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DECRETO N^ 5160, DE 8 DE MARÇO DE 1904 

Approva a consolidação das leis federaes sobre a organização municipal 
do Dístricto Federal. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil usando da autorização contida 
no art. 6̂  do capitulo V da Lei n̂  939, de 29 de dezembro de 1902, e de accordo com a Lei n̂  
1101, de 19 de novembro de 1903, e os Decretos Legislativos n̂ * 1151 e 1152,de5e 7 de janei
ro último, resolve approvar a consolidação que a este acompanha, das leis federaes sobre a orga-
nisação municipal do Districto Federal, assignada pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores; devendo a mesma consolidação vigorar como lei orgânica do dito Districto. 

Rio de Janeiro, 8 de março de 1904, 162 da Republica. - FRANCISCO DE PAULA RO
DRIGUES ALVES-J.J.Seabra. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS FEDERAES SOBRE A ORGANISAÇAO MUNICIPAL DO 
DISTRICTO FEDERAL, A QUE SE REFERE O DECRETO n̂  5160, DESTA DATA 

CAPITULO I 

Do Território e sua Administração 

Art. P O Districto Federal, comprehendendo o território do antigo Município Neutro, tem 
por sede a cidade do Rio de Janeiro e continua constituído em municípios. 

A gerência dos seus negócios será encarregada a um Conselho delibaativo e a um Prefeito. 

CAPITULOU 

. Do Poder Legislativo 

Art. 2- As funcções legislativas são exercidas pelo Conselho deliberativo. 
Art. 32 O Conselho Municipal do Districto Federal compor-se-ha de dez intendentes, um 

dos quaes o presidirá, por eleição de seus pares. 
Art. Ar Não poderão servir conjuntamente no Conselho Municipal: 
\- Os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, sogro e genro, tio e sobrinho; 
2- Os sócios da mesma fírma commercial. 
Paragrapho único. Si a eleição designar cidadãos nestas condições, tomará assento o mais 

velho, considerando-se nulla a eleição do outro ou dos outros. 
Art. 52 E de dous annos improrogaveis a duração do mandato legislativo municipal, que 

terminará a 15 de novembro do segundo anno, qualquer que seja a época da eleição. 
Art. 62 No caso de morte, renuncia, escusa, ou mudança de domicilio para fora do Distric

to Federal de algum membro do Conselho Municipal, proceder-se-ha á eleição para preenchi
mento da vaga. 



§ 1- Em qualquo" dos casos mencionados, o presidente do Conselho é obrigado, sob pena 
de respons'ábilidade criminal, a mandar proceder a nova eleição, dentro do prazo de 60 dias, fa
zendo as devidas communicações. 

§ Tr Deixando o presidente do Conselho de cumprir esse dever legal, o Ministro do Inte
rior designará o dia da eleição. 

ArL 7- Os Intendentes Municipaes perceberão o subsidio de 40$ diários, durante as sessõ
es ordinárias. 

ArL 8- O Conselho Municipal reunir-se-ha duas vezes por anno, em sessões ordinárias, 
uma de 2 de abril a 31 de maio e a outra de 1 de setembro a 31 de outubro, ambas improroga-
veis. 

Paragnçho único. Podaá, comtudo, ser convocado extraordinariamente o Conselho pelo 
Prefeito Municipal, ou pelo presidente do dito Conselho, precedendo, neste caso, requerimento 
escripto e fundamentado, ao menos, de seis de seus membros. Nestas reuniões só deliberará so
bre o assunpto que tiver motivado a convocação. 

Art 9̂  Os membros do Conselho Municipal eleitos se reunirão, no edifício respectivo, 20 
dias depois da eleição, para iniciarem as sessões preparatórias, elegendo um presidente intoino. 

Paragrjçho único. A sessão de posse e abertura dos trabalhos effectuar-se-ha logo que es
tejam reconhecidos dous t«'ços, ao menos, dos Intendentes eleitos, sendo dada a posse pelo an-
Xsxvòx Conselho, ou, na sua falta, pelo Prefeito. 

ArL 10. As sessões do Conselho Municipal ser^ publicas e só poderão effectuar-se quan
do se achar presente mais da metade dos seus membros. 

Paragnçho único. No primeiro dia de sessão o Conselho, reunido sob a presidência do 
mais velho de seus membros, elegerá a mesa para dirigir os trabalhos e rq)resentar a corporação. 

ArL 11. As delib^ações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, salvo quando 
se tratar de impostos e despezas, que só poderão ser approvados por maioria absoluta dos mem
bros que coiiq)oem o Conselho, e, ao menos, em três discussões. 

ArL 12. Ao Conselho Municipal incumbe: 
§ 1- VCTificar os poderes de seus membros; 
§ 2- Organizar o regimento de suas sessões; 
§ 3- Organizar sua secretaria e nomear os respectivos empregados; 
§ 4^ Regular as condições de nomeação, suspensão, {q>osentadoria e outras dos em n̂-ega-

dos de todas as repartições municipaes; 
§ Ŝ  Organizar, annualmente, o orçamento do município, decretando as despezas e mar

cando as taxas necessárias para os serviços municipaes, obsovado o disposto no art. 28 deste 
decreto: 

§ 6̂  Decretar todos os impostos que não forem da privativa competência da União; 
§ 7- Contrahir empréstimos sobre o credito do município, detominando as condições do 

seu levantamento, o tempo, modo e meio do pagamento; sendo que nenhum en^restimo muni
cipal poderá realizar-se no estrangeiro, sem autorização do Congresso Nacional. 

A Municipalidade não poda'á fícar a devCT, por qualquo* titulo, quantias que ella não pos
sa pagar em 50 annos, e cujo serviço de juros e amortização annuaes seja supmor á renda de um 
anno proveniente do inq)osto predial; 

§ 8- Regular a administração, arrendamento, foro e aluguel dos bens moveis e immoveis 
municipaes. 

a) O Conselho Mimicipal podo-á vender ou trocar bens immoveis do município, sendo 
feitas as vendas desses immoveis, com excepção dos refoidos no § 11 do arL 27, em hasta pu
blica, previamente annunciada por editaes affixados nos logares do costume e publicados, no 
minimo, por três vezes na inprensa, com antecedência de 30 dias, ao menos; 



b) Não podo^ concorro' para £K:quisição desses bens os funccionarios municcipaes, nem 
os monbros do Conselho que houvoem deliberado sobre a alienação dos mesmos bens; 

§ 9̂  Resolvo- a des^ropriação por utilidade municipal, salvo o disposto no § 10 do arL 27 
deste decreto; 

§ 10. Resolver sobre a conq)ra de immoveis, quando exigidos por utilidade publica, e so
bre a realização de obras cuja necessidade tenha sido reconhecida; 

§ 11. Decretar o Código de Posturas, sendo o processo das infracções regulado pelo De
creto n2 4.769, de 9 de fevo-eiro de 1903; 

§ 12. Estabelecer, para os casos de infracção, penas de multa até 1:000$, prisão até IS 
dias, bon como, cumuladas ou não, as de cassação de licença, fechamento, interdicção, deste-
Ihamento e donolição de prédios, obras e constnicções, apprehensão, destruição dos bens appre-
hendidos e voida delles por conta e risco de seu donos, despejo e sequestro e venda de objectos 
para indemnização de despezas feitas; 

§ 13. Crear depósitos municipaes, onde soão recolhidos os objectos ^prdiendidos em 
virtude de execução de posturas, bem como as quantias que devam ser dqwsitadas pela Munici
palidade ou por toceiros, em virtude de leis municipaes; 

§ 14. Legislar, no Districto Federal, sobre vias férreas, ou qualquo outro systema de via
ção; 

§ 15. Confoir attribuições ao Prefeito sempre que entender conveniente; 
§ 16. Legislar sobre o tombamento e cadastro do territcnio e bens do município; 
§ 17. Estatuir sobre as condições relativas á hasta publica; 
§ 18. Providenciar solve a guarda e conservação dos bens municipaes; 
§ 19. Estabelecer e regular o soviço da assistência publica. 
É licito aos particulares crear e manto estabelimentos de philantfarq)ia, apenas sujeitos á 

inspecção ofGcial no que se refoir á moralidade, hygiene e estatística; 
§ 20. Estabeleço e regular a inslrucção primaria, profissional e artística; estabeleço, cus

tear e subvencionar qualquo instituto de educação e intnicção que as necessidades do municipio 
reclamem 

a) O ensino que o municipio ministrar, ou para o qual contribuir com subvenção ou de 
qualquo outro modo, soá leigo on todos os seus gráos; 

b) E livre aos particulares abrir e rego escolas de qualquo gráo ou natureza, sujeitas á 
inspecção official unicamente no que concerne á moralidade, hygiene e estatística; 

§ 21. Crear bibliotfiecas municipaes e regular o respectivo serviço; 
§ 22. Regular o soviço de hygiene municipal; 
§ 23. Crear e regular todos os soviços referentes a casas de banhos e lavandoias, feiras, 

mercados, theatros, espetaculos públicos, extincção de incêndios, viação urbana e fabricas de 
qualquo natureza; 

§ 24. Provo sobre a instituição e administração dos cemitérios e sobre o soviço funoario, 
sendo-lhe, porân, vedado conferir monopólio ou privilegio; 

§ 25. Regular o soviço de abastecimento de agua á população, curando dos manaciaes, 
fontes, chafarizes, aqueductos, etc.; 

§ 26. Regular a consovação e rq)lanta das mattas e flwestas, a guarda e conservação de 
parques, jardins, logradouros públicos e monumentos; 

§ 27. Prover sotn-e a consov^o da matta marítima, sobre a navegação nos rios e nas la
goas, sobre a caça e a pesca e sobre o embarque e desembarque de pessoas, bagagens e moca-
dorias nos littra-aes do municipio; ^ 

§ 28. Regulamentar o soviço telephonico e telegraphico de natureza municipal; 
§ 29. Arúmar e desenvolver as industrias do municipio, introduzir novas com auxílios in-



directos, prémios, exposições e outras medidas que tenham o mesmo caracter e tendam para o 
mesmo fim; 

§ 30. Crear e regular montes de socorro e montepios; 
§ 31. Dividir o t^ritorio municipal em distríctos, que não poderão tor menos de dez mil, 

nem mais de quarenta mil habitantes; 
§ 32. Reclamar da União bens que pertençam ao municipio; 
§ 33. Contractar com um ou mais municípios limitrophes a realização de obras e serviços 

de interesse commum; 
§ 34. Representar ao Congresso Nacional e ao Govono Feda'al contra as infracções da 

Constituição federal, bem como contra os abusos e desmandos das autoridades não municipaes e 
em qualquer outro sentido; 

§ 35. Prover sobre o bem ga'al do municipio e velar pela fiel execução das respectivas 
leis. 

Art 13.0 Conselho, em seus regimentos, organizará as suas commissões, distribuindo as 
competências, as obrigações, os deveres e o serviço de cada uma delias. 

Art 14. E prohibido, sob pena de nullidade, a creação de emprego, cargo ou qualquer 
funcção municipal vitalícia. 

§ 1- As leis vigentes sobre vitaliciedade de fimccionarios não se suplicam aos funcciona-
ríos actuaes que não tiverem adquirido esse direito. 

§ Ir Esta disposição não comprehende os professores municipaes, normalistas, effectivos 
e os que tiva'em sido nomeados por concurso, comtanto que tenham, ao menos, cinco aimos de 
serviço. 

Ail IS. Os contractos, para fornecimentos, execução de so^iços municipaes e obras, que 
não forem realizados por administração, sraão sençie feitos por concuirencia publica, quando 
excedam de 2:000$000. 

Art 16. Em nenhuma circumstancia e para nenhum fím poda'á o Conselho conferir suas 
proTogativas a qualquer pessoa, extranha ou não ao municipio. 

Art 17. As decisões do Conselho só obrigarão 10 dias dq)ois de publicadas. 

CAPITULO m 

Do Poder Executivo 

Art 18.0 poder executivo municipal é exCTcido pelo Prefeito. 
Art 19. O Prefeito será nomeado por decreto do Presidente da Rq)ublica, dentre os cidadãos 

brazileiíos de reconhecida comp^ncia, e será conservado no desempenho de suas funcções em-
quanto ban servi. 

CAPITULO VI 

Da Oeição Municipal 

SECÇÃO I 

Do Odtorado Municipal e das IncompatibQidades Oeítoraes 

Art 56. São eleitores municipaes todos os cidadãos brazileiros no gozo de seus direitos ci
vis e políticos e que se tenham alistado ou venham alistar-se na conformidade das disposições 
deste decreto. 

Art 57. Não poderão ser votados para membros do Conselho Municipal: 
\- Os que não forem eleitores municipaes; 
2- As autoridades judiciarias, os commandantes de força naval e de districto militar, os 



commandantes de força policial, o chefe e delegados de policia, os commissarios de higyene e os 
inspectores escolares, que tivocm exercido seus cargos áentio de sds mezes anterí(»es á eleição; 

3^ Os que tivâ'em litigio com a Municipalidade; 
4^ Os empreiteiros de obras municipaes; 
5̂  Os directores, sub-directCH°es, offíciaes-maiores, chefes de secção e quaesquCT outros 

funccionarios que dirijam ou administrem rq)artições feda'aes ou suas dq)endencias, e quaes-
qaet funccionarios municipaes; . 

6̂  Qs engenheiros de obras enprehendidas no município por conta ou em virtude de con
tracto com o Governo municipal ou federal; 

7- Os membros do Conselho Municipal que tiv^em servido no ultimo biennio; 
8- Os ascendentes ou descendentes, directos ou colIata'aes, consanguíneos ou affins do 

Prefeito do Districto, até ao 2- gráo; 
9̂  Os aposentados em cargos municipaes e fedas^s; 
10. Os que estiverem directa ou indirectamente interessados em qualquer contracto ono-o-

so com a Municipalidade, por si ou como fiadores; sendo que esta incompatibilidade não attinge 
os possuid(H-es de acções de sociedades anonymas que tenham contrato com a Municipalidade, 
salvo si fckem gerentes ou fizerem parte da Directoria das mesmas sociedades. 

Paragrapho único. Os membros do Conselho Municipal só pod^ão ser reeleitos dous an-
nos depois de findar o biennio em que tiverem SCTvido. 

Art 58. PCTda°ão o logar de intendentes: 
1- Os que se mudarem do Districto Feda'al; 
2- Os que po-d^em os direitos políticos; 
3^ Os que deixarem de comparecer ás sessões, sem causa justificada, durante 20 dias con

secutivos; 
42 Õs que aceitarem cargos nas Directorias e commissões fiscaes de emprezas ou compa

nhias destinadas á exploração de concessões e favores da Municipalidade. 

SECÇÃO n 

Da Revisão do Alistamoito 

Art. 59. No dia I de agosto de 1904 e, de então em deante, no mesmo dia e de dous em 
dous annos, proceder-se-ha á revisão do alistamento geral dos eleitores municipaes do Districto 
Fedo-al, somente para os seguintes fíns: 

I. De sa'em eliminados os eleitores que houverem fallecido ou mudado de domicillio para 
fora do Districto Federal ou incidido no dispositivo do art 71 da Constituição; : 

n. De serem incluídos no dito alistamento os cidadãos que tiverem adquirido a qualidade 
de eleitores. 

Art* 60. A eliminação do eleitor se realizará somente nos seguinte casos: 
I. De morte, á vista da certidão de óbito; 
n. De mudança do domicilio para fora do Districto Fe(teral, em virtude de requoimento 

do próprio eleitor ou de infcsmação documentada do promotor publico que fiinccionar no alista
mento, precedendo, neste caso, editaes com prazo de 10 dias; 

m. No de perda ou suspensão dos direitos de cidadão brazileiro, mediante requerimento, 
devidamente instruido, do promotor publico. 

Art 61. Para ser alistado eleitor é preciso que o cidadão prove, em requ^mento dirigido á 
Junta de que trata o artigo seguinte: 

I. Que é maior de 21 annos, servindo de prova a certidão de idade ou documento que a 
suppra n(K termos da lei; 



II. Que tem o domicilio de um aimo, ao menos, no Districto Federal sorrindo de prova at-
testado de autoridade judiciaria ou de delegado de policia; 

in. Que sabe ler e escrevo-, servindo de prova o reconhecimento da lettra e firma do re-
qummento por notário publico, ou pela própria Junta no caso do comparecimento pessoal do re-
quo-ente. 

ArL 62. A Junta revisora será coiiq)osta de dous juizes effectivos do Tribunal Civil e Cri
minal, sorteados em sessão 10 dias antes da época estabelecida, de três pretores igualmente ef
fectivos e também sorteados na mesma occasião, e de um dos promotores públicos que for de
signado pelo Ministro da Justiça. 

§ I- No mesmo acto sa°ão s(Hteados outros tantos juizes e pretores, que servirão de sup-
plentes na ordem do sorteio. 

§ 2- Os pretores com assento no Tribunal Civil e Criminal entrarão no sorteio de constitui
ção da junta na qualidade de juizes das pretorias, não podendo so* sorteados como juizes int^-
nos do mesmo Tribunal. 

§ 3^ Dos juizes do Tribunal Civil e Criminal sorteados, presidirá a Junta o mais antigo. 
§ 4^ Não havo-á incompatibilidade entre os membros da junta reviswa do alistan^nto. 
§ Ŝ  Para os effeitos e regularidade do alistamento, será a revisão effectuada por pretorias. 
Art 63. No dia estipulado no art 59 será iniciada a revisão do alistamento dos eleitores, 

precedendo editaes de convocação com 10 dias de prazo, e assignados pelo presidente do Tribu
nal Civil e Criminal. 

§ 1- A Junta fimccionará, no edifício do Conselho Municipal, 30 dias consecutivos, conta
dos da data de sua installação, em sessões publicas, que se realizarão, diariamente, das 11 horas 
da manhã ás 3 da tarde. 

§ 2- Não poderá fiinccionar ajunta sem que conq)areça a maioria de seus membros, incor
rendo na multa de 500$ a 1:000$ os que faltarem sem justificação de motivo. A multa será im
posta pelo presidente da Corte de Appellação. 

§ 3- Todas as deliba'ações da junta serão tomadas por maioria de votos dos membros pre
sentes. 

§ 4^ O presidente será substituído pelo outro juiz do Tribunal Civil e Criminal e, na falta 
deste e dos supplentes de ambos, pelo pretor mais antigo dos que conçarecerenL 

§ 5^ No fim de cada sessão lavrar-se-ha uma acta circustanciada, contendo todas as resolu
ções tomadas pela junta. 

§ 6̂  As actas diárias serão lançadas em livros próprios, abotos, numerados, rubricados e 
encerrados pelo presindente da junta e pelo juiz do Tribunal Civil e Criminal que fuccionar.na 
revisão do alistamento. 

§ 7- Os livros e mais objectos necessários ao expediente da revisão do alistamento serão 
fornecidos pela prefeitura do Districto Federal, competindo ao prefeito designar fiinccinarios 
municipaes em numero sufficiente, mediante requisição do presidente da junta, para servirem 
escripturarios nos trabalhos desta. 

Art 64. Nenhum requerimento será recebido sem que delle conste o nome por extenso, a 
idade, a filiação, o estado, a profisão e a Pretória dé residência do requerente. 

§ l- Ao requerente se dará recibo do requraimento com expressa declaração do numoo e 
da natureza dos documentos. 

§ 2- Os requerente recebidos serão impreterivelmente despachados dentro do prazo de 48 
horas. 

§ 3- Os despachos serão assignados pela junta e delles não se negará certidão a qualquo-
cidadão que a requeira. 

ArL 65. Terminados os trabalhos da revisão do alistamento, será este lançado, por ordem 



alphabetíca e por pretorias, em livros regularizados nos termos do art. 63, § 6̂ , e assignados 
pelajunta. ! 

ArL 66. A relação nominal dos novos alistados será publicada no Diário Official e, con
juntamente, a relação dos requerimentos indeferidos. 

Art 67. Terminados deffinitivamente todos os trabalhos da revisão do alistamento, ajunta 
remetterá á Secretria do Tribunal Civil e Criminal os livros, requerimento e mais papeis que 
houverem servido para os referidos trabalhos. 

SECÇÃO ffl 

Dos Recursos 

Art 68. Das decisões da junta de revisão do alistamento hswaá recurso, no effeito de de
volutivo, para a Camará Criminal da Corte de Appellação. 

Art 69. No caso de inclusão indevida do eleitor, o recurso será interposto por qualquer ci
dadão com as qualidades de eleitw municipal, e somente pelo prejudicado no caso de não inclu
são ou exclusão do alistamento. 

§ 12 O prazo para a interposição do recurso será de 10 dias contados da publicação da re
visão do alistamento no Diário Official. 

§ 2- O recurso será interposto por meio de requerimento ao presidente da junta, que o 
mandará incotinente autoar e tomar por termo no próprio requerimento. 

§ 3- Funccionarão nos recursos eleitoraes um ou mais escrivães designados pelo juiz pre
sidente da junta. 

§ 42 No caso improrogavel de 24 horas o recorrente podwá arrazoar o recurso, instruindo-
o com os documentos que entender a bem de seus direitos. 

§ 52 Decorrido esse prazo, com as razões ou sem ellas, o escrivão fará os autos conclusos 
ao juiz presidente da junta, que o mandará incontinente subir á superior instancia. 

§ 6n Apresentados os autos de recurso na secretaria da Corte de Appelação, serão distri
buídos ao juiz a quem competir, e julgados na primeira sessão da Camará Criminal, depois de 
relatados em mesa 

§ 7- Provido o recurso, será devolvido ao juiz presidente da junta, o qual fará contemplar 
no alistamento o eleitor recorrente, a quem expedirá o respectivo titulo, na conformidade das 
dispoções constantes do artigo seguinte. 

SECÇÃO IV 

Dos Títulos de Ekitores 

Art 70. Trinta dias depois de terminado o prazo da revisão do alistamento, serão extrahi-
dos na Secretaria do Tribunal Civil e Criminal, pelos funccionarios que tiverem servido na jun
ta, os titulos dos novos eleitores. 

§ 1- Esses titulos, fornecidos pela Prefeitura Municipal segundo o modelo annexo ao 
presente decreto, serão assignados pelo presidente da junta e pelo promotor publico que 
houver servido na revisão, deverão conter, além da indicação da pretoria, o districto e a sec
ção, o nome, a idade, a fíliação, o estado, e a profissão do eleitor, o numero e a data do alis
tamento. 

§ 22 O presidente da junta convidará por edital os novos eleitores comprehendidos no alis
tamento para irem receber os seus titulos dentro de 40 dias, na Secretaria do Tribunal, desde 11 
horas da manhã até 3 da tarde. 

§ 3- Os titulos serão entregues aos próprios eleitores, que os assignarão á margem, na pre
sença do juiz presidente da junta, e em livro especial passarão recibo com sua assignatura. 



§ 42 Quando for duvidosa a indentidade do cidadão que reclame o titulo, o juiz presidente 
da junta exigirá que o mesmo cidadão presente attestado de Identidde de Pessoa, passado por 
qualquer autoridade judiciaria ou delegado de policia, comtando que a letra e a firma do attesta
do sejam reconhecidas por tabelião. 

§ 52 Os titulos não procurados dentro do prazo .designado para sua entrega ficarão archiva-
dos na Secretaria do Tribunal, afim de serem entregues quando solicitados pelos próprios eleito
res, satisfeita por estes exigência do paraghapo anterior. 

§ 62 No caso de perda do titulo, poderá o eleitOT requerer ao presidente da junta novo titu
lo, á vista da justificação do facto, produzida com citação do promotor público que funcionou na 
junta e a certidão do alistamento. O despacho será proferido no prazo de 48 horas e, si for nega
tivo, delle caberá recurso para o presidente da Camará Criminal da Corte de íçpelação. 

§ 72 No mesmo titulo e no respectivo talão se fará declaração expressa da circumstancia 
de ser segunda via e do motivo pelo qual foi passada. 

§ 82 Do mesmo modo se procederá quando se passar novo titulo, por effeito de verificar-
se erro no primeiro. 

SECÇÃO V 

Das Eleições 

ArL 71. A eleição de Intendentes Municipaes effectuar-se-ha no ultimo domingo do mez 
de outubro do anno em que terminar o mandato do Conselho. 

ArL 72. O trabalho eleitoral prefere a qualque outro serviço publico, sendo considerado 
feriado o dia da eleição municipal. 

Paraghapo único. Os requerimentos e documentos para fins eleitorais são isento de sello, 
custas e direitos. 

SECÇÃO VI 

Do Processo Eleitoral 

Art 73. Em cada uma das circumscripções correspondente ás pretcHias, por secções de 
250 eleitores no máximo e 50 no minimo, havCTá eleição municipal. 

ArL 74. Vinte dias antes do designado para a eleição leunir-se-ha, no edifício do Conselho 
Municipal, uma junta, composta do presindete do Tribunal Civil e Criminal e de dous juizes sor
teados dentre todos os juizes do mesmo Tribunal, a qual dividirá o Districto Federal em secções 
eleitoraes, designando conjuntamente os edifícios públicos onde devam fiinccionar as mesas e 
elegendo para cada uma delias cinco eleitores, dos quaes um expressamente para presidente, e 
os respectivos supplentes, em numero igual. 

§ 12 Essa nomeações e designações serão publicadas por edital, no prazo de 10 dias antes 
da eleição, e communicadas aos mesarios eleitos, ao Conselho Municipal, ou ao Prefeito, si o 
Conselho não estiver reunido. 

§ ^ Os mesarios e supplentes exercerão suas funcções nas eleições municipaes a que se 
proceder dentro do período de dous annos. ' 

ArL 75. Todos os livros necessários á eleição serão abertos numerados, rublicados e en
cerrados pelo presidente do Tribunal Civil e Criminal. 

§ 12 Preenchida essa formalidade, o presidente do Tribunal CivU e Criminal fará remesssa, 
aos presidentes das mesa eleitoraes, dos livros e copias do alistamento, que serão extrahidas pe
los funccionarios municipaes e rubricadas em todas as folhas pelo mesmo presidente. 

§ 22 A remessa dos livros e cópias do alistamento, devidamente encerrados e lacrados, 
será feita por intermédio de officiaes de justiça das Pretorias, os quaes exigirão recibo em dupli-
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cata, um para salvaguarda de sua resposabilidade e outro para ser entregue ao respectivo pretor 
archivado eiii cartono. 

§ 3- Ao Prefeito incumbe fornecer, com a devida antecedência, os livros, umas e mais ob
jectos necessários ao SCTVÍÇO eleitoral. 

§ A- Si não forem recebidos os objectos precisos para o acto, o presidente da mesa eleito
ral providenciará sobre o que faltar, e mandará por um eleitor, que servirá de secretario, lavrar 
os competentes termos de abertura e encerramento nos livros, que serão numerados e rubricados 
pelo mesmo presidente, devendo tudo constar da respectiva acta. 

Art. 76. Os cidadãos que devem constituir as mesas eleitoraes, não podendo comparecer 
por qualquer motivo deverão participar o seu impedimento, até as 3 horas da tarde da véspera da 
eleição, a seus suppientes, sob pena de multa 1:000$ a 2:000$, imposta pelo presidente do Tri
bunal Civil e Criminal. 

ArL 77. Os trabalhos eleitoraes começarão ás 10 horas da manhã, depois de reunida a 
mesa, que deve ser instalada no mesmo dia, ás 9 horas. 

Paraghapo único. O escrivão do pretor, ou cidadão nomeado ad hoc pelo presidente da 
mesa, lavrará logo a acta da instalação no livro que tiver de servir para a eleição. 

Art 78. A votação não será encerrada antes das 2 horas da tarde. A apuração de votos e a 
acta poderão prolongar-se o tempo necessário para conclusão dos trabalhos que não serão inter
rompidos. 

ArL 79. No dia da eleição os membros da mesa eleitoral que faltarem serão substituídos 
pelos suppientes eleitos e na ordem da votação, excluídos aquelles de fiinccionar na eleição a 
que se estiver procedendo. 

Paraghapo único. O presidente será substituído pelo mesario que for eleito pela maio
ria dos membros presentes, e incorrerá na multa de 1:000$ a 2:000$, imposta pelo presiden
te do Tribunal Civil e Criminal, quando faltar sem prévia communicação a qualquer dos 
mesarios. 

Art. 80. Na eleição para Intendente ao Conselho Municipal a Capital Federal cons
tituirá um só districto eleitoral e cada eleitor votará em um só nome, considerado-se 
eleitos os 10 candidatos que obtiverm maioria relativa de votos em todo o Districto Fe
deral. 

§ 12 O voto será escripto ou impresso em qualquer p^el e a cédula fechada de todos os la
dos. 

§ 2- Dq)ois de lançar a cédula na uma, o eleitor assignará o seu nome em um livro para 
esse fim destinado e legalizado nos termos do art. 75. 

É vedada a assignatura por outrem, do nome do eleitor no Uvro de presença, sob pretexto 
de moléstia ou outro qualquer, sendo considerado ausente o eleitor que não puder lançar o seu 
nome. 

§ 32 Nenhum eleitor será admitido a votar sem apresentar seu titulo, nem poderá ser recu
sado o voto do que exhibir o dito titulo, não competindo á mesa entrar no conhecimento da iden
tidade de pessoa do eleitor em qualquer desses casos. 

Si, porém, a mesa reconhecer que é falso o titulo apresentado, ou que pertencera eleitor 
cuja ausência ou falecimento seja notório, ou si houver reclamação de outro eleitor que declare 
pertencer-lhe o titulo, apresentando certidão de seu alistamento, a mesa tomará em separado o 
voto do portador do titulo, e assim também o do reclamante, si exhibir novo titulo expedido nos 
termos da lei, afim de ser examinada a questão em juizo conçetente. Os títulos serão apprehen-
didos. 

§ Ar Todo candidato tem direito á apresentação de um fiscal em cada mesa eleitoral, não 
podendo está, sob motivo algum, recusar a assistência do fiscal. 



ArL 81.0 eleitor só poderá votar na secção em que tiver sido alistado ou naquella de cuja 
mesa fizer parte. 

ArL 82. Quando no dia da elição, até a hora marcada para o começo dos trabalhos, não se 
puder installar a mesa eleitoral, não haverá eleição na secção respectiva. 

Paragrapho único. Deixará também de haver eleição na secção onde, por qualquer outro 
motivo, a ntesma eleição não puder ser feita no dia próprio. 

ArL 83. Os eleitores de uma secção que forem privados do exercício do voto por não se 
ter reunido a mesa eUtoral, poderão votar a descoberto na secção mais próxima. 

ArL 84. E petmittido a qualquer eleitor votar a descoberto, não podendo a mesa recusar o 
voto assim formulado. 

Paragr^ho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída, de
pois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes que comparecerem 

Art. 85. A acta dos trabalhos eleitoraes será escripta pelo secretario da mesa, em seguida á 
da installação, e transcripta em livro especial por tabellião ou pelo escrivão do pretor, ou, na fal
ta deste, por qualquer cidadão, a convite do presidente da mesa. 

ArL 86. A mesa fará extrahir duas cópias dessa acta, bem como das assignaturas pela 
mesa e concertadas por tabellião ou pelo escrivão do pretor. 

Paragrapho único. Uma dessas cópias será remettida ao pretor e outra á secretaria do Go
verno municipal; esta ultima será aconpanhada de cópia authentica da acta da installação da 
mesa eleitoral. 

ArL 87. O livro de assignatura dos eleitores e os das actas eleitoraes serão enviados pelos 
presidentes das mesas á secretaria do Governo municipal, juntamente com as cópias a que se re
fere o par^apho único do artigo anterior. 

ArL 88. E expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edificio em que 
se proceder á eleição, ainda mesmo á requisição da, mesa para manter a ordem. 

SECÇÃO vn 

Da Apuração 

ArL 89. A furacão da eleição municipal será feita, 10 dias depois, pelos pretores reuni
dos em junta, sob a presidência do que para esse fim for eleito pelos seus pares, por maioria re
lativa de votos. 

Paragrapho único. O pretor que não puder comparecer aos trabalhos da apuração fará a 
devida communicação ao presidente, remettendo-lhe as respectivas actas. 

Art. 90. A junta de pretores constituída para os trabalhos da apuração, os quaes só 
se realizarão achando-se reunidos mais da metade dos mesmos pretores, não poderá, sob 
qualquer pretexto, adiar ou interromper os ditos trabalhos, que começarão ás 10 horas da 
manhã e se effectuarão em dias consecutivos, sob pena de multa de 500$ a 1:000$, além 
da responsabilidade criminal. A multa será imposta pelo presidente da Corte da Appella-
ção. 

§ 1- Findos os trabalhos da apuração lavrar-se-ha uma acta circumstanciada, que contenha 
os nomes de todos os cidadãos votados, pela ordem numérica da votação, considerando-se elei
tos os 10 mais votados em todo o Districto Federal. 

Essa acta será enviada ao Tribunal Civil e Criminal, onde ficará archivada; delia se extra-
hirá uma cópia para ser remetida á secretaria do Governo municipal. 

§ 22 A cada um dos Intendentes eleitos dirigirá o pretor presidente um officio communi-
cando o resultado da apuração na parte que lhe disser respeito. 
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SECÇÃO vn 

Das NuUidades 

ArL91.Enulla: 
§ 12 A eleição feita em dia differente do designado ou que não o tenha sido pelo poder 

conçetente; 
§ 2-A eleição feita em hora differente da determindada na lei; 
§ 3- A eleição que se effectuar em logar diverso do previamente designado; 
§ 42 A eleição a que se proceder perante mesa organizada de modo contrário ás determina

ções da lei; 
§ 52 A eleição em que forem englobadamente votos que, nos termos da lei, devessem ser 

tomados eni separado; • ' 
§ 6̂  A eleição em, que se recusar receber votos que possam influir sobre o resultado da 

mesma; • 
§ 7- A eleição contra a qual houver prova de fraude que prejudique o seu verdadeiro resul

tado; ' • 
§ 8- A eleição em que recusados os fiscaes legalmente nomeados. • ' 

SECÇÃO DC 

Da Verificação de Poderes 

ArL 9Í2. Ao Conselho Municipal que fcr eleito craiçete a vaificação do poderes de seus membros. 
Paragrapho único. O Conselho Municipal, sempre que, no exercido desta attribuição, an-

nullar uma eleição sob qualquer fundamento, resultando desse acto ficar o candidato diplomado, 
inferior em numero de votos a qualquer outro não diplomado, mandará proceder a nova eleição 
para preencher a vaga ou vagas resultantes das nuUidades, prevalecendo, entretanto, as eleições 
dos outros candidatos. 

SECÇÃO X 

Disposições Penaes 

ArL 93. Além dos definidos no Código Penal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos políticos os factos mencionados nos artigos seguintes: 

ArL 94. Deixar qualquer cidadão, investido das funções do Governo municipal ou chama
do a exercer attríbuições eleitoraes, de cumprir restrictamente os deveres que lhe são impostos e 
nos prazos prescriptos, sem causa justificada: 

Pena: 
Suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. 
ArL 95. Deixar o cidadão, eleito para fazer parte das mesas eleitoraes, de satisfazer ás de

terminações da lei no prazo estabelecido, quer no tocante ao serviço que lhe é exigido, quer no 
diz respeito ás garantias que deve dispensar aos eleitores, sem motivo justificado: 

Pena: 
Suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. 
ArL 96. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de rubricar a cópia da acta da 

eleição tirada pelo fiscal, quando isso lhe for exigido: 
Pena: 
De dous a seis mezes de prisão. 
ArL 97. A fraude, de qualquer natureza, praticada pela mesa eleitoral ou pela Junta apura-

dora, será punida com a seguinte 
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Pena: 
De seis mezes a um anno de prisão 
Paragrapho único. Serão isentos dessa pena os membros da junta apuradora ou da mesa 

eleitoral que contra a fraude protestarem no acto. 
Art. 98.0 cidadão que, em virtude destas disposições, for condemnado á pena de suspen

são dos direitos politicos, não poderá, emquanto durarem os effeitos da pena, votar nem ser vo
tado em qualquer eleição federal ou dos Estados. 

ArL 99. Os crimes aqui defmidos e os de igual natureza do Código Penal serão de acção 
publica, cabendo dar a denuncia aos procuradores da República, perante os juizes seccionaes. 

§ 12 A denuncia por taes crimes podwá igualmente ser dada por cinco eleitores, em uma 
só petição. 

§ 2- A forma do processo de taes crimes será a estabelecida para os crimes de responsabi
lidade dos entregados públicos. 

§ 3^ A pena será graduada, attendendo-se ao valor das circumstancias do delicto. 
ArL 100. Será punido com a pena de seiz mezes a um anno de prisão e suspensão dos di

reitos politicos, por tres a seis annos, o mesario que subtrahir, acrescentar ou alterar cédulas 
eleitoraes, ou ler nome ou nomes diffQ'entes dos que foram escnptos. 

CAPITULO v n 

Disposições Gentes 

ArL 101. Os fuiK:ionaríos municipaes auxiliarão a execução das leis e dos actos de carater 
feda-al, nos termos do arL 60, § 2-, da Constituição. 

Rio de Janeiro, 8 de março de 1904 - / / Seabra 
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LEI N21.269, DE 15 DE NOVEMBRO DE 1904 

Reforma a legislação eleitoral, e dá outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 

Dos Eleitores 

Art. 1- Nas eleições federaes, estadoaes e municipaes somente serão admittidos a votar os 
cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, que se alistarem na forma da presente lei. 

§ l- São cidadãos brazileiros: 
1-, os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo este a serviço de sua 

nação; 
2-, os filhos de pae brazíleiro e os illegitimos de mae brazileira, nascidos em paiz estran

geiro, se estabelecerem domicilio na Republica; 
3-, os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz a serviço da Republica, embora 

nella não venham domiciliar-se; 
4 ,̂ os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam, 

dentro de seis mezes, depois de ter entrado em vigor a Constituição, o animo de conservar a na
cionalidade de origem; 

5-, os estrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil e forem casados com brazilei-
ras, comtanto que resida no Brazil, salvo si manifestarem a intenção de não mudar de nacionali
dade; 

6̂ , os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
§ 2- Os direitos de cidadão brazileiros só se suspendem ou perdem nos casos aqui particu-

larísados: 
1-, suspende-se: 
a) por incapacidade physica ou moral; 
b) por condemnação criminal, efnquanto durarem os seus effeitos; 
2-, perdem-se: 
a) por naturaUsação em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Poder 

Executivo Federal; 
c) por allegação de crença religiosa com o fim de isentar-se de qualquer ónus imposto por 

lei aos cidadãos; 
d) por acceitação de condecorações ou títulos nobiliarchicos estrangeiros. 
Art. 2- Não podem alistar-se eleitores: 
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1-, os mendigos; 
22, os analphabetos; 
3-, as praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares de ensino superior; 
4^ os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou communidades, de 

qualquer denominação, sujeita a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renuncia da 
liberdade individual. 

CAPITULO n 

i Do Alistamento 

Art. y- o alistamento dos eleitores será preparado em cada municipio por uma commissão 
especial. 

Art Ar Publicada esta lei, providenciará o Governo para que as Delegacias fiscaes, nos Es
tados, e a Secretaria do Interior no Districto Federal, remettam aos presidentes das juntas de 
recursos (art. 34) os livros necessários ao serviço do alistamento, sendo quatro para cada 
commissão, os quaes serão immediatamente rubricados pelos mesmos presidentes e por el-
les distribuídos ás commissões de alistamento, começando a distribuição pelos municípios 
mais distantes. 

§ 1- Esses livros servirão: um, para as actas das reuniões das commissões de alistamento; 
outro, para a transcripção do alistamento, logo que a commissão termine os seus trabalhos, e os 
dois últimos para a inscripção do nome, idade, profissão, estado e filiação dos alistados. 

§ 2- Quando, até cinco dias antes do em que deve instalar-se, a commissão de alistamento 
não tiver recebido os referidos livros, requisital-os-á do presidente do governo municipal, que os 
fornecerá por conta da União. 

§ 3n Nesse caso serão os livros rubricados pelos membros da commissão e só servirão si, 
até á véspera do dia designado para o inicio dos trabalhos do alistamento, não forem recebidos 
os que o presidente da junta de recursos deveria remetter. 

§ 42 Na hypothese dos paragraphos antecedentes, a commissão communicará, immedi
atamente, ajunta de recursos a requisição feita ao governo municipal. 

Art. 52 Os collectores ou agentes encarregados da arrecadação das rendas publicas extrahi-
rão dos livros de lançamentos de impostos uma lista dos maiores contribuintes do municipio as
sim classificados: 15 do imposto predial e 15 dos impostos sobre propriedade rural ou de indus
trias e profissões (art 9 )̂; ou a requisitarão dos chefes das repartições competentes, si os Uvros 
já tiveram isido recolhidos. 

§ \- Essas listas serão publicadas pela imprensa, onde a houver, ou por edital affixado á 
porta do edifício das collectorias ou agencias, e ao mesmo tempo remettidas, por cópia, a autori
dade que tiver de presidir a commissão de alistamento, acompanhadas dos necessários esclareci
mentos; obrigados os funccionarios, aos quaes incumbe a remessa das mesmas listas, a presta
rem todas as informações que posteriormente lhes forem solicitadas, inclusive a exhibição dos 
livros de lançamento. 

Os collectores ou agentes que não cumprirem esta disposição ficarão sujeitos á multa de 
200$ a 600$, imposta pelo presidente da commissão do alistamento, além da sancção penal em 
que incorrerem. Soffrerão as mesmas penas, si fornecerem documentos ou certidões falsas, ou 
fizerem lançamentos de modo a inverter a ordem ou classe a que devam pertencer os contribuin
tes. ! 

Incorrerá em igual multa, além da sancção penal, todo aquelle que falsificar ou por qual
quer modo fraudar a lista dos contribuintes, ou os livros de lançamentos e quaisquer documen
tos concernentes. 
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§ 2- Estas listas deverão conter o nome por extenso de cada um dos contribuintes com dis
criminação da somma dos impostos que elles tiverem pago durante o exercício financeiro, defi
nitivamente encerrado. Para o primeiro alistamento servirá o exercido de 1902. 

§ 3- Si houver contribuintes de igual quantia em numero superior ao de que trata este arti
go, os referidos collectores ou agentes os incluirão nas mencionadas listas. 

§ 42 Na organização das listas não serão contemplados os impostos pagos em nome de fir
mas sociaes. 

ArL 6r O contribuinte, cujo o nome não fizer parte da lista organizada pelo collector ou 
agente fiscal, de acordo com esta lei, poderá requerer á autoridade que tiver de presidir a com
missão de alistamento ser na mesma incluído, juntando para prova do seu direito os respectivos 
conhecimentos de pagamento de impostos, ou certidão passada pela repartição con:q)etente. 

