deet
são qlle concede1/. o registro estr,i

lindo nesse princípio jurispl'1lden
cial . 

Vistos e examinados os autos, 
dêles consta que a União Democrática 
Nacional recorre do julgado cio Tri
bunal Regional E leitoral de fls. 24, o 
qual , dando provimento ao apelo para 

êle interposto pelo P artido Social De
mocrático, da decisão do D r . J uiz El e i~ 

toral, que negara o registro de candi
datos do último Partido a cargos eleti· 
vos municipais . 

O aresto recorrido entendeu, em 
face de elementos de prova, que o 
pedidu de registro, formulado origi-
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nà!-iaménte por mandatár io com po
deres insuficientes, fo i em t empo opor
tuno ratificado de modo hábil. 

Nestas condições, a decisão recor
rida não resolve de modo contrário a 
letra expressa da lei. 

Por outro lado, não aponta o re
corrente decisão de qualquer outro 

Tribuna l Eleitoral dando à mesma lei 
interprelação di ferente da adotada pelo 
are to impugnado. 

A vista do exposto, resolve o Tri
bunal Superior E leitoral, por maio
ria, não conhecer do recurso. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior E leitora l. 

Rio d'c Janeiro, 11 de dezembro de 
1950. - rI. M. Ribeiro da Costa, Pre
sidente - Plínio Pinhei,'o Guimarães, 
Relator. 

Fui presente: Plínio de Freitas 
Tra'iJasso, Procurador' Geral. 

ACÓRDÃO N.o 212 

É infl/lldado o rec114'SO especial, 

IlOrque a decisão impugnada não 
comelCll a argiiida ofensa da le-

11'0 i','1:pressa da lei, IIel11 divergi!! 

di' OI/tI'O tribunal eleitol'al l1a tII 

tcrpretaçüo da. 111esma lei. 

Vistos, relatados e discu tidos estes 
autos de recurso especial n.o 1 329, da 
Bahia, em que é recorrente o Partido 
Trabalhista Nacional, acordam os J uí
zcs do Tribunal Superior Eleitoral não 
conhecer do recurso, contra os vo tos 
cios Srs. Ministros J\[achado Guima
rães Filho c Sab6ia Lima. 

O recorr nte funda sua impugna
ção no Art. 167, letras "a" e .. b " do 
Código E leitoral , reiterando apenas ú , 

têrmos da contrariedade oposta ao re
gistro de candidatos refer idos como per
t encentes ,\ "A la Autonomista' d::l 
U.D.N.'· 
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Como se vê a fi . 48, a contrarie
dade assentou em que, pelo Art. 140, 

§ 1.0, do Código Eleitoral, tais canrii
datos não podiam ser registrados, vis
to que a Ala Autonomista" não era 
pal·tido político, ne'1l1 tinha diretório, 
para ser admitida na aliança dcn(,
minada "Coligação Bahiana··. 

A resolução impugnada (fls. 53) 
considerou, porém. que a aliança f.1I 

promovida pelos competentes diretó
rios interessados, sem partici11ação da 
chamada "Ala Autonomista". 

Observa. cxatamcnte, cm seu parc
cer (fls. ( 1), o Sr. Pr()curador G"
ral, que os candidato,; dados <:omo plr
tencentes à "Ala Autoilomi,;ta ,. foram 
apresentados por um dos partic,os que 
constituiram a Coligação Bahiana, o 
Partido Social Democrático (fls . 49) . 

Nenhum fundamcnto há, d~·,tc" 

modo, para o recuI·so. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior Eleitoral - Rio de Janeiro, 11 

de dezembro de 1950. - .1 . M. Ri

beiro c'a Cosia, Presidente. - f!a/Il/c

malln GlliJ/larães, Relator. - A, Sa

baia Lima, vcncido, pois conhecia do 
recurso e quanto ao mérito apreciado, 
aliás, com a mc,tria consumada do 
emérito jurista, estou de acôrdo CO I11 
o em in ente relator, 

fui presentc. - [,/illi" -dt' /:n·il<l.l" 

Tra7'usstI, Prllcurador Ccr:d. 

ACÓRDÃO N.o 218 

RECURSO .0 1 239 - R 10 

GRANDE. DO SUL 

o ProcuradO?' Regiollal Eleilo-

1'01 lem qualidade para ,'acOrrer 

de decisão que lhe jiareça i/Lfri/l

gir a lei eleitoral, A falia de in

dicação da 11 01'//10 '"90' pern;is

s~va do rccllrso lllio prejudica a 

admissão do 111 eS'/l1 o, desde que 

c7 1idcllciado colillwr-sc a rc/OYl/la 

da decisão, por haver esla viola

do lêxto expTesso de lei q/le é 
cilada, 

NilO 'havendo (/ vioicrçüo ale!Ja

da, lliio se conhece do ,reel/I'.IO, 

Vistos, rclataê.os e Ui cutidos êstes 
autos de recurso espec ia l. n. ° I 23~ , 

cm que é recorrente o Dl', Procura
dor Regional E leitoral ,e recorrido o 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

Grande do Sul, e Ernst rugo Rudo!" 
Friedrich 1(arl Schmidt; 

Acorda o Tribunal Superior Elei
tural. tendo em yista o relatório de 
fls" que fica faz endo parte integran 

te riêste, por maioria de votos, con
tra os \'otO " doS Senhores Ministros 
Machado Gui111al'áes e Sabóia Lin,a , 

n:in conheccr cio recurso. 

