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UM CLARO NA JUSTIÇA ELEITORAL 

No dia 3 de jttlho p1'óximo, em 
obediência ao aTt . 8.0 da L ei n,o 
1 164, de 24-7-50, deixaTá o T1'ibunal 
Superior E leitoral, do qual é presi
dente, o i lust1'e ministro Alva1'0 M 01\
tinho R-ibeü'o da Costa, 

Delcilio Palmeira 
Pelo T1'i bunal Superior E leitontl, 

desde 1945, data da sua organiza.ção, 
sàmente t êm passado juizes que hou
ram e dignifica.m a nossa mag istra
tw'a, quer pela solide.z dfl uma 
cultu?'a juridica aprimor,.ula" ql-~()r 

Ministro RIBEIRO DA COSTA 

o fato, frente ao dispositivo legal, 
que disciplina a permanência de juizes 
nos tribunais eleitorais - dois ano·,; 
obrigató1'ios e dois facultativos -
não deve ()ons t·ituÍ?' acontecimento de 
U?'ande repercussão na vida 7Jolítica 
brasileira, Trata-se, apenas, do te?'
mino de um 'mandato eletivo, Nada 
mais , 

pela integridade de cará'ter e. abso
luta independência que setl'l,p-re SO' k 

beram manter no julgamento de tôdas 
as questões submetidas ao sl" .~ p:-o
nunciamento, 

Entretanto, nesta opm·tn?L1du,de, 
não podemos deixar de la'mer>,ta-f a 
inelutável consequência de mn.a r e
gra constitucional inflexível, 1J01' .fú'r-
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ça da qual se afasta dtL 1', S, E, () 
ministro Ribei7'o da Cost(~, uma daR 
mais cintilantes 7'eSet'Va,s inte1ect,,(~is 
e morais da nação, 

Ab7'e-se, assi1n, um clnj'" na JIIS
tiça E lettO?'al. 

Desde a sua indicação l,elo S,LPTC
mo Tr'ib~mal FedeTal pani, lazer' 
1JaTte da Tribunal SupeTiO?' Eleitoral, 
S, E x , vem pl'estemdo nesta alta 
côrte os mais assinalados sel'viços, 
tanto cm rnaté'l'ia contenciosa, qmm
to na /ll1lção administrativr~, 

Como .7uiz, tomou l)e(1'te salient.- no 
' julgamer.to do proces,)O úe C(LSSaçr/o 

do rcgist'ro do Pa?'tido C'J/?'wnista do 
Brasil e das questões 7'clacionaclas 
com o plei to de 3 de outubr'o de 1950, 
não poucas da maio/' complexida,cle 
e transcendência, impr'ünindo aos de

bates que então se tra'Jnl'c,m o (~aior' 

de uma ol'atóTia pOI' vezes veemeJ1 te, 
vibrante, mas sempl'e con id<lTan(/,o 
antes e acima de tudo a magestrul,' 

da Lei, a pl'ática da Justiça e o \'es
peito ao dil'eito e à liberdade da ho
mem no regime democl'ático , 

O dcse~ssombro com qtte Se7111))'(' 
discutia e manifestava a sua opinião. 
revelava a sincer'idade de umn con
vicção inabalável, sem que, em qt'(ll
quer momento, o seu senso e sabei' 

jurídico fossem obscur'ccidos por pa,i, 
xões subalte?'nas, 

Não se pode pedir' mais a um Jni,;, 

De ascendência, milita;', o mimstl'o 
Alvar'o Moutinho Ribeiro da Costa 
certamente herdou de seu velho 1Jai, 
o saudoso Gener'al de Divisão Alfl'i'do 
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Ribeiro da Costa, a pr'obidade e (~ 

ener'gia qtte notabilizam os grandes 
chefcs das nossas fôrças armada,~, 

Com tais qualidades, não é de 8tt?"-

1J1'eendel' o set~ luminoso tirocíniu 
na ~nagist7'atura bl'asileÍ1'a, ondé, 
bern moço ainda, ascendeu ao mais 
alto posto, ostentando a tog,. 'lne 
conquistou com o brilho da inteli
gência, a beleza do espíTito e a ,"cti
dão do caráte?' , 

Homem modesto por t empeTamen
to, o atual presidente elo T1'ibu;nal 
Superior Eleitoral iniciot~ sua t'ide~ 

pública como simples advogado e 
7))'ofess01' ,1nunicipal, e, a,pós haV('1' 
desempenhado com 1'a1'a eficiência 
outras funções de relévo na magis
tratura, foi pl'omovido (~ Juiz de Di
reito ela 5,a Vara Civel, Pr'omovido 
p01' 'mcrecimento a Deselnb(~rgrtelor 

do Tribunal de Apelação do Disl1ito 
Feder'al em 14 de abr'il de 1942, o P.re
sidente José Linhares foi buscá-lo 
em outubro de 1945 para e:rt'1'Cer Q 

alto ca1'go de Chefe de Polícia do 
Dist1'ito F eder'al, onde p?'estou ines
timáveis ser'viços à cat~a pública e 
de onde saiu par'a integ?'ar o Su
premo Tr'ibunal F eder'al, como 1.I.m 
dos expoentes máximos da culttG1'(~ 

jurídica brasileira, 

Com o afastamento comlJUi.lcí"io dQ 
minist1'o RibeÍ1'o d(~ Costa, solr'e o 
Tr'ibunal Superiol' Eleitoral a ausên
cia de urn gl'ande Juiz , um Juiz em 
tôda a acepção da palavr'a - emi
nente pela sua erudição, pellt irttc'i
r'eza, da sua conduta, pela impavidez 
do seu patr'iotis?no, 

---:f.---
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