Paragrapho único. Essa autoridade decidirá em ultima instancia, ouvindo, salvo impossibi
lidade de tempo, o coUector ou agente fiscal que tiver enviado a lista. 

Art 7- Aos colllectores ou agentes incumbe publicar e remetter as listas de que trata o art. 
5-, 10 dias antes do fixado para a reunião da commissão de alistamento. 

Paragrapho único. Si até ao quinto dia não o tiverem feito, a autoridade a quem competir a 
presidência da commissão de alistamento requisitará, com urgência, dos mesmos funccionarios 
e do governo do Estado, a remessa das mencionadas listas e no dia da reunião da commissão do 
alistamento, si ainda não as tiver recebido, adiará os trabalhos até que lhe sejam presentes as 
mesmas listas, promovendo immediatamente a responsabUidade criminal dos culpados, e dando 
disto conhecimento ao presidente da junta de recursos. 

Art 8̂  Quatro mezes depois da publicação desta lei, o juiz de direito da comarca, ou quem 
suas vezes fizer, convocará, por edital, reproduzido na imprensa, onde a houver, os maiores con
tribuintes do município, conforme as listas recebidas, os membros effectivos do governo muni
cipal e seus immediatos em votos, em numero igual, a se reunirem, no prazo de 10 dias, ás 11 
horas da manhã no edificio do governo municipal, afim de se proceder á organização da com
missão de alistamento. 

§ 1- Nos municípios onde houver mais de um juiz de direito, a convocação e presidência 
da commissão de alistamento competirá ao juiz que fôr designado pelo presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado. 

§ 7r Nos municípios que não forem sede da comarca, fará essa convocação e presidirá a 
commissão de alistamento a autoridade judiciaria estadoal de mais elevada categoria. 

§ 32 Nos municípios em que não houver autoridade judiciaria estadoal, convocará e presi
dirá a commissão de alistamento o ajudante do procurador da Republica 

§ 4̂  No Districto Federal fará a convocação e presidirá a referida commissão o presidente 
do Tribunal Civil e Criminal. 

§ 5- Nos Estados onde houver membros do governo municipal eleitos por todo o municí
pio e outros eleitos por distríctos, a classificação destes e dos immediatos será feita indistincta-
mente entre uns e outros, tendo-se em vista somente o numero de votos que cada um tiver obti
do. 

ArL 92 A commissão de alistamento compor-se-á, na sede da comarca, do juiz de direito 
ou do seu substituto legal em exercício; nos municípios que não forem sede de comarca, da au
toridade judiciaria estadoal de mais elevada categoria, e onde não houver autoridade judiciaria 
estadoal, do ajudante do procurador da Republica, como presidente, só com voto de qualidade; 
dos quatro maiores contribuintes domiciliados no município, que sejam cidadãos brazileiros e 
saibam ler e escrever, sendo dois do imposto predial e dois dos impostos sobre propriedade ru
ral, qualquer que seja a sua denominação, e de três cidadãos eleitos pelos membros effectivos do 
governo municipal e seus immediatos em votos, em numero igual. 
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Nas c^itaes e onde não houver contribuintes de impostos sobre propriedade rural, servi
rão os dois maiores contribuintes do imposto de industrias e profissões (estabelecimentos com-
merciaes) e outros tantos do imposto predial urbano. 

§ l- Reunidos, no dia, logar e hora designados, os cidadãos de que trata este artigo, sob a 
presidência da autoridade judiciaria competente, os membros do governo municipal que compa
recerem e seus immediatos em votos elegerão três membros effectivos e outros tantos supplen-
tes para a commissão de alistamento, votando cada um em dois nomes. Serão declarados mem
bros effectivos os 1-, 3^ e 5̂  mais votados, e supplentes os 2-, 4^ e 6̂ . 

§ 2- Na mesma occasião o presidente apresentará as listas remettidas pelos collectores ou 
agentes fiscaes e proclamará os nomes dos maiores contribuintes que tCTão de servir, quer como 
membros effectivos da commissão, quer como supplentes. 

Aos membros effectivos substituirão os supplentes e a estes os que seguirem na ordem da 
contribuição. 

No caso de igualdade de condições entre os contribuintes. (§ 3? do art. 5^, o presidente 
sorteará, dentre os mesmos, os que terão de servir na mesma commissão. 

Art. 10. Finda a reunião, será lavrada no livro competente a respectiva acta, escripta por 
um dos escrivães do judicial, designado pelo presidente da commissão, e por todos assignada. 

Art. 11. Organizada por essa forma a commissão de alistamento, os nomes dos cidadãos 
escolhidos para compol-a serão immediatamente publicados pela imprensa e, na falta desta, por 
edital affixado á porta do edifício municipal. 

Art. 12. Cinco dias depois começarão as commissões de alistamento os seus trabalhos. 
A autoridade que tiver presidido á organização delias mandará tomar publico o dia, logar 

e hora das reuniões, e convidará por officio os respectivos membros. 
Paragrapho único. A falta dessa publicação, porém, não impedirá que na commissão se 

reunam ou procedam ao alistamento de conformidade com esta lei. 
Art 13. As commissões de alistamento reunir-se-ão ás segundas, terças, quintas, sextas-

feiras, das 10 horas da manhã ás três da tarde, durante 60 dias, contados do da instalação; só po
derão funccionar com a presença da maioria de seus membros. 

Nas capitães, as commissões funccionarão durante 90 dias, ás segundas, quartas, sextas e 
sabbados, das 11 horas da manhã as quatro da tarde. 

Nos últimos 10 dias funccionarão diariamente, quer nas capitães, quer nos outros municí
pios podendo, quando fôr preciso, prorogar os trabalhos até ás seis horas da tarde. 

Art 14. O local designado nesta lei para os trabalhos da commissão de alistamento só poderá 
ser mudado, por motivo de força maior devidamente comprovado, feitas as devidas notificações. 

Art 15.0 mesmo escrivão que tiver lavrado a acta de que trata o art 10 fará o lançamento 
das actas dos trabalhos da commissão, conservando sob sua guarda todos os papeis e livros. 

Art 16. Não só as actas, como o alistamento, serão lançados nos livros especiaes de que 
trata o § 12doart.42. 

Art 17. O cidadão que quizer alistar-se apresentará pessoalmente, á commissão, requeri
mento por elle escripto, datado e assignado, reconhecida a firma por tabellião do logar, e do qual 
conste, além do nome, idade, profissão, estado e filiação do alistando, a affirmação de sua residência 
no município por mais de dois mezes, de que sabe \ei e escrever, e de que é maior de 21 annos. 

Art 18. As provas serão dadas: 
§ 1- A de idade, por meio de certidão competente, ou por qualquer documento que prove a 

maioridade civil. 
§ 22 A de saber ler e escrever, escrevendo o alistando, perante a commissão e no acto de 

qjresentar o seu requerimento em livro especial, seu nome, estado, filiação, idade, profissão e 
residência. 
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§ 3- A de residência, por attestado de qualquer autoridade judiciaria ou policial do respec
tivo município, e, no caso de recusa, por declaração de três cidadãos commerciantes ou proprie
tários residentes no município. 

Para que se considere o cidadão domiciliado no município é necessário que nelle resida, 
pelo menos, durante os dois mezes immediatamente anteriores ao dia do alistamento. 

Art. 19. A commissão não poderá, sob pretexto algum, recusar o cidadão alistavel, resi
dente no município, que se apresentar como representante de qualquer agremiação politica, re
querendo ser admittido como físcal dos trabalhos. 

ArL 20. As petições ou documentos niio poderão ser restituídos aos alístandos. Ser-lhes-
ão, porém, dadas quaesqu^ certidões que requererem. 

ArL 21.0 escrivão que funccionar perante a commissão dará recibo dos documentos que 
lhe forem entregues, quando a parte o exigir. 

Art. 22. A commissão não poderá alistar por iniciativa própria, por indicação de autori
dade ou mediante procuração ainda mesmo que o alistando tenha notoriamente as qualidades 
de eleitor. 

ArL 23. Em cada requerimento de alistamento não podem figurar mais de um cidadão. 
ArL 24. As actas dos trabalhos da commissão serão lançadas no Uvro próprio, e nellas se 

fará menção não só da falta do comparecimento de qualquer de seus membros e das correspon
dentes substituições, como também da inclusão e não inclusão dos eleitores, das delib^ações to
madas sobre cada caso, com a declaração dos votos divergentes, e dos protestos e reclamações 
que forem apresentados pelos interessados, ou pelos fiscaes. 

ArL 25. No ultimo dia do prazo do alistamento a acta concluirá pela declaração do encer
ramento dos trabalhos. 

§ l- Em seguida, conferido o alistamento com os documentos que lhe serviram de base, 
será lançado no livro proprio, assignado pela commissão e authenticado pelo escrivão que tiver 
servido perante a mesma commissão, lavrando-se a acta final, na qual se mencionarão o numero 
total e os nomes dos cidadãos incluídos e os dos não incluídos. Essa acta será, conno as paiciaes, 
assignadas pela commissão e pelos fiscaes. 

§ 2- Delia fará a commissão tirar uma cópia, que, dentro de oito dias, contados do encerra
mento dos trabalhos, será publicada por edital, reproduzido na imprensa, onde fôr possível, e no 
qual convidará os interessados a apresentar os seus recursos ajunta competente, dentro do prazo 
de 15 dias. 

§ 3- A publicação será repetida cinco vezes, em dias alternados, quando fôr feita pela 
imprensa, ou seguidamente até á terminação do prazo, si fôr simplesmente por affíxação de 
edital. 

ArL 26. Terminando o alistamento, a mesma commissão que o tiver organizado fará a di
visão do município em secções, e, numeradas estas, serão logo designados os edifícios em que 
se terá de proceder ás eleições. 

§ 1- A divisão do município em secções obedecerá ao numero de eleitores alistados, não 
podendo nenhuma delias exceder de 250 eleitores, nem conter menos de 150 eleitores. 

Em nenhum município haverá menos de duas secções eleítoraes, qualquer que seja o nu
mero de eleitores. 

§ 2- Os edifícios em que tiverem de fiinccionar as mesas eleítoraes não poderão, sob pena 
de nullidade do processo, ser situados fora do perímetro da sede do município, ou de cada uma 
das suas subdivisões judiciarias creadas pelas Constituições estadoaes. 

§ 3- Serão designados para o processo eleitoral os edifícios públicos e, só na falta destes, 
poderão ser escolhidos os edifícios partuculares, ficando estes equiparados áquelles para todo os 
effeitos de direito. 
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§ 42 A designação dos edifícios, uma vez feita, não poderá ser alterada durante a legislatu
ra, salvo ò caso de força maior, conçrovada por vistoria, devendo então a nova designação ante
ceder de 15 dias, pelo menos, ao da eleição. 

ArL 27. A autoridade que houver presidido ao alistamento remetterá aos três supplentes 
do substituto do juiz seccional a lista dos membros effectivos e supplentes da commissão de 
alistamento, para a convocação de que trata o arL 62, bem assim cópia da acta ou actas referen
tes á divisão do municipio em secções e á designação dos edifícios em que se terá de proceder 
ás eleições, para a organização das respectivas mesas. 

Paragrapho único. Qualquer cidadão poderá requerer certidões dessas listas e actas, não 
lhe podendo ser recusadas sob pretexto algum. 

Art 28. Os presidentes das comissões de alistamento farão extrahir, com antecedência, có
pias authénticas do alistamento, por secções, segundo as divisões feitas, e as remetterão de for
ma a serem entregues, na véspera do dia designado para a eleição, aos presidentes das mesas 
eleitoraes, que darão recibo da entrega. 

Art, 29. Qualquer eleitor poderá requisitar do escrivão cópia do alistamento da respectiva 
secção, e o dito serventuário satisfará immediatamente a requisição, podendo cobrar por esse 
trabalho emolumentos na razão de metade do que estiver estabelecido no regimento de custas 
para as certidões em geral. 

ArL 30. Os presidentes das commissões de alistamento são responsáveis pelos livros de alista
mento e actas, assim como pelas substituições ou alterações dos nomes dos cidadãos nelles alistados. 

CAPITULO ni 

Dos Recursos 

Art 31. Haverá na capital dos Estados uma junta para conhecer dos recursos. 
ArL 32. Os recursos serão interpostos: 
a) lio caso de alistamento indevido, por qualquer cidadão do municipio; 
b) no de não inclusão no alistamento, somente pelo próprio prejudicado. 
Paragrapho único. O recurso de alistamento indevido só poderá referir-se a um cidadão, 

não fícando prejudicado pela interposição de outro sobre o mesmo individuo. 
ArL33. Esses recursos não terão effeito suspensivo e serão apresentados ao presidente da 

commissão recorrida, o qual dará recibo, e os informará no prazo de 10 dias, contados da data 
do recebimento delles, depois do que os restituirá aos recorrentes, si o exigirem, ou enviará ao 
presidente da junta de recursos, pelo Correio e sob registro, devendo constar, expressamente, 
não só do respectivo envolucro, de conhecimento do Correio, a declaração do recurso eleitoral e, 
na hypothese da letra a do artigo anterior, por quem interposto ou a favor de quem. 

§ 1- Si o presidente da commissão de alistamento recusar receber qualquer recurso, ou não 
o restituir á parte, que o exigir, ou não o encaminhar dentro de respectivo prazo, incorrerá na 
multa de 500$, além da responsabilidade criminal, e poderão os interesssados renovar os recur
sos perante ajunta respectiva. 

§ 2r Nas mesmas penas incorrerá o recorrente, no caso de allegações falsas, bem assim o 
agente do Correio que fízer desapparecer os p^eis do recurso, ou demorar a sua remessa. 

ArL 34. A junta de recursos se compara do juiz seccional, como presidente, do seu substi
tuto, e do procurador geral do Estado, ou do Districto Federal na Capital da Republica, onde 
funccionarão o juiz seccional mais antigo e seu substituto. 

I. As junta reunir-se-á na cq)ital dos Estados e no Districto Federal, no edifício do gover
no municipal, 30 dias depois do prazo fixado na 1-parte do arL 13, em que deverá ser encerrado 
o alistamento, e trabalhará o tempo necessário para a decisão de todos os recursos. 
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II. Ao juiz seccional cumpre fazer todas as communicações ou requisições, dar as necessá
rias providencias para a composição e installação da junta, annunciando, com antecedência, o 
dia e a hora em que a mesma junta deverá celebrar suas reuniões ordinárias, assim como as ex
traordinárias que fôr preciso convocar. 

§ 1- No dia acima designado, reunida a junta, o presidente fará organizar uma relação, por 
municipios, dos recursos recebidos, e dará começo aos trabalhos. A matéria de cada um dos re
cursos será esposta pelo presidente, ou pelo membro da junta que elle designar, e esta, por maio
ria de votos e sem adiamento por mais de 24 horas, proferirá sua decisão: pena de responsabili
dade criminal contra o culpado na demora da decisão do recurso. 

§ ^ Os recursos que forem recebidos depois de installada a junta serão igualmente rela
cionados e terão a mesma marcha. 

§ 3- Ajunta dará preferencia aos recursos dos municipios mais distantes. 
§ 42 Decidido ojecurso, o presidente fará immediatamente as necessárias communicações 

aos presidentes das commissões de alistamento, e publicará pela imprensa as decisões da junta, 
para conhecimento dos interessados. 

§ 5- Negado provimento ao recurso, serão entregues á parte que o requerer, mediante reci
bo, os documentos com que o tiver instruido. 

Art. 35. Recebidas pelos presidentes das commissões do alistamento as communicações 
de que trata o § 4^ do artigo antecendente, farão elles immediatamente proceda ás devidas cor-
reções, em termo especial, no livro em que foi lançado e alistamento, dando disto também scien-
cia aos interesados, por edital, que será reproduzido na imprensa, onde a houver. 

Paragrapho único. Feitas as correções, extrahir-se-ão três cópias do alistamento, as quaes, 
devidamente authenticadas, serão remetidas: uma á Secretaria da Camará dos Deputados, outra 
á Secretaria do Senado, e a terceira ao Juiz Seccional nos Estados, ou ao Ministro do Interior no 
Ditricto Federal. 

Art 36. Dentro de 30 dias após a publicação do alistamento, na forma do art. 25, § 2-, é 
permitido a qualquer cidadão recorrer de todo o alistamento para a junta de recursos, por inob
servância dos preceitos legaes relativos á organização das communicações respectivas. Esse re
curso não terá effeito suspensivo e será interposto perante o presidente da commissão de alista
mento, que dará recibo da entrega, mencionando a data do recebimento, e o encaminhará no pra
zo de 10 dias, devidamente informado, ajunta de recursos, pela forma estabelecida no art. 33, e 
sob as penas especificadas no § 1- do citado artigo, verificados os casos ahi previstos. 

ArL 37. Da decisão da junta, annullando ou não o alistamento, haverá para o Supremo Tri
bunal Federal recurso voluntário, que deverá ser interposto dentro do prazo de 15 dias, contados 
da publicação da mesma sentença. 

Art. 38. Servirá de secretario da junta de recursos um dos escrivães do juizo seccional, fi
cando sob sua guarda todos os papeis e documentos aos mesmos. 

CAPITULO rv 

Da Revisão do Alistamento 

Art. 39. O alistamento procedido de acordo com esta lei é permanente. 
Art. 40. No dia 10 de janeiro de cada anno reunir-se-ão as commissões de alistamento, ob

servadas as formalidades prescriptas no capitulo n desta lei, afim de procederem á revisão do 
alistamento somente para os seguintes fins: 

I, eleminar os eleitores que houverem falleciddo, mediante certidão de óbito de autoridade 
competente; os que houverem mudado de residência para fora do município, sendo a requeri
mento do próprio eleitor, ou em face de documento qiie prove ter elle acceitado emprego ou 
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exercer, em outro município, funcção que determine obrigatoriamente a sua residência ahi, e os 
que houverem perdido a capacidade civil, ou a politica,nos termos do art. 71 da Constituição; 

II, alistar os cidadãos que requererem e provarem, na forma estabelecida por esta lei, 
achar-se em condições de ser alistados. 

Art 41. Na revisão dos alistamentos, as respectivas commissões serão presididas pela au
toridade de que trata o art. 9- e compor-se-ão de quatro contribuintes da receita publica, sendo 
dois do imposto predial, sorteados dentre os quinze maiores contribuintes da classe, e dois dos 
impostos sobre propriedades ruraes, ou na falta destes, dos de industrias e profissões (art 9-, ul
tima parte), igualmente sorteados dentre os quinze maiores contribuintes da respectiva classe, e 
de três cidadãos eleitos, por voto uninominal, pelos membros do governo municipal e seus im-
mediatos em votos, em numero igual. 

§ l- As listas de taes contribuintes serão extrahidas dos livips de lançamento dos referidos 
impostos pagos no ultimo exercício financeiro definitivamente encerrado, observadas as forma
lidades prescriptas para o primeiro alistamento. 

§ 2- Essas commissões funccionarão durante 30 dias, ás segundas, quintas e sabbados, do 
meio dia ás três horas da tarde. 

Art. 42. Terminada a revisão do alistamento, os eleitores nelle incluídos serão pelo presi
dente da commissão distribuídos pelas secções do respectivo município, podendo, nesse caso, 
ser excedido o numero de 250 eleitores, até que, finda a legislatura, se proceda a nova divisão da 
secções. , 

Art'43. Quinze dias antes do fixado para a installação dos trabalhos da revisão, a autori
dade judiciaria a quem competir a presidência das commissões acima designadas fará publicar 
edital, que será reproduzido pela imprensa, onde a houver, annunciando que se vae proceder á 
revisão do alistamento. 

Paragrapho único. Quando a referida autoridade até oito dias antes não tiver publicado 
aquelle edital, qualquer dos membros da commissão de alistamento deverá fazel-o; podendo, en
tretanto, os cidadãos que nas condições legaes apresentar-se perante a commissão desde o dia 
marcado para o inicio dos trabalhos. 

Art. 44. Da revisão do alistamento feita pelas commissões respectivas, haverá recurso para 
a respectiva junta, cabendo intental-o: 

I, no caso de alistamento indevido, a qualquer eleitor; 
II, no de não alistamento, ao prejudicado; 
m, no de eliminação, ao eliminado; 
rv, no de não eliminação, a qualquer eleitor do município. 
Paragrapho único. Este recurso só terá effeito suspensivo no caso do n̂  IH. 
Art 45. Os livros necessários aos trabalhos de revisão do alistamento serão fornecidos, 

como os de alistamento, pela junta de recursos; com a necessária antecendencia, ella os requisi
tará ás Delegacias fiscaes, nos Estados, e á Secretaria do Interior, no Districto Federal, e os re-
metterá, devidamente rubricados, nos presidentes das commissões de alistamento. 

Art. 46. Terminados os trabalhos, a commissão fará lançar no livro próprio o alistamen
to e, depois de decididos os recursos, feitas no mesmo livro as devidas alterações, extrahir-se-
ão tres cópias, que conferidas e concertadas, serão enviados ás Secretarias da Camará dos De
putados e dos Senadores e ao Juizo seccional, nos Estados, ou ao Ministro do Interior, no Dis
tricto Federal. 

Art. 47. Trinta dias depois de ultimados os trabalhos da revisão do alistamento, ajunta de 
recursos se reunirá para conhecer dos recursos, que deverão ser interpostos pela forma prescrip-
ta no c^itulo III. 
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CAPITULO V 
Dos Títulos dos Eleitores 

ArL 48. Os titulos deverão conter, além do anno do alistamento, a.indicação do município, 
o nome, profissão, estado, filiação, idade e numero de ordem do eleitor no alistamento geral do 
município. 

ArL 49. Os livros de talões, impressos e carimbados de accordo com o modelo que fôr 
adeq)tado em regulamento, serão fornecidos ás juntas de recursos, com máxima brevidade e me
diante recibo dos presidentes, nos Estados pelas delegacias fiscaes e no Districto Federal pela 
Secretaria do Interior. 

§ l- Recebidos os livros de talões, os presidentes das juntas rubricarão, sem demora, todos 
os titulos, podendo usar da rubrica de chancella. Em seguida os remetterão, independentemente 
de requisição aos presidentes das commissões de alistamento, pelo Correio e sob registro, incor
rendo em responsabilidade si deixarem de fazel-o em tempo. 

§ 22 A remessa será feita na ordem da distancia dos municípios. 
§ 3- Os presidentes das commissões de alistamento declararão no verso do recibo do Cor

reio o numero de livros e a data em que estes lhes forem entregues. 
ArL 50. Não sendo recebidos em tempo pelos presidentes das commissões de alistamento 

os livros de talões, elles os reclamarão pelo telegrapho, onde o houver, ou mediante registro 
postal, ajunta de recursos, e na mesma occasião e do mesmo modo representarão ao Ministro do 
Interior, para que providencie. Si até quinze dias antes do fixado para a eleição, a falta não tiver 
sido sanada, o presidente da commissão de alistamento poderá, a partir dessa data, expedir titu
los provisórios, impressos ou manuscriptos. 

Esses titulos servirão exclusivamente para a eleição a que se tivCT de proceder, e, retidos pelas 
mesas eleitoraes, serão remettidos ao poder voificador, juntamente com as authenticas da eleição. 

ArL 51. No dia seguinte ao do recebimento dos livros de talões, o presidente da commis
são de alistamento fará publicar edital, que será reproduzido na imprensa, onde a houver, convi
dando os eleitores a virem receber os seus titulos. 

§ 1- durante 30 dias, o mesmo presidente permanecerá no edifício do governo municipal, do 
meio-dia ás três horas da tarde, para attender aos eleitores que pessoalmente vierem solicitar os seus 
titulos. Os titulos lhe serão entregues depois de assignados pelo presidente e pelo próprio eleitor, 
passando este recibo em Uvro especial, fornecido nos Estados pelas Delegacias fiscaes e no Districto 
Federal pela Secretaria do Interior. É permidida a entrega do titulo mediante procuração, feita e 
assignada pelo eleitor a quem pertencer, reconhecidas a lettra e firma por tabellião do logar. 

§ 2- Mesmo depois de decorrido aquelle prazo, a entrega do titulo em caso algum poderá 
ser recusada ou demorada, sob pena de responsabilidade criminal. 

ArL 52. Somente por meio de requerimento escripto, assignado e pessoalmente entregue 
pelo próprio eleitor ao presidente da commissão, ser-lhe-á expedido segundo titulo, no caso de 
erro ou extravio do primeiro. Este título terá a declaração de segunda via. 

Paragrapho único. O titulo errado será archivado. 
ArL 53. O uso de um titulo falso ou alheio será punido com a multa de 500$ a 1:000$, 

além da sancção penal em que incorrer o delinquente. 

CAPITULO VI 

Das Eleições 

ArL 54. A eleição ordinária para os cargos de Deputados e Senadores se fará em toda a 
Republica, no dia 30 de janeiro, fmda a anterior legislatura, mediante suffragio directo dos elei
tores alistados na conformidade desta lei. 
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ArL 55. A eleição de Senador será feita por Estado votando o eleitor em só nome para 
substituir o Senador cujo mandato houver terminado. 

Paragrapho único. Si houver mais de uma vaga a preencher na mesma occasião, votará o 
eleitor em cédula separada para cada uma delias. 

ArL56. A eleição ordinária para Presidente e Vice-Presidente da Republica será feita no 
dia 1 de março do ultimo anno do período presidencial, por suffragio directo da Nação e maioria 
absoluta de votos, votando o eleitor em dois nomes, escriptos em cédulas distinctas, sendo uma 
para Presidente e outro para Vice-Presidente. 

Paragríçho único. No caso de vaga da Presidência ou Vice-Presidencia, não havendo de
corrido dois annos do período presidencial, a eleição para preenchimento da vaga se effetuará 
dentro em três mezes depois de aberta. 

ArL 57. A eleição será por escrutínio secreto, mas é permitido ao eleitor votar a descoboto. 
Paragr^ho único. O voto descoberto será dado q)resentado o eleitor duas cédulas, que as-

signará perante a mesa eleitoral, uma das quaes será depositada na uma e outra ficará em seu po
der, depois de datadas e rubrícadas ambas pelos mesaríos. 

ArL 58. Para a eleição de Deputados, os Estados da União serão divididos em distríctos 
eleitoraes de cinco Deputados, equiparando-se aos Estados para tal fim o Distrícto Federal. 

Nessa divisão se attenderá á população dos Estados e do Distrícto Federal, de modo que 
cada distrícto tenha, quanto possível, população igual, respeitando-se a contiguidade do terríto-
río e integridade dos municípios. 

§ 1- Os Estados que derem sete Deputados ou menos, constituirão um só districto eleitoral. 
§ 2- Quando o numero de Deputados não fôr perfeitamente divisível por cinco, para a for

mação dos dístrictos, juntar-se-á a fracção, quando de um, ao Distrícto da capital do Estado e 
sendo de dois, ao primeiro e ao segundo distríctos, cada um dos quaes elegerá seis Deputados. 

§ 32 Cada eleitor votará em três nomes nos Estados cuja representação constar apenas de 
quatro Deputados; em quatro nomes nos distríctos de cinco; em cinco nos de seis; e em seis nos 
distríctos de sete Deputados. 

ArL 59. Na eleição geral da Camará, ou quando o numero de vagas a preencher no distríc
to fôr de ou mais Deputados, o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles em 
um só candidato, escrevendo o nome do mesmo candidato tantas vezes quantos forem os votos 
que lhe quizer dar. 

§ 1- No caso do eleitor escrever em uma cédula um nome único, só um voto será contado 
ao nome escrípto. 

§ 2- Si a cédula contiver maior numero de votos do que aquelles de que o eleitor pôde dis
por, serão apurados somente, na ordem da collocação, os noihes precedentemente escríptos, até 
se completar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 

CAPITULO vn 

Do Processo Eleitoral 

ArL 60. A eleição se fará por secções de município (art. 26), perante mesas encarregadas 
do recebimento das cédulas e mais trabalhos do processo eleitoral. 

ArL 61. As mesas serão organizadas por uma junta composta do 1̂  supplente do substituto 
do juiz seccional, como presidente, sem voto, do ajudante do procurador da Republica, também 
sem voto, dos membros effectivos da commissão de alistamento e dos seus respectivos supplen-
tes. 

§ 1- No Distrícto Federal fiinccionará o 1- procurador seccional e na capital dos Estados o 
procurador da Republica. 
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§ 2- o 12 supplente do substituto do juiz seccional será substituído, em suas faltas e impe
dimentos, pelos outros supplentes.na respectiva ordem. 

§ 3- Funccinará como secretario da junta o ajundante do procurador seccional, o qual la
vrará as actas em livro próprio, que ficará sob sua guarda. 

Art. 62. No dia 20 de dezembro do ultimo anno de cada legislatura, o l- supplente do 
substituto do juiz seccional convidará, por officio e por edital, os membros da junta de que trata 
o artigo anterior a se reunirem, no dia 30 do mesmo mez, no edifício do governo municipal, ao 
meio-dia, para a organização das mesas eleitoraes. 

§ 1° Si o 1- supplente do substituto do juiz seccional até ao dia 25 de dezembro não tiver 
convocado a referida junta, será feita a convocação pelos seus substitutos, pelo ajudante do pro
curador seccional ou por qualquer dos membros da junta. 

§ 2r Em todo caso, ajunta reunir-se á no dia fixado para organização das mesas, e, na falta 
do 1- suplente do substituto do juiz seccional e des seus immediatos, elegCTá, á pluralidade, vo
tos, o presidente de entre os seus membros. 

§ 3- A junta funccionará no dia, logar e hora designados, com os membros que compare
cerem, não sendo permitida a substituição dos que faltarem, houverem fallecido ou mudado de 
residência. 

Art 63. Cada mesa compor-se-á de cinco membros effectivos, havendo igual numero de 
supplente, que terão de substituir áquelles em suas faltas segundo a ordem da colocação. 

Paragr^ho único. Essas mesas serão constituídas pela forma prescripta nos artigos se
guintes. 

Art. 64. Reumida a junta no dia , logar e hora designados no art. 62, é permittido a cada 
grupo de 30 eleitores ou mais, da mesma secção eleitoral, apresentar nomes para mesarios da 
seçcão a que perencerem. 

§ 1- Essa apresentação será feita por officio dirigido á junta e assignado por 30 eleitores, 
pelo menos, reconhecidas as firmas por tabellião publico, e instruído com certidões que provem 
serem eleitores da respectiva secção, não podendo a apresentação recair em cidadão que não 
seja eleitor no município, nem conter cada officio mais de uma apresentação. 

O tabellião que se recusar a reconhecer as firmas para o disposto neste artigo incorrerá em 
multa de 500$, além da responsabUidade criminal, podendo, em caso de duvida, fazer o reco
nhecimento pelo confronto das firmas do officio com as do livro em que os eleitores assignaram 
por ocasião do alistamento. 

§ 22 Nenhum eleitor poderá, sob pena de falsidade, assignar mais de um officio, e, si o fi
zer, não será o seu nome contemplado em nenhum desses officios. 

§ 3- As presentações feitas de acordo com as prescripções deste artigo não poderão ser 
recusadas. 

Art. 65. Si os officios de apresentação forem em numero superior ao de mesarios, serão 
preferidos para membros effectivos os cidadãos apresentados por maior numero de eleitores, e 
para suplentes os que se lhe seguirem. 

ParagrEçho único. No caso de igualdade do numero de assignaturas da apresentação, deci
dirá a sorte entre effectivos e supplentes. 

Art. 66. Ás duas horas da tarde do mesmo dia 30 de dezembro, a junta procederá á íçura-
ção dos officios apresentados para cada secção do município. Em seguida elegerá os mesarios 
ou supplentes que faltarem, ou toda a mesa, si nenhum officio tiver sido apresentado, votando 
cada membro da junta em dois nomes escolhidos, dentre os leitores da respectiva secção, con
forme o alistamento feito, qualquer que seja o numero de mesarios ou supplentes a eleger. 

§ l- No primeiro caso, completarão as mesas, quer como membros effectivos, quer como 
supplentes, os cidadãos mais votados na ordem da collocação, decidindo a sorte si houver empate. 
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§ 2̂  No caso de ser a eleição para toda a mesa, considerar-se-ão membros effectivos os 1-, 
3-, 5° 72 e 92 mais votados e supplentes os 2-, 4=, 62, 8° e líF, decidindo igualmente a sorte si 
houver empate. 

ArL 67. Lavrada a respectiva acta em livro creado pela junta, quando não fornecido pelas 
Delegacias fiscais nos Estados, e pela Secretaria do Interior no Distrito Federal, o presidente da 
junta mandará, sob pena de responsabilidade, publicar incontinenti, pela imprensa, onde a hou
ver, ou por edital afixado no logar con^entente, os nomes dos mesarios e supplentes escolhidos. 

Desses nomes serão dadas, immediatamente, certidões aos cidadãos que as requererem, 
não podendo ser recusadas, sob pena também de responsabilidade. 

§ l- Os officios que tiverem sido apresentados para organização das mesas, devidamente 
rubricados pelos membros da junta, serão archivados e delles rennettidas cópias ao poder verifi
cador. 

§ 2- Da acta da reunião da junta e organização das mesas serão extrahidas cinco cópias: 
uma para ser publicada por edital, reproduzido na imprensa, onde a houver, e as outras para se
rem remettidas, uma ao presidente da commissão de alistamento, para o fim de que trata o art. 
28, outra ao presidente da junta apuradora do districto, outra ao juiz seccional, e outra á Camará 
dos Deputados ou Senado, conforme a eleição de que se tratar. 

§ 3- A nenhum cidadão será recusada certidão da acta da organização das mesas, sob pena 
de responsabilidade criminal. 

ArL 68. Dentro de três dias após a reunião da junta, o seu presidente, por officios ou cartas 
registradas pelo Correio, communicara a cada um dos mesarios effectivos e supplentes a sua 
eleição e a designação do edificio em que tiver de funccionar a respectiva mesa eleitoral. 

ArL 69. As mesas eleitoraes constituídas por esta forma presidirão a todas as eleições para 
preenchimento de vagas que se abrirem no periodo de cada legislatura. 

ArL 70. Sempre que se tiver de proceder á eleição em virtude desta lei, o 1- supplente do 
substituto do juiz seccional e, na sua falta ou impedimento, o seu immediato, mandará, com an
tecedência de vinte dias, affixar edital, ou publical-o pela imprensa, onde a houver, convidando 
os eleitores a darem os seus votos, declarando o dia, logar e hora da eleição. 

ArL 71. Os livros necessários para eleição serão, com a devida antecedência, fornecidos 
pelas Delegacias fiscaes nos Estados e pela Secretaria do Interior no Districto Federal, aos 1% 
supplentes do substituto do juiz seccional, que, no caso de demora, os requisitarão. Esses livros, 
abertos, nmnerados, rubricados e encerrados pelos mesmos supplentes e, na sua falta ou impedi
mento, pelo seu immediato, serão enviados ás mesas eleitoraes, de modo que a entrega se faça a 
cada uma delias, mediante recibo, na véspera do dia fixado para a eleição, sob pena de responsa
bilidades criminal, além da multa de 500$000. 

Paragrapho único. Não recebendo aos mesas os livros, procederão, não obstante, á eleição 
servindo neste caso, outros livros ou cadernos, rubricados por todos os mesarios. 

ArL 72. No dia anterior a da eleição, reunidos, no edificio designado, ás 10 horas da ma
nhã, os membros da mesa eleitoral, elegerão dentre si, á pluralidade de votos, o seu presidente. 
Este, logo depois de eleito, designará o secretario, o encarregado da chamada dos eleitores, o de 
examinar os titulos respectivos e o de verificar a regularidade dos envolucros das cédulas, e de
clarará installada a mesa, sendo lavrada a respectiva acta em livro especial, dos de qiie trata o ar
tigo antecedente. 

ArL 73. Si na véspera da eleição, até ao meio-dia, não comparecerem mesarios e supplen
tes em numero sufficiente para a installação da mesa, ficará este acto adiado para o próprio dia 
da eleição, uma hora antes da marcada para o começo dos trabalhos. 

Paragrapho único. Si até ás 10 horas do dia da eleição não conçarecerem cinco mesarios, 
effectivos ou supplentes, não haverá eleição. 
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ArL 74. A eleição começará ás 10 horas da manhã, pela chamada dos eleitores, na ordem 
em que estiverem seus nomes na cópia do alistamento. 

§ 1- Na falta desta cópia, os eleitores votarão, por ordem alphabetica, com a simples exhi-
bição de seus títulos, devidamente legalizados. 

Esses titulos, rubricados pelo presidonte da mesa e pelos fiscaes, serão archivados e resti
tuídos aos eleitores depois de definitivamente julgada a eleição. 

§2 -0 recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado por um gradíl, na sala em que 
se reunirem os eleitores, de modo, porém, que lhes seja possível fiscalizar a eleição. 

§3-0 eleitor não poderá ser admittido a votar em prévia exhibíção de seu título, bastando 
que o exhíba para lhe não ser recusado o voto pela mesa. Entretanto, si esta tiver razões funda
das para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o seu voto em separado e reterá o titulo exhí-
bido, enviando-o, com a cédula, á junta q)uradora do distrícto. 

§ 42 Antes de depositar na uma a sua cédula ou cédulas, assígnará o eleitor o livro de pre
sença, de maneira que a cada linha da folha corresponda um só nome, e esta será por elle tam
bém numerada em ordem sucessiva, antes de lançar sua assígnatura. 

De igual modo assígnará o eleitor uma ou duas listas, conforme a eleição de que se trata, 
observando-se o disposto no art. 75. Estas listas serão enviadas uma á Camará dos Deputados e 
a outra ao Senado, com a cópia da acta da eleição. 

§ 5- É vedada a assígnatura, por outrem, do nome do eleitor no livro de presença, sob 
qualquer pretexto, considerando-se como ausente aquelle que não puder fazel-o pessoalmen
te. 

§ 62 Na mesa dos trabalhos estarão os livros de acta e de presença dos eleitores, bem como 
uma uma, fechada á chave, a qual, antes da chamada, será aberta e mostrada pelo presidente ao 
eleitorado, para que verifique estar vasía. 

Art. 75. Encerrada a chamada, o presidente fará lavrar termo de encerramento, em seguida 
á assígnatura do ultimo eleitor, e nesse termo será declarado o numero de eleitores que tiverem 
comparecido e votado e dos que não o houverem feito. O termo de encerramento será datado e 
assignado pelos mesaríos e fiscaes. 

§1 -0 eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de começar a lavrar 
o termo de encerramento no livro de presença, será admittido a votar. 

§ 2- Lavrado o termo de encerramento, far-se-á a apuração pelo modo seguinte: aberta a 
uma pelo presidente contará este as cédulas recebidas, e, depois de annuncíar o numero delias, 
conforme a eleição de que se tratar, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as im-
medíatamente á uma 

A proporção que o presidente proceder á leitura de cada cédula, deverá passal-a aos fis
caes e mesaríos, para a verificação dos nomes por elle lidos em voz alta. 

§ 3- O voto será escripto em cédula collocada em envolucro fechado e sem dístínctivo al
gum, podendo ser impressa e devendo trazer a indicação da eleição de que se tratar. Embora não 
se ache inteiramente fechada alguma cédula será não obstante, apurada. 

A cédula que não tiver rotulo será também apurada, excepto no caso de, na mesma occa-
sião, se proceder á eleição para mais de um cargo e de cada eleitor votar com mais de uma cédula. 

§ Ar- Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alterações por falta, augmen-
to ou suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, de modo que não se possa veri
ficar que se refere visivelmente a individuo determinado. 

§ 5- As cédulas curadas em separado serão rabricadas pela mesa e remettidas á junta 
apuradora do districto. 

§ 62 Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado e substituído por outro ou não; 
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b) quando, procedendo-se a mais de uma eleição conjuntamente, contiverem declaração 
contrária á do rotulo, ou, no caso acima previsto, de não haver indicação no envolucro; 

c) quando se encontrar mais de uma dentro de um mesmo envolucro, quer estejam escrip-
tas em pqjeis separados, quer no próprio envolucro. 

ArL 76. Concluída a votação e depois de lavrado o termo de encerramento no livro de pre
sença, a mesa dará aos candidatos e aos fiscaes, boletim datado e assignado por ella, declarando 
o numero de eleitores que tiverem comparecido e votado e o numero dos que deixarem de com
parecer; e, terminada a apuração dos votos, immediatamente lhes entregará outro boletim, tam
bém datado e assignado, contendo a votação que cada um dos candidatos houver obtido. 

§ 1- Os candidatos e fiscaes passarão recibos de ambos os boletins, no acto da entrega de 
cada um delles, do que se fará menção na acta, bem como si se recusarem a passar os ditos reci
bos. ', 

§ 2- Terminacfa a apuração, o presidente proclamará, em voz alta, o resultado da eleição, 
procedendo á verificação, si alguma reclamação fôr apresentada por mesario, eleitor, fiscal ou 
candidato, e fará lavrar no livro próprio a acta da eleição, a qual será assignada pelos mesarios, 
fiscaes e candidatos. 

§ 3- A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
Art. 77. Poderá ser fiscal o cidadão brazileiro que tenha as condições de elegibilidade, em

bora não esteja alistado eleitor; e, sendo eleitor, ainda que de outro município, mas, do mesmo 
districto eleitoral, o seu voto será apurado na secção em que estiver exercendo o encargo de fis
cal, apresentando o seu titulo. 

ArL 78. A nomeação de fiscal será feita em officio dirigido á mesa eleitoral, datado e as
signado, pelo candidato ou seu procurador independente de reconhecimento de firmas, podendo 
o mesmo officio ser entregue em qualquer estado em que se achar o processo eleitoral. 

§ 1- Ò mesmo direito é conferido aos eleitores, desde que formem um grupo de 10, pelo 
menos. 

§ 22 A mesa, em caso algum poderá recusar os fiscaes. 
Art. 79. Os eleitores em cuja secção houver recusa de fiscal, ou em que não se reunir a 

mesa eleitoral, poderão votar na secção mais próxima, sendo seus votos tomados em separado e 
ficando-lhes retidos os titulos para serem remetidos ajunta aparadora do districto. 