E assim o decide [leias motivos 
seguintes: 

Prcli1ll iIlQ/'IlI cllle: 

A preliminar de falta de qualida
de do Dl', Procurador Regional para 
rccorrer, suscitada pelo recorrido, não 
proce~.e. E não procede porque, sen
do f unção precípua daquéle, atribuida 

por lei, pugnar pela fiel execução das 
leis. essa função redundaria inócua 
,e n;-Io lhe fóra permitido recorrer 
dos decisórios que lh e parecessem 
contrariar ou infringir as normas 
legais, 

,\gindn em nomc da sociedade e 

em resgua1'do do intéresse pÍ1plico co
letivo, a atuação do MÍJlÍstério Público, 
em casus tai" assenta num de
\"er inerente ao cxercÍcio do cargo, 

Também não é de acolher""e a 
argüição ue não hayer 'sido indicado 
o riispositiyo legal permissi\'o do mes-
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mo. O recorrente, se não indicou o 
texto legal em que fundamentava lJ 

recurso, nem por isso deixou menos 
claros os propósitos que colimava, 
concluindo-se do exame dos autos que 
êle propugna pela reforma da deci
são, por haver esta violado kxto 
expresso da lei, qual o Art. 2.° do 
Decreto-lei n. ° 7 586, de 28 de maio de 
1945, CJue foi, aliás, invocado. 

D e meritis: 

Rebela-se o recorrente contra o 
acórdão recorrido porque mandou alis
tar como eleitor o recorrido, que, no 
seu entender, não é brasileiro e sim 
alemão, infringindo, destarte, o A rt. 
2.° do Decreto-lei n.o 7 586, de 1945. 
que prescerve: "São eleitores os bra
sileiros de um e outro sexo, maiores 
de 18 anos, alistados p.a conformida
de da lei". 

O acórdão r'ecorrido mandou, 
realmente, alistar o recorrido como 
eleitor . Mas o fêz por considerá-lo 
brasileiro nos têrmos da Constituição 
de '1891, V, face à prova colhida nos 
autos . O recorrido juntara larga do
cumentação provando ser alemão de 
origem, ter vindo, ainda menor, para 
o Brasil, onde adquirira imóveis e 
teve filhos brasil eiros. Como da do
cumentação aludida constasse que se 
casara no Consulado Alemão, o juiz 
ria l.a instância negara-lhe a quali
dade de brasi leiro, e, com ela. o alto
tamento por entender que com êsse 
fato manifestara a intenção de con
servar a nacionalidade de origem. 
Com assento na prova, decidiu em 
contrário O acórdão recorrido, consi
derando que ao tempo do casamen
to ainda não ~e haviam integrado os 
requisitos indispensáveis à naturali 
zação e, por isso, não se podia ter 
Como renunciado o direito à cidadania 

brasileira, o CJue só poderia' ocorrer 
se a intenção houvesse sido manifes
tada após a satisfação do último re
quisito que lhe faltava, isto é, ter fi
lho brasileiro, o que não aconteceu no 
caso. 

Verifica-se, destarte, que o decidi
do resultou do exame da prova, flue 
levou o Tribunal a considerar o re
corrido como brasileiro. Não foi in
fringida, assim, a letra expressa na 
norma contida no Art. 2.° rio De
creto-lei n.O 7586, de 1945, mas sim 
aplicada de acôrdo com a prova ofe
recida. 

Sala das Sessõés do Tribunal Su
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
26 de dezembro de 1950. - A. M. 
Ribeiro da Costa, Presidente. - .I!. 
Sampaio Cosia, Relator Saboia Li
ma, vencido na preliminar. 

Fui presente: Plínio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

ACÓRDÃO N .o 236 

N elo é de se acol'her rewrso de 
decisão que indeferiu pedido de 
renúncia de f ui::: S"bstituto de 
Tribunal Eleitoral, eis que se 
aplicam aos mesmos tôdas as 'j(11'

mas pr6prias dos efetivos. 
O seu impedimento s6 ocorre 

quando tenha que participar de 
julgamento em q!te seja il1teres
sado diretamftlte parente seu. 

Vistos, relatados e discuti rios os au-
tos, dêle consta que o ilustre Desem
bargador Silvio Martins Teixeira re
corre da decisão do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Dist rito Federal que 
não acolheu o pedido de renúncia, 
formulado pelo recorrente, a juiz subs
tituto rio mesmo Tribunal. 

O apêlo foi baseado na letra a do 
Art. 167 do Código Eleitoral, tendo, 
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':~sta in stância, opinado o Dr. Pro
curador Geral. a fl s . 16-17, pelo não 

-.mhecimento do recurso ou seu não 

j·:'ovimento. se conhecido. 

Nos têrmos do Art. 167, letra a 
, 'Cl Código Eleitoral, acorde com o 

• . ~terminado no Art. 121, I , da Cons

' .tuição. as decisões dos Tribunais Re, 

: 'onais são terminativas, salvo quando 

I roferidas com ofensas à letra expres

- ] da lei. 

A decisão recorrida, invocado o 

nsinamento de PONTES DE Ml

(ANDA, e consic.erando o disposto 

' os Arts. 114 e 115 da Costituição, 
oncluiu que a obrigatoriedade de ser

'. ir aos Tribunais Eleitorais cabe tanto 

" 05 juízes efetivos quanto aos subs

itutos . 

Trata-se de interpretação dos te x
'Js legais, da qual se pode divergir, 

' nas que não é possível ter como ofen
iva à letra expressa de lei, 

Deixando de reconhecer, como mo

ivo i usti ficado à renúncia, o fato de 

er candidato a vereador um filho ~0 

mincnte recorrente, fê-lo a deci ~;1io 

,'ecorrida invocando a jurisprudência 

firmada ao propósito pelo Tribunal 

-3 uperior . 

Ainda aí não se pode enxergar 

ofensa à letra da lei, 

A vista do exposto, resolve o T ri .. 

bunal Superior Eleitoral, prelimit]ar
mente e. por maioria de votos, não 

' - 'lhecer do recurso. 

Sala das Sessões do Tribunal Su

perior E leitoral - Rio de Janeiro, 16 

Je janeiro de 1951. - A , M. Ribeiro 
.la Costa, Presidente. - Plínio Pi
nheiro G!timarães, Relator - A. Sa-

baia Lima, vencido na preliminar 
Sampaio Costa, vencido na preliminar . 

Fui presente: Plínio de Freitos 

T1'avassos, Procurador Geral. 

ACÓRDAO N.o 248 

RECURSO N .o 4 

SANT A CAT ARlN A 

o Vice-Presidente da Repú

blica só será inelegível aos cargos 
de Deptttado ou Senador se nos 
três meses anteriores ao pleito 

haja exercido a Presidência de. 

Re Ptíblica. 

Não é de se acolher recurso 
contra a e.1:pedição de diploma (J 

candidato eleito- à Dep!ttação Fe
deral pelo fato de não se ter afas

tado das fu.nções do cargo de Vice

Presidente da República. 

Pode o T. R. apurar a vota

ção de !Ir/la não apurada pela hm
ta sob suspeita de violação, des
feita mediante perícia, embora não 
tenha havido recurso do ato da 
hmta. Inteligência do Art . 10é.. 
Inciso I do Código Eleitom/. 
Vistos estes autos de recurso de rli-

plomação n. o 4. de Santa Catarina, 
contra a expedição do diploma (I

Deputado Federal ao Sr . Dr. Ne"F': 
de Oliveira Ramos. e do Recurso ·nú
mero 1 484, do acórdão que mand",; 
proceder à apuraçãQ da urna de 56.;' 
secção da 3S.a Zona - Chapecó, senno 

recorrente de' ambos a União D"Il1(> 
crática Nacional e recorridos o Partido 

Social Democrático e Tri~unal Regio· 

nal meitoral; 

Resolve o Tribunal Superior Elei, 

toral conhecer do primeiro recurso de 
diplomação, por maioria de votos. para 
negar provimento ao mesmo por una-
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nimidade; e, preliminarmente, não co · 
nhecer do segundo recurso. contra o, 
votos dos Ministros Relator e MacJ1"ldo 
Guimarães. 

o Código Eleitoral (Lei n.o 1 164 
de 24-7-1950) no título III Dos 
rewrsos - declara no Art. 152 que 

"dos atos, resoluções ou despachos dos 
juizes ou juntas eleitorais caberá re

curso para o Tribunal Regional" e as
assim o referido título é para ser apre
ciável aos Tribunais Regionais. tanto 
que no Al'tigo 173 do referido Código 
estipula que "aplicar-se-ão aos recur
sos interpostos para o Tribunal Supe
rior as disposições dos Artigos 153, 
154, § 1.0 e 2.° ISS, 156, 162 163 e 

164 ". Exclui o Artigo 159 que exige 
revisor em se tratando de recurso 
contra a expedição de diploma. Foi. 
pois, bem processado o recurso, porque 
não há revi sor nos recursos julgados 
pelo Tribunal Superior. 

A União Democrática Nacional. 
;ecção do Estado de Santa Catarina, 
illtc rpô~ o presente recurso, com fun
damento no Artigo 121, n.o lII, da 

Constituição Federal e no Artigo 170, 
letra a do Código Eleitoral, contra a 
expedição do diploma de Deputado Fe
deral ao Sr . Dr. Nereu de Oliveira 

Ramos. candidato do Partido Social 
Democrático. cuja inelegibilidade. se
gundo a recorrente. decorre de não te;' 
êle se afastado definitivamente de suas 
funções de Vice-Presidente da Repú
blica, permanecendo no exercício dn 
cargo nos três meses anteriores ao 
pleito de 3 de outubro último. Como 
diz o Dr. Procurador Geral, renova, 
assim, a recorrente, a discussão da ma

téria que foi objeto da consulta feita a 
êste Egrégio Tribuual pelo P. S. D . e 
constituiu o processo n.o 2 023 . 

De fato, na Resolução n.O 3445. ,:c, 
20 de junho de 1950, por unanimiela(·· 
resolveu o T. S. E , que "não exi' ~ 

incompatibilidade para o Vice-Pre:· 
dente da República candidatar-se. ) I,. 
exercício do cargo. a Deputado ou 5_ 
nador. desde que não tenha exercido <1 

Presidência da República nos três m 
ses anteriores ao pleito". 

Na Resolução. relatada pelo l' j. 

nistro Ribei ro ela Costa, lê-se o , -

guinte: 

"A hi pótese figurada na con

sulta é disciplinada pelo Art. 139 

da Constitui ção Federal. Lido o 

texto dêsse inciso. combinado com 

seus ns . lI, letra b e IV, vê-se 

que o Vice-Presidente da Rept,

blica pode candidatar-se aos car
gos de Deputado ou Senador, sem 

se afastar do exercício do seu 

cargo, desde que, nos três meses 
anteriores ao pleito,.não haja exer
cido a Presidência da República" . 

A inelegibilidade decorr'e. 11(> 

caso . não do exercício das funçi'e, 

de Vice-Presidente, mas da ascen

são do Vice-Presidente ao cargo 

de Presidente, em cujo exercício se 

encontre nos três meses anteriores 

ao pleito. Se ocorrer essa conJ I

ção, será inelegível, conseqüenk
mente, o Vice-Presidente". 

Os Tribunais Regionais têm a fun
ção especializada, não outorgada élO ~ 

demais Tribunais. de atender a con

sultas em matéria eleitoral para no(-

. ma e orientação. 

Não faz coisa julgada, mas deve 

ser observada quando se ajusta ao 

espírito da lei. A instabilidade das lIc- -' 
cisões do Tribunal, a variabilidade duo 
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pronunciamentos em casos idêntio ,s, 
constitui um senão na sua faina nor
mativa. A maior fôrça de um órgão 
colegial de qualquer nautreza, sobre

tudo investido da função de julgar, de 
aplicar leis, é, evidentemente, a forma
ção de jurisprudência, a sedimentação 
de normas. a coerência de julgados, a 
firmeza de orientação doutrinária . 

Consultas e inslmções são perfei
tamente legais. visto que baixadas den · 
tro do poder normativo que ao Tri
bunal Superior confere expressame.ne 
o Código Eleitoral (Art. 196), inclu
sive para que lhe sej a assegurada "me

lhor compreensão" . 