Art. 80. Da acta da eleição constará: 
a) o dia, logar e hora da eleição; 
b) o numero dos eleitores que comparecerem e dos que faltarem; 
c) o numero de cédulas recolhidas e apuradas para cada eleição; 
d) os nomes dos cidadãos votados, com o numero, em extenso, dos votos obtidos; 
e) o numero das cédulas apuradas em separado, com a declaração dos motivos, os nomes 

dos votados nas mesmas cédulas e dos eleitores que assim tiverem votado; 
f) os nomes dos mesarios e fiscaes que se recusarem assignar a acta e os'dos que o fizerem; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo dá eleição. 
Art 81. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcripta em hvros 

de notas de qualquer tabellião ou, na falta deste, de escrivão ad hoc, nomeado e juramentado 
pela mesa, ós quaes darão certidão da mesma acta aos candidatos e fiscaes que a pedirem. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em Uvro especial, aberto, nume
rado, rubricado e encerrado pelo 1- supplente do substituto do juiz seccional, e por este remetti-
do á mesa eleitoral juntamente com os hvros de actas e de presença. 

§ 2- A distribuição dos tabelUães e escrivães incumbe á autoridade judiciaria que tiver 
presidido a commissão de alistamento e será publicada por edital, reproduzido na imprensa, 
onde a houver, com antecedência, pelo menos, de dez dias da eleição. 

27 



§ 3- A transcripção da acta será assignada pelos membros da mesa e pelos fiscaes que o 
quizerem. 

ArL 82. Qualquer eleitor da secção, fiscal ou candidato, poderá offerecer protesto escrip-
tos quanto ao processo eleitoral, passando a mesa recibo ao protestante. Os protestos depois de 
rubricados por ella e de contra-protestados ou não, constarão da acta e serão £q)pensos, em origi
nal, á cópia da mesma acta que fôr remettida á junta apuradora do districto. 

ArL 83. Si a mesa recusar o protesto, poderá este ser lavrado em livro de notas do tabel-
lião, dentro em 24 horas após a eleição. 

Art. 84. A mesa fará extahir, no mesmo dia, quatro cópias da acta da eleição, as quaes, de
pois de assignadas pelos mesarios e concertadas por tabellião ou por escrivão ad hoc, serão en
viadas sob registro postal, no prazo de três dias: uma ao Senado, uma á Camará dos Deputados, 
outra ajunta furadora do districto, e a quarta ao presidente da junta apuradora da csqjital do Es
tado ou do Districto Federal. 

Paragrapho único. Serão dispensadas as cópias para ajunta apuradora da capital dos Esta
dos e para o Senado, si se tratar apenas de eleição para Deputados, e dispensadas as cópias para 
a Camará e junta apuradora dos distríctos quando não se tratar de eleição para Deputados. 

Art. 85. A mesa eleitoral funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de 
acordo com os mesarios, resolver as questões que se apresentarem, regular a policia no recinto 
da assembleia, prender os que commetterem crime, fazer lavrar o respectivo auto, remettendo 
immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade competente. 

Não são permitidas discussões prolongadas entre os eleitores e entre os próprios mesarios. 
Art. 86. E prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que se proceder á 

eleição. 
Art. 87. Não ha incompatibilidade para os membros da commissão de alistamento, junta 

organizadora das mesas, mesa eleitoral ou junta apuradora, entre si. 
ArL 88. Não é nullidade a falta de assignatura de mesarios ou fiscal na acta, desde que se 

declare, mesmo com a nota - em tempo - o motivo por que deixou de fazel-o um ou outro. 
Art. 89. Os livros e mais papeis concernentes á eleição serão remettidos, dentro do prazo 

de cinco dias, pelos presidentes ou secretários das mesas eleitoraes aos í% supplentes do substi
tuto do juiz seccional, que darão recibo da entrega e os manterão sob sua guarda, á disposição 
do Congresso Nacional, até á conclusão da verificação de poderes dos eleitos; depois do que os 
enviarão aos presidentes das commissões de alistamento, que os farão archivar em cartório, até 
serem requisitados para nova eleição. 

CAPITULO Vffl 

Da Apuração 

ArL 90. A apuração geral da eleição do Deputados será feita nas sedes dos respectivos dis-
trictos eleitoraes, e a de Senadores, Presidente e Vice-Presidente da Republica na capital dos Es
tados, pela mesma junta que apurar as eleições do districto da capital. 

Paragrapho único. No Districto Federal todas as eleições serão apuradas por uma só junta. 
ArL 91. Ajunta furadora compor-se-á: 
I. Na sede dos districtos, excepto os da capital dos Estados e do Districto Federal, do 1-

supplente do substituto do juiz seccional, como presidente, só com o voto de qualidade, e dos 
presidentes dos conselhos, camarás ou intendências municipaes da respectiva circunnscripção 
eleitoral, ou dos seus substitutos legaes em exercício. 

Na falta do 1- supplente e de seus immediatos, presidirá a junta o presidente do governo 
municipal da sede do districto. 
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n. Na capital dos Estados, do substituto do juiz seccional, como presidente, também só 
com voto de qualidade, e dos presidente dos conselhos, camarás ou intendências municipaes da 
respectiva circumscripção eleitoral, ou dos seus substitutos legaes em exercido também só com 
voto de qualidade, e dos presidentes dos conselhos, camarás ou intendências municipaes da res
pectiva circumscripção eleitoral, ou dos seus substitutos legaes em exercido. 

Na falta do substituto do juiz seccional, a presidência competirá ao presidente do governo 
municipal da capital. 

ni. No Districto Federal, a junta será presidida pelo juiz de secção que não tiver funccio-
nado na junta de recursos, e compor-se-á dos juizes das pretorias urbanas. 

Na falta do juiz seccional, funccionará o seu respectivo substituto. 
Art. 92. O presidente da junta convocará por offício, com antecedência de 10 dias, os res

pectivos membros, e na mesma occasião annunciará por edital, reproduzido na impresa, onde a 
houver, o dia e a hora em que deverão começar os trabalhos. 

Paragrapho único. Na falta ou inçedimento do presidente e de seus substitutos, servirá o 
membro da junta por esta eleito. 

Art 93. Caso não tenha sido feita a convocação, os cidadãos que, em virtude desta lei, são 
chamados a fazer parte da junta, deverão comparecer no logar designado no § 1- do artigo se
guinte e dar começo aos trabalhos. 

§ 1- A junta só poderá funccionar com a presença pelo menos, de cinco dos seus mem
bros, além do presidente. 

§ 2- Não incorrem em multa, nem em responsabilidade criminal, os que, por causa justa, 
deixarem de comparecer. 

Art. 94. A apuração começará 30 dias depois da eleição. 
§ 12 A junta reunir-se-á no edifício do governo municipal da sede do districto, ás 11 horas 

da manhã, e funccionará, diariamente, durante o tempo necessário para a conclusão de seus tra
balhos. 

§ 2- Servirá como secretario da junta, na capital dos Estados e no Districto Federal, um 
dos escrivães do juizo seccional, e nos demais districtos um dos escrivães do judicial da comar
ca da sede. 

Art 95. As sessões das juntas serão publicas, e é permittido aos candidatos ou aos seus 
procuradores fiscalizar o processo da apuração. 

Art 96. A apuração se fará pelas authenticas recebidas ou pelos boletins e certidões que 
forem apresentados por qualquer eleitor, desde que nenhuma duvida offerecerem. 

Art 97. Considera-se cópia authentica a que estiver devidamente conferida e concertada 
pelo escrivão que fizer a transcripção da acta, e boletim authentico o que tiver as firmas dos me-
sarios reconhecidas por notário publico. 

Art 98. Ajunta limitar-se-á a sommar os votos obtidos pelos candidatos, não podendo en
trar na apreciação de nullidades da eleição ou da inelegibilidade dos cidadãos votados, devendo 
mencionar ás duvidas, que forem encontradas, sobre a organização de qualquer mesa eleitoral, 
fazendo expressa menção dos votos obtidos pelos candidatos. 

Art 99. No caso de duplicata, a junta observará as seguintes disposições: 
I. Preferirá a authentica da eleição realizada no logar previamente designado. 
n. Si ambas as eleições forem feitas no mesmo local, preferirá a que tiver sido realizada 

perante a mesa legalmente nomeada 
ni. Faltando á junta base para verificar as hypotheses previstas nos números anteriores, 

debcará de apurar as duplicatas, mencionando na acta a occurrencia, e as remeterá ao poder ve
rificador. 
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Art. 100. Serão apurados os votos dados ao candidato com o nome com que se houver 
apresentado ou com o que fôr notoriamente conhecido. 

Art. 101. Dos trabalhos da junta lavrar-se-á, diariamente, a acta correspondente, em que se 
mencionará, em resumo, o trabalho feito no dia, designando-se a votação apurada. 

Art. 102. Concluída a apuração, lavrar-se-á a acta geral, contendo todas as occurrencias e 
a votação total, e nella se fará menção das representações, reclamações ou protestos que forem 
apresentados perante a junta, com a declaração dos motivos em que se fundarem. Em segui
da serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem numérica dos votos recebi
dos. 

§ 1- Da acta geral extrahir-se-ão as cópias necessárias, as quaes, depois de assignadas 
pela junta apuradora, serão remettidas: uma a cada uma das Secretarias da Camará dos Deputa
dos e do Senado, outra ao juiz seccional nos Estados ou ao Ministro do Interior no Districto Fe
deral, e uma a cada um dos eleitos, para lhes servir de diploma. 

As cópias, quando impressas, deverão ser concertadas pelos membros da junta e igual
mente por elles assignadas. 

§ 1- Considera-se diploma a cópia authentica da acta geral da apuração, assignada pela 
maioria dos membros da junta que tiverem funccionado. 

No caso de duplicata de apuração, reputar-se-á sinçles contestação a que fôr assignada 
pela minoria da junta. 

Art. 103. Não poderão ter entrada na Secretaria de qualquer das Casas do Congresso li
vros e p^eis eleitoraes não enviados pelo Correio do Estado em que se tiver procedido á elei
ção, salvo exhibindo os portadores ofFicios assignados pela maioria das juntas. 

Art 104. Não se comprehendem na prohibição do artigo antecedente documentos destina
dos a instruir ou fundamentar as contestações que qualquer candidato tiver de apresentar. 

CAPITULO IX 

Da Elegibflidade 

ArL 105. São condições de elegibUidade: 
I. Para o Congresso Nacional: 
1-, estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alistavel como eleitor; 
2-, para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro e para o 

Senado mais de seis annos, e ser maior de 35 annos de idade. 
II. Para Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
1-, ser brazileiro nato; 
2-, estar no exercido dos direitos políticos; 
3-, ser maior de 35 annos. 

CAPITULO X 

Da InelegíbOidade 

Art. 106. A inelegibilidade importa a nullidade dos votos que recaírem sobre as pessoas 
que nella incidam, para o effeito de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo o disposto 
no arL ni. 

Art. 107. São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
§ 1- Em todo o território da Republica: 
I, O Presidente e Vice-Presidente da Republica, os governadores ou presidente e os vice 

governadores ou vice-presidentes dos Estados; 
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II, os Ministros do Presidente da Republica e os diretores de suas Secretarias e do Thesou-
ro Federal; 

ni, os chefes do Estado-Maior do Exercito e do Estado-Maior General da Armada; 
rv, os magistrados federais; 
V, os presidentes ou diretores de banco, companhia ou empreza que goze dos seguintes 

favores do Governo Federal: 
a) garantias de juros ou qualquer subvenção; 
b) privilegio para emissão de notas ao portador, com lastro em ouro, ou não; 
c) isenção ou reducção de impostos ou taxas federaes, constantes de lei ou de contracto; 
d) privilegio de zona ou de navegação; 
e) contractos de tarifas ou concessão de torenos. 
§ 2- Nos respectivos Estados, equiparado a estes o Distrito Federal. 
I, os magistrados estaduaes; 
n, os commandantes de distrícto militar; 
in, os ftinccionarios investidos do commando de forças de terra e mar, de policia ou milí

cia, não comprehendidos os ofFiciaes da Guarda Nacional; 
rv, os funccionarios administrativos federaes e estaduaes demissiveis independente de 

sentença. 
§ 3- Nas circumscripções onde exerçam as suas flincções as autoridades policiaes. 
ArL 108. As causas de inelegibilidade, previstas nos três paragraphos do artigo antecen-

dente, vigoram até três mezes depois de cessada a funcção publica. 
Art. 109. São condições essenciaes para ser Presidente da República ou Vice-Presi-

dente: 
1-, ser brazileiro nato; 
2-, estar na posse e gozo dos direitos políticos; 
3-, ser maior de 35 annos. 
Art. 110. Não podem ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da Republica: 
1-, os parentes consanguíneos e affins nos 1- e 2- gráos do Presidente e Vice-Presíden-

te que se achar em exercício no momento da eleição ou que tenha deixado até seis mezes 
antes; 

2-, Os Ministros de Estado ou os que tiverem sido até seis mezes antes da eleição; 
3-, o Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se á por ultimo anno do período presidencial, para os effeitos 

do presente artigo, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, contando-se até 90 dias 
depois da mesma vaga. 

ArL 111. O immediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhecido aleito, si tiver 
reunido, pelo menos, metade dos votos por este obtidos. No caso contrário, far-se-á nova elei
ção, para a qual se considera prorrogada a inelegibilidade defmida nesta lei. 

CAPITULO XI 

Da IncompatibQidade 

ArL 112. Durante as sessões, o mandato legislativo é incompatível com o exercício de 
qualquer outra funcção publica, considerando-se como renuncia do mandato semelhante exercí
cio depois de reconhecido ou empossado o Deputado ou Senador. 

ArL 113. Não se conçrehende na disposição do artigo anterior o desempenho de missões 
diplomáticas, commissões ou commandos militares, desde que preceda licença da camará a que 
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pertencer o representante da nação, e nos casos de guerra ou aquelles em que a honra e a integri
dade da união se achem empenhadas. 

CAPITULO xn 

Das NuUidades 

ArL 114. As eleições só podem ser annulladas nos casos expressamente previstos neste 
capitulo. 

ArL 115. As infracções da presente lei, ainda que não definidas como causa de nuUidade 
de eleição, sujeitarão, comtudo, os infractores ás penalidades nella estatuídas. 

ArL 116. São nullas as eleições: 
1-, quando feitas perante mesas constituídas por modo diverso do prescripto em lei; 
2-, quando realizadas em dia diverso do legalmente designado; 
3-, quando haja prova de fraude, que altere o resultado da eleição; 
42, quando houver recusa de mesarios ou de fiscaes, apresentados de confr)rmidade com 

esta lei; 
S-, quando se fizer por alistamentos clandestinos ou fraudulentos. 
ArL 117. São anullaveis: 
1-, quando feitas em logar diverso do designado pelo poder competente; 
2-, quando começarem antes da hora marcada. 
ArL 118. A Camará ou o Senado mandará proceder a nova eleição, sempre que, no reco

nhecimento dos seus membros, annuUar, sob qualquer frindamento, mais de metade dos votos 
do candidato diplomado, deduzidos do calculo os votos de duplicatas desprezadas por inpossi-
bilidade de verificação da legitimidade de uma das séries de actas. 

CAPITULO xm 

Das Vagas 

ArL 119. O cidadão que for eleito Deputado ou Senador pôde depois de reconhecido, ren-
nunciar a todo tempo o mandato. 

ArL 120. Aos govemadores, nos respectivos estados, e ao Ministro do interior, no Distric-
to Federal, compete providenciar quanto ao preenchimento das vagas que se derem na repre
sentação nacional, uma vez comprovadas. 

Paragr^ho único. Dar-se-á por comprovada a renuncia de algum representante, quando o 
governador do Estado ou o Ministro do interior delia tiverem conhecimento por communicação 
da Mesa da respectiva camará a que o representante tenha enviado a sua renuncia, e a vaga as
sim aberta será preenchida no prazo máximo de três mezes, contados do recebimento da referida 
communicação. 

CAPITULO XIV 

Das Multas 

ArL 121. Além das multas comminadas nos casos já previstos por esta lei, serão também 
multados: 

§ 1- Pelos presidentes das commissões de alistamento e das mesas eleitoraes: 
I, na quantia de 100$ a 500$, os cidadãos escolhidos para fazo-em parte das referidas co

missões e mesas, si se recusarem a esse serviço ou abandonarem os trabalhos sem causa justifi
cada; 

n, na quantia de 500$ a 1000$, repartidamente, entre os membros das mesmas «Mnmissões 
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e das mesas eleitoraes, si não se reunirem nos prazos e logares marcados nesta lei ou deixarem 
de cumprir ou cumprirem, fora dos prazos e das prescripções nella estabelecidas, os deveres que 
lhes são impostos. 

§ 2- Pelos presidentes das juntas de recifsos: 
I, na quantia de 200$ a 500$, os presidentes das commissões de alistamento que deixarem 

de cumprir ou não cumprirem, no tempo e pelo modo legal, qualquer das obrigações que lhes in
cumbem com relação ás garantias do alistamento; 

U, na mesma quantia e igual previsão do numero antecedente, os membros das juntas de 
recursos. 

§ 32 Pelo Ministro do Intoior, na mesma quantia e nos mesmos casos, os presidentes das 
juntas de recursos. 

§ 42 Pelas autoridades judiciarias com quem servirem, na quantia dè 100$ a 500$, além 
das penas de falsidade: os secretários das commissões ou juntas, tabelliães, escrivães ou pessoas 
legalmente incumbidas de escrever, transcrever ou copiar, livros, papeis ou actas eleitoraes, si 
na escripturação, traslado, cópia ou editaes que fizerem, ou nas certidões que passarem, incorre
rem em falta, transpondo, omitindo, accrescentando ou alterando nomes, qualificativos, indica
ções, datas ou números. 

Art. 122. Os casos de não imposição de multas pelas autoridades competentes, previstos 
nesta lei, serão suppridos por acto próprio ou mediante denuncia de qualquer eleitor: 

I, pelos presidentes das juntas de recursos-quanto aos presidentes das commissões de alis
tamento; 

n, pelo Ministro do Interior- quanto aos presidentes das juntas de recurso e de apuração. 
Art 123. A imposição das multas pelos presidentes das commisões de alistamento, mesas 

eleitoraes e juntas de recursos far-se-á por termo lavrado pelos respectivos secretários e assigna-
do pelos mesmos presidentes, que o remetterão, por officio, ao procurador da República ou aos 
procuradores seccionaes e seus ajudantes, para os devidos effeitos. 

Art 124. Das multas impostas pelos presidentes das commissões de alistamento e mesas 
eleitoraes haverá recurso para os presidentes das juntas de recursos, e das impostas por estes 
para o Ministro do Interior. 

Art. 125. Os recursos serão interpostos dentro do prazo de três dias depois da intima
ção. 

Art 126. Incorrerão na multa de 100$ a 500$, além da responsabilidade criminal, os func-
cionarios que se recusarem a dar as certidões a que são obrigados pela presente lei. 

Art 127. Incorrerá na multa de 200$ a 500$ o 1- supplente do substituto do juiz seccional, 
ou quem suas vezes fizer, que não comparecer no logar, dia e hora designados na lei afim de re
ceber os officios dos eleitCH-es para a organização das mesas eleitoraes, recusar taes ofíicios ou 
deixar de praticar outros actos que lhe incumbem. 

Art 128. O processo para a cobrança das multas será o executivo fiscal, sendo a importân
cia delias recolhida aos cofres federaes. 

CAPITULO XV 

Disposições Penaes 

Art 129. Além dos definidos no Código Penal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos poh'ticos os factos mencionados nos artigos seguintes: 

Art 130. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de rubricar os boletins da elei
ção dados aos fiscaes: 

Pena - de dois a seis mezes de prisão. 
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ArL 131. A fraude, de qualquer natureza, praticada pela mesa eleitoral ou junta furadora, 
será punida com a seguinte: 

Pena - de seis mezes a um anno de prisão. 
§ 1- A falsificação de actas eleitoraes será punida com o dobro da pena estabelecida neste 

artigo. 
§ 2- Serão isentos dessa pena o membro ou membros da junta apuradora ou mesa eleitoral 

que contra a fraude protestarem no acto de ser praticada. 
ArL 132. Deixar o funccionario federal de denunciar, promover ou dar andamento aos ter

mos do processo, por crimes definidos nesta lei: 
Pena - suspensão dos direitos políticos por dois a quatro annos, e perda do emprego, com 

inhabilitação para outro, pelo mesmo tempo. 
Art. 133. O cidadão que usar documento falso para ser incluído no alistamento, ou de titu

lo falso ou alheio para votar: 
Pena - prisão por dois a quatro mezes. 
ArL 134. Deixar o 1- supplente do substituto do juiz seccional, ou quem o substituir, de 

comparecer no logar, dia e hora designados pela lei, afim de receber os ofFicios dos eleitores 
para a organização das mesas eleitoraes, recusar taes officios ou deixar de praticar outros actos 
que lhe incumbem: 

Pena - de dois a seis mezes de prisão. 
ArL 135. Deixar qualquer funccionario de dar as certidões a que é obrigado pela presente 

lei: 
Pena-de um a três meses de prisão. 
Art. 136. Todas as vezes que a Camará ou o Senado, na verificação e reconhecimento dos 

poderes de seus membros, julgar nullos ou não apurar-por vicios e fraudes-documentos ou actas 
eleitoraes, remeterá, por intermédio da respectiva mesa, as mesmas actas e documentos á com
petente autoridade, para que, pelos meios legaes, se tome effectiva a responsabilidade dos que 
para taes fraudes e vicios houverem concorrido. 

Art. 137. Os crimes definidos na presente lei e os de igual natureza do Código Penal serão 
de acção publica, cabendo dar denuncia, nas comarcas das c^itaes dos Estados, aos procurado
res da República perante o juiz seccional, e, nas comarcas, aos ajudantes dos mesmos procura
dores, perante os supplentes e substituto do juiz seccional. 

§ 1- A denuncia por taes crimes poderá ser igualmente dada perante as referidas autorida
des por cinco eleitores, em uma só petição. 

§ 2- O processo correrá perante a justiça federal, e a forma será a estabelecida na legisla
ção vigente para os crimes de responsabilidade dos eiî )regados públicos; competindo origina
riamente ao Supremo Tribunal Federal, quando o culpado for o governador óu Presidente do Es
tado. 

§ 32 As penas serão accrescidas de um terço quando os crimes forem cometidos por func-
cionarios públicos. 

CAPITULO XVI 

Disposições Geraes 

Art. 138. Em cada um dos municípios em que se dividirem os Estados haverá três sup
plentes do substituto do juiz seccional e um ajudante do procurador da Republica. 

Art. 139. O Govemo Federal criará agencias de Correios nas sedes dos municípios que 
ainda não as tiverem, e providenciará, como fôr melhor, autorizada para isso a criação de cargos 
e despezas necessárias, sobre a guarda de papeis, livros e documentos a que esta lei se refere, na 
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Secretaria do Interior, para que esta os faça distribuir com a precisa antecedência pelas Delega
cias fiscaes. 

Art. 140. É considerada constrangimento illegal, salvo o caso de flagrante delicto, a prisão 
ou detenção pessoal de membros das commissões de aUstamento, das mesas eleitoraes, das jun
tas organizadoras das mesas, das de recursos e de apuração, desde que estejam constituídas até 
terminarem os respectivos trabalhos; bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor, desde 
cinco dias antes, até cinco dias depois da eleição. 

Art 141. Depois de ultimado o primeiro alistamento, de accordo com esta lei, serão consi
derados insubsistentes os que tiverem sido anteríomente organizados, e nullos, para todos os ef-
feitos, os títulos delles emanados. 

Art. 142. As vagas que se derem no período da presente legislatura serão preenchidas de 
accordo cOm a legislação ora vigente. 

Art. 143. Para as novas legislaturas, as mesas eleitoraes serão organizadas na forma dos 
arts. 60 e seguintes, pelas commissões que tiverem funccionado na ultima revisão do alistamen
to. 

ArL 144. Fica o Governo autorizado a fazer, por conta da União, todos as deSpezas neces
sárias á execução desta lei, abrindo para isso o credito extraordinário que for preciso. 

ArL 145. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes serão isentos de sellos e de 
quaisquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento de firmas, exceptuadas as certidões de que 
trata o art 29. 

Art. 146. O trabalho eleitoral prefere qualquer outro serviço publico, sendo considerado 
feriado o dia das eleições. 

Art. 147. As Mesas da Camará e do Senado teem competência para se dirigirem aos go
vernadores dos Estados e mais autoridades administrativas e judiciarias, federaes ou estaduaes, 
solicitando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

Art. 148. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto o ci
dadão que votar ou tentar votar com titulo que lhe não pertença, e para apprehender o titulo sus
peito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver la
vrado o auto, que será remetido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

Art. 149. Todos os livros destinados ao serviço eleitoral, de conformidade com o disposto 
na presente lei, serão assignalados com o carimbo das repartições que os expedirem. 

Art 150. O Governo organizará a divisão dos districtos eleitoraes, e a submetterá á appro-
vação do Poder Legislativo no primeiro mez da próxima sessão. 

Paragrapho único. Os districtos serão designados por números ordinaes, e para sede de 
cada um será preferido o logar mais central e importante delle. 

Art 151. Fica o Governo autorizado a expedir as instruções necessárias á execução desta 
lei. 

Art 152. Ficam revogadas as leis ns. 35, de 26 de janeiro de 1892; 153, de 3 de agosto de 
1893; 184, de 23 de setembro de 1893; 380, de 22 de agosto de 1896; 426, de 7 de dezembro de 
1896, e mais disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1904, 16̂  da República. - FRANCISCO DE PAULA 
RODRIGUES ALVES - J. J. Seabra. 
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DECRETO W 5.453, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1905 

Dá î trucções para as eleições federaes, na conformidade da lei n̂  1.269, 
de 15 de novembro de 1904. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve que, na comformidade 
do disposto no art. 151 da lei n̂  1.269, de 15 de novembro de 1904, se observem, nas eleições 
federaes, as instruções que a este acompanham, assignadas pelo Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Rio de Janaiio, 6 de fevCTeiro de 1905, 17= da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 
RODRIGUES ALVES. - / / Seabra. 

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO n̂  5.453, DESTA DATA, PARA AS 
ELEIÇÕES FEDERAES 

CAPITULO I 

Das Eleições 

Art 1- A eleição ordinária para Presidante e Vice-Presidente da Republica se realizara no 
dia 1 de março do ultimo anno do periodo presidencial, por suffagio directo da Nação e maioria 
absoluta de votos. 

Paragr^ho único. No caso de vaga da Presidência ou Vice-Presidencia, não havendo de
corrido dous annos do periodo presidencial, a eleição para preenchimento da vaga se effectuara 
dentro em três mezes depois de aberta 

ArL 2- A eleição ordinária para os cargos de deputado ao Congresso Nacional e renovação 
do tCTço do Senado Federal se effectuara, em toda a Republica, no dia de 30 de janeiro, finda a 
antoior legislatura, mediante suffragio directo dos eleitores alistados na conformidade do decre
to n2 5.391, de 12 de dezembro de 1904. 

§ 1- A eleição de senador se fará por Estado, a que será equiparando o Districto Federal. 
§ 2- Para a eleição de deputados, os Estados e o Districto Federal serão divididos em dis-

trictos eleitoraes, observando o disposto nos arts. 58 e 150 da lei n̂  1.269, de 15 de novembro 
de 1904, e darão 212 deputados, assim distribuídos: 

Amazonas 4 
Pará 7 
Maranhão 7 
Piauhy 4 
Ceará 10 
Rio Grande do Norte 4 
Parahyba 5 
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Pernambuco 17 
Alagoas 6 
Sergipe 4 
Bahia 22 
Espirito Santo 4 
Rio de Janeiro 17 
S. Paulo 22 
Paraná 4 
Santa Catharína 4 
Rio Grande do Sul 16 
Minas Geraes 37 
Goyaz 4 
Matto Grosso 4 
Ditricto Federal 10 

CAPITULO n 

Da Elegibilidade 

Art 3- São condições de elegibilidade: 
I. Para Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
1-, ser brasileiro nato; 
2-, estar no exercicio dos direitos políticos; 
3-, ser maior de 35 annos. 
n. Para o Congresso Nacional: 
1-, esta na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistavel como eleitor; 
2-, para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brasileiro, e para o 

Senado mais de seis annos e ser maior de 35 annos de idade. 

CAPITULO m 

Da Inelegibilidade 

' Art. 42 A inelegibilidade importa a nuUidade dos votos que recahirem sobre as pessoas 
que nella incidam, para o effeito de considerar-se eleito o immediato em votos observando o 
disposto no art. 7̂ . 

Art 5- não podem ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da Republica: 
l-, os parentes consanguíneos e affins nos l-e^r gráos do Presidente e Vice-Presidente 

que se achar em exercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado até seis mezes antes; 
2-, os Ministros de Estados ou que o tiverem sido até seis mezes antes da eleição: 
3-, O Vice-presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entende-se-ha por ultimo anno do período presidencial, para os effeitos 

do presente artigo, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, contando-se até 90 dias 
depois da mesma vaga. 

Art. 6r São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
§ l- Em todo o território da Republica: 
I. o Presidente e Vice-Presidente da Republica, os governadores ou presidentes ou vice-

presidentes dos Estados; 
II, os Ministros do Presidente da Republica e os directores de suas Secretarias e do The-

souro Federal: 
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in, os chefes do Estado-Maior do Exercito e do Estado-Maior General da Armada; 
rv, os magistrados federaes; 
V, os presidentes ou directores de banco, conçanhia ou empreza que goze dos seguintes 

favores do Govemo Federal: 
a) garantia de juros ou qualquer subvenção; 
b) privilegio para emissão de notas ao portador, com lastro em ouro ou não; 
c) isenção ou redução de impostos ou taxas federaes, constantes de lei ou de contracto; 
d) privilegio de zona ou de navegação; 
e) contractos de tarifas ou concessão de terrenos. 
§ 2- Nos respectivos Estados, equiparando a estes o Districto Federal; 
I, os magistrados estadoaes; 
n; os commadantes de districto militar; 
in, os fiinccionarios investidos do commando de forças de terra e mar, de policia ou milí

cia, não comprehendidos os officiaes da Guarda Nacional; 
IV, os funccionarios administrativos federaes e estadoaes demissiveis independentemente 

de sentença. 
§ 3- Nas circumscripções onde exerçam as suas funcções as autoridades policiaes. 
As causas de inelegibilidade, prevista, nos três paragraphos deste artigo, vigoram até três 

meses depois de cessada a funcção publica. 
ArL 72 O immediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhecido eleito, si tiver reu

nido, ao menos, metade dos votos por este obtidos. No caso contrario far-se-ha nova elei-
ção.para a qual se considera prorrogada a inelegibilidade definida neste decreto. 

CAPITULO IV 

Do Processo Eleitoral 

Art 8- A eleição se fará por secção de município, nos termos dos arts. 26 e 44 do decreto 
Vr 5.391 de 12 de dezembro de 1904, perante as mesas encaregadas do recebimento das cédulas 
e mais trabalhos do processo eleitoral. 

Art 92 As mesa eleitoraes serão organizadas, nos diversos municípios, por uma junta 
composta do 1- supplente do substituto do Juiz seccional, como presidente sem voto, do ajudan-
tedo procurador da Republica, também sem voto, dos membros effectivos da commissão de alis
tamento, e dos seus respectivos supplentes. 

§ 1- No Districto Federal funccionarão o 1- supplente do substituto do juiz de secção que 
não houver servido na junta de recursos, e o 1̂  procurador seccional, e na coitai dos Estados o 
procurador da Republica 

§ 2.- O 1- supplente do substituto do Juiz seccional será substituído, em suas faltas e im
pedimentos, pelos outros supplentes, na respectiva ordem. 

§ 3- Funccionarão como secretários da junta: nos diversos municípios, o ajudante do pro
curador da Rrepublica; no Districto Federal, o 1- procurador seccional; e nas capitães dos Esta
dos, O procurador da Republica. 

Em Uvro próprio que ficará sob sua guarda, lavrarão os secretários as respectivas actas. 
ArL 10. No dia 20 de dezembro do ultimo anno de cada legislatura o 1- supplente do subs

tituto do Juiz seccional convidará, por officio e por edital, os membros da junta de que traía o 
artigo anterior a se reunirem no dia 30 do mesmo mez, no edifficio do govemo municipal, ao 
meio dia, para a organização das mesas eleitoraes. 

§ 1- Si o 1- suplente do substituto do Juiz seccional até o dia 25 de dezembro não tiver 
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convocada a referida junta, será feita a convocação pelos seus substitutos, e, na falta destes, pe
los procuradores da Republica ou seus ajudantes, ou por qualquer dos membros da junta. 

§ 2- Em todo caso, haja ou não, convocação, ajunta reuni-se ha no dia fixado para a orga
nização das mesas, e, na falta do 1- supplente do substituto do Juiz seccional e de seus immedi-
atos, elegerá, à pluralidade de votos, o presidente de entre os seus membros. 

§ 32 A junta funccionará no dia, logar e hora designados com os membros que comparece
rem, não sendo permitida a substituição dos que faltarem, houverem falecido ou mudado de re
sidência. 

ArLll. Cada mesa compor-se-ha de cinco membros effectivos, havendo igual numero de 
supplentes, que terão de substituir aqueles, em suas faltas, segundo a ordem de precedência. 

Paragrapho único. Essas mesas serão constituídas pela forma prescripta nos artigos se
guintes. 

Art. 12. Reunida a junta é permitido a grupos de 30 eleitores, pelo menos fazer a indica
ção de mesarios para a secção a que pertencerem, por meio de offício dirigido à referida junta e 
pessoalmente entregue por qualquer dos seus signatários, o qual cobrará recibo, em que se men
cionarão a data da entrega e o numero de asignaturas que o firmam. 

§ 1- As assignaturas dos eleitores alludidos deverão ser do próprio punho e, uma a uma, 
legahnente reconhecidas por tabellião da localidade em que os mesmos residirem. 

§ 2̂  Além do reconhecimento das finnas, nos termos do § 1-, cada eleitor juntará prova de 
alistamento e residência na respectiva secção eleitoral. A prova de alistamento será feita por cer
tidão extrahida, do livro competente, pelo funccionario incubido da guarda do mesmo livro, de
vendo naquella certidão mecionar-se o numero sob que se acha alistado o signatário e todos os 
dizeres a elle referentes. Esta prova só poderá ser supprida pela juntada do próprio titulo do elei
tor, o qual lhe será restituído, realizada a eleição da mesa. A prova de residência na secção res
pectiva será feita pelos meios estabelecidos, para a de residência nos municípios, no processo do 
alistamento de que trata o arLl8, § 3 ,̂ do decreto n- 5.391, de 12 de dezembro de 1904. 

§ 32 Cada officio de apresentação não poderá conter mais de um nome, sob pena de não 
ser tomada em consideração. 

§ 42 p tabellião que se recusar a reconhecer as firmas para o disposto neste artigo incorre
rá em multa de 500$, além da responsabilidade criminal; podendo, em caso de duvida, fazer o 
reconhecimento pelo confronto das firmas do officio com as do livro em que os eleitores se es
creveram por occasião do alistamento. 

§ 5- Nenhum eleitor poderá sob pena de falsidade, assignar mais de um officio, e, si o fi
zer, o seu nome não será contado, para os effeítos da lei, em nenhum dos ofíicios. 

§ 6̂  As presentações feitas de accordo com as prescripções deste artigo não poderão ser 
recusadas. 

ArL 13. Si os officios de apresentação forem em numero superior ao de mesarios, serão 
preferidos para membros effectivos os cidadãos apresentados por maior numero de eleitores e 
para supplentes os que lhes seguirem. 

Paragrapho único. No caso de igualdade do numero de assignaturas da apresentação, deci
dirá a sorte entre effectivos e supplentes. 

ArL ,14. As 2 horas da tarde do mesmo dia 30 de dezembro a junta procedera a apuração 
dos officios apresentados para cada secção do município. Em seguida elegerá os mesarios ou 
supplentes que faltarem, ou toda a mesa, si nenhum offício tiver sido apresentado, votando cada 
um dos membros da junta, que tiver o direito de voto, em dous nomes escolhidos, unicamente 
,dentre os eleitores da respectiva secção, conforme o alistamento feito, qualquer que seja nume
ro de mesarios ou supplentes a eleger. 

§ 1- No primeiro caso, completarão as mesas, quer como membros effectivos, quer como 
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supplentes, os cidadão mais votados, na ordem da coUocação, decidindo a sorte si houver 
empate. 

§ 2- No caso de ser a eleição para toda a mesa, considerar-se-hão membros effectivos os 
\-, 2>-, 52,7-, e 9- mais votados e supplentes os 22,42, 62, 82, e 102; decidindo igualmente a sorte, 
si houver empate. 

Art. 15. Lavrada a respectiva acta, no livro próprio, a que se refere o § 32 do art. 92, o pre
sidente da junta, sob pena de responsabilidade, procederá de acordo com disposto no § 32 deste 
artigo. 

§ 12 Quando deixar de ser fornecido o livro de que trata o presente artigo, ajunta poderá 
creal-o. Este livro devCTá ser aberto, numerado, mbricado e encerrado pelo presidente da mesma 
junta, 

§ 22 Os officios que tiverem sido apresentados para a organização das mesas, devidamente 
rubricados pelos membros da junta, serão archivados pelo respectivo secretario, e delles remetti-
das, pelo Correio e registradas, cópias ao poder verificador. 

§ 32 Da acta da reunião da junta e organização das mesas eleitoraes, em cada município, 
extrahir-se-hão, immediatamente, as necessárias cópias: uma, para ter publicidade por edital, re
produzido, até três vezes, na imprensa, onde a houver; e as outras para serem remettidas ao pre
sidente da commissão de alistamento, afim de que este possa enviar aos presidentes das mesas, 
na vespo-a do dia designado para a eleição, a cópia authentica do alistamento das secções; aos 
presidentes das respectivas juntas apuradoras; ao juiz seccional; á Camará dos Deputados e ao 
Senado Federal, conforme a eleição de que se tratar, ou a ambos. No Districto Federal a cópia 
deverá ser enviada ao juiz seccional que não houver servido na junta de recursos. 

§ 42 A nenhum cidadão será recusada certidão da acta da organização das mesas, sob pena 
de responsabilidade criminal. 

Art. 16. Dentro em três dias após a reunião da junta o seu presidente, por meio de cartas 
ou officios registrados pelo Correio, communicará a cada um dos mesarios effectivos e sup
plentes a sua eleição e a designação do edifício em que tiver de fiinccionar a respectiva mesa 
eleitoral. 

Art 17. As mesas eleitoraes constituídas por esta forma presidirão a todas as eleições para 
preenchimento de vagas que se derem no período da legislatura. 

Paragnçho único. Nas legislaturas seguintes áquella cuja eleição se effectuará a 30 de janeiro 
de 1906 farão parte da junta incumbida de organizar as mesas eleitoraes as commissões que tiverem 
funccionado na ultima revisão do alistamento, observadas as disposições respectivas. 

Art. 18. Sempre que se tiver de proceder a qualquer eleição o I2 supllente do substituto do 
juiz seccional, e, na sua falta ou impedimento, o seu immediato, mandará, com antecedência de 
20 dias, affixar edital, ou publical-o, até cinco vezes, pela imprensa, onde a houver, convidando 
os eleitores a darem os seus votos, e declarando o dia, o logar e a hora da eleição. 

Art. 19. Os objectos e os livros necessários para as eleições serão, com a devida antece
dência, fornecidos, nos diversos Estados, pelas Delegacias físcaes, no do Rio de Janeiro pela 
CoUectoria de rendas federaes de Nitheroy, e no Districto Federal pela Secretaria do Interior 
aos 12 supplentes do substituto do juiz seccional, os quaes, no caso de demora, os requisitarão. 
Esses livros, que deverão todos trazer, na primeira folha, o carimbo das repartições que os expe
direm, serão abertos, numerados, rubricados e encerrados pelos mesmos supplentes, e, na sua 
falta ou impedimento, pelos seus immediatos, e depões enviados ás mesas eleitoraes os que fo
rem concernentes ao respectivo processo, de modo que a entrega se faça ao presidente de cada 
uma destas, mediante recibo, na véspera do dia fixado para a eleição, ou no próprio dia, quando 
se der o caso previsto no art. 21,1- parte, sob pena de responsabilidade criminal, além da multa 
de500$000. 
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§ l- Os livros cujo fornecimento compete ás repartições mencionadas neste artigo são os 
seguintes: um, para as actas da junta organizadora das mesas eleitoraes, em cada município; um, 
para as assignaturas dos eleitores que comparecerem ás eleições, em cada secção; um, para as 
actas das eleições, inclusive a de installação da mesa, em cada secção; um, para a transcripção 
das actas das eleições, em cada secção; e um para as actas de cada uma das juntas de apuração 
das eleições. 

A remessa deste ultimo livro será feita aos presidentes das mesmas juntas, aos quaes se re
fere o art. 42. 

§ 2- Não recebendo as mesas os livros para a eleição, procederão, não obstante, á mesma 
eleição, servindo, neste caso, livros ou cadernos rubricados por todos os mesarios. 

§ 3- Nas eleições subsequentes servirão os mesmos livros, conforme o disposto no art. 39. 
§ 42 A remessa dos livros de que trata o § 1- deste artigo será feita pelo Correio, mediante 

registro, e da data da mesma o funccionario que os enviar fará communicação, por officio, ao 
presidente da junta q)uradora, annexando o talão do registro. 

§ 5- A entrega dos livros respectivos aos presidentes das mesas eleitoraes será feita pelos 
agentes do Correio, mediante recibo, que enviarão ao administrador da repartição, o qual, por 
sua vez, o transmittirá ao presidente da junta apuradora. 

Art. 20. No dia anterior ao da eleição, reunidos, no edifício designado, ás 10 horas da ma
nhã, os membros da mesa eleitoral elegerão, dentre si, á pluralidade de votos, o seu presidente. 
Este, logo depois de eleito, designará o secretario, o encarregado da chamada dos eleitores, o de 
examinar os titulos respectivos e o de verificar a regularidade dos envolucros das cédulas, e de
clarará installada a mesa, sendo lavrada a respectiva acta no livro competente, dos de que trata o 
artigo anterior. 

Art. 21. Si na véspera da eleição, até ao meio-dia, não comparecerem mesarios e supplen-
tes em numero sufficiente para a installação da mesa, ficará este acto adiado para o próprio dia 
da eleição, ás 9 horas da manhã. 

Paragrapho único. Si até ás 10 horas do dia da eleição não comparecerem cinco mesarios, 
dentre effectivos e supplente, não haverá eleição na respectiva secção; podendo os eleitores vo
tar na secção mais próxima, observado o disposto no art. 24. 

Art. 22. A eleição será por escrutinio secreto, mas é permittido ao eleitor votar a descobato. 
Paragrapho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 

asignará perante a mesa eleitoral, uma da quaes será depositada na uma respectiva e a outra fica
rá em seu poder, depois de datadas e rubricadas ambas pelos mesarios. 

Art. 23. A eleição começará, ás 10 horas da manhã, pela chamada dos eleitores, na ordem 
em que estiverem seus nomes na cópia do alistamento a que se refere o § 3- do art. 15. 

§ 1- Na falta desta cópia os eleitores votarão, por ordem alphabetica, com a simples exhi-
bição de seus titulos, deviadamente legalizados. 

Esses titulos, rublicados pelo presidente da mesa e pelos fiscaes, serão archivados, e resti
tuídos aos eleitores depois de definitivamente julgada à eleição. 

§2 -0 recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado por um gradil, na sala em que 
se reunirem os eleitores, de modo, porém, que lhes seja possível fiscalizar o processo eleitoral. 

§ 3- O eleitor não poderá ser admittido a votar sem prévia exhibição de seu titulo, bas
tante que o exhiba para não lhe ser recusado o voto pela mesa. Entretanto, si esta tiver razõ
es fundadas para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o seu voto em separado e reterá 
o titulo exhibido, enviando-o, com a cédula, á competente junta, apuradora. 

§ 42 Serão também retidos pelas mesas eleitoraes e enviados ao poder verificador, junta
mente com as authenticãs da eleição, os titulos provisórios de eleitor expedidos na confor
midade do art. 51 do decreto n- 5.391, de 12 de dezembro de 1904. 
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§ 5- Antes de depositar na respectiva urna a cédula ou cédulas assignará o eleitor o 
livro de presença, de maneira que a cada linha da folha corresponda um só nome, a qual 
será por elle também numerada, em ordem successiva, antes de lançar sua assignatura. 

De igual modo assignará o eleitor uma ou duas listas, conforme a eleição de que se 
tratar, observando-se o disposto no art. 25 quando ao encerramento das mesmas listas, que 
serão enviadas, em original, á Camará dos Deputados ou ao Senado Federal, com a cópia da 
acta da eleição. Na eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica a lista será uma 
remettida ao Senado. 

§ 62 É vedada a assignatura por outrem do nome do eleitor no livro de presença e nas lis
tas a que se refere o paragrapho anterior, sob qualquer pretexto, considerando-se como ausente 
aquelle que não puder fazel-o pessoalmente. 

§ 1- Na mesa dos trabalhos estarão os livros de actas e de presença dos eleitores, bem 
como a uma ou urnas, fechadas á chave, as quaes, antes da chamada, serão aberta e mostradas 
pelo presidente ao eleitorado, para que verifique estarem vasias. 

Art 24. Os eleitores em cuja secção houver recusa de fiscal, ou em que não se reunir a 
mesa eleitoral, poderão votar na secção mais próxima, sendo seus votos tomados em separado e 
ficando-lhes retidos os títulos para serem remettidos á respectiva junta furadora. 

Art. 25. Encerrada a chamada o presidente fará lavrar termo de encerramento, em seguida 
á assignatura do ultimo eleitor, e nesse termo será declarado o numero de eleitores que tiverem 
comparecido e votado e dos que não o houverem feito. O termo de encerramento será datado e 
assignado pelos mesarios e fiscaes. 

§1 -0 eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento no livro de presença e nas listas, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os eleitores de que trata o art. 24, e os fiscaes que forem eleito
res, conforme dispõe o art. 28. 

§ 2° Lavrado o termo de encerramento far-se-ha a apuração pelo modo seguinte: aberta a 
respectivas uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de annunciar o nu
mero delias, conforme a eleição de que se tratar, as emmaçará de accordo com os rótulos, reco-
Ihendo-as immediatamente á mesma uma. A proporção que o presidente proceder á leitura de 
cada cédula deverá passal-a aos fiscaes e aos mesarios, para a verificação dos nomes por elle li
dos em voz alta. 

§ 3- O voto será escripto em cédula collocada em emvolucro fechado e sem distinctivo al
gum, podendo ser impressa e devendo trazer a indicação da eleição de que se tratar. Embora não 
se ache inteiramente fechada alguma cédula, será, não obstante, apurada 

A cédula que não tiver rotulo será também apurada excepto no caso de, na mesma occasião, 
se proceder á eleição para mais de um cargo e de cada eleitor votar com mais de uma cédula. 

§ 42 Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alterações por falta, augmento 
ou suppressão de sobrenome ou appelido do cidadão votado, de modo que não se possa verifi
car que se referem visivelmente a individuo determinado. 

§ 52 As cédulas apuradas em separado serão mbricadas pela mesa e remettidas á compe
tente junta apuradora 

§ 62 Não serâo curadas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado e substituído por outro, ou não; 
b) quando, procedendo-se a mais de uma eleição conjuctamente, contiverem declaração 

contraria á do rotulo, ou, no caso acima previsto, de não haver indicação no envolucro; 
c) quando se encontrar mais de uma dentro de um mesmo envolucro, quer estejam escrip-

tas em papeis separados, quer no próprio envolucro. 
Art. 26. Na eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica votará o eleitor em 
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dous nomes, escriptos em cédulas distinctas, sendo uma para Presidente e outra para Vice-Pre
sidente. 

§ l- Na eleição para senador o eleitor votará em um só nome para substituir o senador 
cujo mandato houver terminado. Si houver mais de uma vaga a preencher na mesma occasião, 
votará o eleitor em cédula separada para cada uma delias. 

§ 2- Na eleição para deputados cada eleitor votará em três nomes nos Estados cuja repre
sentação constar apenas de quatro deputados; em quatro nomes nos distríctos de cinco; em cinco 
nos de seis; e em seis nos districtos de sete deputados. 

§ 32 Na eleição geral da Camará, ou quando o numero de vagas a preencher no districto 
for de cinco ou mais deputados, o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles 
em um só candidato, escrevendo o nome do mesmo candidato tantas vezes quantos forem os vo
tos que lhe quizer dar. 

§ 42 No caso do eleitor escrever em uma cédula um nome uma só vez, só um voto será 
contado ao nome escripto. 

§ 5̂  Si a cédula contiver maior numero de votos do que aquelles de que o eleitor pôde dis
por, serão apurados somente, na ordem da coUocação, os nomes precedentemente escriptos, até 
completar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 

§ 62 Quando se tenha de proceder a alguma eleição de deputado ou senador juntamente 
com a de Presidente e Vice-Presidente da Republica, haverá uma uma especial afim de receber 
os votos para estes últimos cargos. 

§ 7- Na hypothese da 2- parte de § 1- haverá outra uma para as cédulas da eleição do sena
dor cuja vaga também se tenha de preencher. 

Art 27. Concluida a votação e depois de lavrado o termo de encerramento no livro de pre
sença e nas listas, a mesa dará aos candidatos e aos fiscaes, si fôr exigido, boletim datado e as-
signado por ella, declaiando o numero de eleitores que tiverem comparecido e votado e o nu
mero dos que houverem deixado de comparecer; e, terminada a apuração dos votos, immedi-
atamente lhes entregará outro boletim, também datado e assignado, contendo a votação que cada 
um dos condidatos tiver obtido. 

§ l- Os candidatos e fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de 
cada um delles, do que se fará menção na acta, bem como si se recusarem a passar o dito reci
bo. 

§ 2- Terminada a puração o presidente proclamará, em voz alta, o resultado da eleição, 
procedendo á verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, eleitor, fiscal ou 
candidato, e fará lavrar no livro próprio a acta da eleição, a qual será assignada pelos mesarios, 
fiscais e candidatos. 

§ 3- A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
Art. 28. Poderá ser fiscal o cidadão brazileiro que tenha as condições de elegibilidade, em

bora não esteja alistado eleitor; e, sendo eleitor, ainda que de outro município, mas do mesmo 
districto eleitoral, o seu voto será apurado na secção em que estiver exercendo o encargo de fis
cal, apresentando o seu titulo. 

Art. 29. A nomeação de fiscal será feita em officio dirigido á mesa eleitoral, datado e as
signado pelo candidato ou seu procurador, independentemente do reconhecimento de firmas, 
podendo o mesmo officio ser entregue em qualquer estado em que se ache o processo eleitoral. 

§ 1 - 0 mesmo direito é conferido aos eleitores, desde que formem um grupo de dez, pelo 
menos. 

§ 22 A mesa, em caso algum, poderá recusar os fiscaes. 
Art. 30. Da acta da eleição constará: 
a) o dia e logar e a hora da eleição; 
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b) o numero dos eleitores que conq)arecerem e dos que faltarem; 
c) o numero de cédulas recolhidas e apuradas para cada eleição; 
d) os nomes dos cidadão votados, com o numero, por extenso, dos votos obtidos; 
e) o numero de cédulas apuradas em separado, com a declaração dos motivos, os no

mes dos votados nas mesmas cédulas, e, quando possível, dos eleitores que assim tiverem 
votado; 

f) os nomes dos mesarios e físcaes que se recusarem a assignar a acta e os dos que o fizoem; 
g) todas as occorrencias que se derem no processo da eleição. 
ArL 31. Finda a eleição e lavrada, a acta no mesmo livro de que trata o art 20, será esta 

immediatamente transcripta em livro de notas de qualquer tabellião, ou, na falta deste, por escri
vão ad hoc, nomeado pela mesa, os quaes darão certidão da mesma acta aos candidatos e físcaes 
que a pedirem. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial aberto, nu
merado, rubricado e encerrado pelo 1- supplente do substituto do juiz seccional, e, na falta, 
pelo immediato, e por elle remettido á mesa eleitoral, juntamente com os livros de actas e de 
presença. 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e escrivães incumbe à autoridade que tiver presidido a 
commissão de alistamento, e será publicada por edital, reproduzido na imprensa, onde houver, 
com antecedência, pelo menos, de dez dias ao da eleição. 

§ 3- A transcripção da acta s^á assigtiada pelos membros da mesa e pelos físcaes que o 
quizerem, 

Art 32. Qualquer eleitor da secção, fiscal, ou candidato, poderá offerecer protestos escrip-
tos quanto ao processo eleitoral, passando a mesa recibo ao protestante. Os protestos, depois de 
rubricados por ella e de contra-protestados ou não, constarão da acta e serão appensos, em origi
nal, á cópia da mesma acta que for remettida á respectiva junta apuradora. 

Art. 33. Si a mesa recusar o protesto poderá este ser lavrado em livro de notas de tabellião, 
dentro em 24 horas após a eleição. 

ArL 34. Na eleição geral para deputados e renovação do terço do Senado a mesa fará ex-
trahir, no mesmo dia, quatro cópias da acta da eleição, as quaes, depois de assignadas pelos me
sarios e concertadas por tabellião ou por escrivão ad hoc, serão enviadas, sob registro postal e 
no prazo máximo de três dias, aos 1̂^ secretários da Camará dos Deputados e do Senado Federal 
c aos presidentes das juntas apuradoras a que se refere o art. 42. 

§ \- Nos districtos eleitoraes cujas sedes forem capitães de Estado e no Districto Federal 
serão extrahidas ^)enas três cópias, das quaes a mesa remetterá uma ao 1- secretario da Camará 
dos Deputados, outra ao 1- secretario do Senado Federal, e a terceira ao presidente da junta apu
radora, que é a mesma para ambas as eleições. 

§ 2- Na eleição para preenchimento de vaga de deputado ou de senador serão extrahidas 
duas cópias, das quaes uma será enviada ao respectivo 1- secretario e outra ao presidente da 
competente junta apuradora, que é a da coitai quanto á eleição de senador, e á do respectivo 
districto, quando se tratar de eleição de deputado. 

Quando o Estado constituir um só districto eleitoral a cópia será enviada ajunta apuradora 
na capital. 

§ 3n Na eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica, serão extrahidas três có
pias da acta respectiva, inclusive a da formação da mesa, as quaes, depois de assignadas pelos 
mesarios e concertadas por tabellião ou escrivão ad hoc, serão enviadas, sob registro postal e no 
prazo máximo de três dias: uma ao Vice-Presidente do Senado; uma ao presidente da junta spu-
radora da capital do Estado; e uma ao juiz seccional do Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal 
na eleição que se realizar no Districto Federal. 
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§ 42 As respectivas cópias remettidas á Camará dos Deputados ou ao Senado Federal 
acompanharão as listas, em original, de que trata o § 5̂  do art. 23. 

Art 35. A mesa eleitoral fíinccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de ac-
cordo com os mesaríos, resolver as questões que se apresentarem, regular a policia no recinto da 
assembleia, prender os que commetterem crime, fazer lavrar o respectivo auto, remettendo im-
mediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade competente. 

Não são pamittidas discussões prolongadas entre os eleitores e entre os prc^rios mesaríos. 
Art. 36. E prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que se proceder á 

eleição. 
Art 37. Não ha incompatibilidade para os membros da junta organizadora das mesas, 

mesa eleitoral ou junta apuradora entre si. 
ArL 38. Não é nullidade a falta de assignatura de mesarío ou físcal na acta, desde que se 

declare, mesmo com a nota - em tempo, - o motivo por que deixou de fazel-o um ou outro. 
Art. 39. Os livros e mais pejeis concernentes ao processo da eleição serão remettidos, dentro 

do prazo de cinco dias, pelos presidentes ou secretaríos das mesas eleitoraes aos 1^ supplentes do 
substituto do juiz seccional, que darão recibo da entrega e os manterão sob sua guarda, á disposição 
do Congresso Nacional, até a conclusão da vaificação de poderes dos eleitos; depois do que os en
viarão aos presidentes das commissões de alistamento, que os farão archivar no cartorío do compe
tente escrívão do judicial, em movei apropriado, cuja chave ficará em poder dos mesmos presiden
tes, até serem requisitados para nova eleição. No Districto Feda:al devaão os referidos livros e pa
peis ser enviados ao 1̂  supplente a quem se refere o § 1- do art. 9-. 

Paragrapho único. Serão fornecidos novos livros quando os existentes não possam mais 
servir, por já se acharem esgotadas as suas folhas. 

CAPITULO V 

Da Apuração 

Art. 40. Para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, os presidentes das 
commissões de alistamento communicaião, até 10 de fevereiro anterior ao dia da mesma elei
ção, nos Estados ao respectivo presidente ou governador e no Districto Federal ao Ministro do 
Interior, o numero de secções em que estiver dividido o município e o Districto Federal, e o nu
mero de eleitores de cada secção. 

§ 12 O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organizarão um quadro, conforme o modelo an-
nexo, contendo, por ordem numérica, todos os municípios e secções do Estado, e todas as secçõ
es do Districto Federal, bem assim o numero de eleitores de cada secção. 

§ 2̂  Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente 
da junta apuradora do Estado ou do Districto Federal, e outra ao Vice-Presidente do Senado. 

Art. 41. A apuração geral da eleição de deputados será feita nas sedes dos respectivos dis-
trictos eleitoraes, e as de Presidente e Vice-Presidente da Republica e senadores serão feitas na 
capital dos Estados pela mesma junta que apurar as eleições do districto da capital. 

Paragrapho único. No Districto Federal todas as eleições serão curadas por uma só junta. 
Art. 42, Ajunta apuradora compor-se-ha: 
I. Na sede dos districtos, excepto os da capital dos Estados e do Districto Federal, do 1̂  

supplente do substituto do juiz seccional, como presidente, só com voto de qualidade, e dos pre
sidentes dos conselhos, camarás ou intendências municipaes da respectiva circumscripção elei
toral, ou dos seus substitutos legaes em exercício. 
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Na falta do 1- supplente e de seus immediatos, presidirá a junta o presidente do governo 
municipal da sede do districto. 

n. Na capital dos Estados, do substituto do juiz seccional, como presidente, também só 
com voto de qualidade, e dos presidentes dos conselhos, camarás ou intendências municipaes da 
respectiva circumscripção eleitoral, ou dos seus substitutos legaes em exercício. 

Na falta do substituto do juiz seccional, a presidência competirá ao presidente do governo 
municipal da capital. 

ni. No Districto Federal, a junta saá presidida pelo juiz de secção que não tivCT fiinccionado 
na junta de recursos, ou seu respectivo substituto, e compor-se-ha dos juizes das pretorias urbanas. 

Art. 43. O presidente da junta convocará, por officio, com antecedência de 10 dias, os res
pectivos membros, e na mesma occasião annunciará por edital, reproduzido na imprensa, onde a 
houver, o dia e a hora em que, nos termos do arL 45, deverão começar os trabalhos. 

Paragrapho único. Na falta ou impedimento do presidente e de seus substitutos, servirá o 
membro da junta por esta eleito. 

Art 44. Caso não tenha sido feita a convocação, os cidadãos que, em virtude da lei são 
chamados a fazer parte da junta deverão comparecer no dia, logar e hora designados no artigo 
seguinte e dar começo aos trabalhos. 

§ 1- A junta só poderá funccionar com a presença, ao menos , de cinco de seus membros, 
além do presidente. 

§ 2- Não incorrem em multa, nem em responsabilidade criminal, os que, por causa justifi
cada, deixarem de comparecer. 

ArL 45. A furacão começará 30 dias depois do da eleição. 
§ 1- A junta reunir-ss-ha no edifício do governo municipal da sede do districto, ás 11 horas da 

manhã, e funccionará, diaríiamente, durante o tempo necessário para a conclusão de seus trabalhos. 
§ Tr- Servirão como secretários das juntas: na capital dos Estados, o escrivão do juizo sec

cional; nos demais districtos, um dos escrivães do judicial da comarca da sede, designado pelo 
presidente da junta; e no Districto Federal, o escrivão do juiz que presidir a respectiva junta. 

Art. 46. As sessões das juntas serão publicas, e é permittido aos candidatos ou aos seus 
procuradores fiscalizar o processo da apuração. 

Art. 47. A apuração se fará pelas authenticas recebidas ou pelos boletins e certidões que 
forem apresentados por qualquer eleitor, desde que nenhuma duvida offereçam. 

Art 48. Consideram-se cópia authentica a que estiver devidamente conferida e concertada 
pelo escrivão que houver feito a transcripção da acta, e boletim authentico o que tiver as firmas 
dos mesarios reconhecidas por notário publico. 

Art 49. Na eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica observar-se-ha o se
guinte: 

a) Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados os 
boletins, a junta apuradora os requisitirá do juiz seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal 
Federal, quanto ao Districto Federal. 

b) O 1- procurador da Republica no Districto Federal, e o procurador seccional no Estado, 
assistirão, como fiscaes, a todo o trabalho de q)uração, e farão, em seguida, um desenvolvido 
relatório, que remetterão, sob registro do Correio, ao Vice-Presidente do Senado. 

c) Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias, as quaes, depois de assignadas pela 
junta apuradora e pelo I- procurador da Republica ou pelo procurador seccional, serão remetti-
das, no prazo máximo de três dias, e registradas pelo Correio, uma ao Ministro do Interior e ou
tra ao Vice-Presidente do Senado. 

d) A acta da apuração remettida ao Vice-Presidente do Senado será acompanhada de todas 
as authenticas apuradas. 
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Paragrapho único. O processo de furacão no Congresso Nacional será regulado pelo res
pectivo regimento, conforme dispõe o art 4̂  da lei n- 347, de 7 de dezembro de 1895. 

Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos candi
datos ou a alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os traba
lhos de apuração, até que seja satisfeita a sua requisição. 

Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as dUigencias empregadas, dará por 
concluída a apuração com os elementos de que dispuzer. t 

Art 50. A junta limitar-se-ha a sommar os votos obtidos pelos candidatos, não podendo 
entrar na apreciação de nullidades da eleição ou da inelegibilidade dos cidadãos votados, deven
do mencionar as duvidas, que forem encontradas, sobre a organização de qualquer mesa eleito
ral, fazendo expressa menção dos votos obtidos pelos candidatos. 

ArL 51. No caso de duplicata ajunta observará as seguintes disposições: 
I. Preferirá a authentica da eleição realizada no logar previamente designado. 
II. Siambas as eleições forem feitas no mesmo local, preferirá a que tiver sido realizada 

perante a mesa legalmente nomeada. 
ni. Faltando á junta base para verificar as hypotheses prevista nos números anteriores, 

deixará de apurar as duplicatas, mencionando na acta a occurrencia, e as remetterá ao poder ve
rificador. 

ArL 52. Serão apurados os votos dados ao candidato com o nome com que se houver apre
sentado ou com o que for notoriamente conhecido. 

Art. 53. Dos trabalhos da junta lavrar-se-ha, diariamente, a acta correspondente, em que se 
mencionará, em resumo, o trabalho feito no dia designando-se a votação apurada. 

Art. 54. Na eleição para deputados e senadores, concluída a apuração, lavrar-se-ha a acta 
geral, contendo todas as occurrencias e a votação total, e nella se fará menção das repre
sentações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a junta, com a declaração 
dos motivos em que se fundarem. Em seguida serão publicados os nomes dos cidadãos votados, 
na ordem numérica dos votos recebidos. 

§ 1- Da acta geral extrahir-se-hão as cópias necessárias, as quaes, depois de assignadas 
pela junta apuradora serão remettidas: uma a cada uma das Secretarias da Camará dos Deputa
dos e do Senado Federal; outra ao juiz seccional nos Estados, ou ao Ministro do Interior no Dis-
tricto Federal; e uma a cada um dos eleitos para lhe servir de diploma. 

As cópias, quando impressas, deverão ser concertadas pelos membros da junta e igual
mente por elles assignadas. 

§ 2- Considera-se diploma a cópia authentica da acta geral da apuração, assignada pela 
maioria dos membros da junta que tiverem fiinccionado. 

No caso de duplicata de apuração reputar-se-ha simples contestação a que for assignada 
pela minoria da junta. 

Art. 55. Não poderão ter entrada na Secretaria de qualquer da casas do Congresso li
vros e papeis eleitoraes não enviados pelo Correio do Estado em que se tiver procedido á 
eleição, salvo exhibindo os portadores officios assignados pela maioria das juntas. 

Art. 56. Não se comprehendem na prohibição do artigo antecedente documentos desti
nados a instruir ou fundamentar as contestações que qualquer candidato tiver de apresentar. 

CAPITULO VI 
Das Nullidades 

Art. 57. As eleições só podem ser annuUadas nos casos expressamente previstos neste ca
pitulo. 
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Art. 58. As infracções do presente decreto, ainda que não definidas como causa de nuUi-
dade da eleição, sujeitarão, comtudo, os infractores ás penalidades nelle estatuídas. 

Art 59. São nullas as eleições: 
1-, quando feitas perante mesas contituidas por modo diverso do prescripto; 
2-, quando realizadas em dia diverso do legalmente designado; 
3-, quando haja prova de fraude que altere o resultado da eleição; 
4 ,̂ quando houver recusa de mesarios ou de fiscaes, apresentados de conformidade com a 

lei; 
5-, quando se fizerem por alistamentos clandestinos ou fraudulentos. 
Art. 60. São annuDaveis as eleições: 
l-, quando feitas em logar diverso do designado pelo poder competente; 
2-, quando começarem antes da hora marcada. 
Art 61. A Cartara dos Deputados ou o Senado Federal mandarão proceder a nova eleição 

sempre que, no reconhecimento dos poderes de seus membros, annuUarem, sob qualquer funda
mento, mais de metade dos votos do candidato diplomado, deduzidos do calculo os votos de du
plicatas desprezadas por impossibilidade de verificação da legitimidade de uma das series de ac
tas. 

CAPITULO vn 

Das Multas 

Art 62. Além das multas comminadas nos casos já previstos por este decreto, serão tam
bém'multados: 

§ 1- Pelos presidentes das mesas eleitoraes: 
I, na quantia de 100$ a 500$, os cidadãos escolhidos para fazerem parte das referidas me

sas, si se recusarem a esse serviço ou abandonarem os trabalhos sem causa justificada; 
II, na quantia de 500$ a 1:000$, repartidamente entre os membros das mesmas mesas elei-

toraes, si não se reunirem nos prazos e logares marcados ou deixarem de cumprir ou cumprirem 
fora dos prazos e das prescripções estabelecidas os deveres que lhes são impostos. 

§ 2- Pelas autoridades judiciarias com quem servirem, na quantia de 100$ a 500$, além 
das penas de falsidade: os secretários das juntas, tabelliães, escrivães ou pessoas legalmente in
cumbidas de escrever, transcrever ou copiar livros, papeis ou actas eleitoraes, si na escriptura-
ção, traslado, cópia ou editaes que fizerem, ou nas certidões que passarem, incorrerem em falta, 
transpondo, omittindo, accrescentando ou alterando nomes, qualificativos, indicações, datas ou 
números. 

Art 63. Os casos de não imposição de multa pelas autoridades conipetentes, previstos 
neste decreto, serão suppidos por acto próprio, ou mediante denuncia de qualquer eleitor, pelo 
Ministro do Interior - quanto aos presidentes das juntas de apuração. 

Art. 64. A imposição das multas pelos presidentes das mesas eleitoraes far-se-ha por ter
mo lavrado pelos respectivos secretários e assignado pelos mesmos presidentes, que o remette-
rão, por officio, no Districto Federal, ao 1- procurador da Republica, e, nos Estados, aos procu
radores seccionaes e seus ajudantes, para os devidos effeitos. 

Art 65. As multas impostas pelo Ministro do Interior constarão de termo lavrado na Di
rectoria da Justiça da Secretaria de Estado, subscripto pelo respectivo director e assignado pelo 
mesmo Ministro. 

Art 66. Das multas impostas pelos presidentes das mesas eleitoraes haverá recurso para 
os presidentes das juntas de recursos,. 

Art 67. Os recursos serão interpostos dentro do prazo de três dias depois da intimação. 
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Art. 68. Incorrerão na multa de 100$ a 500$, além da responsabilidade criminal, de que 
trata o art. 77, os funccionarios que se recusarem a dar as certidões a que são obrigados. 

Art. 69. Incorrerá na multa de 200$ a 500$, além da penalidade a que se refere o art. 
76, o l- supplente do substituto do juiz seccional, ou quem suas vezes fizer, que não comparecer 
no logar, dia e hora designados, afim de receber os ofFicios dos eleitores para a organização das 
mesas eleitoraes, recusar taes officio, ou deixar de praticar outros actos que lhe incumbem. 

Art. 70. O processo para a cobrança das multas será o executivo fiscal, sendo a importân
cia delias recolhida aos colires federaes. 

CAPITULO Vffl 

Disposições Penaes 

Art. 71. Além dos definidos no Código Penal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos politicos, os factos mencionados nos artigos seguintes. 

Art. 72. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitorfj de rubricar os boletins da eleição 
dados aos fiscaes: 

Pena - de dous a seis mezes de prisão. 
Art' 73. A fraude, de qualquer natureza, praticada pela mesa eleitoral ou junta aparadora, 

será punida com a seguinte: 
Pena - de seis mezes a um anno de prisão. 
§ 1- A falsificação de actas eleitoraes será punida com o dobro da pena estabelecida neste 

artigo. 
§ 2- Serão isentos dessa pena o membro ou membros da junta apuradora ou mesa eleitoral 

que contra a fraude protestarem no acto de ser praticada 
Art 74. Deixar o fiinccionario federal de denunciar promover ou dar andamento aos ter

mos do processo, por crimes definidos neste decreto: 
Pena - suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos e perda do emprego, com 

inhãbilitação para outro, pelo mesmo tempo. 
Art 75. O cidadão que usar de titulo falso ou alheio para votar: 
Pena - prisão por dous a quatro mezes, além da multa de 500$ a 1:000$, de que trata o art. 

53 da lei n̂  1.269, de 15 de novembro de 1904. 
Art. 76. Deixar o 1̂  supplente do substituto do juiz seccional, ou quem o substituir, de 

comparecer no logar, dia e hora designados, afim de receber os officios dos eleitores para a or
ganização das mesas eleitoraes, recusar taes officios, ou deixar de praticar outros actos que lhe 
incumbem: 

Pena - de dous a seis mezes de prisão, além da multa de que trata o art. 69. 
Art 77. Deixar qualquer fiinccionario de dar as certidões a que é obrigado: 
Pena - de um a três mezes de prisão, além da multa a que se refere o art 68. 
Art 78. Todas as vezes que a Camará dos Deputados ou o Senado Federal, na verificação 

e reconhecimento dos podres de seus membros, julgar nuUos ou não apurar - por vicios e frau
des - documentos ou actas eleitoraes, remetterá, por intermédio da respectiva mesa, as mesmas 
actas e os documentos á competente autoridade, para que, pelos meios legaes, se tome effectiva 
a responsabilidade dos que para taes fraudes e vicios houverem concorrido. 

Art 79. Os crimes definidos neste decreto e os de igual natureza do Código Penal serão de 
acção publica, cabendo dar a denuncia; no Districto Federal, ao 1̂  procurador da Republica, pe
rante o juiz seccional que não houver servido na junta de recursos; nas comarcas das capitães 
dos Estados, aos procuradores da Republica, perante o juiz seccional; e nas demais comarcas, 
aos ajudantes dos mesmos procuradores, perante os supplentes do substituto do juiz seccional. 
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§ 12 A denuncia por taes crimes poderá ser igualmente dada perante as referidas autorida
des por cinco eleitores, em uma só petição. 

§ 22 O processo correrá perante a justiça federal, e a forma será a estabelecida na legisla
ção vigente para os crimes de responsabilidade dos empregados públicos; competindo origina
riamente ao Supremo Tribunal Federal, quando o culpado for o governador ou presidente do Es
tado. 

§ 32 As penas serão accrescidas de um terço quando os crimes forem commettidos por 
funccionarios públicos. 

CAPITULO IX 

Da IncompatíbUidade 

Art. 80. Durante as sessões, o mandato legislativo é incompatível com o exercido de.qual-
quer outra fimcção publica, considerando-se como renuncia do mandato semelhante exercício 
depois de reconhecido ou empossado o deputado ou senador. 

Art. 81. Não se comprehende na disposição do artigo anterior o desempenho de missões 
diplomáticas, commissões ou commandos militares, desde que preceda licença da Camará a que 
pertencer o representante da Nação, e nos casos de guerra ou naquelles em que a honra e a inte
gridade da União se achem empenhadas. 

CAPITULO X 

Das Vagas 

ArL 82. O cidadão que for eleito deputado ou senador pôde, depois de reconhecido, re
nunciar a todo tempo o mandato. 

Art. 83. Aos governadores, nos respectivos Estados, e ao Ministro do Interior, no Districto 
Federal, compete providenciar quanto ao preenchimento das vagas que se derem na repre
sentação nacional, uma vez comprovadas. 

Paragrapho único. Dar-se-ha por comprovada a renuncia de algum representante, quando 
o governador do Estado ou o Ministro do Interior delia tiverem conhecimento por communica-
ção da Mesa da respectiva Camará a que o representante tenha enviado a sua renuncia, e a vaga 
assim aberta será preenchida no prazo máximo de três mezes, contados do recebimento da refe
rida communicação. De igual modo se procederá no caso de fallecimento ou outro qualquer. 

CAPITULO XI 

Disposições Gerais 

ArL 84. É considerada constrangimento illegal, salvo o caso de flagrante delicto, a prisão 
ou detenção pessoal de membros das mesas eleitoraes, das juntas organizadoras das mesmas e 
das juntas de apuração, desde que estejam constituídas até terminarem os respectivos trabalhos; 
bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor, desde cinco dias antes até cinco dias depois 
do da eleição. 

Art. 85. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes serão isentos de sellos e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento de firmas, exceptuadas as certidões de que 
trata o art. 29 do decreto n̂  5.391, de 12 de dezembro de 1904. 

Art. 86. Correm á conta da União as despezas necessárias á execução deste decreto. 
Art. 87. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico, sendo considerado 

feriado o dia das eleições. 
Art. 88. As Mesas da Camará dos Deputados e do Senado Federal teem competência para 
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se dirigirem aos governadores dos Estados e mais autoridades administrativas e judiciarias fede-
raes ou estadoaes, solicitando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

ArL 89. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 
o cidadão que votar ou tentar votar com titulo que lhe não pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

CAPITULO x n 

Disposição Transitória 

ArL 90. Os actuaes eleitores votarão nas eleições para preenchimento das vagas que se de
rem no periodo da presente legislatura, observando-se, no respectivo processo, as instrucções 
que acompanharam o decreto n̂  4.695, de 11 de dezembro de 1902, na parte em que lhe forem 
applicaveis. 

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1905. - / /. Seabra. 
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Modelos a que se refere o § !• do a r t . 40 das iastrucções 
annexas ao decreto n, 5453, da 6 de fevereiro de 1905 

N . 1 

E s t a d o d -

1» Secção eleitore3\ 

Município d \ » 

/ i» Secção 

Município d { » 

/ 1* Secção 

Município d \ » 

» ;• 

eleitores\ 

eleitore8\ 

eleitores 

,. eleitores 

eleitores 

Municípios Secções Eleitores 

em . . . . de de i9. 
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Districto Pedoral 

/ • ' • • • Secção 

/ Secção 

eleitoresV 

eIeitores\ 

Secções 

eleitores 

. . . eleitores 

Eleitores 

em .... de da 19. 
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DECRETO N21.425, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1905 

Divide o Território da Republica em districtos eleitoraeŝ  

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL l- O território da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para os fins determinados 

no art. 58 da lei n- 1.269, de 15 de novembro de 1904, fica dividido em districtos eleitoraes, pela 
seguinte forma: 

I. O Estado do Ceará formará dous districtos eleitoraes: 
§ F O primeiro districto tCTá por sede a cidade de Fortaleza e se comporá dos seguintes 

municipios: Fortaleza, Porangaba, Redempção, Pacatuba, Aracoyaba, Maranguape, Cascavel, 
Aquiraz, Beberibe, Mecejana, Soure, S. João de Uruburetama, Pentecoste, Guarany, S. Francis
co, Itíçipoca, São Bento da Amontada, Para-Curú, Trahiry, Arachaú, Camocim, Granja, Sant'-
Anna, Palma, Massapé, Meruoca, Sobral, Santa Quitéria, Entre Rios, Tamboril, Ipú, Ipueiras, 
Campo Grande, Ibiapina, S. Benedicto, Tianguá, Viçosa, Independência, Cratheus e Canindé. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Iguatú e se comporá dos seguintes mu
nicipios: Iguatú, Jardim, Porteiras, Brejo dos Santos, Milagres,.Barbalha, Crato, Missão Velha, 
Aurora, Lavras, Icó, Assaré, Saboeiro, Sant'Anna do Cariry, Quixará, S. Mateus, Tauhá, Amei-
roz. Várzea Alegre, Pereira, Benjamin Constant, Senador Pompeu, Pedra Branca, Boa Viagem, 
Quixeramobim, Quixadá, J^uaribe-mirim, Limoeiro, Campos Salles, Umary, Morada Nova, S. 
Bernardo das Russas, União, Aracaty, Cachoeira, Riacho do Sangue, Baturité, Mulungú, Coité, 
Pacoty e Iracema. 

n. O Estado de Pernambuco formará três districtos eleitoraes: 
§1 -0 primeiro districto terá por sede a cidade do Recife e se comporá dos seguintes mu

nicipios: Recife, Bom Jardim, Goyana, Iguarassú, Itambé, Jaboatão, Limoeiro, Nazareth, Olin
da, Páo d'Alho, S. Lourenço e Timbauba 

§2-0 segundo districto terá por sede a cidade de Caruaru e se coinporá dos seguintes mu
nicipios: Caruaru, Agua Preta, Altinho, Amaragy, Barreiros, Bezerros, Bonito, Brejo, Cabo, Es
cada, Gamelleira, Gloria, Gravata, Ipojuca, Palmares, Panellas, Qyâpapá, Rio Formoso, Seri-
nhaem, Taquaretinga e Victoria. 

§ 3- O terceiro districto twá por sede a cidade de Pesqueira e se comporá dos seguintes 
municipios: Pesqueira, Aguas Bellas, Alagoa de Babio, Belmonte, Boa Vista, Bom Conselho, 
Buique, Cabrobó, Canhotinho, Correntes, Flores, Floresta, Garanhuns, Granito, Ingazeira, Leo
poldina, Ouricury, Pedra, Petrolina, Salgueriro, S. José do Egypto, S. Bento, Tacaratú, Triumpho 
eVUlaBeUa 

in. O Estado da Bahia formará quatro districto eleitoraes: 
§ 1- O primero districto terá por sede a cidade da Bahia e se comporá dos seguintes muni

cipios: Bahia, Itaparica, Abrantes, Mattade São João, Sant'Anna do Catú e Alagoinhas. 
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§ 22 o segundo districto terá por sede a cidade da Cachoeira e se comporá dos seguintes 
municípios: Cachoeira, Villa de S. Francisco, Santo Amaro, S. Gonçalo de Campos, São Félix, 
Cruz das Almas, Maragogipe, S. Felippe, Conceição de Abneida, Castro Alves, Jaguaribe, Ara-
tuhybe, Nazareth, Santo António de Jesus, S. Miguel, Amargosa, Jequeriçá, Monte Cruzeiro, 
Areia, Jequié, Valença, Taperoá, Santarém, Igrapiuna, Cayrú, Nova Boypeba, Camamú, Marahú, 
Barcellos, Ilheos, Olivença, Barra do Rio de Contas, Cannavieiras, Una, Belmonte, Santa Cruz, 
Porto Seguro, Trancoso, Villa Verde, Alcobaça, Prado, Caravellas, Viçosa e S. José de Porto 
Alegre. 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade de Bomfim e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Bomfim, Feira de Sant'Anna, Riachão de Jucuhybe, Irará, Coração da Maria, Camisão, 
Monte Alegre, Itaberaba, Baixa Grande, Mundo Novo, Morro do Chapéo, Serrinha, Conceição 
do Coité, Inhambupe, Entre Rios, Conde, Cepa Forte, Jacobina, Queimadas, Campo Formoso, 
Itapicurú, Barracão, Tucano, Razo, Pombal, Soure, Amparo, Monte Santo, Cumbe, Bom Conse
lho, Patrocínio dq Coité, Geremoabo, Santo António da Gloria, Joazeiro, Curuçá e Sento Sé. 

§ 4- O quarto districto terá por sede a cidade da Barra do Rio Grande e se comporá dos se
guintes municípios: Minas do Rio de Contas, Maracás, Ituassú, Jussiape, Conquista, Poções, 
Condeuba, Jacaracy, Bom Jesus dos Meiras, Agua Quente, Bom Jesus do Rio de Contas, Remé
dios, Andàrahy, S. João de Paraguassú, Lençóes, Palmeiras, Campestre, Caeteté, Umburanas, 
Monte Alto, Riacho de Sant'Anna, Santa Maria da Victoria, Sant'Anna dos Brejos, Correntina, 
Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Macahubas, Unibú, Brejinho, Brotas, Barreiras, Angical, Cam
po Largo, Santa Rita do Rio Preto, Barra do Rio Grande, Chique-Chique, Gamelleira, Pilão Ar
cado, Remanso e Casa Nova 

rv. p Estado do Rio de Janeiro formará três districtos eleitoraes. 
§ 1- O primeiro districto terá por sede a cidade de Nitheroy e comprehenderá os municí

pios seguintes: Nitheroy, São Gonçalo, Maricá, Itaborahy, Saquarema, Rio Bonito, Araruama, 
S. Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra de S. João, Capivary, Sant'Anna de Japuhyba, Magé, 
Iguassú, Petrópolis, Therezopolis, Nova Friburgo e BomjardinL 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Campos e comprehenderá os municípios 
seguintes: Campos, S. João da Barra, Macahé, S. Francisco de Paula, Santa Maria Magdalena, 
S. Sebastião do Alto, Cantagallo, Itaocára, S. Fidelis, Santo António de Pádua, Monte Verde e 
Itaperuna. 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade da Barra do Pirahy e comprehenderá os mu
nicípios seguintes: Barra do Pirahy, Barra Mansa, Rezende, Pirahy, Rio Claro, Angra dos Reis, 
Paraty, Mangaratiba, Itaguahy, S. João Marcos, Vassouras, Valença, Santa Thereza, Parahyba 
do Sul, Sapucaia, Sumidouro, Duas Barras e Carmo. 

V. O Estado de Minas Geraes formará sete districtos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto terá por sede a cidade de Bello Horizonte e comprehenderá os 

municípios seguintes: Bello Horizonte, Santa Quitéria, Bomfim, Pará, Pitangui, Sabará, Villa 
Nova de Lima, Caethé, Santa Barbara, Itabira, Ferros, S. Miguel de Guanhães, Serro, Concei
ção, Curvello, Sete Lagoas, Santa Luzia do Rio das Velhas, Itaúna e Diamantina. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Leopoldina e comprehenderá os municí
pios seguintes: Leopoldina, Juiz de Fora, Rio Preto, Lima Duarte, Rio Novo, Mar de Hespanha, 
Guarará, S. João Nepomuceno, Ubá, Rio Branco, Cataguazes, São José de Além Parahyba, S. 
Paulo de Muriabé, S. Manoel, Carangola, Viçosa e Palma. 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade de Barbacena e comprehenderá os municí
pios seguintes: Barbacena, Palmyra, Pomba, Piranga, Ponte Nova, Abre Campo, S. Domingos 
do Prata, Alvínopolis, Marianna, Ouro Preto, Queluz, Entre Rios, Oliveira, Alto Rio Doce, Pra
dos, Tiradentes, Manhuassú e Caratinga. 
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§ 4- o quarto districto terá por sede a cidade de Lavras e comprehenderá os municípios 
seguintes: Lavras, S. João d'El Rey, Bom Sucesso, Itapecerica, Formiga, Bambuhy, Piumhy, 
Campo Bello, Dores da Boa Esperança, Três Pontas, Alfenas, Carmo do Rio Claro, Varginha, 
Três Corações do Rio Verde, Aguas Virtuosas, Campos Geraes, Ayuruoca, Turvo, Silvestre Fer
raz, Baependy e Caxambu. 

§ 52 O quinto districto terá por sede a cidade de Pouso Alegre e comprehenderá os seguin
tes municípios: Pouso Alegre, Passa-Quatro, Pouso Alto, Christina, Pedra Branca, Itajubá, Var
gem Grande, Santa Rita de Sapucahy, Campanha, S. Gonçalo do Sapucahy, Santo António do 
Machado, Ouro Fino, Jacutinga, S. José do Paraizo, Cambuhy, Jaguary, Caldas, Poços de Cal
das, Caracol, Cabo Verde e Santa Rita da Extrema. 