E essa norma codificada não in
fringe a disoposição vetatória de dele
gação de poderes (Art. 36, § 2.0 da 
Constituição). Conforme observa, com 
acêrto, Temistoc1es Cavalcanti, .• a 
Justiça Eleitoral foi instituída como ur

gão jUG',icio~ull e administrativo, de com
petência ampla ", integrada necessà

ríamente por um "poder regulamentar 
que se exerce por meio de instrnçõl's 

cuja amplitude só tem limites na pró· 

pria lei, no que se desenvolve nas si

tuações mais agudas". (Comentários 
à Constituição, vol. IH, pág. 366), 

Por isso conclui que essas normas rc" 
gulamentares das instruções se caract'>

rizam como " preceitos complementa

,res ". completando os casos omissos e 

atendendo as condições peculiares nas
cidas da execução do processo eleito· 

ral" . 
Na espécie, a Resolução n.o 3445 

deve ser -seguida porque bem interpre

tou o texto constitucional. 

A verdadeira análise gramatical do 

texto da letra B. do n.O II , do Art. 139 
da Constituição. é a seguinte: 

I 
I 

1.0 - É inelegível o Presi-
dente da República até um ano de
pois de afastado definitivamente 

das funções. 

2.0 - É inelegível o Vice-Pre
sidente que haja assumido a presi
dência até um ano depois de afds
tado definitivamente das funções . 

3.0 - São inelegíveis os suo,
titutos que hajam assumido a pre
sidência até um ano depois de 
afastados definitivamente das fun

ções . 

O que o legislador visou foi que 
nenhuma pessoa que houvesse assumido 
a Presidência da República pudesse 
candidatar-se, senão depois de decor
rido 1I1n ano do exercício da Presi

dência . 
O texto do Art. 140 dispõe: 

São ainda inelegíveis. nas mes" 
mas condições do Art. anterior, c 
cônjuge e os parentes. cOl1sangui
neos ou afins. até o segundo grau: 

I - Do Presidenle e do Vice
Presidente da República ou do 
substituto que assumir a presi

dência ... 

O texto reforma a inteligência da
da ao Art. 139 por êste Tribunal. pois 
o emprêgo da disjtmtiva OH no seu 
item I relaciona a cláusula subonli
nada " que assumir a presidêQ.c:a ". 
apenas às palavras: "do substituto" ·. 

Pela redação do Art. 140 - tal
vez má redigido - ficaram inelegíveis 
o cônj uge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o 2.0 grau. do Presidente 
e do Vice-Presidente. mas não os côn
juges e os parentes do substituto que 

não assumir a presidência. 

Se o legislador quizesse inelegível, 
por fôrça do cargo. o Vic~-Presidente, 
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teria usado a conj untiva disj untiva OH 

em lugar do copulativa e na letra B 
do item Ir do Art. 139 . 

Assim o fazendo . teríamos a se
guinte redação do referido texto: 

" b) até um ano depois de 
afastados definitivam ente das fun
ções, o Presidente, o Vice-Presi
dente da República, ou os subs
titutos que haj am assumido a pre
sidência. 

Fôsse assim o texto, a cláusula su
bordinada restrita "que hajam assu
mido a presidência", só se aplicaria 
aos substitutos e não ao Vice-Presi
dente. 

O texto, porém, usou a copulativa. 
E de sorte que a verdadeira análise 
gramatical só pode ser o que está ex
posto acima . 

E se ainda quize!'se inelegíve l 
não teria dado à letra A do n.O I do 
Art. 139 a redação que deu, pela qual 
o Vice-Presidente pode candidatar-se à 
Presidência, desde que não tenha SI.1-

cedido o presidente ou dent ro dos sei; 
meses anteriores ao pleito, não o haja 
substituido. 

O Vice-Preside\l.te, pela técnica 
adotada pela Constituição. teve as 511,13 

atribuições normais definidas no Ar
tigo 61. quando lhe foi deferido o exer
cício das funções de Presidente do Se
nado Federal. 

Não faz parte do Executivo c, 
sim, do Legislativo, pois o Executivo, 

face ao A rt. 78 da Constituição. é 
exercido pelo Presidente da Repúblin 
e só por êle. 

O Vice-Presidente, face ao texto 
da Constituição, só se considera inte
grado no E xecutivo quando substitui 
Ou sucede ao Presidente. 

Fora 'disso, está incluído no Le
gislativo, presidindo o Senado. 

Assim, em face do exposto. dpve 
ser seguida a mesma orientação da Re
solução dêste Tribunal na consulta ,re
ferida sôbre a inexistência da incom
patibilidade arguida pela Recorrente, 
razão' não havendo para ser alterada, 
nesta oportunidade, depois que o resul
tado das urnas' fo i favorável ao candi

dato, como diz' o Procurador Geral. 

É oportuno referi rmo-nos à influ

ência do Vice-Presidente. Declara a Re

corrente (fls. 8) que os jornais revela.m 

a extensão da sua atividade política 

se "explorou o prestígio de seu eleva
do cargo", transcrevendo o se!.;uinte 

trecho de um dos discursos de campa
nha : "Sempre utilizei o prestígiu de 

meu elevado cargo únical}1ente, pa ra 

serVil' Santa Catarina e engrandece
la ". 

Ora, estas palavras. que demonn;

tram o alto espírito público, a vontade 

de servir ao seu Estado, com dedicação 

e sem esmorecimento, são transcri1as 

pela Recorrente como capazes de urili· 
zar o alto cargo de Vice-Presidente ,:,m 

seu próprio benefício político . 

Assistia ao recorrido o direito uf.' 
fazer campanha política, como assistiu 
aos candidatos da Recorrente. 

Quanto à sua "poderosa" influên

cia política, afirma o relator que é de

vida à personalidade do homem de Er,.

ta do e aos serviços prestados ao Brasil 

e. em especial, a Santa Catarina. 

Recentes homenagens da bancada 
da Imprensa e do Senado, por todo~ os 

partidos naquela casa do Congresso, 
traduzem com fidelidade o escrúpulo e 
a dignidade no desempenho do cargo 
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de Presidente do Senado, provocando 
os aplausos de seus amigos e impondo 
respeito aos antagonistas e aos seus 
próprios desafetos. 