§ 6̂  O sexto districto terá por sede a cidade de Uberaba e cortçrehenderá os municípios 
seguintes: Uberaba, Monte Santo, Muzambinho, Guaranesia, Jacuhy, S. Sebastião do Paraizo, 
Passos, Santa Rita de Cássia, Villa Nova de Rezende, Sacramento, Araxá, Uberabinha, Frutal, 
Prata, Villa Pratina, Monte Alegre, Araguary, Estrella do Sul, Monte Carmello, Patrocínio, Car
mo do Paranahyba, Dores do Indayá, Abaete, Patos, Paracatú e Santo António do Monte. 

§ 7- O sétimo districto terá por sede a cidade de Grão Mogol e comprehenderá os municí
pios seguintes: Grão Mogol, Arassuahy, Boa Vista do Tremedal, Rio Pardo, Salinas, Januaria, 
S. Francisco, Montes Claros, Villa Brazilia, Minas Novas, Theophilo Ottoni, Peçanha, S. João 
Baptista e Bocayuva. 

VL O Estado de S. Paulo formará quatro districtos eleitoraes: 
§ 1 - 0 primeiro districto terá por sede a cidade de S. Paulo e comprehenderá os municí

pios seguintes: S. Paulo, Cotia, Guarulhos, Itapecerica, Juquery, Botucatú, Pamahyba, Santo 
Amaro, S. Bernardo, Santos, S. Vicente, Conceição do Itanhaem, Iguape, Cananéa, Xiririca, 
Iporanga, Apiahy, São Roque, Araçariguama, Una, Piedade, Sorocaba, Campo Largo, Tietê, Ta-
tuhy, Guarehy, Pereiras, Rio Bonito, Itapetininga, Espirito Santo da Boa Vista, S. Miguel Ar
canjo, Sarapuhy, Pilar, Capão Bonito, Faxina, Bom Sucesso, Itararé, Lavrinhas, Ribeirão Bran
co, Santo António da Boa Vista, Itaporanga, Remédios da Ponte do Tietê, S. Manoel, Avaré, Ita-
tinga. Santa Barbara do Rio Pardo, Espirito Santo do Turvo, S. Pedro do Turvo. S. Paulo dos 
Agudos, Bauru, Lençóes, Can^)os Novos do Paranapanema, Conceição do Monte Alegre, Pira-
jú. Fartura, Santa Cruz do Rio Pardo, Atibaia, Nazareth, Curralinho e Cachoeira. 

§ 2 - 0 segundo districto terá por sede a cidade de Campinas e comprehenderá os municí
pios seguintes: Campinas, Jundiahy, Itatiba, Bragança, Salto do Itú, Indaiatuba, Cabreuva, Itú, 
Monte-mór, Capivary, Porto Feliz, Piracicaba, Rio das Pedras, S. Pedro, Santa Barbara, Limeira, 
Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Qua
tro, Belém do Descalvado, Rio Claro, Annapolis, São Carlos do Pinhal, Ribeirão Bonito, Boa 
Esperança, Brotas, Dous Córregos, Mineiros, Jahú Pederneiras, S. João da Bocaina, Bariry, Ibi-
tinga. Boa Vista das Pedras, Araraquara, Mattão, Ribeirãozinho, Jaboticabal, Monte Alto, Bebe
douro, Pitangueiras, Barretos e S. José do Rio Preto. 

§ 3- O terceiro districto terá por sede a cidade de Ribeirão Preto e comprehenderá os mu
nicípios seguintes: Ribeirão Preto, Amparo, Pedreira, Serra Negra, Socorro, Mogymirim, Mogy-
guassú, Espirito Santo do pinhal, Itapira, Santa Cruz das palmeiras. Casa Branca, Tambahú, S. 
João da Boa Vista, S. José do Rio Pardo, S. Simão, Cravinhos, Sertãozinho, Carajú, Santo Antó
nio da Alegria, Caconde, Motíóca, Batataes, Jardinopolis, Franca, Nuporanga, Patrocínio do Sa
pucahy, Ituverava e Santa Rita do Paraíso. 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade de Guaratinguetá é comprehenderá os muni
cípios seguintes: Guaratinguetá, Santa Isabel, Patrocínio de Santa Isabel, Mogy das Cruzes, 
Guararema, S. José do Parahytinga, S. Sebastião, Villa Bella, Caraguatatuba, Ubatuba, S. Luiz 
do Parahytinga, Natividade, Parahybuna, Lagoinha, Redempção, Jambeiro, Santa Branca, Jaca-
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rehy, S. José dos Campos, Caçoava, Buquira, Taubaté, Tremembé, Pindamonhagaba, S. Bento 
do S^ucahy, Cunha, Lorena, Vieira do Piquete, Bocaina, Silveiras, Jatahy, Cruzeiro, Pinheiros, 
Queluz, Arêas, S. José do Barreiro e Bananal. 

Vn. O Estado do Rio Grande do Sul formará três distríctos eleitoraes. 
§1 -0 primeiro districto terá por sede a cidade de Porto Alegre, e se comporá dos seguin

tes municípios: Porto Alegre, Viamão, Gravatahy, S. Leopoldo, Taquara, S. Francisco de Paula, 
Santo Antoíiio da Patrulha, Conceição do Arroio, Torres, Alfredo Chaves, António Prado, Bento 
Gonçalves, Garibaldi, Caxias, Cahy, Momtenegro, Triuirpho, Estrellá, Lageado, Guaporé, Ve
nâncio Ayres, Taquary e Santo Amaro. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Cruz Alta e se comporá dos seguintes 
municípios: Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Santa Maria, Cachoeira, Rio Pardo, Santa Cruz, Soledade, 
passo Fundo, Palmeira, Quarahy, Santo Angelo, S. Luiz, S. Borja, Itaqui, Uruguayana, Alegrete, S. 
Francisco de Assis, S. Thiago do Boqueirão, S. Vicente, Lagoa Vamelha e Vaccaria. 

§3 -0 terceiro districto terá por sede a cidade de Pelotas e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Pelotas, Rio Grande, S. José do Norte, Jaguarão, Arroio Grande, Santa Victoria do Pal
mar, Cangussú, S. Lourenço, Piratiny, Cacimbinhas, Herval, Bagé, D. Pedrito, Livramento, Ro
sário, S. Jeronymo, S. Gabriel, Lavras, Caçapava, S. Sepé, Encruzihada, S. João de Camaquam e 
Dores de Camaquam. 

Vin. Os municípios que forem creados posteriormente pertencerão ao districto daquelle 
ou daquelles de que forem desmembrados. 

Si se compuzerem de territórios pertencentes a dous ou mais distríctos farão parie daquel
le em que se achar a sede municipal. 

DC. Constituirão um só districto eleitoral de conformidade com § 1̂  do art. 58 da Lei n̂  
1.269, de 15 de novembro de 1904, os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Rio 
GrandedoNorte, Parahyba, Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Paraná, SantaCatharina, Goyaz e 
Mãtto Grosso. 

X. O Districto Federal formará dous districtos eleitoraes: 
§ 1- O primeiro districto eleitoral se comporá dos districtos de Santo António, Gávea, La

goa, Gloria, S. José, Candelária, Santa Rita, Sant'Anna, Sacramento, Ilha do Governador e Ilha 
de Paquetá. 

§ 22 O segundo districto se comporá dous districtos de Jacarepaguá, Guaratiba, Santa 
Cruz, Irajá, campo Grande, Inhaúma, Engenho Novo, Engenho Velho, Espirito Santo e S. Chris-
tovão. 

§ 32 Os territórios dos districtos que forem creados posteriormente continuarão a perten
cer, para os fins eleitoraes, aos distríctos de que forem desmembrados. 

Art 22 Revogam-se as disposições em contrarío. 
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1905, 17= da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 

RODRIGUES ALVES - / J. Seabra. 
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DECRETO N21.619 A, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1906 

Adia para o ultimo domingo do mez de março de 1907 as ekições que de
viam se realizar no ultimo domingo do mez de outubro do corrente anno, para 
constituição do Conselho Municipal do Districto Federal e dá outras providen
cias relativamente ao processo das mesmas eleições e expedição dos titulos de 
eleitores. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- Ficam adiadas para o ultimo domingo do mez de março de 1907 as eleições que, 

para constituição do Conselho Municipal do Districto Federal, deviam se realizar no ultimo do
mingo do mez de outubro do corrente anno. 

§ 1- Nessas eleições só serão admittidos a votar os cidadãos alistados na forma da Lei n̂  
1.269, de 15 de novembro de 1904. 

§ 2̂  As secções eleitoraes para as referidas eleições serão as mesmas das eleições federaes 
e funccionarão nos edifícios já designados ou em outro designado pelo presidente da junta de 
que traía o § 5-, 10 dias, pelo menos, antes da eleição, quando tenha deixado de existir o primiti
vo edifício. 

§ 32 Serão expedidos novos titulos aos eleitores de que trata o § 1-, fícando sem valor os 
titulos anteriormente expedidos. 

O presidente da junta de recursos lemetterá ao presidente da junta de pretores, para os ef-
feitos desta lei, não somente esses titulos como os livros para recibos de titulos, sendo um para 
cada pretoria, dq)ois de rubricar um e outro. 

§ 42 Os titulos serão assignados no acto da entrega pelo pretor da respectiva pretoria ou, 
em sua falta, pelo da pretoria do numero immediato e pelo eleitor. 

§ 5̂  A entrega dos titulos far-se-ha em edifício qjropriado, designado pelo Governo, por 
uma junta composta de pretores do districto, de accordo com as instrucções que forem expedi
das para boa execução desta lei. 

§ 6̂  A entrega começará 30 dias depois da promulgação desta Lei e far-se-ha até o ultimo 
sabbado anterior á aleição, ás 6 horas da tarde, aos próprios eleitores, não sendo permittido o re
cebimento por meio de procurador. 

Nos dez primeiros dias do prazo de que trata este paragrapho serão entregues aos eleitores 
alistados nas pretorias suburbanas seus titulos pelos respectivos pretores aos próprios eleitores, 
das 11 da manhã ás 4 da tarde, durante cinco dias em cada uma Os eleitores que não receberem 
ahi seus titulos irão recebel-os no edifício de que trata o § 5-. 

§ 7̂  As mesas eleitoraes serão nomeadas, com 20 dias de antecedência, pela junta de que 
trata o art. 61 da Lei n̂  1.269 de 15 de novembro de 1904, servindo para organização das mesas 
na próxima eleição a mesma junta que serviu na organização das mesas da ultima eleição federal. 
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§ 82 Ao juiz dos Feitos da Fazenda Municipal ficam incumbidas as funcções que a Lei n̂  939, 
de 29 de dezembro de 1902, commetteu ao presidetente do extincto Tribunal Civil e Criminal. 

§ 9- O processo eleitoral continua a ser o prescripto pela lei n̂  939, naquillo em que não 
tenha sido derogada, sendo permittida a reeleição, elegendo cada um dos dous actuaes districtos 
oito intendentes e votando cada eleitor em seis nomes para a eleição dos 16 membros do Conse
lho Municipal. 

§ 10. Os pretores reunir-se-hão 20 dias depois da promulgação desta lei e elegerão dentre 
si o presidente da junta de que trata o § 5 .̂ 

§11. Não poderá votar o fiscal que não for eleitor na secção que fiscalizar. 
Art. 2- A duração do mandato do Conselho Municipal será de três annos. 
ArL 3- Importa em renuncia do mandato a acceitação de qualquer contracto com a Muni

cipalidade. 
Art. Ar- Não poderão ser votados para membros do Conselho Municipal os que não tiverem 

pelo menos seis mezes de residência no municipio. 
ArL 52 O primeiro conselho eleito por força da presente lei começará a verificação de poderes 

cinco dias depois da apuração e entrará em fiincção logo que esteja legalmente constituído. 
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1906,18^ da Republica.-AFF0A^5Í? i4í/GÍ/5rOA/0-

REIRA PENNA - Augusto Tavares de Lyra. 
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DECRETO N2 6321, 10 DE JANEIRO DE 1907 

Dá instnicções para a expedição e entrega de novos títulos aos eleitores 
do Districto Federal, na conformidade do decreto Legislatívo n- 1.619 A, de 31 
de dezembro de 1906. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de conformidade com o dispos
to no § 5̂  do art. 1- do Decreto legislativo n̂  1619 A, de 31 de dezembro de 1906, resolve que, 
para a expedição e entrega de novos títulos aos eleitores no Districto Federal, se observem as 
instruções que a este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1097, 19= da Republica - AFFONSO AUGUSTO MO
REIRA PENNA - Augusto Tavares de Lyra. 

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO N^ 6321, DE 10 DE JANEIRO DE 1907, 
PARA A EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE NOVOS TÍTULOS AOS ELEITORES DO DIS
TRICTO FEDERAL 

Art. 1- No Districto Federal serão expedidos novos títulos aos eleitores alistados na con
formidade da Lei n̂  1269, de 15 de novembro de 1904, ficando sem valor os títulos anterior
mente expedidos. 

Art 2- No dia 20 de janeiro corrente, os pretores desta Capial reuni-se-hão no edifício do 
Conselho Municipal, ás 11 horas da manhã, e elegerão, dentre si, o presidente da junta incumbi
da, da entrega dos novos títulos. 

ArL 32 O juiz federal presidente da junta de recursos eleitoraes ou em sua falta, o respecti
vo substituto legal, remetterá com a necessária antecedência, ao presidente da junta dos pretores 
não somente nos novos títulos para eleitores, mas também os livros para recibos desses títulos, 
sendo um para cada pretoria, depois de rubricar uns e outros. 

§ 1- Os títulos serão impressos conforme o modelo annexo e fornecidos pela Secretaria de 
Estado da Justiça e Negócios Interiores, que também providenciará sobre o preparo dos livros 
para os recibos dos mesmos títulos. 

§ 2- Os livros e os talões dos títulos deverão ter, na primeira folha, o carimbo da Secreta
ria de Estado. Cada talão deverá conter 150 titulos. 

Art. 4̂  Para que possam ser expedidos os novos títulos, o presidente da junta dos pretores 
requisitará do presidente da comissão de alistamento a lista dos eleitores alistados, com as res
pectivas especificações por pretorias, ou, na sua falta, os livros de transcripção do alistamento. 

ArL 5- A entrega dos títulos aos próprios eleitores, não sendo permittído o recebimento 
por meio de procurador, começará no dia 30 de janeiro corrente, no edifício do Conselho Muni
cipal, e far-se-á nos dias úteis, das 11 horas da manhã ás 4 da tarde, excepto no dia 30 de março 
do corrente anno, em que terminarão os trabalhos ás 6 horas da tarde. 
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§ l- Os titulos serão assignados no acto da entrega e na presença do pretor da respectiva 
pretoria, em primeiro logar pelo eleitor e depois pelo mesmo pretor, ou, em sua falta, pelo da 
pretoria de numero immediato. O eleitor e o pretor também assignarão o respectivo canhoto. 

§ 2- Nos dez primeiros dias do prazo, serão entregues aos próprios eleitores alistados nas 
preterias suburbanas os seus titulos pelos respectivos pretores, das 11 da manhã ás 4 horas da 
tarde, durante cinco dias em cada uma. 

Os eleitores que não receberem ahi os seus titulos irão recebel-os no edifício do Conselho 
Municipal. 

§ 3^ Quando fôr duvidosa a identidade do cidadão que reclame o titulo, o presidente da 
junta exigirá que o mesmo cidadão apresente attestado de identidade de pessoa, passado por 
qualquer autoridade judiciaria ou delegado de policia, comtanto que a lettra e a firma sejam re
conhecidas por tabellião. 

§ 42 Os titulos anteriormente expedidos não servirão de prova de identidade de pessoa 
ArL 6̂  O presidente da junta de pretores requisitará do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores os auxiliares necessários para serem passados os novos titulos eleitoraes. 
Art. 72 Com a lista ou os livros a que se refere o art. 4 ,̂ o presidente da junta dos pretores, 

terminados os trabalhos de que tratam as presentes instrucções, enviará ao presidente da comis-
ssão de alistamento, para serem guardados com os documentos a este relativos, os livros de reci
bos de entrega dos novos titulos eleitoraes, os titulos não reclamados e quaesquer outros papeis 
concernentes aos mesmos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1907. - Augusto Tavares de Lyra. 
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DECRETO N2 2.419, DE 11 DE JULHO DE 1911 

Prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso Nacional e para a 
Presidência e Vice-Presidencia da Republica e altera,algumas das disposições 
da lei eleitoral vigente 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: , 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte: 
Art 1- A inegibilidade determina a nulidade dos votos que recahirem sobre os cidadãos 

que nella incidam, para o effeito de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo o disposto 
no artigo seguinte. 

ArL 22 O immediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhecido si obtiver mais de 
metade dos votos dados ao inelegível. No caso contrario proceder-se-ha a nova eleição, para a 
qual considerar-se-ha prorogada a inelegibilidade. 

Paragrapho único. No calculo daquelle quociente eleitoral só serão computados os votos 
julgados validos. 

Art. 3- São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
I. Em território da Republica: 
a) o Presidente e o Vice-Presidente da Republica, os governadores ou presidentes e os 

vice-governadores ou vice-presidentes dos Estados; 
b) os ministros de Estado, os directores das respectivas Secretarias e os do Thesouro Na

cional; 
c) os ministros, directores e representantes do ministério publico no Tribunal de Con

tas; 
d) os chefes e sub-chefes do estado-maior do Exercito e da Armada; 
e) os magistrados federaes e os membros do ministério publico federal; 
f) os fiinccionarios administrativos federaes demissiveis independentemente de sentença 

judicial; 
g) os presidentes e directores de banco, companhia, sociedade ou empreza que goze dos 

seguintes favores do Governo Federal: 
1- garantia de juros ou subvenção;. 
2- privilegio para emissão de notas ao portador, com lastro em ouro ou não; 
3- isenção ou reducção de impostos, ou taxas federaes, concedidas em lei ou contracto; 
4- contracto de tarifas ou concessão de terrenos; 
5- privilegio de zona ou navegação. 
n. Nos respectivos Estados, equiparado a estes o Districto Federal; 
a)os parentes consaguineos ou affins, nos 1- e 2- gráos, dos governadores ou presidentes 

dos Estados, ainda que elles estejam fora do exercicio do cargo por occasião da eleição, e até 
seis mezes antes delia; 
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b) os parentes consanguíneos ou affins, nos mesmos gráos, dos vice-govemadores ou 
vice-presidentes dos Estados, que tenham exercido o governo nos seis mezes anteriores á elei
ção; 

c) os magistrados estaduaes e os membros do ministério publico dos Estados; 
d) os chefes de inspecção permanentes militares; 
e) os funccionarios investidos de qualquer commando de forças de terra, ou de mar, poli

cia ou milicia, não comprehendidos os officiais da Guarda Nacional; 
f) os funccionarios administrativos estaduaes demissiveis, independentemente de sentença 

judicial. 
ni. No Districto Federal, os parentes consanguíneos e affins do Presidente e Vice-Presi-

dente da Republica, nos 1- e 2- gráos, até seis mezes depois da cessação das repectivas fiincções. 
rv. Nas respectivas circumscripções as autoridade policiaes. 
Art. 4° São inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
a) o Presidente para o período presidencial, seguinte; 
b) o Vice-Presidente que exerce a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição, entendendo-se por 
ultimo anno do período presidencial aquelle em que a vaga se àér, contando-se até 90 dias de
pois da mesma vaga; 

c) os ministros de Estado ou os que o tiverem sido até 12 mezes antes da eleição; 
d) os parentes consanguíneos e affns, nos 1- e 2- gráos, do presidente ou vice-presidente 

que se achar em exercício no momento da eleição ou o que tenha deixado até seis mezes antes. 
Art 52 Salvo nos casos já previstos nos artigos anteriores, as causas de inelegibilidade 

permanecem quando o exercício de cargo ou funcção publica preceder á eleição-de seis mezes, 
nas hypotheses das alíneas o, i> e c do n. art. 3-, e de três mezes, nas alíneas d, e, / e g do n- I e 
c, d, e, e/do n̂  n e nas do n̂  IV do artS" 

Paragr^ho único. Considera-se cessado o exercício do cargo ou função publica pela ter
minação do mandato do electivo, exoneração, aposentadoria, inactividade, jubilação ou disponi
bilidade. 

Art. 62 O prazo para preenchimento das vagas abertas, quer no Senado, quer na Camará 
dos Deputados (paragrapho único do art. 120 da lei n̂  1269, de 15 de novembro de 1904), em 
virtude de acceitação, por parte de qualquer de seus membros, de cargos cuja incompatibilidade 
com o mandato legislativo fôr ou estiver prescripta em lei, contar-se-ha, no caso de haver data 
designada para a posse do eleito ou nomeado para taes cargos, dessa data; e na hypothese con
traria, do dia de sua posse ou investidura, sempre de quaesquer communicações. 

ArL 7- A divisão do municipio em secções obedecerá ao numero de eleitores alistados, 
não podendo nenhuma delias exceder de 200, nem conter menos de 100 eleitores. 

Em nenhum municipio haverá menos de duas secções eleitoraes, qualquer que seja o nu
mero de eleitores. 

Art. %- No ultimo anno de cada legislatura, terminada a revisão do alistamento, a mesma 
commissão que a houver procedido fará nova divisão do municipio em secções, pela forma esta
belecida na lei n̂  1269, de 15 de novembro de 1904. , 

ArL 92 Fica reduzido a 25 o numero de eleitores necessários para a nomeação de cada me-
sario, nos termos do art 64 da lei n̂  1269, de 15 de novembro de 1904. 

Art 10.2 Deixando as commissões de revisão de alistamento de reunir-se por falta de nu
mero, os membros effectívos que tiverem faltado três vezes, seguidamente ou não, em dias em 
que as referidas commissões não tenham podido funccionar, serão substituídos pelos respectivos 
supplentes, não podendo os mesmos effectívos, nessa revisão reassumir os seus logares. 

Art 11. Os requerimentos para alistamento ^resentados até o ultimo dia do prazo fixado 
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para a revisão, serão em todo caso despachados, considerando-se, unicamente para esse fim, 
prorogados os trabalhos da commissão pelo tempo que for necessário, não se recebendo, porém, 
novos requerimentos, uma vez findo o prazo. 

ArL 12. Na revisão do alistamento, o alistado, além do livro especial, assignará, nos ter
mos do § 22 do art. 18 da lei n- 1.269, de 15 de novembro de 1904, seu nome, estado, filiação, 
idade, profissão e residência em outro livro, o qual, finda a revisão, será encerrado pela commis
são competente e immediatamente remettido á Secretaria da Câmara dos Deputados, onde ficará 
á disposição do Congresso. 

ArL 13. A prova de residência será dada por attestado de qualquer autoridade judiciaria ou 
policial do respectivo município ou por declarão de três cidadãos, commerciantes ou proprietá
rios residentes no município, não dependendo esta de prova de recusa do attestado por parte da 
autoridade judiciaria ou policial. 

ArL 14. Em todo tempo será permittido o recuso contra o eleitor fraudulentamente incluí
do no alistamento, bem como contra alistamento clandestino. 

ArL 15. No Districto Federal a commissão de alistamento reunir-se-ha duas vezes no 
anno, nos dias 10 de janeiro e 10 de julho, effectuando de cada vez 25 sessões, afim de proceder 
á revisão do alistamento. 

Paragrapho único. Não serão computadas as secções em que a commissão não se reunir ou 
deixar de funccionar. 

ArL 16. Esta lei entrará em vigor desde já, revogados o capitulo X da lei n̂  1269, de 15 de 
novembro de 1904, e mais disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1911, 90^ da Independência e 232da Republica. - HERMES 
R. DA FONSECA. - Rivadavia da Cunha Corrêa. 
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LEI N2153, DE 14 DE JULHO DE 1913 

Decreta e Promulga a lei eleitoral do Estado. 

António Augusto Borges de Medeiros, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
da attribuição que lhe confere o artigo 20 n̂  1 da Constituição, tendo examinado as emendas of-
ferecidas ao projecto de lei eleitoral, acceitando umas e rejeitando outras pelos motivos adiante 
declarados, resolve decretar e promulgar a lei seguinte: 

TITULOI 

CAPITULO I 

Eleitores 

ArL 12 - Ter&) voto directo nas eleições de presidente do Estado e de membros da Assem-
bléa dos Representantes os cidadãos brazileiros que forem incluídos no registro eleitoral instituí
do por esta lei. 

Art 2- - Podem ser eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, domiciliados 
no Estado, que souberem ler e escrever e estiverem no goso dos seus direitos civis e políticos. 

§ 1- São cidadãos brazileiros: 
1- os nascidos no Brazil, ainda que de pae extrangeiro, não residindo este em serviço de 

sua nação; 
2- Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira, nascidos em paiz extran

geiro se estabelecerem domicilio na Republica; 
3- Os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao serviço da Republica, embora 

n'ella não venham domiciliar-se; 
42 os extrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam 

dentro de seis mezes, depois de ter entrado em vigor a Constituição o animo de conservar a na
cionalidade de origem; 

52 os extrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil e forem casados com brazilei
ra, comtanto que residam no Brazil, salvo se manifestarem aintenção de não mudarem de nacio
nalidade; 

6r os extrangeiros por outro modo naturalisados. 
(Constituição da Republica, art. 69.) 
§ 22 Os direitos de cidadão brazileiro só se pendem ou se perdem nos casos aqui particula

rizados. 
l- Suspendem-se: 
a) por inciq^acidade physica ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus effeitos. 
22Perdem-se: 
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a) por naturalisação em paiz extrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo extrangeiro sem licença do poder exe

cutivo federal; 
c) por allegação de crença religiosa com o fim de isentar-se de qualquer ónus imposto por 

lei aos cidadãos; 
d) por acceitação de considerações ou titulos no bliarchicos extrangeiros. 
(Constituição da Republica, art. 71) 
§ 32 Não podem alistar-se eleitores: 
1- os mendigos; 
2- os analphabetos; 
3- as praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas de ensino superior; 
42 os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitos a voto de obdiencia, regra ou estatuto que importe a renuncia da 
liberdade, liberdade individual. 

(Constituição da Republica, art. 70.) 
Art. 3- - Considera-se domiciliado no Estado o cidadão que nelle se fixar com animo de 

permanência, qualquer que seja o tempo decorrido. 
§ 1- Só no registro eleitoral do município em que residir poderá ser incluído o cidadão que 

fôr reconhecido eleitor. 
§ 22 O município da residência será aquelle em que se fixar o cidadão com o animo de 

nelle permanecer, qualquer que seja o tempo decorrido. 
§ 3- O exercido temporário de funcção publica, fora do logar da residência, não basta para 

presumir-se mudança definitiva, cabendo ao eleitor a faculdade de votar no município de sua re
sidência onde estiver ou no habitual. 

§ 42 No caso de mudança definitiva de residência, poderá o eleitor promover logo a sua 
transferencia para a registro de sua nova residência 

Art 42 - A prova da idade será a certidão de baptismo ou a certidão extraída do registro 
civil de nascimentos. 

Todavia, não sendo possível exhibir qualquer dessas certidões, será admissível a prova 
suppletoria ministrada segundo as regras communs de direito e especialmente; 

a) por certidão authentica que prove exercer o cidadão ou ter exercido cargo, emprego ou 
múnus publico, para o qual se requer a idade legal; 

b) mediante justificação, perante qualquer juizo. 
Art 52 - A prova de saber ler e escrever será o próprio requerimento para inclusão no re

gistro, uma vez que a lettra e assignatura sejam do mesmo requerente e estejam reconhecidas 
por notário publico, ou a escrivães dos districtos ruraes. 

Art 62 - A prova de residência, a que se refere o art. 3 ,̂ será ministrada por qualquer meio 
habil, inclusive attestações de autoridades judiciarias e policiaes do Estado ou do município, ou 
firmadas por três pessoas qualificadas. 

CAPITULO n 
j • 

Registro Eleitoral 
Art 72 - É intituido o registro eleitoral permanente, na sede de cada município, para ins-

cripção dos eleitores habilitados na forma da presente lei. 
Art 82 - Emquanto não se crearem officios privativos, estará o serviço a cargo do notário 

publico, que o governo designar, onde houver mais de um. 
O encarregado do registro é também o competente para escrever e praticar os actos e dili

gencias da habilitação. 
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Art. 9- - Exibida a sentença de habilitação, a que se refere o art. 21, será o eleitor inscripto 
no registro dentro do prazo de 24 horas. 

Os actuaes eleitores estaduaes, bem como os alistados de conformidade com a legislação 
federal, serão inscriptos no registro mediante a simples exibição de seus titulos de eleitores, in
dependentes do processo de habilitação regulado desta lei. 

Art. 10 - O cidadão uma vez escripto, só pode ser eliminado do registro em virtude de ou
tra sentença de exclusão, passada em julgado. 

ArL 11 - No caso de suspenção dos direitos políticos á vista da sentença, o notário fará á 
margem do respectivo registro a averbação de que trata o art. 52. 

Art. 1 2 - 0 cidadão, quando mudar-se, deve fazer ao notário a con:̂ )etente declaração e 
pedir guia de mudança, que lhe será passada no mesmo titulo. 

Sem essa guia não será admittido no registro de sua nova residência. 
ArL 13 - Qualquer cidadão tem o direito de promover pelos meios judiciaes a eliminação 

e suspenção do registro de um eleitor. 
Art. 14 - Os livros e papeis do registro eleitoral ficam sujeitos á correição dos juizes a 

quem competir ordenar a inscripção dos eleitores. 

SECÇÃO I 

Inscripção no Registro 

ArL 1 5 - 0 cidadão que quizer inscrever-se no registro deverá antes habUitar-se judicial
mente. 

São competentes para ordenar a inscripção: 
d) na capital do Estado o juiz da 3* vara; 
b) na sede da comarca o respectivo juiz; 
c) fora da sede da comarca, a juiz districtal da do município. 
ArL 16 - Em suas faltas ou impedimentos serão estes substituídos: 
d) na capital do Estado o juiz de comarca da 3- vara pelos outros juizes de comarca, con

forme a ordem de substituição reciproca; 
b) os demais juizes de comarca pelos juizes districtaes. 
Os juizes districtaes, pelos respectivos supplentes. 
17 - Nenhum cidadão será habilitado sem o ter requerido por escripto de próprio pu

nho e com assignatura sua, provando a necessária capacidade com os documentos exigidos 
nesta lei. 

ArL 18 - Em cada requerimento não poderá figurar mais de um cidadão, e nelle serão de
clarados: 

a) o distrícto da residência, bem como o tempo desta no município, designando-se a rua e 
prédio ou o local preciso da habitação rural; 

b) a idade, estado, filiação e profissão. 
ArL 19 - No prazo de 10 dias, contados do em que tiverem recebido cada requerimento, 

os juizes ordenarão o registro ou exigirão por despacho, que será lançado no próprio requeri
mento, a apresentação dos documentos legaes ou a rectificação dos exhibidos. 

Esta diligencia será cumprida dentro de 30 dias, contados da intimação do despacho ou da 
sua publicação por edital. 

ArL 20 - Findo este ultimo prazo, proferirá o juiz decisão final dentro de 10 dias. 
Art. 21 - Sendo favorável ao requerente a sentença, far-se-á a sua inscripção no registro. 
Caso contrario, havendo interposição de recurso, se obsevará o disposto nos arts. 28 e se

guintes. 

68 



SECÇÃO n 

Exclusões do Registro 

Art 22 - A exclusão do eleitor do registro, em que estiver inscripto, só será admissível: 
§ 1- No caso de morte - á vista de certidão de óbito. 
§ 2- - No caso de mudança de residência para fora do município - em virtude de declara

ção do próprio eleitor ou em virtude de certidão authentíca ou attestado legal exhibidos pelo 
promotor publico ou por qualquer eleitor do município. 

§ 3- No caso de falsidade ou fraude no processo da inscripção - á vista de sentença decla
ratória do facto. 

§ 4° No caso de perda dos direitos de cidadão brazileiro-á vista de certidão authentica que 
prove algum dos factos particularisados no art. 2- § 2- n̂  2. 

§ 5- - No caso de suspensão do exercido dos direitos politicos-á vista de certidão authen
tica da sentença qúe haja julgado a incapacidade physica ou tnoral ou da condemnação criminal, 
conforme o arL 2̂  § 2̂  n̂  1. 

ArL 23 - Exceptuado o caso de mudança de que tracta o art 12, a exclusão do registro só 
se dará em virtude de requerimento, devidamente instruído, do promotor publico ou de qualquer 
cidadão. 

Art. 24 - Recebido o requerimento, marcará o juiz por edital o prazo de 30 dias para a 
contestação documentada do eleitor cuja exclusão se promover, exceptuado o caso do § 1- do 
art. 22. 

Art. 25 - Findo este prazo, com ou sem a contestação a que se refere o artigo antecedente, 
proferirá o juiz despacho fundamentando, julgando ou não provado o facto justificativo da ex
clusão. 

Art. 26 - Ordenada a exclusão, far-se-á a necessária annotação no registro, salva a inter
posição de recurso na forma do art. 34. 

SECÇÃO m 

Recursos 

Art. 27 - São definitivas as decisões dos juizes de comarca e districtaes ordenando ou não 
a inscripção requerida e excluindo ou não eleitores inscriptos. 

Art. 28 - Haverá recurso voluntário com effeito suspensivo: 
a) para o Superior Tribunal das decisões dos juizes de comarca; 
b) para os juizes de comarca das decisões dos juizes districtaes. 
Art. 29 - Compete o recurso: 
a) no caso de não inscripção - áquelle contra quem fôr proferida a sentença; 
b) no caso de exclusão - ao eleitor excluído; 
c) no caso de não exclusão - ao promotor publico ou ao eleitor que a houver requerido. 
Art. 30 - Em qualquer dos casos do artigo antecedente, cada recurso se referirá sempre a 

um só individuo. 
Art 31 - Os recursos serão interpostos em todo tempo por meio de requerimentos assig-

nados pelos recorrentes ou por seus especiaes procuradores. 
Art 32 - Os requerimentos serão apresentados aos juizes recorridos que, dentro de 10 dias 

contados do recebimento delles, reformarão ou confirmarão as suas decisões. 
Neste ultimo caso o recorrente fará seguir o processo para a instancia superior sem accres-

centar razões, nem junctar novos documentos. Para este fim ser-lhe-á o processo entregue sem 
demora, mediante recibo. 
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Art. 33 - Findo o prazo de 10 dias de que tracta o artigo antecedente, sem ter o juiz profe
rido despacho reformando ou confirmando sua decisão, o recorrente requererá a entrega do pro
cesso afim de o fazer seguir para a instancia superior e, quando não lhe seja possível obtel-o, 
terá o direito de renovar o seu recurso perante o juizo ad quem na forma do art. 31. 

Art. 34 - No caso de reformarem os juizes os seus despachos, nos termos do art. 32, terão 
o direito de interpor recurso das novas decisões: 

a) o eleitor excluído do registro; 
b) o promotor publico ou o eleitor, no caso do art 23 quando fôr reformada a decisão pela 

qual tivesse sido excluído do registro algum eleitor. 
Art 35 - Interposto o recurso perante o juiz a que, determinará este que o requerimento 

seja incorporado ao processo e entregue este ao recorrente, mediante recibo, para apresental-o 
na instancia superior. 

ArL 36 - Os juizes de comarca decidirão os recursos, dentro de 10 dias contados da data 
do recebimento do processo. 

Art 3 7 - 0 julgamento dos recursos no Superior Tribunal seguirá o mesmo processo esta
belecido para os recursos criminaes. 

Art. 38 - Decidido o recurso, será entregue o processo á parte a quem favorecer a decisão, 
para os fins declarados nos arts. 21 e 26. 

SECÇÃO IV 

Assentos, Annotações e Averbações 

ArL 39 - Na forma do art. 9̂ , é o notário obrigado a inscrever no registro eleitoral todo 
aquelle que, por si ou por procurador especial, exhibir uma sentença de habilitação processada 
nos termos da Secção I. 

A inscripção será feita por ordem numérica e corresponderá a cada districto distinctamente. 
Art. 40 - Os assentos do registro eleitoral serão exarados em livros para esse fim especial

mente destinados e fornecidos pelo governo do Estado, numerados e fabricados pelo director da 
repartição central da Secretaria do Interior e Exterior, abertos e encerrados pelos juizes designa
dos nos artigos 15 e 16. 

Art. 41 - Os livros para a escripturação do registro serão preparados da forma seguinte: 
§ 1- Terão 200 folhas com 40 centímetros de altura e 27 de largura. 
§ 2- Em cada uma das paginas, conforme o modelo annexo, serão feitos os assentos pela 

ordem ebronologica em que forem solicitados, declarando-se nome, idade, filiação, estado, pro
fissão, residência do eleitor, bem como o dia, mez e anno do lançamento. 

Art. 42 A escripturação dos assentos se faz seguidamente, sem abreviaturas; e no fim de 
cada assento e antes da subscripção e das assignaturas se resalvarão as emendas, entrelinhas ou 
quaesquer outras circumstancias que possam occasionar duvidas. 

Art 43 - Os eleitores ou seus procuradores assignarão estes assentos com seus nomes por 
inteiro, e assim também as testemunhas, nos casos em que forem necessárias. 

Art. 44 - As testemunhas para os assentos deverão ser, sempre que fôr possível, varões 
maiores de 21 annos. 

Em nenhum caso se admittirão como testemunhas os menores de 14 annos. 
Art. 45 - Tendo havido algum erro ou omissão no acto do lançamento do assento, de 

modo que seja necessário fazer alguma emenda ou addção, esta sé reservará para o fim do as
sento, procedendo-se como no caso do artigo 42. 

Art 46 - Depois de concluído e assignado o assento, se em acto successivo e presentes 
ainda o interressado e testemunhas se reconhecer a necessidade de alguma rectificação, far-se-á 
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ella por declaração escripta em seguida ao mesmo assento, e como este subscripta designada pe
las mesmas pessoas. 

Art 47 - Serão consideradas inexistentes e sem effeitos jurídicos quaesquer emendas e al
terações posteriores ou não resalvadas nos termos dos artigos antecedentes; e os encarregados 
do registro, que as tiverem feito, ficarão sujeitos á responsabilidade criminal, e a civil que no 
caso couber. 

Art. 48 - Depois de escriptos e assignados os assentos os encarregados do registro só os 
poderão annotar ou verbar nos casos e pela forma declarados nos artigos seguintes. 

Art. 49 - PoTuite o juiz distríctal ou de comarca competente, conforme a regra estabelecida no 
art. 15, será justificada com citação e audiência do promotor publico, a necessidade de supprir ou 
restaurar o registro quando não o haja, de rectificar o mesmo, na parte eríi que contiver algum erro, 
engano ou inexactidão, ou em que se tiver dado omissão de facto ou circumstancia essencial. 

Provados os factos allegados, o juiz julgará a justificação por sentença, ordenando a recti
ficação do registro, com especificada declaração dos factos, que fazem o objecto da rectificação, 
ou de abertura de novos assentos, conforme o caso. 

Art. 50 - Da sentença, que julgar ou não procedente a justificação, poderão as partes inte
ressadas e o promotor publico recorrer no prazo de 10 dias, contado da intimação da sentença. 

Art. 51 - Estes recursos serão interpostos para o juiz de comarca, quando a sentença fôr 
do juiz distríctal, ou para o Superíor Tríbunal, quando fôr do juiz de comarca, e serão recebidos 
no effeito devolutivo. 

Art. 52 - A averbação de assento só tem logar em algum dos casos declarados nos arts. 
10, l i e 12. 

Para a averbação é necessário por parte dos interessados a declaração de mudança de resi
dência ou subhibição de sentença, certidão ou documento legal e authentico que prove a suspen
são ou perda dos direitos políticos. 

Art. 53 - Apresentadas as justificações de que tracta o art. 48, o encarregado do registro 
lançará em conformidade do que nellas se determinar, e assignará as notas competentes na co-
lumna em branco, emfi-ente dos assentos rectificados, mencionando as justificações e datas des
tas. 

Art. 54 - Quando seja necessário supprir ou restaurar o registro, porque não o haja, far-se-
á novo assento, escripto em seguida ao ultimo que houver no livro respectivo; e emfrente da-
quelle e do assento primitivo se lançarão notas remissivas, com a necessária clareza, de modo 
que tomem conhecida a relação entre os dous assentos. 

Art. 55 - Feita a declaração ou apresentadas as sentenças, certidões e documentos a que se 
refere o art 52, far-se-á por extracto do que nelles houver de substancial a competente averba
ção na columna em branco, emfrente dos assentamentos respectivos. 

Art. 56 - Os notários ou encarregados do registro guardarão, sob sua responsabilidade, os 
processos de habilitação, os documentos e procurações que forem apresentados jpara se lavrarem 
os assentos, bem como os documentos relativos ás notas e averbações, sendo rubricados pelo 
apresentante e convenientemente em massados e rotulados com os números de ordem corespon-
dente aos assentos. 

Art. 5 7 - 0 extravio destes papeis sujeita á responsabilidade civil e criminal os seus guar
das. 

ArL 58 - Si a perda resultar de incêndio, inundação ou outro caso fortuito, a reforma dos 
livros do registro se fará á custa do Estado; si resultar porém de negligencia ou culpa dos empre
gados, a reforma se fará á custa destes. 

Art. 59 - Independem de petição e de despacho as certidões de assentos notas e aver
bações do registro. 
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Os encarregados do registro deverão, sob pena de responsabilidade, transcrever nas certi
dões dos assentos as notas e averbações que lhes forem relativas, ainda que não sejam pedidas. 

CAPITULO m 

Titules dos Eleitores 

ArL 60 - A todos os cidadãos inscriptos no registro eleitoral serão expedidos titulos pelo 
modo declarado nos artigos seguintes, comprehendidos aquelles que forem inscriptos no regis
tro do município por terem sido excluídos dos de outros em razão de mudança. 

ArL 61 - Fdta a inscrípção no registro, immediatamente o notário ou encarregado dará ao 
eleitor titulo, conforme o modelo annexo, para sa eçiesentado ao juiz a quem incumbe assigna-o. 

ArL 62 - São competentes para assignar os titulos: 
a) os juizes de comarca nas respectivas sedes; 
b) fora das sedes das comarcas, os juizes districtaes dos municípios. 
ArL 63 - Exhibidos os titulos e assignados, fará o juiz entrega dos mesmos aos próprios 

eleitores ou aos seus especiaes procuradores, que os assignarão á margem perante o mesmo juiz, 
e em livro especial passarão recibo, com sua assignatura 

ArL 64 - Os titulos de eleitor extraídos de livros de talões, segundo o modelo annexo, se
rão assignados pelos encarregados do registro e conterão, além da indicação da comarca, muni
cípio e districto o nome, idade filiação estado, profissão, residência e instrucção do eleitor e o 
numero e data do registro. 