Eis um trecho do discurso do Se
nador Ferreira de Sousa, pela União 
Democrática Nacional: 

"O Presidente N ereu Ramos. 
de quem nos afastamos e nos afas · 
tam divergências de ordem partidá· 
ria. conseguiu assumir o seu pôstu 
deixando fora tudo o que as separa
ções partidárias podiam trazer. 
"Envergando, na Presidência dt) 
Senado, a toga do magistrado. do 
homem reto, do homem seguro, re
velou-se conhecedor de sua função, 
técnico das leis que nos regulam, 
capaz de dirigir os trabalhos e de 
dirimir as dúvidas com elevação, 
com segurança e com acerto". 
"Pode V. Exa. - conclui o Sena
dor Ferreira de Sousa, - estar cer
to de que os seus amigos e compa
nheiros do Senado, filiados a UtOl 

partido que lhe é adverso - a 
União Democrática Nacional - re · 
conhecem em V . Exa. um granc'e 
presidente. proclamam ser V os
sa Exa. um grande brasileir0 e só 
almejam que as casas cio Congresso 
Nacional sejam sempre honrada s, 
sempre sabiamente dirigidas com'J 
V. Exa. soube conduzir o Sel".ado 
da República". 

Do discurso do Senador Marcon
des Filho, pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro, destaco êste trecho: 

"Ao atribuir a presidência do 
Senado ao Vice-Presidente da Rt· 
pública, a Constituição quiz: cumo 
asinalam os constitucionali~tas, 

manter no mais alto gráu a igual· 
dade dos Estãdos, concedendo-lhes 
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três votos no julgamento do ple
nário. Foi êsse equilíbrio entre os 
Estados e esta convivência cheia rle 
harmonia que V. Exa. soube nn
pôr, com ilustrada inteligência, ine
gável sabedoria e marcante espí
rito público" . 

O Senador Atilio Vivacqua, pe:o 
Partido Republicano, afirmou: 

" Poucas PFsonalidades, !lO 

nosso cenário político, representm1'. 
como a de V . Exa. formação tão 
completa da vida pública, 60 en
riquecida pela experiência e pe"J 
cultura e tão aprimorada no espí
rito patriótico. Advogado e jurista 
dos mais ilustres, enalteceu ,' 1<1 

classe. N a administração de sua 

província natal projetou daquele 
cenário de atividades e estudos dos 
problemas brasileiros . sua furte 

mentalidade de estadista. El-lo, 
fuais tarde, na liderança de uma 

maioria, que transformou, prati

camente, na liderança da unanimi
dade dos constituintes. Na pre<;i

dência da grande Comissão Cons
titucional, tivemos em Nereu Ra

mos o mentor seguro, lúcido e di· 
llâmico a quem o país deve um do~ 
maiores serviços na sua reorgani

zação constituciol1a~". 

Para o Senador Olavo de Ohve;,a, 

do Partido Social Progressista, ° Se

nhor N ereu Ramos, em todos os po::

tos da sua carreira política, "há se re

velado homem de bem, homem de 

cultura, homem de valor, homem forte 

e, sobretudo, homem de Justiça . 

O Senador Vitorino Freire, pelo 

Partido Social Trabalhista, declara ad
mirar "altas qualidades de homem pú 
blico, a honradez, a altivez e energia" . 
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o Senador Ivo d'Aquino, pelo Par
tido Social Democrático, dirigindo-se 
ao homenageado, declarou que: 

"Desde a mocidade, seu ~spí

rito sempre esteve empenhado em 
lutas que não apenas- o enobrecem, 
mas, sobretudo, proporcionará be
néficos resultados à causa pública . 

Diante dos seus passos !;cm 
sempre estiveram abertas as estra
das fáceis que dependessem ap~nas 

da vontade; na sua vida política 
ingremes ladeiras se altearam, cur
vas alucinantes o surpreenderam . 
Mas- sua tenacidade, a sua int r li
gência, cultura, o espírito de luta, 
o amor às causas que sempre soube 
defender e, acima de tudo, o amor 
ao Brasil. conduziram-no aos pos
tos que no correr da sua vida pú

blica desempenhou com tão alta di
gnidade. Para mim, não é sur
presa a maneira pela qual de$em
penhou o seu mandato na presi
dência do Senado. Auxiliar de V. 
Exa. no govêrno ele Santa Cata
rina, durante oito anos, tive a op'1r
tunidade de conhecer os rumos re
tilíneos do seu pensamento, a im
parcialidade que por vezes, feria 
seu próprio coração e que assim, 
jamais. desmentia a fidelidade com 
que soube servir ao regime, não 
só dentro do nosso querido Estarh 
como no panorama da política na

cional" . 

Comentando as homenagens pres· 
tadas por todos os partidos nacionais 
representados no Senado, um ex-depu
tado e publicista, Joaquim dc Sales, 
diz o seguinte: 

"João Pinheiro costumava di
zer que a beleza do regime demo
crático consiste em que os homens, 

que atingiram os mais altos postos 
da Repúbl ica, estão sempre suj ei· 
tos a recomeçar a sua carreira po
Iítica. 

Não admira, portanto, que o 
Sr. ereu Ramos, depois de ter 
sido tudo em seu E stado; depois 
de ter desempenhado na Consti
tuinte de 1946 as funções de Iider 
da Assembléia Nacional; de acla
mado presidente da Grande Co
missão do projeto da Lei Mlgna 
vigente; dc tcr exercido a Vire
Presidência da República e quase 
escolhido para o posto que afinal 
veio a caber ao Senhor Getúl io 
Vargas. tenha baixado à planície 
para disputar um lugar na Câ
mara eleita a 3 de outubro" . 
Pelas- transcrições fcitas, vcri[ica

se quão improcecIcnates, tanto no as
pecto jurídico como político, são os ar
gumentos da Recorrente. 

Resta examinar o recurso parcial 
apensado a estes autos de recurso con· 
tra a diplomação. 

Trata-se de urna que não foi apu
rada pela Junta, por haver indícios de 
violação e apurada pelo Colendo Tri
bunal Regional, por haver o perito 
nomeado concluido pela i)1existência de 
violação. 

Entende a Recorrente que o Tri
bunal não podia ter ordenado a apura
ção, por inexistir recurso do ato da 
J unta que lhe possibilitasse o conheci
mento da matéria. 

Lembra o Dr. Procurador Gera l, 
que êste Tribu~al Superior, julgando 
o recurso n.o 1 503, do Maranhão. ~o 

qual foi relator o Ministro Sampaio 
Costa, não tomou conhecimento do re
curso, por entender que o Tribunal Re
gional daguele Estado não violou a lei 
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quando ordenou que as urnas não apu
radas pela Junta o fossem por êle llró
prio. Tribunal Regional. 

Ora, não tendo o perito nomeado 
pelo Presidente do Tribunal encontrado 

indícios de violação, bem andou o Tri
bunal Regional apurando a urna, 
eis que lhe cabe na forma do inciso I 

do Art. 196 do Código. resolver as dú
vidas não decididas pelas Juntas. O 
Relator e o Ministro Machado Guima
rães conheciam do recurso e negavam 
provimento, mas a maioria dos ] uizes 

aceitaram a preliminar do não conheci

mento por não haver violação de lei. 

Em face do exposto, o Tribunal 
Superior Eleitoral nega 'provimento ao 
recurso contra a diplomação e não to
ma conhecimento do recurso parcial. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 
1951. - A. Ribeiro da Costa, Presi
dente. - A. Saboia Lima, Relator. 

Fui presente : Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador-Geral. 

ACÕRDAO N.o 254 

RECURSO N.o 1442 - BAHIA 

As mtlidades de votação sàme,,
te poderão ser declaradas qWJ1Ido 
argiiic'as em rllC1!l' so reg1!lar c 

tempestivo . 

É de se dar provimel~to a re
C1!rso q1!ando o ato recorrdo foi 
proferido contra expressa disposi
ção legal. 

Tllteligênc,ia do Art. 128 de C6-
diqo Eleito;al. 

Vistos e examinados estes auto., 
de recurso 11.° 1442, Bahia, Callaviei
ras o 

A União Democratica Nacional re
corre do V . acórdão do T. R. E. 
da ~ Bahia qu,", tomando conheCImen
to da matéria ventilaria nos auto~, 

decidiu anular a votação realiz~.ja na 
32." seção, Santa Rosa, Municípi) de 
Canavieiras, 22-" Zona, no que tange, 
exclusivamente, às eleições municipais, 
sob o fundamento de que ali votar.lil! 

eleitores Ge outros municípios, sem as 
cautelas recomendadas por lei. 

O recurso foi interpos'to dentro 
do prazo legal e alegado como Íl.:nJa
mento o Art. 121, 11. ° rI , da Constitl1i
ção e Art. 167, letras a e b do Código 
Eleitoral. 

Declara a recorrente que 'J Tri
bunal Regional não devia ter tomado 
conhecimento da matéria argüià.i nes
tes autos, porque, tenGo sido conside
rado intempestivo o recurso intf:'rpos
to pela parte, não poderia entrar, 
ex-olficio, no conhecimento do assun
to, exorbitando das hipóteses previstas 
nos Arts. 97, § 2.° e 98, § 2.° do Có
digo Eleitoral e violando o disposto 
no Art. 128 do mesmo Código, segun
do o qual só se toma conhecimentf) de 
nulidade quando invocada em recurso 
regular e tempestivo. 

O Dr, Procurador Geral opina 
favoravelmente ao provimento do re
curso, aceitando a alegação de qu.! a 
matéria estava preclusa, por não ter 
havido recurso da decisão da Junta 
que apurou os votos em separad .). 

O Colendo Tribunal recorrido não 
podia conhecer da ' questão como se 
lhe tivesse sido trazida por meio de 
recurso ex-oflicio, pois tal espécie de 
recurso está circunscrita a casos ta· 
xativos expressos em lei, 

Tôda vez que a lei não estabelecer 
o recurso ex-oflicio, ~s Tribunais 
Eleitorais só podem conhecer das ma-
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térias decididas pelas instâncias in
fer iores por 'meio de recursos inter
postos pelas partes interessadas. 

No caso dos autos. tal recurso fo' 
interposto, mas interflpestivamente, o 
que levou o próprio Tribunal recorri
do a desprezá-lo. 

Não havia, pois, como 'anular a 
\"otação. 

Assim, a decisão recorrida am
pliou os casos de recurso ex-officio, 
àlém dos limites previstos nos Arts. 
97, § 2. 0 e 98, § 2.0 do Código Eleito
ral, não obstante ser princípio em pro
cessualíst ica q'ue 'Os recursos são'; de 
direito es trito, não comportando am
pl iações . 

Na faculdade cie "resoJver as dú
\'idas n~lO decididas", q~e compete ao 
Tribunal Regional, na forme, do Ar
tigo 106, n.o r, do Có:iigo Eleitoral, 
não está implícito o poder de decre
tar hulidacies não argüidas em recurso 
regular e tempestivo, desde que tais 
nulidades se enquadrem entre as pre
vistas 110 Art. 123 do mesmo Código. 

O V. Acórdão recorrido violou o 
Art. 128 (.0 Código Eleitoral decre
tando uma nulidade, sem que fôsse 
argüida 'em recurso regular e tem
pestivo. 

Em face do exposto: 

Resolve o Tribunal Superior Elei
toral conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento por unanimidade de votos 
para validar a votação da seção anula
da. 

Sala rias Sessões do Tribunal Su
perior. Eleitoral. 
, ,Rio de J ;illei~o, 30 'de Janeiro de 

1'951 , . - A,:" M, . Ribeiro da Costa, 
Presidente. ~ S. 'Sa,bQ'ia Li1t14, Rela .. -, .,., ~ 

tor, 

Fui presente: Plí1tio de Freitas 
TmvasSQs, .Pi'ocurador Geral. 

ACÓRDÃO N.o 255 

RECURSO N,o 1 481 

ALAGOAS 

Compete aOs ' Tribunais Reyi;) 
nais, ex-vi do Art, 152, do ç ódigo 

Eleitoral, conhece1'l!m .os reCUl'SOS 
de decisões das Juntas Eleitorais. 
Tem quq,lidade pa,ra 1'ecorrer o d<!
legado de partido credenciado pe
rante o Juizo Eleitoral. 