Na falta de livros de talões expedir-se-ão titulos provisórios, que serão retidos pelas mesas 
eletoraes e remettidos ajunta furadora 

ArL 65 - Os talões correspondentes aos titulos serão rubricados pelos juizes e nelles se es
creverão: o nimiero de ordem no registro e do titulo, e o nome do eleitor, declarando-se o muni
cípio e o districto a que elle pertencer. 

ArL 66 - Quando o juiz districtal ou de comarca recusar ou demorar por qualquer motivo 
a entrega do titulo, poderá o próprio eleitor ou seu procurador, por simples requerimento, recor
rer do juiz districtal para o juiz de comarca ou deste para o Superior Tribunal. 

ArL 67 - Ouvido o juiz recorrido em prazo breve, com a resposta deste ou sem ella será o 
recurso decidido dentro do prazo de 5 dias, contados do recebimento da mesma resposta, ou da 
data em que esta deveria ter sido dada. 

Art. 68 - No caso de erro ou extrativio, poderá o eleitor requerer outro titulo, que lhe 
será dado, com a declaração de ser segunda via, fazendo-se a necessária averbação nos talõ
es do antigo e do novo titulo. O titulo errado será archivado no cartório do encarregado do 
registro. 

ArL 69 - Os juizes farão entrega diariamente dos titulos, nos édifficios e durante as horas 
destinadas ao expediente ordinário. Em casos urgentes deverão entregal-os a qualquer hora. 

TITULO n 

Eleveis e eleições 

CAPITULO I 

Elegíveis 

ArL 70 - São condições indispensáveis de elegibilidade para o cargo de presidente do Es
tado: 

I estar na posse dos direitos civis e políticos: 
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n ser rio-grandense nato ter mais de trinta annos de idade e residência no Estado (Const. 
art. 12). 

Art. 71 - E inelegível para o cargo de presidente qualquer parente consanguíneo ou affim 
nos dous primeiros gráos, contados por direito civil, do presidente ou do substituto que estiver 
em exercício ao tempo da eleição ou que haja exercido o cargo até seis mezes antes. (Const. 
art 19). 

Art. 72 - São condições de elegibilidade para representante á Assembléa do Estado: 
I ser eleitor ou ter as condições para o ser e estar no goz» dos diteitos civis e politicos: 
n ter residência no Estado por mais de quatro annos quando fôr rio-grandense e por mais 

de seis, quando o não fôr (Const. art. 38, II). 
Art. 73 - São considerados rio-grandense não só os nascidos no Rio Grande do Sul, mas 

também os filhos de pai rio-grandense domiciliado no Estado, que tiverem nascido em outros 
Estados da União ou no extrangeiro desde que seus pais estejam ausentes temporariamente em 
serviço da União ou dos Estados. 

Art. 7 4 - 0 prazo exigido para a residência deve estar completo no dia da eleição, não 
sendo, porém, necessário a continuidade da residência, comtanto que deduzido o tempo das, in
terrupções fique preenchido o mesmo prazo. 

Art. 75 - Não são elegíveis para a Assembléa dos Representantes: 
I os secretários de Estado, os magistrados e os funcionários quaesquer de ordem judiciaria 

e administrativa, tanto do Estado como município: 
II os funccionarios ou auctoridades da União, civis ou militar; 
in Os concessionários de favores ou prémios e os contractantes de obras da União ou do 

Estado, bem como os administradores de emprezas que explorem taes contractos ou gosem de 
eguaes favores ou prémios. 

Art. 76 - A inelegibilidade deixará de existir uma vez que cesse sua causa três mezes an
tes da eleição. 

Paragr^ho único. Não se comprehendem na prohibição do artigo antecedente os cidadãos 
investidos em funcções meramente technicas ou scientificas. 

Art. 77 - O cidadão que, eleito represetante do Estado, vier a ficar incluído em alguma das 
incompatibilidades designadas no art 75, será considerado como tendo renunciado o mandato, 
fícando vago o logar para mandar-se proceder á nova eleição. 

CAPITULO n 

Eleição em gerai 

Art. 78 - as eleições para os cargos de presidente do Estado e de representantes á Assem
bléa serão feitas por suffragio directo dos eleitores inscriptos no registro eleitoral. 

Art. 79 - A eleição para presidente do Estado effectuar-se-á sessenta dias antes de termi
nado o periodo presidencial (Const art 18). 

Art 80 - Quando em virtude de falta ou renuncia do vice-presidente, tiver de exercer a 
presidência algum dos secretários de Estado, á eleição realisar-se-á dentro de sessenta dias, con
tados da data da substituição (Const art 11 § 2 )̂. 

Art 81 - Todas as opiniões poUticas terão direito á representação proporcional ás suas 
forças eleitoraes. 

Art 82 - para esse effeivo constituirá o Estado um só collegio eleitoral, votando cada elei
tor em 32 nomes para representantes á Assembléa. 

Quando se tractar de uma eleição parcial, votará o eleitor em tantos nomes quantas forem 
as vagas a preencher na Assembléa. 
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Art. 83 - no acto da apuração geral, verificará preliminarmente a junta apuradora o nume
ro total de eleitores que concorreram á eleição e o numero de votos que houver recebido cada 
candidato. 

§ 1- Em seguidas serão discriminadas as cédulas ou listas dos votos em tantos grupos 
quantas forem as que contiverem os mesmos nomes, qualquer que seja a votação individual dos 
candidatos. 

§ 2- Sommados depois os votos individualmente recebidos por todos os candidatos do 
grupo, será respectiva sonuna dividida pela da totalidade dos eleitores que concorreram á 
eleição conforme o numero apurado na operação preliminar a que se refere a 1- alinea deste 
artigo. 

§ 3̂  O quociente da divisão effectuada pela forma prescripta no § 2-, será o indicador do 
numero de candidatos eleitos do grupo, ficando reservada a fracção divisória, se houver, para os 
fins declarados no § 6̂ . 

§ 42 Quando as cédulas ou listas não possam constituir grupos por conterem menos de 32 
nomes ou todos ou alguns nomes variáveis apurar-se-á separadamente a votação total que hou
ver obtido cada candidato. 

Multiplicada depois essa somma pelo numero de representantes a eleger, si o respectivo 
producto fôr egual ou superior á totalidade dos eleitores concorrentes á eleição, ter-se-á o candi
dato por eleito. 

Caso contrario, a sua votação passará a constituir uma fracção divisória para os fins decla
rados nos §§6^692. 

§ 52 Repetida a divisão, nos termos do § 2-, em relação a cada grupo até o final, far-se-á 
depois a addição dos candidatos eleitos por todos os grupos e isoladamente. Si a sonrnia corres
ponder exactamente ao numero de 32 representantes, estarão preenchidos todos os logares da 
Assembléa e nesse caso se darão por findos os trabalhos da apuração. 

§ 62 Si, ao contrario, estiver ainda incompleto o numero de 32 representantes, completarão 
esse numero os candidatos dos grupos e os isolados em que houver fracções divisórias ou restos 
de divisão, observada a ordem decrescente. 

§ 72 Quando a operação do § 2- seja impracticavel em relação a algum grupo, por ser o di
videndo menor que o divisor, passará também a votação desse grupo a constituir uma fracção 
divisória para os effeitos declarados no § ó̂ . 

§ 8- Observadas as regras precendentes conciderar-se-ão eleitos em cada grupo os candi
datos mais votados. 

Dada a egualdade de votação, serão preferidos os mais vellhos. Em caso de duvida decide-
rá o sorteio. 

§ 92 Os candidatos restantes em cada grupo serão considerados supplentes e como taes te
rão direito a substituir os representantes do mesmo grupo cujos logares se tomarem vagos em 
virtude de incompatibilidade, renuncia, morte ou outra qualquer causa 

§ 10̂  A convocação dos supplentes será feita pelo presidente do Estado, nos termos da 
Constituição, art. 40. 

Art. 84 - A eleição de representantes á Assembléa se effectuará dentro de noventa dias depois 
de terminado o mandato cabendo ao presidente do Estado expedir as necessárias provindas. 

Paragrapho único. Quando ocorter alguma vaga de representante, inclusive renuncia, a 
mesa da Assembléa, ou, no intervallo das sessões, a respectiva secretaria, dará conhecimento 
ao presidente do Estado, que providenciará immediatamente para que seja preenchida. (Const., 
art 40). 

ArL 8 5 - 0 voto será a descoberto, sendo vedado o escrutínio secreto. 
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Art. 86 - O eleitor tem a faculdade de dar seu voto em qualquer mesa, onde se sqpresente e 
exhiba o respectivo titulo. 

CAPITULO m 
Processo eleitoral 

ArL 87 - As mesas eleitoraes funccionarão nos districtos, sob a presidência dos respecti
vos juizes, tendo por secretários os escrivães privativos, e mais quatro mesarios. 

Nos districtos que constituírem a sede de cada município, servirá o escrivão do civil e cri
me ou, havendo mais de um, aquelle que o juiz designar. 

Art. 88 - Cada grupo de 25 eleitores, residentes no districto, terá direito a indicar um me-
sario. 

A indicação será feita por officio, com as firmas reconhecidas, e apresentado ao juiz dis-
trictal no local designado para a eleição, na véspera do dia em que esta se realisar, das 10 horas, 
da manhã ás 2 horas da tarde. 

§ l- Cada mesa compor-se-á do juiz e quatro mesarios effectivos, havendo egual numero 
de supplentes que substituirão aquelles em suas faltas, segundo a ordem da coUocaçãó. 

§ 2- Si os ofFiciaes de apresentação forem em numero superior ao de mesarios, serão pre
feridos para membros effectivos os cidadãos apresentados por maior numero de eleitores e para 
supplentes os que se lhes seguirem. 

§ 3- No caso de egualdade do numero de assignaturas da apresentação, decidirá a sorte en
tre effectivos e supplentes. 

§ 4^ Terminada a hora para o recebimento das indicações, o juiz districtal apurará as que 
houverem sido apresentadas, publicando immediatamente o resultado por edital affixado á porta 
do edifício e publicado pela imprensa onde a houver. 

Em seguida o escrivão do juizo ou na sua falta ou impedimento, um eserivão ad-hoc la
vrará a acta em que serão mencionados o numero das indicações apresentadas e os nomes dos 
eleitores nellas indicados para mesarios. . . 

ArL 89 - Si até ás 8 horas do dia da eleição não houver quatro mesarios indicados na for
ma do artigo antecedente, sorteará o juiz até quatro eleitores dentre os presentes para o auxilia
rem nos trabalhos da eleição. 

Do mesmo modo sorteará o juiz tantos eleitores quantos forem necessários para substituí
rem os mesarios effectivos e supplentes que deixarem de comparecer.' 

Art 90 - Sempre que se tiver de procede a uma eleição em virtude desta lei, o juiz distric
tal, em sua falta ou impedimento, o seu supplente, mandará com antecedência de 20 dias affixar 
edital ou publical-o pela imprensa onde a houver, convidando os eleitores a darem seus votos no 
dia, logar e hora designados. 

O local, será a sede do districto e, onde não a houver o das audiências ordinárias do juiz. 
Art. 91 - Para o fim determinado no artigo anterior, quando mandar proceder á alguma 

eleição, proverá o governo do Estado de modo a serem feitas immediatamente as necessárias 
communicações a todos os juizes districtaes. 

Art 92 - Installada a mesa designará respectivo presidente os mesarios que hão de incum-
bir-se do exame dos titulos eleitoraes, do recebimento das cédulas e da lista authentica para veri-
ficar-se si os eleitores que comparecerem, constam ou não da mesma authentica desempenhando 
o escrivão as funcções de secretario. 

§ 1- As 8 horas do dia da eleição reunir-se-á a mesa organisada na véspera e logo após co
meçará a eleição, votando os eleitores pela ordem e á proporção que forem comparecendo, me
diante a simples exhibição de seus titulos devidamente legalisados. 
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§ ^ Até a véspera da eleição, enviará o notário ou encarregado do registro ao juiz distric-
tal a lista dos eleitores do respectivo districto. 

§ 32 Na falta desta lista, os eleitores votarão á medida que comparecerem, mediante a sim
ples exhibição de seus titulos devidamente iegalisados. 

ArL 9 3 - 0 eleitor chamado a votar deverá exhibir o seu titulo e entregar a sua lista em 
dous exemplares eguaes, aberta, escripta ou impressa em qualquer papel, mas assignada por elle 
próprio; e verificada a identidade das listas o presidente e um dos mesaríos immediatamente ru
bricarão uma, que será entregue ao eleitor, fazendo logo depois ler em voz alta e apurar os votos 
consignados na outra. 

Art. 94 - Nenhuma lista será acceita sem estar assignada pelo eleitor; quando aquelle 
não puder assignar, escreverá seu nome outro por elle indicado e convidado pelo presidente 
da mesa. 

Art. 95 - Exhibido o titulo, sob nenhum pretexto se recusará o voto ao eleitor, ainda que 
não esteja elle incluído na lista de chamada ou no registro do município. 

ArL 96 - Não compete á mesa entrar na apreciação da identidade da pessoa do eleitor 
qualquer que seja o caso. 

§ 1- Si a mesa reconhecer que é falso o titulo apresentado, ou que pertence a eleitor noto
riamente fallecido ou ausente, tomará em separado o voto. 

§ 2- Si houver reclamação de outro eleitor que declare pertencer-lhe o titulo, exhibindo 
certidão de sua inscripção, tomar-se-ão em separado os votos do portador do titulo e do recla
mante, si apresentar novo titulo em segunda via. 

§3-0 titulo falso ou impugnado em algum dos casos antecedentes, e quaesquer documen
tos apresentados, ficarão em poder da mesa para serem remettidos ajunta apuradora na capital 
do Estado. / • 

Art. 97 - Os mesarios votarão em ultimo logar, sendo rubricada a lista do presidente por 
um delles. 

Art. 98 - Os exemplares das listas apuradas serão remmetidos, conjuctamente com a copia 
da acta da eleição, á junta apuradora na coitai do E<:tado, e somente depois de reconhecidos os 
eleitos poderão ser destruídos. 

Art. 99 - Serão recebidas: 
a) as cédulas ou listas em que os nomes sejam em numero inferior ao que deveriam con

ter; 
b) as que contiveram numero superior, desprezando-se, porém, os nomes excedentes na 

ordem em que se acharem coUocados; 
c) as que não trouxerem inscripção, exceto quando se proceder a mais de uma eleição e 

cada eleitor votar com mais de uma lista. 
Art. 100 - Tomar-se-ão em separado as listas ou cédulas: 
a) alteradas por troca, augmento ou suppressão de nome ou appelido; 
b) em duplicata e assignadas pelo mesmo eleitor, 
c) do eleitor pertencente a outro districto ou município; 
d) do eleitor que embora residente no districto, não constar na lista de chamada. 
Art. 101 - Não serão recebidas as lista: 
a) que contiverem nome riscado ou substituído; 
b) que contiverem declaração contraria á inscripção, quando se proceder a mais de uma 

eleição conjuctamente. 
Art. 102 - Terminado o recebimento dos votos, o presidente fará escrevCT em resumo o 

numero de eleitores que houver comparecido e votado e o numero de votos que cada candidato 
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houver obtido, em tantas folhas de papel quantos forem os membros da mesa e os fiscaes, as 
quaes serão rubricados por todos os mesarios e fiscaes, entregando-se um exemplar a cada um. 

Art. 103 - Feita qualquer verificação reclamada por algum mesarío, fiscal ou eleitor, man
dará o presidente publicar immediatamente o resultado da eleição por edital affixado á porta do 
edifício e reproduzido pela imprensa, onde a houver. 

Art. 104 - Publicado o edital, o escrivão do juizo ou, na sua falta ou impedimento, um es
crivão ad-hoc, lavrará immediatamente a acta em que serão mencionados os nomes dos ci
dadãos votados com o numero de votos correspondente a cada um, sendo escríptos em letra alp-
habetica. Além disso, deverá constar da mesma acta: 

a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) os nomes dos mesarios e si sorteados pelo presidente da mesa ou indicados pelos elei

tores na forma do art 89; 
c) o numero de eleitores que compareceram; 
d) o numero de listas recebidas promiscuamente para cada sleiçãò; 
e) o numero de listas recebidas em separado, com declaração dos motivos, o nome dos vo

tados e dos eleitores que delias foram portadores; 
f) o numero das que não tiverem sido recebidas e os motivos por que não o fora; 
g) o numero das que contiverem numero inferior de nomes aos que deveriam conter; 
h) os nomes dos mesarios que não assignaram a acta, declarando-se o motivo; 
i) os nomes dos cidadãos que assignaram as listas de votos pelos eleitores que o não pude

ram fazer; 
j) todas as occorrencias que se derem no processo da eleição. 
Art. 105 - Qualquer dos mesarios poderá assignar a acta, declarando-se vencido. 
No caso de não querer a maioria da mesa assignar a acta, deverão fazel-o os demais mesa

rios e os fiscaes, sendo convidados para isso os eleitores que quizerem. Cada fiscal terá o direito 
de extrahir copia da acta, que será subscripta pelos mesarios. 

O escrivão é obrigado a dar, sem demora, certidão da acta a quem pedir. 
Art. 106 - A mesa fará extrahir copia da acta, a qual, assignada pelos mesarios e conserta

da pelo escrivão privativo ou ad-hoc. será enviada á junta apuradora, na capital do Estado por 
intermédio da secretaria da Assembléa. 

Si a eleição for para presidente do Estado, será a mesma copia enviada á Assembléa dos 
Representantes, por intermédio da respectiva secretaria. Quando realisar-se conjunctamente a 
eleição de presidente do Estado e a de representantes á Assembléa, extrahir-se-á em duplicata a 
copia da acta para que seja conjuctamente enviada á secretaria da Assembléa, que lhe dará o 
destino recommendado neste artigo. 

Art 107 - Ao presidente da mesa compete dirigir os trabalhos e decidir os incidentes e 
duvidas que se suscitarem enquanto não fôr installada a mesa: mas, depois de instaliada esta, as 
questões concernentes ao processo eleitoral serão resolvidas pela maioria dos mesarios. Sobre 
estas questões só se admittirá breve discussão, resolvida logo pelo voto da maioria Só poda'ão 
suscitar questões sobre trabalhos eleitoraes, que antes, que depois de começada ou terminada a 
eleição, os mesarios, os fiscaes e os eleitores do districto. 

ArL 108 - Compete mais ao presidente da mesa: 
a) regula a policia da assembléa eleitoral, chamando á ordem os que delia se desvia

rem fazendo sair os que injuriarem os membros da mesa ou algum dos assistentes, mandan
do lavrar, quando necessário, qualquer auto na forma da lei e remettendo-o á auctoridade 
competente; 

b) fazer sair do recinto em que se effectuar a eleição os indivíduos que se apresentarem 
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munidos de armas de qualquer natureza mandando lavrar o competente auto afim de se tomarem 
effectivas as penas estabelecidas em lei; 

c) no caso de offensa physica praticada no recinto eleitoral contra qualquer dos mesarios 
ou pessoas presentes, prender o offensor, fazendo-o apresentar, com o auto respectivo, à autori
dade competente para o procedimento legal. 

Art. 109 - O logar em que funccionar a mesa será separado do recinto destinado á reunião 
dos eleitores mas de modo que estes não fiquem impossibilitados da inspecção e fiscalisação 
dos trabalhos. 

§ 1- Dentro do espaço em que se estiverem os mesarios só poderão entrar os eleitores á 
medida que forem comparecendo para votar. 

§ 2~ Na mesa, que ahi será coUocada, tomarão assento: á cabeceira, o presidente, e de um 
e outro lado os outros mesarios. 

§ 3- Os físcaes terão accesso no recinto e assento ao lado do presidente ou de qualquer dos 
mesarios, conforme entenderem. 

Art. 110 - A eleição começará ás 8 horas do dia marcado pelo governo do Estado. 
Art. 111 - A eleição não deve ser interrompida e poderá prolongar-se pelo tempo necessá

rio á votação dos eleitores presentes. 
Os mesarios poderão revesar-se ou substituir-se pelos supplentes para attenderem ás refei

ções e repouso. 
Para o mesmo fim poderá o presidente da mesa substituir-se por um dos seus suplentes, 

que esteja presente ou seja especialmente chamado. 
ArL 112 - Os livros e mais papeis referentes á eleição serão recolhidos ao archivo da es-

crivania districtal. 
Art. 113 - Não ha incompatibilidade para os membros da mesa, entre si. 
Art. 114 - Não é substancial a falta de assignatura de mesarios ou fiscal na acta, desde 

que se declare mesmo com a nota - em tempo - o motivo por que deixou de fazel-o um ou 
outro. 

SECÇÃO I 

Apuração Geral 

Art. 115 A apuração geral da eleição para presidente do Estado será feita pela Assembleia 
dos Representantes, que para esse fim se reunirá extraordinariamente dentro de sessenta dias 
após a eleição, si não estiver funccionando em sessão ordinária. 

Art. 116.-0 processo da apuração será regulado pelo regimento interno da Assemblea. 
Art. 117 - Si na apuração que tiver logar, verificar-se que nenhum cidadão alcançou a 

maioria absoluta de votos para presidente, a Assemblea elegerá por maioria de votos dos seus 
membros presentes um dos dois candidatos mais votados na eleição. 

Em caso de empate haverá nova votação: e considerar-se-á eleito o mais velho, si occorrer 
segundo empate (Const., art. 18, § 2-). 

ArL 118 - Na eleição em que fôr votado o presidente do Estado, si nenhum cidadão hou
ver alcançado maioria absoluta e aquelle não tiver obtido as três quartas partes dos suffragios, 
proceder-se-á á nova eleição na qual o presidente do Estado não poderá ser votado (Cont. art. 18 
§32). 

Art. 119 - A apuração geral da eleição de representantes á Assemblea se fará na capital do 
Estado, por uma junta composta dos presidentes da mesma Assemblea, do Superior Tribunal e 
do Conselho Municipal. 
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§ l- Em suas faltas ou impedimentos, serão chamados, os substitutos legaes: e, na falta 
destes, fará a furacão o Conselho Municipal da coitai. 

§ 2- Servirá na junta apuradora quem houver presidido os trabalhos da Assembléa na ulti
ma sessão da legislatura fmda. 

art. 120 - No vigésimo dia contado do da eleição de representantes, ás 10 horas da manhã, 
reunir-se-á a junta no edifício da Assembléa, cujo antigo presidente assumirá a direcção dos tra
balhos. 

§ 1- Si até o quinto dia depois de findar o prazo antecedente, não se reunir ajunta, aquelle 
de seus membros, que comparecer, convocará os substitutos dos que faltarem: e, si não compa
recer ao menos um só dos membros effectivos da junta, a secretaria da Assembléa fará a convo
cação dos substitutos, aos quaes officiará para tal fim. 

§ 2- Si até o quinto dia depois da alludida convocação, não se constituir a junta com os 
substitutos, a secretaria da Assembléa remetterá ao Conselho Municipal todos os papeis relati
vos á eleição para os effeitos declarados no artigo 121. 

Art. 121 - Installada ajunta, o presidente distribuirá os trabalhos entre os outros membros 
de modo que a apuração se faça com toda regularidade e em voz alta. 

§ 1- À junta começará por verificar o numero total de eleitores constantes das authenticas 
ou dos boletins e certidões que forem apresentados por qualquer eleitor comtanto que não offe-
reçam duvida alguma, observando fielmente o processo estabelecido no art. 83. 

§ 2- A junta tem conrçetencia para ̂ reciar e decidir todas as questões attinentes a nullida-
des do processo eleitoral e á inelegibiUdade dos cidadãos votados. 

§ 3- Na apuração dos votos tomados em separado pelas mesas eleitoraes, poderá a junta 
resolver de plano ou após as investigações necessárias. 

§ 42 No caso de duplicata de alguma eleição, a junta preferirá aquella que tiver sido feita 
no logar previamente designado e com as formalidade legaes; si ambas as eleições foram feitas 
no mesmo local, preferirá a que tiver sido realisada perante a mesa legalmente constituída. 

Faltando ajunta base para verificar as hypotheses previstas neste artigo, deixará de apurar 
as duplicatas, mencionando na acta a occurrencia. 

Art. 122 - A apuração deve terminar dentro de quinze dias contados da data do começo 
dos trabalhos. 

Lavrar-se-á diariamente uma acta, em que se mencionará, em resumo, o trabalho feito no dia. 
Art. 123 - Terminada a apuração, serão immediatamente publicados os nomes dos cidadã

os votados na ordem numérica dos votos recebidos e os considerados eleitos por grupos, e la-
vrar-sa-á Uma acta, em que se mencionará, em resumo, todo o trabalho da íçuração, todas as oc-
currencias que se derem e constarem das authenticas, as representações, reclamações e protestos 
que forem apresentados perante ajunta ou perante as mesas eleitoraes, com declaração dos mo
tivos em que se fundam. 

Art. 124 - As sessões da junta serão publicas e as suas decisões tomadas por maioria rela
tiva de votos; os eleitores que comparecerem e os fiscaes que, em qualquer numero, forem pe
rante ella apresentados pelos candidatos, poderão assignar as actas. 

Art 125 - Da acta geral, da sqpuração serão extraídas copias assignadas pelos membros da 
junta e remettidas: uma, ao Secretario de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, outra á se
cretaria da Assembléa dos Representantes, e outra a cada um dos eleitos para lhe servir de diplo
ma. 

Essas copias poderão ser impressas, devendo comtudo ser concertada e assignada pelos 
membros da junta. 

ArL 126 - A authenticã remettida á secretaria da Assembléa será acompanhada de todas 
as actas, protestos e mais p^eis, que houverem servido na apuração. 
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. SECÇÃOn 

Fiscalização 

ArL 127 - Cada candidato á eleição de que se tractar, poderá indicar um eleitor para fisca-
lisar os trabalhos em cada mesa eleitoral. A nomeação do fiscal será feita em officio dirigido ao 
presidente da mesa e assignado pelo candidato ou seu procurador, podendo ser entregue antes, 
durante ou depois da installação da mesa. 

ArL 128 - Sempre que um grupo de 25 eleitoes, pelo menos, do districto indicar á mesa, 
em documento assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da eleição, deverá este ser ad-
mittido. 

Art 129 - O fiscaes terão assento nas mesas eleitoraes ao lado do presidente ou de qual
quer mesario, como entenderem, e poderão discutir as questães que se suscitarem acerca do pro
cesso eleitoral e assignar as actas com os respectivos mesaríos: em caso algum, porém, terão 
voto deliberativo. 

ArL 130 - Os fiscaes serão também admittidos nas apurações geraes da mesma forma em 
que nas mesas eleitoraes. 

art. 131 - Qualquer que seja o logar de sua inscripção, é licito ao eleitor, que exhibir o ti
tulo, votar perante a mesa que fiscalisar. 

SECÇÃO ffl 

Protestos e Contra-Prbtestos 

ArL 132 - Qualquer eleitor e bem assim os fiscaes poderão offerecer protesto por escripto 
relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante 

ArL 133-0 protesto rubricado pela mesa, e com o contra-protesto delia, si julgar conve
niente fazel-o, será appensado á copia da acta, que fôr remettida á auctoridade competente para a 
verificação de poderes. 

§ l- Na acta se mencionará a apresentação do protesto e contra-protesto, e, em resumo, se
rão indicados os motivos em que se fundam. 

§ 2- Si a mesa não acceitar o protesto, poderá este ser lavrado no livro de notas do notário 
ou escrivão districtal, dentro de 24 horas após a eleição. 

SECÇÃO IV 

NuUidades das Eleições 

ArL 134 - Serão nuUas as eleições: 
a) quando se realisarem em dia não designado na lei ou que tenha sido marcado pelo pre

sidente do Estado; 
b) quando forem feitas em horas differentes das que determinar esta lei; 
c) quando se effectuarem em logares que não sejam previamente designados pela auctori

dade competente; 
d) quando a mesa eleitoral tenha sido constituída, illegalmente; 
e) quando o numero de votos illegalmente recebidos ou recusados alterar a ordem da votação; 
f) quando houver fraude manifesta ou provada que prejudique o resultado da votação. 
ArL 135 - Quando a concurrencia de nullidades trouxer a inversão completa na ordem da 

votação total, será esta annuUada e proceder-se-á á nova eleição. 
ArL 136 - Compete á Assembléa dos Representantes conhecer da validade ou nullidade 

das eleições estaduaes, procedendo ex-officio quando a prova da nullidade resultar das respecti-
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vas authenticas ou em virtude de reclamação que lhe fôr apresentada durante a verificação dos 
poderes. 

TITULO ffl 

Cassação do Mandato 

Art 137 - Para ser cassado o mandato de representante do Estado nos termos do art. 39 da 
Constituição, é necessário: 

I que assim o proponha a quarta parte do eleitorado do Estado; 
n que na consulta feita ao estado o representante em litigio não obtenha em seu favor me

tade e mais um, pelo menos, dos votos com que foi eleito. 
Art. 138 - A proposta, manuscrípta ou impressa, terá a assignatura dos proponentes reco

nhecidas por notário e será instruída com certidão de se acharem, todos elles, inscriptos como 
eleitores no registro eleitoral. 

Art. 139 - Esteja ou não fíinccionando a Assembléa dos Representantes, deverá a proposta 
ser dirigida por intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Exterior ao presi
dente daquella corporação, afim deste verificar se está nos termos legaes. 

ArL 140 - No prazo de vinte dias contados daquelle em que fôr entregue a proposta, o 
presidente da Assembléa communicará o decisão desta á Secretaria de Estado dos Negócios do 
Interior e Exterior, que a fará publicar na folha que insere o expediente official. 

§ 1- Si a proposta estiver nas condições da presente lei, o presidente do Estado mandará 
convocar o eleitorado para responder sobre a seguinte consulta: 

Deve-se ou não considerar cassado o mandato do representante do Estado F.? 
§ 2̂  A votação sebre a consulta terá logar em dia designado pelo governo e dentro de três 

mezes, contados da data em que tiver sido communicada á decisão de que tracta este artigo. 
§ 3- Si dentro do prazo de vinte dias, marcado para a referida communicação, não fôr essa 

feita, o governo considerará recebida a proposta dos eleitores e procederá pelo modo estabeleci
do nos paragraphos antecedentes. 

Art 141 - O eleitor escreverá em sua cédula: sim ou não, conforme quizer ou não cassar o 
mandato. 

O voto será dado nas condições prescriptas no art. 93. 
Art 142 - Si a consulta referir-se a mais de um representante, o eleitor escreverá na cédu

la os nomes dos representantes em litigio, acrescentando diante de cada um delles sim ou não, 
nos termos do artigo antecedente. 

§ único. Quando a cédula fôr omissa em mencionar alguns dos nomes dos representantes, 
ou em accrescentar a partícula indicativa do voto, será apurada somente quanto aos nomes a res
peito dos quaes a resposta affirmativa ou negativa tiver sido expressada 

Art 143 - Para a convocação de eleitores, organisação de mesas e de todos os mais traba
lhos eleitoraes da consulta, proceder-se-á, no que fôr íçplicavel, de conformidade com as dispo
sições contidas no Titulo U, C^ . IH desta lei. 

TITULO IV 

Disposições Geraes 

Art 144 - Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes serão isentos de sello, sen
do gratuito o reconhecimento das firmas. 

Art 145 - Não se cobrará emolumento algum pelos registros, annotações e averbações. 
Art 146 - Os processos de habilitação e de recursos eleitoraes são isentos de sellos, custas 

e quaesquer direitos. 
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ArL 147 - Nos processos dos recursos eleitoraes os prazos serão fataes, contados dia a dia 
e não se interronçerão pela superveniencia das férias. 

ArL 148 - O actual alistamento de eleitores estaduas será transcripto integralmente no re
gistro instituído por esta lei. 

§ 1- Para esse fim os presidentes dos conselhos municipaes e juizes de comarca enviarão 
sem demora aos notários ou encarregados do registro todos os livros e mais papeis do alistamen
to, que tiverem sob sua guarda 

§ 2r A vista de taes documentos, resalvadas as alterações decorrentes das revisões an-
nuaes, farão os notários a immediata transcrípção do alistamento, independente de qualquer for
malidade. 

§ 3̂  Os juizes incumbidos da inspecção do registro fixarão prazos razoáveis, não exceden
tes de seis mezes para a definitiva transcrípção do alistamento, sob a comminação de multas de 
500$000al:000$000. 

§ 42 Este serviço se executará sem prejuízo das inscripções diárias dos cidadãos, que se 
mostrarem habilitados, na forma da presente lei. 

Art 149 - Emquanto não se ultimar a transcrípção ordenada no artigo anterior, prevalece
rá o actual alistamento de eleitores estaduaes para as eleições que se houverem de realisar. 

ArL 150 - Os presidentes das mesas eleitoraes e das juntas apuradoras poderão fazer ac-
quisição de livros, pqjel e mais objectos necessários á eleição e ao apresto ou preparo dos ediffi-
cos em que ella se dever realisar. 

§ 1- As despezas serão feitas por conta do Estado e devidamente documentadas. 
§ 22 Os livros e mais papeis relativos á furacão geral serão recolhidos ao archivo da As-

sembléa. 
ArL 151 - A Assembléa dos Representantes sempre que no exercico de suas attribuições 

annular alguma eleição e dahi resultar inferíorídade de votos ao candidato diplomado em relação 
ao que lhe era immediato, determinará que se proceda á nova eleição. 

ArL 152 - A mesa da Assembléa dos Representantes tem competência para se dirigir ás 
auctoridades administrativas ou judiciarias do Estado, solicitando qualquer informação ou docu
mento referente á matéria eleitoral. 

ArL 153 - O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considera
do feriado o dia designado para a eleição. 

ArL 154 - Os notários óu encarregados do registro perceberão uma remuneração, fixada 
annualmente pelo governo do estado, a titulo de gratificação pelo serviço eleitoral. ,, 

ArL 155 - A eleição para a próxima legislatura da Assembléa effectuar-se-á no dia que fôr 
designado pelo gorvemo, logo íçós a publicação desta lei, sendo o respectivo processo regulado 
pelas disposições do Titulo II. 

ArL 156 - Revogam-se as disposições em contrario. 
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 14 de julho de 1913. - António Augusto Borges de 

Medeiros Presidente do Estado. 
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xvxocioio ja. X 
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LEI N2 3.139, DE 2 DE AGOSTO DE 1916 

Prescreve o modo por que deve ser feito o alistamento e dá outras provi
dencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço ssbcr que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 

CAPITULO I 

- Dos Eleitores 
Art l- Só tCTão voto nas eleições federaes e nas locaes do Disctrito Federal e do Território 

do Acre os eleítOTes alistados de accordo com esta lei. 
Art 2- Podem alistar-se eleitores, no município ou círcumscrípção de sua residência, os 

cidadãos brazileiros maiores de 21 annos (Const., art 71), excepto: 
1-, os analphabetos; 
2-, os mendigos; 
3 ,̂ as praças de piet, exceptuando os alumnos das escolas rhilitaies de ensino superior; 
42, os religiosos de ordens monásticas, conpanhias, congregações ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe renuncia da 
libo-dade individual (Const. art 71, § 1-). 

CAPITULOn 

Do Alistamento 

Art 3^ O cidadão pôde requerer a sua inclusão na lista de eleitores em qualquer dia útil do 
anno. 

Paragrapho único. Não terão, porém, direito de voto nas eleições, ficando suspensa a ex
pedição dos respectivos titulos (Cap. V), os cidadãos que se alistarem dentro dos 30 dias ante
riores a ellas. 

Art 42 O requerimento de alistamento será dirigido: 
a) Nos Estados e no Território do Acre, ao juiz de direito do município de residência do 

alistando, e, onde houvo* mais de um juiz de direito, ao da primeira vara; nos municípios que 
não forem sede de comarca, o processo de alistamento correrá perante os juizes prq)aradores, 
onde houvo*, qualquer que seja a sua denominação na organização do Estado, cabendo ao juiz 
de direito profoir o despacho defínitivo de inclusão ou não inclusão no alistamento. 

O recurso a que se refere o art. 12 será interposto perante a autoridade acima designa
da, no município que não fôr sede de comarca, cumprindo-lhe em tudo observar o disposto no 
art. 13. 

b) No Disctrito Federal ao juiz de direito da circumscripção da residência do alistando. 
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Para este fim será o Districto Federal dividido em seis circumscripções de alistamento, 
confiada cada uma delias a um dos juizes das varas eiveis. 

A primeira circumscripção servirá para o alistamento dos alistandos residentes na zona da 
4̂  Pretória Civel, funccionando o juiz da 1-Vara. 

A segunda, para os alistandos residentes na zona da 3- Pretória Civel, funcionando o juiz 
da 2!̂  Vara. 

A terceira, para os alistandos residentes na zona das 1- e 2- Pretorias Civeis, funccionando 
o juiz da 3* Vara. 

A quarta, para os alistandos residentes nas 5- e 6* Pretorias Civeis, funccionando o juiz da 
45 Vara. 

A quinta, para os alistandos residentes na 7-Pretória Civel, servindo o juiz da 5-Vara. 
A sexta, para os que forem domiciliados na zona da 8- Pretória Civel, servindo o juiz da (?• 

Vara. 
Paragrapho único. Os juizes de direito serão substituídos, nas faltas e impedimentos, nos 

termos das leis da respectiva organização judiciaria. 
ArL 5° O requerimento de alistamento será escripto em lingua vernácula pelo próprio alis

tando e por elle assignado, e delle constarão a sua idade, naturalidade, filiação, estado, profis
são, município e logar de residência. 

§ 1- É essencial que a lettra e firma desse requerimento sejam reconhecidas como do pu
nho do próprio alistando, por tabellião da sede da comarca ou termo, ou do Districto Federal, 
conforme fôr o caso. 

§ 22 Nenhum requerimento poderá ser deferido sem que o aconq>anhe prova: 
a) de idade maior de 21 annos, mediante certidão de baptismo anterior a 1890, certi

dão do registro civil de nascimentos, certidão de casamento de que conste a idade do nuben
te, certidão de exercício actual ou passado de funcção electiva ou de cargo publico para o 
qual se exija a maioridade, ou documento de que esta se infira necessariamente, ficando pro-
hibidas as justificações e tendo valor probatório os titulos de eleitores expedidos até o anno 
de 1908; 

h) de exercício de industria ou profissão ou de posse de renda que assegure a subsistência 
mediante qualquer documento admissível em juízo, excepto as justificações; 

c) de residência por mais de dous mezes no município: 1-) por documento comprobatório 
da propriedade de prédio em que resida; 2-) por documento conçrobatorio do pagamento de 
aluguel de prédio em que habite; 3-) ou por declaração do proprietário, ou de quem paga o alu
guel do prédio, de que o alistando neste habita gratuitamente, como seu empregado, òu a título 
de favor ou de parentesco; 

d) de ter a qualidade de cidadão brazileiro, para os nascidos no estrangeiro, que não esti
verem comprehendidos nos ns. 2 e 3 do art. 69 da Constituição, feita por documentos de onde se 
verifique alguma das seguintes hypotheses: 

\-, que o alistando se achava no Brazil a 15 de novembro de 1889 e não fez a declaração a 
que se refere o n- 4 do citado artigo; 

2-, que preenche as condições do respectivo n- 5; 
32, ou que se naturalizou pelos meios legaes. 
§ 3- Nos logares onde houver gabinete de identificação, o alistando é obrigado a exhibír a 

respectiva carteira de identidade, que, para esse fim, lhe será fornecida gratuitamente. 
Art. 62 O requerimento assim instruído será entregue ao escrivão do juízo, que é obrigado 

a recebel-o, em qualquer dia útil, das doze ás dezesseis horas. 
§ \- Onde houver mais de um escrivão, servirá o que fôr, de modo defmitívo, designado 

pelo juiz de direito da comarca, ou pelo Ministro do Interior, conforme o caso. 
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§ 2- Entregue o requerimento, o escrivão dará recibo delle e dos documentos que o instruí
rem ao requerente, que, por sua vez, declarará com sua lettra e assignatura, em livro a isto desti
nado, o dia e hora em que fez a entrega, repetindo nessa declaração a sua qualificação, conforme 
o requerimento: 

§ 3- Em seguida o escrivão autuará todos os papeis e fará conclusos os autos ao juiz, den
tro de 48 horas, certificando nelles a existência da declaração de que trata o paragrapho anterior 
e mencionando as duvidas que ella lhe suggira quanto á identidade de lettra e qualificação, con
frontadas com as do requerimento. 

Art 72 Recebidos os autos, o juiz os despachará e devolverá a cartório no prazO máximo 
de oito dias, mandando ou não incluir o requerente no alistamento de eleitores. 

§ 1- No caso de indeferimento da inclusão, o juiz é obrigado a fundamentar a sua deci
são. 

§ 22 Em qualquer tempo, sem prejuízo do recurso do art. 14, o cidadão não incluído pôde 
renovar o seu requerimento. , • . , 1 

Art. 8- Devolvidos os autos a cartório, com decisão mandando incluir o requerente no alis
tamento, o escrivão, no prazo de 48 horas, lavrará, em livro a isso destinado, um termo em que 
declarará a data da decisão e o nome do alistando com as especificações constantes do requeri
mento. 

§ 1- Cada termo se referirá a um só cidadão, será feito em ordem chronologica das de
cisões e numerado. 

§ 2- Ao mesmo tempo, em outro livro especial, o escrivão lançará o nome do alistando, o 
município e o logar de sua residência. 

§ 3- Nas comarcas que se compuzerem de mais de um município, haverá para cada um os 
livros de qiie trata este artigo, de modo que os lançamentos se façam pelos municípios de resi
dência dos eleitores. 

§ 42 Nos dias 15 e ultimo de cada mez, ou nos subsequentes, quando elles caiam em do
mingo ou forem feriados, o escrivão affixará no logar do costume um edital, que será publicado 
pela imprensa, quando possível, contendo os nomes, idade, profissão e residência dos cidadãos 
incluídos (art 8̂ ), dos excluídos (arts. 16, § 1-e 17) e dos incluídos (arL 7-) no alistamento, no 
período quinzenal precedente ao mesmo edital. 

Art. 92 O eleitor de um muncipio, ou de districto do Dístricto Federal, pôde transferir-se 
para outro, mediante requerimento ao juiz de direito da nova residência, communicando este ao 
juiz da antiga residência do eleitor requerente a transferencia deste, afim de que seja eliminado 
do respectivo alistamento. Essa communicação será feita pelo Correio, em officio registrado, 
dentro de cinco dias ̂ ós a realização da transferencia. 