Vistos e relatado!i os autos, dêles 
consta que o() Parti'do Social Traba
lhista recorre da decisão de fls, 25 que 
deixou de conl~ccer ., do , recurso, inter
posto pelo mesm~ P~rtido, da decisãe 
da 9,a Junta EleitoraL 

Ó aresto impugnado. para decidi r 

cO,mo o fez: ftmdou-se .em não ser o 

signatário do recurso c(.elegado do Par

tido credenciado perante a'. Junta Elei

toral, e, apenas" junte;> - !lO Juizo Elei

toral de Palmeira dos Indios. 

Oficiando a fls, 35, concluiu o 
eminente Dr. Procurador-Geral. 

", O recurso era de ser conhe
cido pelo Co lendo Tribunal Re
gional , por infração dos Arts, 152 
e 168 do Código. 

Conforme se vê da certidão ele 
fls, 30, o delegado do , partido re

corr-ente encontra-se devidamente 
credenciado para agir perante a 
Junta Apu~ador!l, eis que o do

cumento que , lhe çava essa quali
dade encontrava-se __ em cartório, no 

proceSSÇl de registro dos candidatos 
•• ' , ~. 1 • • •. 

de seu partido". " 

Resolve o Tribunal : Superior Elei
total, nbs .tel'tnos da parecer do Doutor 
Procurador ' Geral, conhecer do recurso 
e· \lI ê!e· dlti; provimilntõ, i'a ' fim de serem 
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os autos devolvidos ao Tribunal Regio
Ilal para julgar o mérito. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior E leitoral - Rio de Janeiro, 1 

de fevereiro de 1951. - A.M. Ribeiro 
da Costa, Presidente. - Plinio PinheI
ro G1IitnarãeSL Relator - A. Saboia 
Lima, vencido porque conhecia do re
curso e julgava desde logo o mérito, 
sem devolver os autos ao Regional. 

Fui presente: PUnia de Freitas 
T ro'i'OSSOS, Procurador-Geral . 

ACóRDAO N.o 256 

H.Jo:CURSO N.o 1336 - MINAS 
GERAIS 

I\r(Jisll'O de candúi.atos a c(Vgos 

IIllmicipais. - Recursos. Não se 
conhece de reCltrso cuja decisão 
foi I'roferida sem contrariar áis
j>osieJa legal, fiem ocorreu a hi
pótese de divergência de interpre
tação de decisões dos TT. RR. 

Vistos estes autos de recurso nú
l1lero 1 336, de Minas Gerais,Araguari. 

O C.T.R.E., de Minas Gerais, 
pelo \ -, Acórdão a pág. 142, negou 

pl'o\'imento ao recurso da U. D. N . de
cidindo que pode o diretório do par
tido deliberar validamente, desde que 

presente esteja número de membros 
artos a formar maioria. Basta que 

ê-;tc , ou até mesmo o presidente e se

cretário autentiquem a cópia ou certi
dão da ata, para que se tenha por váli
do o deliberado, salvo prova evidente em 
contrário ao que nela se acha escrito. 

A U. D. N ., por seu delegado, re
correu desta decisão invocando o Art. 
121 ll,o I e II da Constituição Fede
ral, combinado CO'm o Art. 167, le
tras a e b, do Código Eleitoral, dando 
como lei ofendida o Art. 3.° da Re-
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solução n.o 3515. Declara a recorren

te flue deve ser provido o recurso 

para ser negado registro rios candi

datos do Partido Social Democrático 

aos cargos municipais de Araguari, 

uma vez que o pedido não obedeceu às 

exigências da Resolução n,o 3515, pois 

somente 7 dos 14 membros do diretório 

municipal assinaram a autorização 

para o registro . 

O Dr. Procurador Geral opina que 

a expressão: maioria de seltS cumpo

lI/mtes, usada na Resolução, quer re
ferir-se à composição do órgão, isto 

é, ao número de membros que o for
mam. 

Na assentada de julgamento, o re

lator e o Ministro Machado Guima

rães conheciam do recurso e nega

ram provimento. 

A maioria dos JUizes, preliminar
mente, não conheceram do recurso, 
por entederem que a decisão recor 
ri ria não foi proferida contra expres· 
sa disposição de lei, nem ocorre di
vergência de interpretação por outro 
tribunal eleitoral , porquanto a Reso
lução n,o 3515 admite a interpretação 
dada pelo T . R, E, de Minas Gerais. 

Em face do exposto: 

Resolve o Tribunal Superior Elei
toraL preliminarmente, e por maioria, 

não conhecer do recurso. 

,Sala das Sessões do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 
1951. - A , M. R ibeiro da Costa, Pre
sidente. - A. Saboia Lima, Relator, 
vencido na preliminar. 

Fui presente: Plíllio de Freitas 
T"avassos, Procurador Geral. 
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ACÓRDÃO N.o 262 Assembléia Legislativa, dar pos;e .. n 
Governador e ao Vice-Governador . 

Mandado de Segurança 11.° ~9 

SERGIPE 

o Tribullal Superior Eleitoral 
sJ col~hece, origillàriamente, de 
pedido de mandado de seglwança 
rll! matboja eleitoral, contra atos 
do Presidente da República, dos 
JV!úlistros de Estado e doas Tribll
l/ais Regionais. 

N estes autos n.o 59, de Sergipe, o. 
Desembargador João Dantas Martins 
dos Reis, Presidente do Tribunal de 

Justiça, requer mandado de segu
rança para continuar no exercício do 
cargo de Governac.or, em face do dis
posto no Art. 47, § l.0, da Constitui
ção Estadual, pois que o Tribunal 
Regional Eleitoral pretende empossar. 
no dia 15 do corrente, o Vice-Gover
nador, Sr. Edelzio Vieira de Meio, 
antes de apuradas as eleições suple
mentares. 

o requerente alega que a Consti
tuição e a legis lação ordinária, fede
rais, não conferem aos Tribunais R.e
gionais competência para dar posse 
a candidatos eleitos, sustentando ainda 
que não pode prevalecer a disposição 

do Art. 51 da Constituição Estadual, 
que dá ao Tribunal Regional Elei
toral competência para, na hlta da 

Pretende, pois, o requerente dis
cutir a validade do mencionado :\rt . 51 
da Constituição de 16 de julho de 1947. 
em face da Constituição e da legi sla
ção fec.erais. 

Essa discussão não cdmpreellde, 
entretanto, matéria eleitoral. mas te:» 
objeto posterior à - expedição do GI
ploma, consistindo e'I1l resolver a ques
tão sôbre que órgão do Poder J udi
ciá rio podia ser escolhido pela C"lb
tituição estadual para dar posse a(l 

Govemador e ao Vice-Governador, 11(1 

caso de não se achar reun ida a As
sembléia Legislativa. O pedid,) en

vol\'(\ assim, questão alheia i nl'lté
ria que, nos têrmos do Art . 12, L. o 
Tribunal Superior poderia considcl ar. 

Contra, o voto do SI". 1\1 ini ,tro 
Saboia Lima, 

Acordam os Juízes d" Tribunal 
Supcriol- Eleitoral, pelo exposto, IÚO 

conhec~r do requerimento. 

Sala das Sessões do Tribuaal Su
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, em 16 de fC\'c:'('iro 
de 1951. - A. M . Ribeiro da Costa, 
Presidente. -
rães, Relator. 

vencido. 

Hahlte1lJGltn 
A_ Saboia 

GlIinlU

J.'ima, 

Fui presente: P línio jc rrellas 
Travassos, Procurador Ge'ral. 

---*---
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"Manual de Direito Constitucional" Alcides Rosa 1951 

É sempre um fato auspICIOSO para uma, demócracia O apareci
m ento de um comentário da Lei Magna, pelo qual a mesma se rege . 

E se isto vale para qualquer país democrático muito mais va
lerá para o nosso, incipiente ainda e apenas iniciado nos primeiros 
}lG2S0S democráticos, saído como foi, de um período govemamen
tctl por muitos tido, senão como anticonstitucional, ao mpl10S como 
Gconstitucional. 

Desta vez, quem m:aba de prestar êste serviço à democracia 
.brasileira é o dr. Alcides Rosa, advogado ilustre e diretor-fundador 
do Colégio Santa Rosa, nesta capital. 

Não nos deu êle um tratado de Direito Constitucional, pois, no 
frontespício de seu livro, Jemos: Manual de Direito Constitucional. 

Título modesto, sem dúvida, para uma obra de real valor, e de 
méritos invulgares, se a localizarmos nos limites que lhe prefixou o 
próprio A. 

É eminentemente útiL como taL aos que deseiam penetrar os 
caminhos sem tortuosidades do Direito Constitucional. 

Nele encontrarão ensinamentos sólidos os que se preparam 
nas nossas Faculdades de Direito e os que se vêem a braços com 
crlgum concurso para investidura em cargo público. 

Mas, se o livro do sr. Alcides Rosa mais se destina a discí
pulos que a mestres , não pode'mos colocar em dúvida que, o que 
'nele se contém, são ensinamentos magistralmente tratados, são con
ceitos e pensamentos como só os podem ter c: c;ra:1:.!~= >~ :;:~~ . c -:J ~ 
e m .mátéria constitucional. 

Prefere o autor, no desenvolver de seu trabalho, seguir o mé· 
iodo usado pelos grandes constitucionalistas francêses George Liet 
Veaux, Maurice Duverger, Maurice Hauriou e Marcel Prélot. 

Não comenta artigo por artigo da Constituição. Aflora-Ihe os 
~Iontos principais, sintetiza-lhe os assuntos capitais e enfoca-os sob 
as luzes poderosas de sua exegese penetrante e esclarecida. 

São pontos altos de seu comentário os que se reÍerem acs ~o
deres federais e ao funcionalismo público. 
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Prova de concisão e clareza é, por exemplo, o tópico em que 
se refere à aposentadoria, e suas várias modalidades . 

Rápidos dizeres, poucas pinceladas, mas visão nítida da mo
tÉoria, enquadrada num estilo também claro e transparente. 

Em meio à argúcia de seus conceitos, notam-se-lhe, de quando 
em vez, clareiras em que o leitor deixa de respirar o pesado da 
interpretação exegética para sorver as brisas do humorismo e, diria 
quasi, da sátira. Temos um exemplo disto na página em que o A. 
tece comentários sôbre as acumulações remuneradas. 

Salientando que a Constituição abre exceções para cargo,; de 
natureza semelhante e de horários compatíveis, tem as seguintes 
palavras: 

"O sofisma vai triunfar na interpretação: correlaç.:ío de maté
ria do cargo no magistério com o cargo de caráter técnico e cientí· 
fico. Quanto à outra parte - compatibilidade de horário - se 
àificuldades se apresentarem, serão elas vencidas galharda::1Ente 
pelo pistolão". 

Pena é que no terso de seu estilo e na correção de sua tnCfua
gem, os brocardos latinos do livro em aprêço se apresentem, bastas 
vêzes, deturpados. Lêem-se aqui e ali, repetidas vêzes, mesmo, 
"Latu sensu" stritu sensu. 

Tais deslises, porém, estamos longe de atribui-los a fatores 
outros que não à inevitável colaboração dos copistas tipográficos. 

:t:ste, em grandes traços o núcleo da obra do sr. Alcides Rosa, 
com que a Editora Aurora nos acaba de brindar . 

Não podemos silenciar sôbre a brilhante introducão, 91:1 que 
o A. demonstrando admirável intuição política e históri"ca, faz desfi
larem diante do leitor as efemérides do Brasil Colônia, do Brasil 
Império e a história constitucional brasileira até a vigência da atual 
Constituição. 

Com o presente volume entra, definitivamente, o A. paTe: o 
número dos que foram e são os grandes perlustradores da~ letr::::3. 
jurídicas no Brasil. 

C. G. 

---*---