§ 1- Esse requerimento, cuja lettra e firma serão reconhecidas (art. 5-, § 1-), deverá 
ser instruído com o titulo de eleitor e prova de residência nesse outro muncipio (art. 5-, 
§ 2^ c ) . 

. §2 -0 processo de transferencia obedecerá ao disposto nos arts. 6̂ , 1- e 8°. 1 
Art. 10. Si o escrivão crear qualquer embaraço ao alistamento, o cidadão prejudicado po

derá representar ao juiz de direito, que providenciará sobre a sua inclusão. Si o embaraço for 
posto pelo juiz de direito, a representação será dirigida á Junta de Recursos. < 

Paragrapho único. Quando o escrivão se recusar a receber o requerimento, o alistando o 
apresentará pessoalmente ao juiz, depois de testemunhar aquella recusa com a declaração escrip-
ta de duas testemunhas; e, no caso de recusa do juiz, envial-o-ha pelo Correio, acompanhando-o 
de sua reclamação, ao presidente da Junta de Recursos, para que este ordene o respectivo anda
mento, instaurando processo de responsabilidade aos recusantes, si elles não provarem inconti-
nenti motivos que os isentem de culpa. 
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CAPITULO m 

Dos Recursos 

Art 11 Haverá nas cíçitaes dos Estados, no Districto Federal e na sede do Juizo Federal 
do Território do Acre, uma junta de recursos, composta do juiz federal da secção, como presi
dente, do seu substituto e do procurador geral do Estado, Districto ou Território. 

§ 1- Estas autoridades serão substituídas nas suas faltas e in^edimentos de accôrdo com 
as leis da respectiva organização judiciaria e onde houver mais de um juiz de secção servirá o da 
1- vara. 

§ 2- Funccionará como escrivão da junta de recursos o escrivão do juizo federal e onde 
houver mais de um servirá o do 1- officio. 

ArL 12. Para essa junta serão admissíveis recursos interpostos das decisões dos juizes de 
direito: 

a) pelo próprio interessado ou seu procurador, nos casos de não inclusão (art. T̂ , § 1̂ ), de 
exclusão (arL 17, n- 2) ou de não transferencia (art. 9 )̂; 

b) pelo representante do ministério publico federal, estadual, ou local do Districto Federal 
ou do Território do Acre; ou por qualquer cidadão nos casos de inclusão (art. 8̂ ) e de não exclu
são (art. 17, n̂  2). 

§ 12 O recurso só terá effeito suspensivo no caso de exclusão. 
§ 2- Poderá ser interposto, a todo tempo, em qualquer dia útil do armo. 
§ 32 O recurso de exclusão sob os fundamentos do § 1- e das lettras a e c do § 2̂  do art. 5̂  

não pôde ser repetido depois de passados seis mezes da inclusão. 
§ 42 Cada recurso será relativo a um só individuo. 
Art. 13. O juiz despachará o requerimento de recurso logo que lhe seja apresentado, man

dando tomal-o por termo e autuar as razões e documentos que o instruírem. 
§ 1 - 0 escrivão fará as diligencias ordenadas no prazo de 48 horas, e dentro do prazo de 

tres dias, sem mais formaUdades, na hypothese da lettra a do art. 12, enviará os autos pelo Cor
reio, sob registro, ao presidente da junta de recursos, sob as penas do art. 8̂ . 

§ 2- Na hypothese da lettra b do art 12, o escrivão lavrará e afixará edital, dentro do mes
mo prazo de 48 horas, intimando o eleitor do recurso contra elle interposto e convidando-o a 
contestal-o dentro do prazo de 10 dias. No caso em que o escrivão possa intimar pessoalmente o 
recorrido, será dispensado o edital e o prazo de 10 dias corre da data da intimação, devendo o 
intimado lançar o seu sciente na certidão de intimação. 

§ 3- Dentro desse prazo, o eleitor recorrido poderá, independentemente de despacho, jun
tar em cartório, aos autos de recursos, as suas razões e documentos contra a procedência do 
mesmo recurso. 

§ 42 Ás partes dará o escrivão recibo datado e assignado das petições, allegações e dos do
cumentos e^resentados. 

§ 5- Terminado o prazo de que trata o § 2- e dentro de tres dias serão os autos remettidos 
nos termos do § 1-. 

Art. 14. Recebendo os autos, o presidente da junta na primeira sessão os relatará oralmen
te e, si os outros juizes estiv^em habilitados a julgar, será logo o recurso decidido, salvo a preli
minar de qualquer diligencia julgada necessária. 

§ 1- Si um ou ambos os juizes quizerem fazer a revisão dos autos, ser-lhes-hão conclusos 
pelo prazo de 24 horas, a cada unn, findas as quaes será o recurso julgado na primeira sessão. 

§ 2- A decisão será sempre fundamentada. 
§ 32 Das sessões da junta será lavrada acta pelo escrivão e por todos assignada, mencio-

nando-se nella todas as occurrencias e, em resumo, as decisões proferidas. 
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§ 42 A junta reunir-se-ha no primeiro dia útil de cada mez e funccionará por oito dias, sal
vo quando o accúmulo de recursos exigir sessões extraordinárias, que serão convocadas pelo 
presidente. 

ArL 15. Lançada a decisão, que será assignada por todos os juizes, mandará o presidente 
que os autos sejam devolvidos ao escrivão do jyizo a quo, pelo Correio, sob registro. 

Paragr£q)ho único. Essa devolução s^á feita pelo escrivão no prazo de três dias. 
Art 16.0 escrivão do juizo a quo fará immediatamente conclusos os autos para que o juiz 

mande cunq)rir a decisão por despacho, que será proferido dentro de 24 horas. 
§ 1- Si a decisão for de exclusão (arL 17, n- 2), ao lado do termo de alistamento e da lista 

de que trata o art. 8̂  e seus paragr^hos fará o escrivão a annotação necessária, mencionando a 
data da decisão. 

§ 22 Si a decisão for de inclusão, originaria ou por motivo de transferencia (arts. 1- e 9 )̂, 
procederá o escrivão conforme o prescripto no art. S-. 

§ 32 Em ambas as hypotheses dos paragraphos antecedentes, as decisões constarão do edi
tai de que trata o § 42 do art. 82. 

CAPITULO IV 

Das Exclusões 

Art. 17. Salvo o caso de recurso (arL 12, b) em que se prove que o cidadão alistado não 
preencheu os requisitos do art. 52 e seus paragraphos, a sua exclusão do alistamento pelo respec
tivo juiz de direito só poderá ter logan 

12, mediante requerimento do próprio eleitor, em caso de mudança de residência; 
22 mediante requerimento do representante do ministério publico ou de qualquer cidadão: 
a) á vista de certidão de óbito extrahida do Uvro de registro civil ou prova que a suppra 

nos termos das leis vigentes; 
b) á vista de certidão de que o eleitor posteriormente se alistou em outro município; 
Poder Legislativo -1916 - Vol. I. 
c) á vista de certidão de sentença ou de documento authentico que prove a perda ou sus

pensão dos direitos políticos em os casos previstos do art. 71 da Constituição. 
Art 18. Feita a exclusão, far-se-hão nos livros de alistamento (art 82) e no edital de que 

trata o art 82, § 42, as necessárias declarações. 
Art 19.0 processo da exclusão e os prazos de seu andamento serão os dos arts. 62,72 e 82. 

CAPITULO V 

Dos Titulos de Eleitores 

Art 20. Salvo o disposto no art 32, paragrapho único, ao eleitor, uma vez alistado será im
mediatamente entregue, ou logo que elle o reclame, um titulo declaratório do seu direito de 
voto. ' 

Paragr^ho único. No caso do paragrapho único do artigo 32, a entrega do titulo se fará 
desde o dia subsequente á eleição logo que o eleitor o reclame. 

Art 21.0 titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará e fal-o-ha assignar pelo elei
tor na sua presença, assim como o recibo constante do livro de talões onde serão extrahidos os 
titulos. 

§ 12 No mesmo acto o eleitor assignará o seu nome, com a declaração do numero de or
dem do seu alistamento, em um livro especial, relativo ao município de sua residência, ou cir-
cumscripção no Districto Federal. 

Este livro será enviado no fím de cada anno ao Ministério do Interior. 
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§ 2- Recebendo o titulo, o eleitor apresental-o-ha ao juiz de direito, que o assinará imme-
diatamente. 

ArL 22. Na falta de livros de talões de titulos, expedir-se-hão titulos provisórios, com a 
declaração expressa dessa qualidade, os quaes só servirão em uma eleição e ficarão retidos pelas 
respectivas mesas eleitoraes. 

§ l- Do titulo constarão o seu numero de ordem, o numero de ordem do alistamento, o 
nome, idade, filiação, estado, naturalidade, profissão e município da residência do eleitor, ou 
circumscripção no Districto Federal. 

§ 22 Os talões correspondentes aos titulos terão a mesma numeração daquelles, serão rubrica
dos pelo juiz, conterão o nome e numero de ordem do eleitor e serão por este assignados (art. 21). 

ArL 23. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrega do titulo, ou o juiz recusar ou demo
rar assignal-o, haverá recurso para a Junta de Recursos, que, ouvido o juiz ou escrivão, em prazo bre
ve, decidirá da reclamação e, verificada a sua procedência, decretará a responsabilidade e imporá a 
multa que no caso couber e ordenará a immediata entrega do titulo ou sua assignatura. 

Art. 24. A entrega e assignatura dos titulos far-se-hão em todos os dias úteis, de doze a de-
zesseis horas. 

Art. 25. No caso de perda ou extravio do titulo, expedir-se-ha novo, com a declaração de 
ser nova a via, fazendo-se averbação nos talões do antigo e do novo. 

CAPITULO VI 

Disposições Geraes 

ArL 26. O Governo fornecerá os livros de alistamento e os talões de titulo de eleitores, 
sempre que forem requisitados e de accôrdo com os modelos adoptados no regulamento. 

ArL 27. A entrega desses livros e talões far-se-ha pela forma prescripta no regulamento. 
Art. 28. Os escrivães de alistamento terão direito ao emolumento de 2$ por titulo que en

tregarem ao eleitor, pago pelo interessado. 
Igual emolumento lhes caberá por outras vias dos referidos titulos. 
ArL 29. O serviço de alistamento prefere a qualquer outro e é gratuito. São isentos de cus

tas e impostos os processos, certidões, carteiras de identidade e mais papeis destinados ao alista
mento, assim como será gratuito o serviço postal a eUe referente. 

ArL 30. Os que infi-ingirem qualquer das disposições desta lei e os que recusarem, retarda
rem ou embaraçarem o fornecimento de certidões e documentos destinados ao alistamento dos 
eleitores ficarão sujeitos à multa de 100$ a 1:000$, além das penas de responsabilidade em que 
fiquem incursos. 

ArL 31. Quatro mezes depois de regulamentada esta lei, ficarão sem vigor os alistamentos 
eleitoraes anteriores. 

Paragrapho único. Esta disposição não impede que a lei e seu regulamento entrem em vi
gor nos prazos communs e que segundo os seus preceitos se iniciem os novos alistamentos. 

Art. 32. O cidadão que se alistar eleitor em mais de um município, do mesmo Estado, ou 
de unidade federal differente, incorrerá na multa de 500$ a 1:000$ e na pena de prisão por seis 
mezes, além de ficar privado dos seus direitos políticos durante dez annos. 

ArL 33. Annullado o actual alistamento, os escrivães do Judiciário deverão restituir gratui
tamente a cada qual dos antigos eleitores os documentos com que instruíram a petição inicial do 
actual alistamento. 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1916, 95^ da Independência e 28^ da Republica. - WEN-

CESLAU BRAZ P. GOMES - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos 
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DECRETO N^ 12.193, DE 6 DE SETEMBRO DE 1916 

Dá regulamento para a execução da Lei n̂  3.139, de 2 de agosto de 1916, 
sobre o alistamento eleitoral. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi), de accôrdo com o art. 48, n- 1, 
da Constituição Federal, e na conformidade da Lei n̂  3.139, de 2 de agosto próximo findo, re
solve que, pára o alistamento eleitoral, se observe o regulamento que a este acompanha, assigna-
do pelo ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1916, 95- da Independência e 28^ da Republica. - WEN-
CESLAU BRAZ P. GOMES - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO n̂  12.193, DESTA DATA, PARA O 
AUSTAMENTO DE ELEITORES 

CAPITULO I ' ,' 

Dos Eleitores 

Art. 1- Nas eleições federaes e nas locaes do Districto Federal e do Território do Acre te
rão voto somente os eleitores alistados na conformidade deste regulamento. 

Art. 22 Podem alistar-se eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, exceptua
dos: 

1-) os analphabetos; 
2°) os mendigos; 
3-) as praças de pret, não comprehendidos os aluninos das escolas militares de ensino su

perior; " • 
42) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe renuncia da 
liberdade individual. 

§ l- São considerados cidadãos brazileiros: 
a) os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo este a serviço de sua 

nação; 
b) os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira, nascidos em paiz estran

geiro, si estabelecerem domicílio na República; 
c) os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao serviço da Republica, embora 

nella não venham domiciliar-se; 
d) os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, não tiverem de

clarado, até 24 de agosto de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem; 
e) os estrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil e forem casados com brazilei-
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ras ou tiverem filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salvo si manifestarem a inten
ção de não mudar de nacionalidade; 

j) os estrangeiros por outro modo naturalizados (Decreto n- 6.948, de 14 de maio de 
1908). 

§ 2- Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem ou perdem nos seguintes casos: 
\-) suspendem-se: 
a) por incapacidade physica ou nK)ral; 
b) por condonnação criminal, emquanto durarem os seus effeitos. 
2-) perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de etapKgo ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Podo-

Executivo Federal. 
§ 32 Perdem todos os direitos políticos: 
a) os brazileiros que allegarem motivo de crença religiosa, com o fim de se isentarem de 

qualquo" ónus que as leis da Republica imponham, porventura, aos cidadãos; 
b) os brazileiros que acceitarem condecoração ou titulo nobiliarchico estrangeiro. 
§ Ar Readquire os direitos de cidadão brazileiro o natural desnaturalizado que obtiver sua 

reintegração na conformidade do Decreto Legislativo n̂  569, de 7 junho de 1899. 

CAPITULO n 

Do Alistamento 

ArL 3- O cidadão pôde requerer, em qualqu»- dia útil do anno, a sua inclusão na lista de 
eleitores, nos Estados, no município de sua residência, e, no Districto Federal, na respectiva cir-
cumscripção de alistamento. 

§ 1- Não leczo direito de voto na eleição os que se houverem alistado dentro dos 30 dias a 
ella anteriores, ficando suspensa a expedição dos respectivos titulos. 

§ 2- A disposição do § 1- é aplicável ás eleições estaduaes, quando ellas se realizam com 
os eleitores alistados na conformidade deste regulamento. 

ArL 42 O requerimento para alistamento será dirigido: 
a) Nos Estados e no Território do Acre, ao juiz de direito do município de residência do 

alistando, e, onde houver mais de um juiz de direito, ao da 1- vara; nos municípios que não fo-
r«n sede de comarca, o processo do alistamento correrá perante os juizes preparadores, onde 
houver, seja qual fôr a sua denonninação na organização judiciaria do Estado, cabendo ao juiz de 
direito proferir o despacho definitivo de inclusão, ou não inclusão, no alistamento; nos municí
pios onde não houver juiz preparador, correrá o processo perante o juiz de direito da comarca ou 
perante o juiz prq)arador que nelles tivo'jurisdicção, não sendo o da sede da comarca; 

b) no Districto VeáetzX, ao juiz de direito da circumscripção da residência do alistando, fi
cando para tal fim, o mesmo districto dividido em seis circumscripções de alistamento, confia
da, cada qual, a um dos juizes das varas eiveis: 

A 1- circumscripção servirá para o alistamento dos alistandos residentes na zona da 4* pre-
toria eivei, fiinccionando o juiz da 1* vara; 

A 2- para os alistandos residentes na zona da 3- pretoria eivei, funccionando o juiz da 2* 
vara; 

A 3- para os alistamentos residentes nas zonas das 1* e 2- preterias eiveis, servindo o juiz 
da 3- vara; 

A 45 para os alistandos residentes nas 5̂  e ^ pretorias eiveis funccionando o juiz da 4̂  
vara; 
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A 5-, para os alistandos residentes na "P- pretoria eivei, servindo o juiz da 5̂  vara; 
A 6̂ , pára os que forem domiciliados na zona da ^ pretoria eivei, servindo o juiz da 6* 

vara. 
Paragrapho único. Os juizes de direito e os juizes preparadores serão substituídos, em suas 

faltas e nos seus impedimentos, nos termos das leis da respectiva organização judiciaria. 
Art. 5- O requerimento, para o fini do alistamento, será escripto, em lingua vernácula, pelo 

próprio alistando, por elle datado e assignado, e deverá conter as declarações de idade, naturali
dade, filiação (quando não fôr omittida), estado civil, profissão, município e logar de resi
dência. 

§ 1- A lettra e a firma do requerimento deverão ser reconhecidas como do punho do pró
prio alistando, por tabellião da sede da comarca ou do termo, ou do Districto Federal, conforme 
o caso. í 

§ 22 Nenhum requerimento poderá ser deferido sem que venha acompanhado das seguin
tes provas: 

a) de idade maior de 21 annos, mediante certidão de baptisn» anterior a 1890, certidão do 
registro civil̂  de nascimentos, certidão de casamento, da qual conste a idade do nubente, certidão 
de exercício actual, ou passado, de função electiva ou de cargo publico para que exija a maiori
dade, ou documento de que esta se infira necessariamente, ficando prohibidas as justificações e 
tendo valor probatório o título de eleitor expedido até o anno de 1908; 

b) de exercício de industria ou profissão ou de posse de renda que assegure a subsistência, 
mediante qualquer documento admissível em juizo, excepto as justificações; 

c) de residência, por mais de dous mezes, no município, quando fôr nos Estados, ou na 
círcumscripção de alistamento, quando se tratar do Districto Federal: 

I-) por documento comprobatório da propriedade do prédio em que resida; 
2-) por ducumento comprobatório do pagamento de aluguel de prédio em que habite; 
32) por declaração do proprietário, ou de quem pagar o aluguel do prédio, de que o alistan

do neste habita, gratuitamente, como seu empregado, ou a titulo de favor ou de parentesco; 
d) de ter a qualidade de cidadão brazileiro, para os nascidos no estrangeiro, que não esti

verem comprehendídos nos ns. 2- e 3^ do art. 69 da Constituição, feita a prova por documento 
do qual se verifique alguma das seguintes hypotheses: 

\°) que o alistando se achava no Brazil a 15 de novembro de 1889 e não fez a declaração a 
que se refere o n̂  4^ do citado artigo; 

22) que preenche as condições do respectivo n̂  5 ;̂ 
32) ou que se naturalizou pelos meios legaes. 
§ 32 Todos os documentos deverão trazer as firmas reconhecidas por tabellião, exigindo-

se do alistando, nos logares onde houver gabinete de identificação, a respectiva carteira de iden
tificação, a qual, para esse fim, deverá ser fornecida gratuitamente, mediante simples assignatu-
raem um livro, que servirá de protocoUo, e na ordem das assignaturas. 

ArL 62 O requerimento do alistando, depois de instruído na conformidade do art 52, será 
entregue ao escrivão do juizo competente, o qual é obrigado a recebel-o em qualquer dia util, da 
12 ás 16 horas. Onde houver mais de um escrivão, servirá o que fôr designado, de modo defini
tivo, pelo juiz de direito da comarca, nos Estados, ou pelo ministro do Interior, no Districto Fe
deral, mediante aviso expedido pela Directoria da Justiça. 

§ 12 Entregue o requerimento, o escrivão dará recibo, deste e dos respectivos documentos, 
ao requerente, que, por sua vez, declarará, com sua lettra e assignatura, no livro próprio (mod. n2 
1), o dia e a hora em que fez a entrega, repetindo, nessa declaração, a sua qualificação, conforme 
o requerimento. 

§ 22 Em seguida, o escrivão autuará todos os p^eis e fará conclusos os autos ao juiz, den-
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tro de 48 horas, certificando nelles a existência da declaração de que trata o paragrapho antece
dente, mencionando as duvidas que ella lhe suggira quanto á identidade da lettra e da qualifica
ção, confrontadas com as do respectivo requerimento, e declarando si a carteira de identificação 
apresentada obedeceu á ordem estabelecida no § 3- do art. 5-. 

Art. 72 Recebidos os autos, o juiz os despachará, mandando, ou não, incluir o requerente 
no alistamento de eleitores, e os devolverá a cartório, no prazo máximo de oito dias. 

§ 1- No caso de ser negada a inclusão, o juiz deverá fundamentar a sua decisão. 
§ 2̂  Em qualquer tempo, sem prejuízo do recurso a que se refere o art. 14, o cidadão não 

incluído pôde renovar o seu requerimento. 
§ 32 Os processos de qualificação devem ser preparados e julgados na ordem em que fo

rem requeridos ao juiz, incorrendo na multa de 500$ a 1:000$ quem infringir este preceito. 
Art. 8- Devolvidos os autos a cartório, com a decisão mandando incluir o requerente no 

alistamento, o escrivão, no prazo de 48 horas, lavrará, no livro próprio (mod. n- 2), um termo, 
em que declarará a data da decisão e o nome do alistando, com as especificações constantes do 
requerimento. 

§ 1- Cada termo, que só poderá referir-se a um cidadão, será numerado e feito em ordem 
chronologica das decisões. 

§ 2- Ao mesmo tempo, em outro livro (mod. n- 3), o escrivão lançará o nome do alistando, 
o município e o logar de sua residência. 

§ 3- Nas comarcas que se compuzerem de mais de um município, haverá, para cada qual, 
os livros de que trata este artigo, de modo que os lançamentos se façam pelos municípios de re
sidência dos eleitores. 

§ 42 Nos dias 15 e ultimo de cada mez, ou nos subsequentes, quando aquelles cairem em 
domingo ou forem feriados, o escrivão affixará, no logar do costume, um edital, que será publi
cado, uma vez, pela imprensa, onde fôr possível, contendo o nome, a idade, a profissão e a resi
dência dos cidadãos incluídos, dos excluídos, e dos não incluídos no alistamento, no período 
quinzenal precedente ao edital. 

Art. 9- O eleitor de um município, nos Estados, ou de uma circumscripção, no Districto 
Federal, pôde transferir-se, mediante requerimento ao juiz de direito do novo logar, communí-
cando este juiz, ao da antiga residência, a transferencia do eleitor, afim de ser eliminado do res
pectivo aUstamento. A communicação será feita pelo Correio, em officio registrado, dentro do 
prazo de cinco dias, contados da data da transferencia. 

§ 1- Ao requerimento de transferencia, cuja lettra e firma serão reconhecidas por tabellião 
do logar, devem acompanhar o titulo do eleitor e a prova da nova residência, conforme o dispos
to no art. 5-, § 2-, lettra c, deste decreto. 

§ 2- No processo de transferencia observar-se-á o disposto nos arts. 62,7^ e 8- deste decreto. 
§ 3- O juiz preparador requererá o seu alistamento ao juiz de direito, que será alistado, ex-

officio, independente das provas exigidas neste regulamento. 
Art IO. Si o escrivão crear qualquer embaraço ao alistamento, o prejudicado poderá repre

sentar ao respectivo juiz de direito, que providenciará sobre a inclusão. Si o embaraço fôr posto 
pela autoridade judiciaria, a representação será dirigida ajunta de recursos. 

§ 1- Quando o escrivão se recusar a receber o requerimento, o alistando o apresentará, 
pessoalmente, ao juiz, depois de testemunhar aquella recusa com a declaração, escripta, de duas 
testemunhas; e, no caso de recusa do juiz, enviará o requerimento pelo Correio, acompanhado 
da reclamação, ao presidente da junta de recursos, para que este ordene o seu andamento, instau
rando o respectivo processo, si os responsáveis não provarem, incontinenti, motivos que os isen
tem de culpa. 

§ 22 A respectiva escripturação nos livros de alistamento será feita seguidamente, sem 
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abreviaturas, resalvando-se, no fim de cada assentamento, as emendas, entrelinhas ou quaesquer 
outras circumstancias que possam dar logar a duvidas. 

§ 32 Serão consideradas inexistentes e sem effeitos juridicos quaesquer anotações ou aver
bações feitas sem precedo- despacho ou decisão da autoridade competente, bem como quaesquer 
emendas ou alterações post^ores ao assentamento e não resalvadas, ílcando os esoivães inõactores 
sujeitos a responsabilidade criminal e á multa de 100$ a 1:000$, imposta por aquella autoridade. 

§ 42 Quando, em virtude de decisão da autoridade competente, se haja de restaurar ou sup-
prir um assentamento feito erradamente ou não existente, proceder-se-á a novo assentamento, 
escripto em seguida ao ultimo que houver no livro respectivo; êm frente ou á margem do primi
tivo, serão lançadas notas remissiveis, com a necessária clareza, de modo que tomem conhecida 
a relação entre os dois assentamentos. 

CAPITULO m 

Dos Recursos 

Art. 11. Nas c^itaes dos Estados, no Districto Federal e na sede do Juizo Federal do Ter
ritório do Acre, haverá uma junta de recursos, composta do juiz federal, como presidente, do seu 
substituto, e do procurador geral do Estado. 

§ 1- No Districto Federal, servirão o juiz federal da 1- vara e o procurador geral do mesmo 
districto. 

§ 2- No Território do Acre, servirá o procurador geral junto ao Tribunal de Appellação de 
Senna Madureira. 

§ 32 Estas autoridades serão substituídas, em sua faltas e nos seus impedimentos, de ac-' 
côrdo com as leis da respectiva organização judiciaria. 

§ 42 Funccionará como escrivão da junta de recursos o escrivão do juizo federal, servindo 
o do 1- officio, quando houver mais de um. 

Art. 12. Para a junta de que trata o artigo anterior haverá recurso, interposto das decisões 
dos juizes de direito: 

a) pelo próprio int^essado, ou seu procurador, nos casos de não inclusão, de não exclusão 
e de não transferencia; 

b) pelo representante do ministério publico federal, estadual, ou local do Districto Federal 
ou do Território do Acre; ou por qualquer cidadão nos casos de inclusão e de não exclusão. 

§ 12 O recurso, que será interposto, a todo tempo e em qualquer dia útil do anno, perante 
as respectivas autoridades judiciarias mencionadas no art. 4 ,̂ só terá effeito suspensivo no caso 
de exclusão. 

§ 2 - 0 recurso de exclusão, sob os fiindamentos do § 1- e das lettra a e c do § 2- do art. 5̂  
deste decreto, não pôde ser repetido depois de passado seis mezes da inclusão. 

§ 3- Cada recurso só poderá referir-se a um individuo. 
ArL 13. O juiz despachará o requerimento de recurso, logo que lhe seja apresentado, man

dando tomài-o por termo e autuar as razões e os documentos com que fôr instruído. 
§ 12 O escrivão fará, no prazo de 48 horas, as diligencias ordenadas, e, sem mais formali

dades, denbx) de três dias, no caso da lettra a do art. 12, enviará os autos, pelo Correio, mediante 
registro, ao presidente da junta de recurso. 

§ 2- Na hypothese da lettra è do art. 12, o escrivão lavrará e affixará edital, dentro do pra
zo de 48 horas, intimando ao eleitor o recurso contra elle interposto, e convidando-o a contestar 
esse recurso no prazo de 10 dias. No caso de poder o escrivão intimar pessoalmente o recorrido, 
será dispensado o edital, e o prazo de 10 dias correrá da data da intimação, devendo o intimado 
lançar o seu Sciente - na certidão de intimação. 
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§ 3- Dentro do prazo de que trata o paragrapho antecedente, o eleitor recorrido poderá, in
dependentemente de despacho, juntar, em cartório, aos autos de recursos, as suas razões e os do
cumentos contra a procedência do recurso. 

§ 42 Ás partes darão ao escrivão recibo, datado e assignado, não só das petições e allega-
ções, como também dos documentos apresentados contra a procedência do recurso. 

§ 5- Terminado o prazo que se refere o § 2̂  deste artigo, e dentro de três dias, serão os au
tos remettidos nos termos do § 1- do mesmo artigo. 

Art. 14. Recebidos os autos, o presidente da junta os relatará, oralmente, nas primeira ses
são, e, si os outros juizes estiverem habilitados a julgar, será logo o recurso decidido, salvo a 
preliminar de qualquer diligencia considerada necessária. 

§ 1- Si um dos juizes quizer fazer a revisão, dos autos, ou si ambos assim entederem con
veniente, serão os autos conclusos, a cada um, pelo prazo de 24 horas, findo os quaes o recurso 
será julgado na primeira sessão. 

§ 2- A decisão será sempre fundamentada. 
§ 3- Das sessões da junta o escrivão lavrará acta, em livro próprio (mod. n̂  4), a qual será 

assignada pelos respectivos membros, nella mencionando-se todas as occorrencias, e, em resu
mo, as decisões proferidas. 

§ 4̂  A junta reunir-se-á, no primeiro dia útil de cada mez, e fimccionará oito dias, salvo 
quando o accumulo de recursos exigir sessões extraordinárias, que serão convocadas pelo presi
dente. 

Art 15. Lançada a decisão, que será assignada por todos os membros da junta, mandará o 
presidente que os autos sejam devolvidos ao escrivão do juizo a quo, pelo Correio e sob regis
tro. 

Paragr^ho único. Essa devolução será feita pelo escrivão, no prazo de três dias. 
ArL 16. O escrivão do juizo a quo fará, immediatamente, conclusos os autos, para que o 

juiz mande cunçrir a decisão, por despacho, que será proferido dentro de 24 horas. 
§ 1- Si a decisão fôr de exclusão, ao lado do termo de alistamento e da lista dos eleitores a 

que se refere o art. 8̂  deste decreto, fará o escrivão a annotação necessária, mencionando a data 
da decisão. ' 

§ 2- Si a decisão fôr de inclusão, originaria ou por motivo de transferencia, procederá o 
escrivão conforme o prescripto no art. 8̂ . 

§ 3- Em ambas as hypotheses dos paragraphos antecedentes, as decisões constarão do edi
tal de que trata o § 42 do citado art. 8-. 

CAPITULO IV 

Das Exclusões 

Art 17. Salvo o caso de recurso em que se prove que o cidadão alistado não preencheu os 
requisitos do art 5̂  e seus paragr^hos, a exclusão do alistamento, pelo respectivo juiz de direi
to só poderá effectuar-se: 

1°) mediante requerimento do próprio eleitor, em caso de mudança de residência; 
2°) mediante requerimento do representante do Ministério Publico ou de qualquer cida

dão: 
a) á vista de certidão de óbito, extraida do livro de registro civil, ou prova que a supra, nos 

termos das leis vigentes; 
b) á vista de certidão de sentença ou de documento authentico que prove a perda ou sus

pensão dos direitos políticos, nos casos previstos no art 71 da Constituição e no decreto legisla
tivo n2 569, de 7 de junho de 1899. 
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Art 18. Realizada a exclusão, serão feitas as necessárias declarações nos livros de alista
mento de que trata o arL 8̂  e no edital a que se refere o § 4^ do mesmo artigo. 

ArL 19. O processo da exclusão e os prazos do respectivo andamento são os constantes 
dos arts. ó̂ , 7̂  e 8̂  deste decreto. 

CAPITULO V 
Dos Títulos de Eleitores 

Art 20. Salvo o disposto no § 1̂  do art. 3^ deste decreto, ao eleitor, uma vez alistado, será 
entregue, immediatamente, ou logo que o reclame, um titulo declaratório do seu direito de voto, 
conforme o modelo annexo a este decreto. 

No caso previsto em o citado § 1- do art. 3-, a entrega do titulo far-se-á desde o dia se
guinte ao da eleição, e logo que o eleitor o reclame. 

Art. 21. O titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará e fará assignar, na sua pre
sença, pelo eleitor, que também assignará o recibo constante do livro de talões de onde houver 
sido extrahido o titulo. 

§ l- No mesmo acto, o eleitor assignará o seu nome, com a declaração do numero de or
dem do seu alistamento, no livro próprio (mod. n̂  5), lefecente ao município de sua residência, ou 
da respectiva circumscripção de alistamento no Districto Federal. Este livro será remettido, no fim de 
cada anno, á Directoria do Interior da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

§ 2- Recebendo o titulo, o eleitor o apresentará ao juiz de direito, que o assignará im
mediatamente. 

Art 22. Na falta de livros de talões de titulos, expedir-se-ão titulos provisórios, com de
claração expressa dessa qualidade, os quaes só poderão servir em uma eleição, ficando retidos 
pelas respectivas mesas eleitoraes. 

§ 1- Do titulo devem constar o seu numero de ordem, o numero de ordem no alistamento, 
o nome, a idade, a filiação (quando declarada), o estado civil, a naturalidade, a profissão, o mu
nicípio da residência do eleitor, nos Estados, ou a circumscripção, no Districto Federal. 

§ 2- Os talões correspondentes aos titulos terão a mesma numeração daquelles, serão ru
bricados pelo juiz, conterão o nonK e o numero de ordem do eleitor, e serão por este assignados. 

ArL 23. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrega do titulo ou o juiz recusar ou de
morar a sua assignatura, haverá recurso para a respectiva junta, que, ouvindo-os, no prazo que fôr 
marcadc, decidirá da reclamação, e, verificada a sua procedência, decretará a responsabilidade, im
porá a multa de 100$ a 1:000$, e ordenará a immediata entrega do titulo ou a sua assignatura. 

Art 24. A entrega dos titulos e a sua assignatura far-se-ão, em todos os dias úteis, das 12 
ás 16 horas. 

Art 25. No caso de perda ou extravio do titulo, expedir-se-á outro, com a declaração de 
ser nova via, fazendo-se a necessária averbação nos respectivos talões, quer do antigo quer do 
novo titulo. 

CAPITULO YI 
Disposições Geraes 

Art 26. No Território do Acre e nos diversos Estados, as Delegacias Fiscaes, no do Rio de 
Janeiro, a Collectoria de Rendas Federaes de Nictheroy, e, no Districto Federal, a Secretaria da 
Justiça e Negócios Interiores, fornecerão os livros para o alistamento e os talões de titulos de 
eleitores, sempre que forem requisitados e de accôrdo com os respectivos modelos, annexos a 
este decreto. No Districto Federal, os modelos terão as modificações convenientes. 

§ 1- Aos respectivos juizes compete requisitar, com a necessária antecedência, não só os 
livros e talões de titulos, como também os objectos de expediente necessários ao alistamento. 
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§ 2- Os livros e mais objectos de que trata o § 1- serão fornecidos mediante concurrencia 
publica, aberta nas alludidas repartições, e contrato approvado pelo Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores, por intermédio da Directoria da Contabilidade, que providenciará sobre taes 
fornecimentos, quanto ao Districto Federal, competindo-lhe o exame e processo de todas as con
tas eleitoraes, na forma do respectivo regulamento. 

§ 3- Os livros e talões sempre deverão ter, nas 1̂  e ultima folhas, o carimbo da repartição 
que os fornecer. 

§ 42 Os escrivães encarregados do alistamento eleitoral guardarão, sob sua responsabilida
de, os livros respectivos, os processos de habilitação e de recursos e os documento relativos a 
assentamentos, notas e averbações, os quaes serão convenientemente emmaçados e rotulados 
com os números de ordem correspondentes aos assentamentos. 

§ 5- Para a guarda dos documentos a que se refere o paragrapho anterior, serão fornecidos 
os necessários moveis, pelas repartições mencionadas neste artigo, ficando os respectivos escri
vães responsáveis pelo extravio dos mesmos documentos. 

Art. 27. Os escrivães do alistamento terão direito ao emolumento de 2$, por titulo que en
tregarem ao eleitor, pago pelo interessado. Igual emolumento lhes caberá por outras vias dos re
feridos titulos. 

Art. 28. O serviço de alistamento prefere a qualquer outro e é gratuito. 
Art 29. Estão isentos de custas e impostos os processos, as carteiras de identificação, as 

certidões e mais p£q)eis destinados ao alistamento, assim como será gratuito o serviço postal a 
elle referente. 

§ 1- Não dq)endem de petição, nem de despacho, as certidões de assentamentos, notas e 
averbações sobre o alistamento. 

§ 2- Os escrivães do alistamento deverão, sob pena de responsabilidade, transcrever, nas 
certidões dos assentamentos, as notas e averbações que lhes sejam referentes, ainda que não so
licitadas. 

Art. 30. Ficam sujeitos á multa de 100$ a 1:000$, imposta pela respectiva autoridade judi
ciaria, os que infringirem qualquer das disposições desta lei e os que recusarem, retardarem ou 
embaraçarem o fornecimento de certidões e documentos destinados ao alistamento, além das pe
nas de responsabilidade em que fiquem incursos. 

Paragrapho único. O cidadão que se alistar eleitor em mais de um município do mesmo 
Estado, ou de unidade federal differente, incorrerá na multa de 500$ a 1:000$ e na pena de pri
são por seis mezes, além de ficar privado dos seus direitos políticos durante 10 annos. 

yVrL 31. Das multas inçostas pelos juizes de direito haverá recurso para a respectiva junta, 
competindo ao ministro do Interior impor aquellas em que possam incorrer os membros da mes
ma junta. 

§ 1- A imposição das multas far-se-á por meio de termo, que será remettido, nos Estados e no 
Território do Acre, ao respectivo procurador seccional, e, no Districto Federal, ao procurador crimi
nal. 

§ 22 As multas impostas pelo ministro do Interior constarão de termo lavrado na Directo
ria da Justiça da Secretaria de Estado, subscripto pelo respectivo director geral e assignado pelo 
mesmo ministro. 

§ 3- Os casos de não imposição de multa pelas autoridades competentes, previstos neste 
decreto, serão suppridos por acto próprio, ou mediante denuncia de qualquer eleitor: 

I, pelos presidentes das juntas de recursos, quanto aos demais juizes; 
II, pelo ministro do Interior, quanto aos presidentes das juntas de recursos. 
Art 32. Revogam-se as disposições em contrario. 
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CAPITULO vn 
Disposições Transitórias 

Art 33. Quatro mezes depois da data deste decreto, ficarão sem vigor os anteriores alista
mentos eleitoraes. 

Art. 34. Este regulamento entrará em vigor na presente data, sendo iniciados, desde já, os 
novos alistamentos. 

Art 35. AnnuUãdos os actuaes alistamentos, os escrivães do judiciário deverão restituir, 
gratuitamente, a cada qual dos antigos eleitores, os documentos com que houverem instruído a 
respectiva petição inicial. 

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1916. - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 

Livro, a que se refere o § 1- do art 6̂  do decreto n. 12.193, de 6 de setembro de 1916 
}ara as declarações sobre entrega dos requerimentos de alistamento. 

MODELO N. 1 

Estado d 
Comarca d.... 
Município d.. 

Assignatura 
do Alistando 

Idade naturalidade Filiação Estedo 
civil 

Prcrfissão Residência Dia e liora da 
entregado 

Requaimento 

Observações 
1- Todas as declarações devem ser feitas pelo punho do proprío alistando. 
2- Este livro, que deve ter 200 folhas e teimos de abertura e enceiramento, assígnados pelo competente juiz, o qual rubricará as res
pectivas folhas, servirá emquanlo estas não se acharem esgotadas. 

MODELO N. 2 

Estado d 
Comarca d 
Município d 

Livro para os termos de inclusão no alistamento, a que se refere, o art 8° do decreto n. 
12.193, de 6 de setembro de 1916. 

Termo n 
Data da decisão: 
Nome: '-• 

Observações 
1' Cada termo só poderá referir-se a um cidadão, será numerado e feito em ordem chronologica das decisões. 
2- No termo, o escrivão deverá declarar a data da decisão e o nome do alistando, com as especificações constantes do requerimento. 
3 ' Este livro, Ique deverá ter 200 folhas e termas de abèitura e enceiramento, assigoados pelo c o n s e n t e juiz, o qual rubricará as re-
pectivas folhas, servirá emquanto estas não se atiçarem esgotadas. 
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MODELO N. 3 

Estádod 
Comarca d 

Livro, a que se refere o § 2? do art. 8̂  do decreto n. 12.193, de 6 de setembro de 1916, 
para o lançamento dos nomes dos alistandos. 

Nnnes Residências 

Observações 
1- 0 escrivão lançará, neste livro, o nome do alistando e o logar da residência. 
2 ' Nas coman;:as que se compuzerem de mais de um muncipo, haverá, para cada qual, os Uvro necessários, de modo que os lança
mentos se façam pelos nunicipics de residência dos eleitores. 
3^ Este livro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura e encerramento, assignados pelo competente juiz, o qual rubricará as res
pectivas folhas, servirá emquanto não se acharem esgotadas. 

MODELO 4 

Estado d 
Comarca d. 
Município d 

Livro, a que se refere o § 3̂  do art. 14 do decreto, n. 12.193, de 6 de setembro de 1916, 
para as actas das sessões da junta de recursos. 

Observações 
Este livro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura e encerramento, assignados pelo competente juiz, o qual rubricará as res
pectivas folhas, servirá emquanto não se achatem esgotadas. 
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MODELO N. 5 

Estado d 
Comarca d 
Município d 

Livro de rccibos dos titulos de eleitor, a que se ref^e o § 1** do art 12 do decreto n. 
12.193. de 6 de setembro de 1916. 

Observações 

1̂  Neste livro, o eleitor assignará o seu come. com a declaração do oumeio de ordem de seu alistameoCo. 

2^ No fim de cada aono, este livro* que teiá 400 folhas, com iudice alphabetico. e rubricadas pelo competente juiz. será remettido à 

Diiectoria do Interior da Secretaria de Estado de Justiça e Negócios Interiores. 

Modelo do titulo de eleitor, a que se refere o art. SO do decreto n. 12.193, de 6 de setembro ds 1916 

Reiínlilica dos Estados doidos do Brazíl 1 

TITULO DK FrRlTOR 
(Lftt a. 3.130, Jo S d« ãífoito d* 

lUlQ, • docrato o. 12. m3, d* 
L> (Je Aotombro ilo fiíii) 

Kítodod 
Comarca d-
Munjviipiod 

Nom» do flUitor 

QutMltcailvu 

IJ&da 
FiliAcio 
Ksiado et vil 

Ue<:Mijf o litiiln Axtrahiile 
Josu talAo. 

Numero deordom j 
DO âitttameato 

Kntroffiicl o tUulo.qaofoI 
RHlgaiido ti* miohft îroMOÇft. 

OBSéaVAÇÕrca — Ot livrai do UtSM doTorio coator SÚ tituloi, í 
cftdA (jual, s Uizar, oat iirtmoira • ultima fnlbai. o carimbo da i 
parttçtto ii<io o& romecor. 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 
> Titulo de eleitor 
I (Í.9Í a. 3.t39, d* t (!• agoate do 

lOlO, o docroto D. 12.103. do 
fl tio tetomliro do lOifl) 

Itttado d— -
Comarca d -
Muntciplo d 

Nomo do ololtor 

Qnillfktttvoo 
I Idàdo 
\ KiriacEo'•••—.-••*— 
• ISotado ctya •*—• 
! ppofltiio—••-•-—^' 

Niim«ro lio ordsm 
lio «iiitaiiiotito 

Aoalgoatura do oUltor 

AulgAâUra do oacrlvio AMlgaatura io ]uU 
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LEI N2 3.208, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1916 

Regula o processo eleitoral e dá outras provklencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil; 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 

Das Eleições 

Art. 1- A eleição para Deputados e Senadores ao Congresso Nacional se realizará no pri
meiro domingo de fevereiro, finda a legislatura anterior, por suffragio directo dos eleitores. 

ArL 2- A eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica será feita no dia 1 de 
março do ultimo anno do período presidencial, por suffragio directo da Nação e maioria absolu
ta de votos, votando o eleitor em um nome para Presidente e em outra para Vice-Presidente, es
criptos em cédulas diversas. 

Paragr^ho único. No caso de vaga da presidência ou vice-prcsidencia, não havendo de
corrido dous annos do período presidencial, a eleição para o preenchimento da vaga se effectua-
rá dentro de três mezes depois de aberta. 

ArL 3- A eleição começará ás 9 horas da manhã e proseguirá sem nenhuma interrupção 
até a conclusão dos trabalhos. 

ArL 42 A eleição será por escrutínio secreto, sendo permittido ao eleitor votar a descoberto 
somente no caso previsto no art. 18. 

Art 52 Para a eleição de Deputados, os Estados da União e o Districto Federal serão divi
didos em distríctos eleitoraes de cinco Deputados. 

§ l- Os Estados que derem sete Deputados, ou menos, constituirão um só distrícto eleito
ral. 

§ 2- Quando o numero de Deputados não fôr divisível por cinco, juntar-se-ha a fracção, 
quando de um, ao distrícto da coitai do Estado, e, quando de dous, ao primeiro e segundo dis
tríctos. 

§ 3- Cada eleitor votará em três nomes nos distríctos cuja representação constar apenas de 
quatro Deputados; em quatro nos distríctos de cinco; em cinco nos de seis, e em seis nos de sete. 

ArL 6S Na eleição geral da Camará, ou quando o numero de vagas a preencher no distrícto 
fôr de dous ou mais Deputados, o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles 
em um só candidato, escrevendo o nome do mesmo tantas vezes quantos os votos que lhe quizer 
dar. 

§ 1- No caso do eleitor escrever um só nome, só um voto será contado ao nome escripto. 
§ 22 Si a cédula contiver maior numero de votos do que os de que pôde dispor o eleitor, 

serão apurados somente, na ordem da collocação, os nomes precedentes escríptos, até se com
pletar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 
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ArL 7- A eleição de Senadores será feita por Estado, votando o eleitor em um só nome 
para substituir o Senador cujo mandato houver terminado. 

Paragrapho único. Si houver mais de uma vaga a preencher na mesma occasião, votará o 
eleitor em cédula separada para o preenchimento de cada uma delias. 

Do Processo Eleitoral 

Art. 8̂  A eleição se realizará na sede dos municípios e dos districtos de paz ou sub-divisões 
judiciarias creadas pelas Constituições ou leis estadoaes, qualquer que seja a sua denominação, 
perante as mesas organizadas, de accôrdo com esta lei, havendo na sede de cada município tan
tas mesas eleitoraes quantos forem os tabelliães e officiaes do Registro Civil, e na de cada dis-
tricto de paz ou sub-divisão judiciaria apenas uma, devendo todas ellas funccionar nos edifícios 
que forem designados pelos juizes de direito, preferidos os edifícios públicos, onde houver. 

A designação dos edifícios, que servirão durante a legislatura, será feita 40 dias antes da 
primeira eleição que tiver de ser realizada, de accôrdo com esta lei, e publicada por edital affixa-
do no edifício da camará municipal de cada um dos municípios da comarca e reproduzido na 
imprensa, si houver. 

Nas capitais dos Estados funccionarão tantas mesas quantos forem os serventuários de 
justiça nellas existente. 

No Districto Federal haverá tantas mesas eleitoraes, distribuídas pelos districtos munici-
paes, quantos forem os grupos de tresentos eleitores. 

Estas mesas funccionarão em edifícios públicos federaes ou municipaes, que serão desig
nados pelos juiz federal da 2- vara. 

Paragrapho único. Uma vez designados, servirão esses locaes para todas as eleições feitas 
durante a legislatura, não podendo ser mudados sinão no caso de mina do edifício, alteração da 
sua natureza, ou de força maior, só podendo a mudança ser feita até 15 dias antes da eleição e 
após verificação do facto feita pelo juiz, o qual publicará o seu acto por edital affixado no edifí
cio novamente designado e pela imprensa. 

ArL 92 As mesas serão constituídas: 
Na sede de comarca - pelo juiz de direito, como presidente, pelo 1- supplente do substitu

to do juiz federal e pelo presidente do conselho. Câmara ou Intendência Municipal; nas sedes de 
termos judiciários - pelo juiz municipal, preparador ou substituto, conforme a denominação que 
tiver, como presidente, pelo 1- supplente do substituto do juiz federal e pelo presidente do con
selho municipal; nas sedes dos outros municípios que não forem termos judiciários - pelo 1̂  
supplente do substituto do juiz federal, como presidente, pelo presidente do Conselho Municipal 
e por um eleitor apresentado em officio ao juiz de direito por eleitores da secção. 

Nas demais secções das sedes dos municípios e nas outras secções dos districtos de paz, 
por três eleitores indicados, em officios differentes, ao juiz de direito, pelos eleitores da secção, 
cujas firmas deverão ser reconhecidas, até 30 dias antes da realização da eleição, cabendo a pre
sidência ao eleitor que tiver sido apresentado por maior numero de eleitores ou ao mais velho, si 
tiver havido empate. 

Recebidos os officios, serão os mesmos abertos pelo juiz de direito em audiência publica, 
na qual novos officios poderão ser apresentados, e assignado aos interessados, eleitores de cada 
secção, o prazo de 48 horas para offerecerem as reclamações que, porventura, tiverem; findo 
este prazo, o juiz de direito deliberará sobre taes reclamações, e sendo improcedentes, conside
rará mesarios de cada secção os três que forem apresentados por maior numero de eleitores. 

Si forem procedentes as reclamações, mandará o juiz de direito que os eleitores apresen-
tantes de officios suppram as faltas encontradas dentro do prazo de 48 horas, findo o qual, em 
nova audiência, receberá os officios rectificados. 
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No caso de falta ou insufficiencia da rectificação e de outros officios convenientemente 
formulados, o juiz de direito considerará não organizada a mesa, salvo si tiverem sido regular
mente apresentados dous mesarios, caso em que a mesa funccionará com estes. 

Em caso de empate entre os apresentados por officio dos eleitores, o juiz escolherá á sorte 
os mesarios, si o numero de officios exceder ao numero de mesarios a eleger. 

Nenhum eleitor poderá assignar mais que um officio para a indicação de mesarios; caso o 
faça, será considerada de nenhum effeito a sua assignatura nos referidos officios. 

As indicações de mesarios feitas por eleitores deverão constar do protocollo de audiências 
do referido juiz. 

§ 1- Nas connarcas onde houver mais de um juiz de direito exercerá todas as fiincções, que 
lhe cabem por esta lei, o juiz de direito mais antigo. 

Achando-se vago o logar de 1- supplente do substituto do juiz federal, as fiincções que por 
esta lei lhe são conferidas serão desempenhadas pelo 2- supplente, e, na sua falta, por estar tam
bém vago o logar, pelo terceiro. 

Os eleitores escolhidos para mesarios da respectiva secção servirão em todas as eleições 
que se effectuarem no periodo de cada legislatura, e só no caso de absolutamente in:q)ossibilita-
dos de funccionar serão substituídos mediante nova escolha pela forma acima indicada. 

Si as sedes dos municípios contiverem mais de uma secção eleitoral, as mesas presididas 
pelas autoridades de que trata este artigo servirão na primeira secção. 

§ 2- Nos Estados em que o juiz de direito fôr substituído nas suas fiincções, em parte pelo 
juiz de direito da comarca visinha e em parte pelo juiz municipal, preparador ou districtal, será 
este o presidente da mesa eleitoral, cabendo ao seu substituto presidir a mesa eleitoral no muni
cípio onde exercer elle as suas fiincções judiciarias. 

§ 3- Quando um município pertencente a um districto eleitoral fizer parte de comarca per
tencente a outro districto, caberá ao juiz de direito da comarca a que estiver annexo o referido 
município, e que fizer parte do mesmo districto eleitoral, exercer todas as attribuições conferidas 
aos juizes de direito. 

§ 4- No Districto Federal 44 mesas serão constituídas pelos juizes de direito das varas ei
veis, criminaes, da provedoria, de orphãos, dos Feitos da Fazenda Municipal, pretores do eivei e 
crime, promotores públicos, adjunctos de promotores e por dous eleitores da respectiva secção, 
servindo de secretario o escrivão do juiz que a presidir e um serventuário de justiça, ou na sua 
falta um cidadão designado pelo promotor e pelo adjunto, e funccionarão sob a presidência dos 
juizes, pretores, promotores e adjunctos; na falta destes, servirá de presidente o mesario que ti
ver sido apresentado por maior numero de eleitores da secção, ou o mais velho, si tiver havido 
empate entre os dous. 

Os eleitores que deverem servir de mesarios com as autoridades acima indicadas serão 
içresentados em officio por eleitores da respectiva secção, cujas firmas serão reconhecidas, ao 
presidente da mesa eleitoral até 30 dias antes da eleição, observando-se em tudo o disposto no 
primeira parte deste artigo. 

Os promotores e adjunctos designarão, por edital publicado pela imprensa, o dia em que 
serão abertos os officios em que lhes forem indicados os nomes dos mesarios e farão constar, de 
um livro especial por elles aberto, rubricado e encerrado, as indicações feitas. 

As demais mesas do Districto Federal serão constituídas por tres eleitores apresentados 
por eleitores da respectiva secção em officio ao juiz da ^ vara federal até 30 dias antes da elei
ção e funccionarão sob a presidência do mesario ^resentado por maior numero de eleitores, ou 
do mais velho em caso de empate, servindo de secretários destas mesas os serventuários de jus
tiça e na sua falta os cidadãos designados pelo referido juiz. 

§ 5- Ao juiz de direito da 2- vara federal compete, 40 dias antes da eleição, dividir o Dis-
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tricto Federal em secções de 300 eleitores cada uma, distribuil-os por essas secções de accôrdo 
com suas residências, bem como designar as mesas eleitoraes, que deverão ser presididas pelos 
juizes, pretores, promotores e adjunctos, de modo que em cada districto municipal haja pelo me
nos uma mesa presidida por uma destas autoridades. 

§ 6̂  Fará parte de cada mesa como secretario, ainda que esteja suspenso do exercício, um 
tabelião, official do registro civil ou serventuário de justiça designado pelo juiz de direito da co
marca a que pertencer o município. 

Nos municípios onde não houver tabelião ou official do registro civil será designado um 
dos escrivães de paz e, na falta destes, será designado um escrivão ad hoc, o qual exercerá as 
funcções do tabellião para os effeitos desta lei. 

Art. 10 No caso de falta do juiz de direito ou do juiz municipal, preparador ou districtal, será 
elle substituído, na presidência da mesa, pelo 1- supplente do substituto do juiz federal e na falta 
do 1- supplente, nos municípios que não forem sede de comarca ou de termo será este substituí
do pelo presidente da Camará Municipal. 

Nas demiais secções eleitoraes o presidente será substituído pelo mesario que houver sido 
apresentado por maior numero de eleitores, ou pelo mais velho, si tiver havido empate nos offi-
cios de indicação. 

O secretario, no caso de não comparecimento por motivo de força maior, será substituído 
por um secretario ad hoc nomeado pelo presidente da mesa, devendo, porém, as actas de instala
ção da mesa e da eleição ser lançadas nos livros a que se refere o art. 11. 

Art. 11 Noventa dias pelo menos antes do dia designado para a eleição, serão entregues ao 
juiz federal nos Estados pelas delegacias fiscaes, e ao juiz federal da 2- vara pela Secretaria do 
Interior, no Districto Federal, os livros necessários para a eleição. 

Estes livros serão abertos, numerados, rubricados, e incerrados pelo referido juiz federal, e 
enviados sob registro aos juizes de direito das comarcas nos Estados, 60 dias pelo menos antes 
do dia designado para a eleição e em numero sufficiente para a distribuição de dous delles a 
cada mesa de secção eleitoral da comarca observado o disposto no art. 9̂ , § 3 .̂ 

No Districto Federal serão remettidos dous livros a cada um dos presidentes das mesas 
eleitoraes, os quaes os rubricarão, devendo ser feita a remessa vinte dias antes da eleição. 

§ 1- O juiz de direito, logo que os receba, rubricará todas as folhas dos livros destinados á 
eleição e remetíerá pelo Correio, sob registro, a tempo de serem recebidos antes do dia da elei
ção, dous a cada um dos secretários designados para servirem nas mesas eleitoraes dos diversos 
municípios da comarca. 

§ 2 - 0 escrivão do juiz federal perceberá a gratificação de 200 réis por cada termo de 
abertura e de encerramento que lançar nos livros destinados ao serviço eleitoral. 

Art. 12 Quarenta e oito horas no máximo depois de feita a escolha dos mesarios pelos 
eleitores das diversas secções, o juiz de direito fará publicar pela imprensa na sede da comarca 
e, na falta de imprensa, por edital affíxado na Camará Municipal da referida sede e nas subdivi
sões eleitoraes dos municípios, os nomes dos eleitores designados, fazendo igualmente, por offi-
cio remettido sob registro, a respectiva conMnunicação ao presidente da mesa eleitoral e aos re
feridos eleitores. 

Paragrapho único. Recebida pelo presidente da mesa eleitoral a communicação do juiz de 
direito, fará elle publicar pela imprensa, si houver, ou por edital affíxado na Camará Municipal, 
no prazo de 24 horas, os nomes dos eleitores designados para fazerem parte da mesa eleitoral. 

Com a mesma antecedência serão designados pelo juiz de direito da comarca os tabelliães, 
officiaes do registro civil e serventuários que deverão sCTvir como secretários das mesas eleito
raes, dando-lhes immediata communicação, sob registro, bem como ao presidente da mesa elei
toral, mandando publicar por edital reproduzido na imprensa, onde houver, a designação feita. 
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ArL 13. Dez dias antes do designado para a eleição, o presidente da mesa convocará os 
demais mesarios por edital publicado pela imprensa, si houver, ou affixado no edifício da Cama
rá Municipal e nos outros designados para nelles se realizar a eleição, marcando o dia, togar e 
hora em que devem comparecer para constituir a mesa. 

Independente de tal convocação, deverão comparecer os referidos mesarios no dia desig
nado para a eleição, salvo o caso de força maior. 

ArL 14. Reunidos dous mesarios, pelo menos, no edifício destinado para nelle funccionar 
a mesa eleitoral, às 9 horas do dia marcado para a eleição e o secretario previamente designado, 
fará este apresentação dos livros remettidos pelo juiz de direito, lavrando-se nos mesmos imme-
diatamente a acta da installação da mesa, que será assignada pelos mesarios presentes. 

Art 15. Installada a mesa e antes de iniciado o trabalho de recebimento das cédulas, offi-
ciará ella ao juiz federal, communicando a sua installação, devendo ser este officio assignado 
por todos os membros da mesa, reconhecidas as firmas pelo secretario e remettido no mesmo 
dia sob registro. 

Si não houver agencia de Correio na localidade, a remessa será feita dentro de três dias 
após a eleição pela agencia mais próxima que existir dentro do mesmo Estado. 

ArL 16. Perante a mesa reunida, e em qualquer estado do processo da eleição, poderá cada 
candidato apresentar um fiscal, que deverá ser eleitor do districto eleitoral ou do Estado, confor
me se tratar da eleição de Deputados ou Senadores e Presidente e Vice-Presidente da Republica, 
por officio dirigido ao presidente da mesa, reconhecida a firma por official de fé publica. 

Igual direito assiste a cada grupo de cincoenta eleitores da secção, devendo o officio ser 
por todos assignado, reconhecidas as firmas e instruído com documento que prove serem eleito
res, não podendo neste caso recahir a nomeação de fiscal em individuo que não seja eleitor da 
secção. 

Paragrapho único. Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio e, si o fizer, não 
será o seu nome contemplado em nenhum delles. 

ArL 17. Apurados os officios de apresentação dos fiscaes, terá começo o trabalho de rece
bimento das cédulas dos eleitores que comparecerem, devendo o recinto em que estiver a mesa 
ser separado por um gradil da sala em que se reunirem os eleitores, de modo, porém, que lhes 
seja possivel fiscalizar a eleição. 

§ 12 Antes de começado o recebimento das cédulas, o presidente da mesa mostrará ao elei
torado a uma, que deverá se achar sobre a mesa, para que se verifique estar a mesma vasia. 

Esta uma terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do presidente e a outra do secretario. 
§ 2- O secretario da mesa lavrará em seguida, nos dous livros, a acta de começo da elei

ção, a qual será assignada em ambos os livros por cada eleitor, antes de depositar na uma a sua 
cédula. 

§ 32 Nenhum eleitor será admittido a votar sem prévia exhibição do seu titulo, o qual será 
datado e rubricado pelo presidente da mesa, e da carteira de identificação rubricada pelo juiz que 
houver ordenado o alistamento, nos logares onde houver este serviço, não lhe podendo ser recu
sado o voto, si o fizer. 

Si a mesa tiver justos motivos para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o seu voto 
em separado e reterá o titulo apresentado, enviando-o com a cédula ajunta apuradora das elei
ções na capital. 

§ 42 É vedada a assignatura, por outrem, do nome do eleitor na acta a que se refere o § 2-, 
sob qualquer pretexto, devendo ser considerado ausente o eleitor que não puder assignar. 

§ 5 - 0 voto do eleitor será escripto em cédula coUocada em invólucro fechado e sem dis-
tinctivo algum, podendo ser imprensa e devendo trazer a indicação da eleição de que se tratar. 

§ 6^ O fiscal que fôr eleitor de outro município, districto de paz ou secção eleitoral, votará 
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onde estiver exercendo as funcções de fiscal, exhibindo, porém, o ser titulo de eleitor, o qual 
será rubricado pelo presidente da mesa com declaração abreviada da data. 

§ 7- Finda a votação, o secretario, proseguindo na escriptura da acta, nesta declarará o nu
mero de eleitores que votaram e dos que deixaram de conçarecer, procedendo-se em seguida à 
apuração das cédulas. 

§ 8̂  Aberta a uma em presença do eleitorado, e delia retiradas as cédulas, serão as mes
mas reunidas em maços de 50, depois de separadas as que se referem à eleição de Deputados e 
as que se referem à eleição de Senador, sendo conferido em seguida o numero total das mesmas 
com o numero de eleitores que compareceram. 

§ 92 Terminada esta verificação e distribuído o trabalho entre os mesarios, terá começo a 
^uração das cédulas, lendo o presidente em voz alta os nomes dos candidatos votados para De
putados, depois do que submetterá a cédula ao exame dos fiscaes e demais mesarios. 

A apuração dos votos para Senador será feita depois de finda a apuração das cédulas para 
Deputados.. 

§ 10. A cédula que não tiver rotulo será apurada, excepto no caso de, na mesma occasião, 
se proceder à eleição para mais de um cargo e de cada eleitor votar com mais de uma cédula. 

§ 11. Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alterações por falta, augmen-
to ou suppressão de sobrenomes ou appellido do cidadão votado, de modo que não se possa ve
rificar que se refere claramente a individuo determinado. Taes cédulas serão rubricadas pela 
mesa e remettidas ajunta apuradora da capital. 

§ 12. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado e substituído ou não por outro; 
b) quando, procedendo-se a mais de uma eleição conjuntamente, contiverem declaração 

contraria à do rotulo ou não houver indicação no invólucro; 
c) quando se encontrar mais de uma dentro de um mesmo invólucro, quer estejam escrip-

tas em papel separado, quer no mesmo invólucro. 
§ 13. Terminada a apuração, o secretario continuará a lavrar a acta, consignando-se nella o 

numero de cédulas apuradas, o numero de votos obtidos pelo candidato, o numero de cédulas 
apuradas em separado com os nomes dos votados, o numero de cédulas não apuradas, com a de
signação dos motivos, tudo, emfim, quanto occorrer no processo de apuração e durante a elei
ção. Esta acta será assignada pelos mesarios e fiscaes, declarando-se, em seguida às assignatu-
ras, si algum fiscal se recusou a isto, sendo esta declaração também assignada pela mesa, reco
nhecidas as firmas dos mesarios, fiscaes e eleitores que comparecerem, pelo secretario da mesa. 
O resultado da apuração será immediatamente publicado em edital affixado no edificio em que 
se tiver realizado a eleição e pela imprensa, si houver, entregando-se aos fiscaes, mediante reci
bo, um boletim com o referido resultado, assignado pela mesa, reconhecidas as firmas dos me
sarios pelo secretario. 

Concluídos os trabalhos, serão os dous Uvros remettidos ao presidente da junta apuradora 
na capital do Estado e no Districto Federal, acompanhados de um officio da mesa, sob registro, 
no dia immediato ao da terminação dos trabalhos, devendo o presidente da Junta Apuradora, 
concluída a apuração, remetter um dos Uvros à Secretaria do Senado e outro à da Camará dos 
Deputados, acompanhados de officio sob registro. 

As mesas eleitoraes, logo depois de terminada a eleição, darão seu resultado em boletins 
aos agentes do Correio e aos telegraphistas do Telegrapho Nacional e das estradas de ferro, de
vendo os agentes do Correio remettel-os em officio registrado ao Presidente do Estado e aos 
Presidentes da Camará e do Senado e os telegraphistas em telegramma às mesmas autoridades. 

§ 14. A acta da eleição, bem como a da installação da mesa eleitoral, será transcripta no li
vro de notas ou no do registro civil pelo tabellião, official do registro ou serventuário de justiça 
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que servir de secretario da mesa, designando previamente o juiz de direito o livro do registro ci
vil no qual será feita a transcripção. Si o secretario fôr escrivão judicial, a traúscripção será feita 
no protocollo de audiências; si for serventuário de justiça, não obrigado p<x lei a ter livro de re
gistro, a transcripção será feita em livro especial, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
juiz de direito. 

A transcripção será assignada pelos mesarios e também pelos fiscaes que o quizefêm. 
Art 18. No caso de não haver eleição em qualqu^ secção eleitoral da sede dos municipios 

que compõem a comarca, ou do Districto Federal, por falta de comparecimento de dous mesa
rios, por não terem sido indicados, ou por outro qualquer motivo, podo^ão os eleitores da refoi-
da secção votar perante a mesa da secção mais próxima na mencionada sede, sendo admittidos a 
votar depois que o ultimo eleitor da secção houver votado, fazendo-se de tudo menção na acta 
Os votos destes eleitores serão recebidos e apurados pela mesa em separado. 

Si a secção eleitoral que não funccionou fôr situada fora da sede dos municipios, poderão 
os eleitores da referida secção votar na secção mais próxima, ou requerer, no prazo de 48 horas, 
ao juiz de direito ou ao juiz municipal, si a secção p^encer a termo que tenha juiz togado, que 
sejam tomados os seus votos em cartório pelo tabellião que for designado. 

Esta petição só poderá ser indeferida si os titulos dos eleitores estiverem rubricados pela 
mesa perante a qual tiverem elles votado, segundo o disposto no art. 17, § 3°. 

Deferida a petição, será lavrado o termo no livro de notas, indicando os eleitores os seus 
candidatos. 

Este termo será assignado por todos os eleitores e pelo juiz de direito, ou juiz municipal, 
em ultimo logar. 

Paragrapho único. Pelo tabellião que lavrar o termo serão no mesmo dia extrahidas três 
cópias do mesmo, as quaes, assignadas igualmente pelos eleitores e pelo juiz de direito ou juiz 
municipal, serão enviadas, no prazo de 24 horas, pelo juiz de direito, ou juiz municipal, sob re
gistro, uma ao presidente da Junta Apuradora, uma ao Senado; outra á Camará. 

Quando a eleição fôr para preenchimento de vaga, bastará que seja remettida uma cópia 
do termo ao Senado ou a Camará, conforme se trata de eleição de Senador ou Deputado, e outra 
ao presidente da Junta Apuradora. 

Art 19. É garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o direito de offerecer protesto es-
cripto quanto ao processo eleitoral, devendo tal protesto ser mencionado na acta e, juntamente 
com o contra-protesto, que a mesa qualquer fiscal ou eleitor da secção, porventura, opponha, ser 
enviado em original, depois de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por intermédio 
da Junta Apuradora, juntamente com o livro de actas. Si o protesto fôr referente, tanto á eleição 
do Senador como a de Deputado, deverá ser apresentado em duplicata, aconpanhando cada um 
dos exemplares o livro de actas destinado ao Senado e á Camará dos Deputados. 

Art. 20. O juiz de direito, 40 dias antes da eleição, dividirá a comarca em tantas secções 
quantas forem as mesas eleitoraes, distribuindo os eleitores com a possível igualdade, pelas di
versa secções, cabendo-lhes o direito de reclamar, se outra fôr a sua residência; e mandará publi
car a distribuição por edital no prazo de 24 horas e extrahir por cópia a lista de eleitores de cada 
secção, em ordem alphabetica, remettendo-a ao presidente da respectiva mesa eleitoral, 20 dias 
pelo menos antes da eleição, depois de a ter numerado, rubricado, datado, e assignado, afim de 
por ella ser feita a chamada dos elitores. 

Esta chamada será feita por um dos mesarios designados pelo presidente, votando os elei
tores pela ordem da chamada e fazendo-o depois desta terminada, porém antes do proseguimen-
to da redacção da acta, os que tiverem chegado depois de chamado o seu nome. 

Na falta da lista de chamada, os eleitores serão admittidos a voltar, mediante a exhibição 
do titulo, que ficará, retido e só será entregue depois de lavrada a acta. 
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Art 21. Ao presidente da mesa cumpre, de accôrdo com os mesarios, resolver as questões 
que se suscitarem, regular a policia no recinto, prender os que commetterem crime, fazer lavrar 
o espectivo auto, remettendo immediatamemte, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade 
conçetente. 

ArL 22. E prohibida a presença de força publica dentro do edifício ou nas suas immedia-
ções, durante o processo da eleição. 

ArL 23. Não ha imcompatibilidade para os membros da mesa que preside as eleições, nem 
para os membros da junta apuradora da Capital. 

Da Apuração Geral Das Eleições 

ArL 24. A apuração geral da eleição de Deputados, Senadores, Presidente e Vice- Presi
dentes da Republica será feita na capital do Estado no Districto Federal. 

ArL 25. A junta apuradora conçor-se-ha do juiz federal, como presidente, do seu substitu
to, e do representante do ministério Publico junto ao Tribunal Superior de Justiça. 

No Districto Federal servirá o juiz federal da 2- vara. 
Paragrapho único. Servirá de secretario da junta o escrivão do juiz federal, e, no caso de 

havCT mais de um, o que pelo juiz fôr designado, sendo substituído o juiz federal na presidência, 
no caso de falta, pelo seu substituto. 

ArL 26. Na falta de dous membros da junta, ou dos que, como substitutos, estiverem no 
exercício de suas funcções, não se procederá á apuração da eleição. 

ArL 27. A junta deverá reunir-se para a apuração da eleição ordinária de Deputados e Se
nadores trinta dias após a realização desta, ás 11 horas, no edifício da Câmara Municipal, deven
do trabalhar em dias successivos até a terminação dos trabalhos, não podendo, porém, exceder 
de oito dias, salvo o caso previsto no art. 30, § l̂ . Si no dia da reunião não comparecerem pelo 
menos dois membros effectivos da junta, ou os que, como substitutos, estiverem em pleno exer
cícios de suas funcções, ficarão os trabalhos adiados para o dia seguinte; e si ainda nesse dia, até 
as 12 horas pelo mesmo motivo não se puder installar a junta, não se procederá á furacão da 
eleição. Neste caso o presidente providenciará, nos termos do § 13 do art. 17, sobre a remessa 
dos livros da eleição aos seus respectivos destinos. 

ArL 28. O presidente convocará, com antecedência de cinco dias, os membros da junta, 
annunciando na mesma occasião por edital, reproduzido pela imprensa, o dia, logar e hora em 
que começarão os trabalhos de apuração da eleição. 

Paragrafo único. Independente de convocação, os membros da junta deverão comparecer 
no dia, logar e hora designados nesta lei, para o começo dos trabalhos, sendo relevados da pena 
somente os que provarem devidamente o motivo de força maior que inpediu o seu compareci
mento. 

ArL 29. As sessões da junta serão publicas, sendo permittido aos candidatos, ou seus 
procuradores, ter assento na mesa para fiscalizar a apuração. 

ArL 30. A apuração só poderá ser feita pelos livros respectivos, remettidos pelas mesas 
eleitoraes de cada município do Estado ou pelas do Distrito Federal. 

§ l- No caso de haverem sido remettidos ao presidente da Junta Apuradora mais de dous 
livros referentes á mesma secção, ajunta suspenderá a furacão desta eleição, devendo o presi
dente immediatamente nomear dous tabelliães, que procederão ao exame da firma do juiz fede
ral, lançada nos termos de abertura e encerramento dos livros, e ao exame comparativo das fir
mas dos mesarios constantes do officio a que se refere o art. 15. 

§ 22 O laudo dos peritos deverá ser dado no prazo de 24 hora, devendo a junta ^urar a 
eleição que por elles fôr consic^rada verdadeira, em vista da authenticidade das firmas. 

No caso de divergência dos poitos, não será apurada a eleição. 
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§ 3̂  Não será apurada a eleição lançada em livro que não tenha sido aberto, encerrado, nu
merado e rubricado pelo juiz federal, rubricado pelo juiz de direito, ou do qual constem actas 
que não tenham sido assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios. 

Em nenhum outro caso, e sob qualquer pretexto, deixará ajunta de apurar a eleição. 
Na falta de livros referentes á eleição de qualquer secção e si houver o juiz de direito da 

comarca ou o juiz municipal, o preparador; enviado ao presidente da junta apuradora a cópia da 
eleição realizada em cartório, por ella será feita à apuração. 

Si tiverem sido remettidos ajunta os livros referentes á eleição de uma secção e também a 
cópia da mesma eleição realizada em cartório, a junta determinará que se proceda ao exame 
comparativo das firmas do juiz de direito, ou de quem presidiu a respectiva mesa, dos mesarios 
e dos eleitores nos termos do § 1̂  deste artigo. Si ambas as eleições forem consideradas verda
deiras por terem nellas votado eleitores differentes, será apurada a eleição feita perante a mesa 
da respectiva secção. 

Art. 31. Installada ajunta no dia designado no art. 27, dará ella começo aos trabalhos, de
pois de lavrada a acta de installação no livro abaixo indicado, pela apuração do 1̂  districto elei
toral, observando-se a ordem numérica em relação aos demais. 

Paragrapho único. Terminados os trabalhos da junta no fim de cada dia ás 16 horas, será 
lavrada pelo secretario da mesa, em livro aberto, numerado, encerrado e rubricado pelo presi
dente da junta, uma acta, que por todos os mesarios será assignada e da qual constarão as elei
ções apuradas, as que não o fôrani, com indicação dos motivos, e o numero de votos obtido por 
cada candidato. 

O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado no dia immediato em edital pela im
prensa e affíxado no logar da apuração, do qual constarão todas indicações acima menciona
das. 

Aos candidatos ou seus procuradores serão dados boletins assignados pela mesa, reconhe
cidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, após a terminação da furacão em cada 
dia. 

Art. 32. Concluída a apuração das eleições, lavrar-se-ha a acta geral da q)uração, conten
do a votação total, mencionadas as eleições apuradas, as que não o foram, as representações, re
clamações ou protestos apresentados. 

Em seguida serão publicados por edital os nomes dos cidadãos votados, na ordem numéri
ca dos votos recebidos. 

§ 1- Da acta geral extrahir-se-hão as cópias necessárias, as quaes; depois de assignadas 
pela junta, reconhecidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, serão remettidas: uma a 
cada uma das Secretarias da Camará e do Senado e uma a cada um dos eleitos para lhe servir de 
diploma 

Quando impressas, serão as cópias concertadas e assignadas pelos membros da junta, re
conhecidas as firmas pelo secretario. As cópias da acta geral destinadas ao Senado e á Camará 
dos Deputados serão remettidas, pelo Correio, sob registro, acompanhadas dos protestos, contra-
protestos e reclamações, porventura, apresentados ás juntas apuradoras e ás mesas eleitoraes e 
pela mesma forma determinada no art 19. 

§ 2- Encerrado o processo eleitoral com a verificação de poderes, serão devolvidos ao juiz 
seccional, afim de os remetter ao juiz de direito; quando se tiver de proceder á eleição para o 
preenchimento de vaga na representação, os livros das differentes secções. 

Esta devolução será feita dentro de trinta dias contadosi da deliberação sobre o parecer da 
Commissão; cumprindo fazel-a ao 1- Secretario do Senado e da Camará. 

Art. 33. No caso de preenchimento de vaga de Deputado ou Senador, a junta se reunirá 
trinta dias depois daquelle em que se houver realizado a eleição. 
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Da ElegibUidade 

ArL 34. São condições de elegibilidade: 
I. Para o Congresso Nacional: 
l-, estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alistavel como eleitor; 
2-, para a Camará dos Deputados ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro e para o 

Senado mais de seis annos e ser maior de 35 annos de idade; 
II. Para I»residente e Vice-Presidente da Republica: 
1-, ser brazileiro nato: 
2-, estar no exercido dos direitos políticos; 
3-, ser maior de 35 annos. 

Da Inelegibilidade 

Art. 35. A iiíegibilidade determina a nullidade dos votos que recahirem sobre os cidadãos 
que nella incidam, para o effeito de considera-se eleito o immediato em votos, salvo o disposto 
no artigo seguinte. 

Art. 36. O immediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhecido si obtiver mais de 
metade dos votos dados ao inelegível; no caso contrario, proceder-se-ha á nova eleição, para a 
qual considerar-se-ha prorogada a inegibilidade. 

Paragrapho único. No calculo daquelle quociente eleitoral só serão computados os votos 
julgados validos. 

Art. 37. São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
I. Em todo o território da Republica: 
a) o Presidente e Vice-Presidente da Republica, os Governadores ou Presidentes e os 

Vice-Govemadores ou Vice-Presidentes dos Estados: 
b) os Ministros de Estado, os directores das respectivas secretarias e os do Thesouro Na

cional; 
c) os ministros, directores e representantes do ministério publico no Tribunal de Contas; 
d) os chefes e sub-chefes do Estado-Maior do Exercito e da Armada; 
e) os magistrados federaes e os membros do ministério publico federal; 
f) os funccionarios administrativos federaes demissiveis indepedentemente de sentença 

judicial; 
g) os presidentes e directores de banco, companhia, sociedade ou empreza que goze dos 

seguintes favores do Governo Federal: 
1-, garantia de juros por subvenção; 

• 2-, privilegio para a emissão de notas ao portador com lastro em ouro ou não; 
3-, isenção ou reducção do imposto ou taxas federaes concedidas em lei ou contracto; 
4-, contractos de tarifas ou concessão de terrenos; 
5-, privilegio de zona ou navegação; 
II. Nos respectivos Estados, equiparados a estes o Districto Federal: 
a) os parentes consanguíneos ou affins, nos primeiros e segundos gráos dos Governa

dores ou Presidente dos Estados, ainda que elles estejam fora do exercício do cargo por oc-
casião da eleição, e ate seis mezes antes delia, salvo si houverem exercido o mandato legis
lativo na legislatura anterior á eleição dos referidos Governadores, ou o estiverem exercen
do ao tempo delia; 

b) os parentes consanguíneos ou affins, nos mesmos gráos, dos Vice-Govemadores ou 
Vice-Presidentes dos Estados que tenham exercido o governo nos seis mezes anteriores á elei
ção, salvo a excepção mencionada na lettra anterior; 
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c) os magistrados estaduaes e os membros do ministério publico dos Estados; 
d) os chefes de inspecção permanente militar; 
e) os funccionarios investidos de qualquer commando de forças de terra ou de mar, policia 

ou milicia, não comprehendidos os officiaes da Guarda Nacional; 
f) os funcionários administrativos estadoaes demissiveis independentemente de sentença 

judicial; 
ni. Em qualquer Estado e no Districto Federal, os parentes consaguineos ou affins do Pre

sidente e Vice-Presidente da Republica, nos primeiro e segundo gráos, até seis mezes depois da 
cessação das respectivas funcções, salvo a excepção constante do n̂  n, letra a; 

IV. Nas respectivas circumscripções, as autoridades policiaes. 
Art 38. São inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
a) o Presidente para o período presidencial seguinte; 
b) o Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o periodo seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição, entendendo-se por 
ultimo anno do periodo presidencial aquelle em que a vaga se der, contando-se até 90 dias de
pois da mesma vaga; 

c) os Ministros de Estado ou os que tiverem sido até 180 dias antes da eleição; 
d) os parentes consanguíneos ou affins, nos primeiros e segundo gráos, do Presidente e 

Vice-Presidente que se achar em exercicio no momento ida eleição, ou que tenha deixado até seis 
mezes antes. 

Art. 39. Salvo os casos já previstos nos artigos anteriores, as causas de inelegibilidade per
manecem quando o exercicio do cargo ou função publica preceder á eleição - de seis mezes, na 
hypothese da primeira parte de alinea a, (Presidente e Vice-Presidente da Republica) e de três 
mezes nas hypotheses da segunda parte da alinea a e das alineas b, c, d, e, / e g do n̂  I; a, b, c, d, 
e e/do n2 II; e nas dos n"̂  III e IV do art. 37. 

Paragrapho único. Considera-se cessado o exercicio do cargo ou funcção publica pela ter-
nriinação do mandato electivo, exoneração, aposentadoria, inactividade, jubilação ou disponibili
dade. 

Das Nullidades 

Art. 40. Só podem ser annulladas as eleições nos casos expressamente previsto no artigo 
seguinte. 

ArL 41. São nuUas as eleições: 
1-, quando realizadas perante mesas constituídas por modo diverso do prescripto em lei; 
2-, quando realizadas em dia e logar diversos dos legalmente designados; 
3-, quando os livros em que forem lavradas as actas não estiverem rubricados pelo juiz fe

deral e pelo juiz de direito e não contiverem termos de abertura e encerramento assignados pelo 
primeiro; 

42, quando se fizer por alistamente clandestino ou fraudulento; 
5-, quando as actas não estiverem devidamente assignadas pelos eleitores e pelos mesa-

rios; 
6r, quando houver prova evidente de recusa de fiscaes apresentados pelos candidatos ou 

por um grupo de eleitores; 
7-, quando houver prova de fraude que altere o resultado da eleição. 
Art. 42. A Camará ou o Senado mandará proceder a nova eleição, senqjre que, no reco

nhecimento de poderes de seus membros, annullar por qualquer fundamento mais de metade dos 
votos do candidato diplomado, deduzidos do calculo os votos de duplicatas de actas, despreza
das por in^ossibilidade de se verificar qual delias é a verdadeira. 
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Da mesma forma se procederá com relação ao candidato mais votado que deixou de ser 
diplomado por não ter havido apuração da eleição na capital do Estado oa no Districto Federal; 
e, para verificação de qual seja o candidato mais votado, a Commissão de Poderes preliminar
mente fará a respectiva apuração, em face dos livros da eleição que tiverem sido enviados ao po
der verificador pelo presidente da Junta Apuradora 

Em todo caso não se fará nova eleição, si o candidato diplomado ficar com maioria de vo
tos sobre os demais candidatos. 

Das Vagas 

ArL 43. O cidadão eleito Deputado ou Senador pôde, depois de reconhecido, renunciar o 
seu mandato. 

A renuncia uma vez expressa, verbalmente ou pôr escripto, se considerará completa e de
finitiva, cumprindo á Mesa da Camará ou do Senado fazer immediatamente as communicações 
legaes para o preenchimento da vaga 

Dar-se-ha por conqjrovada a renuncia quando o Governador do Estado e o Ministro do In
terior delia tiveram conhecimento por communicação da Mesa da respectiva Camará a que tenha 
o representante enviado a sua renuncia 

Aberta a vaga pela renuncia ou por fallecimento do representante, será ella preenchida no 
prazo máximo de três mezes, contados do dia da renuncia ou morte, sendo designado o dia para 
a nova eleição pela Mesa da Camará em que se dér a vaga, si o Ministro do Interior, no Districto 
Federal, ou o Governador do Estado não o tiver feito no prazo de 30 dias da data da renuncia ou 
do fallecimento. 

No intervallo das sessões legislativas será exercida pelo Presidente da Camará e do Sena
do a atribuição conferida ás respectivas Mesas. 

Art. 44.0 prazo para o preenchimento das vagas abertas no Senado e na Camará em virtu
de de acceitação por parte de qualquer dos seus membros de cargos cuja incompatibilidade com 
o mandato fôr ou estiver prescripta em lei, contar-se-ha no caso de haver data designada para a 
posse do eleito ou nomeado para taes cargos, desta data; e, na hypothese contraria, do dia de sua 
posse ou investidura, independente sempre de qualquer communicação. 

Da Incompatibilidade 

ArL 45. Durante as sessões o mandato legislativo é incompatível com o exercício de outra 
qualquer funcção publica, considerando-se como renuncia do mandato semelhante exercício de
pois de reconhecido o Deputado ou Senador. 

ArL 46. Não se con:q>rehende na disposição do artigo anterior o desempenho de missões 
diplomáticas, commissões ou commandos militares, desde que preceda licença da Camará a que 
pertenço- o representante da Nação, e, independente de tal licença, nos casos de guerra de tal li
cença, nos casos de guerra ou naquelles em que a honra ou integridade da Nação se achem em
penhadas. 

Dos Distríctos Eleitoraes 

ArL 47. O território da Republica dos Estados Unidos do Brazil fica dividida em distríctos 
eleitoraes pela seguinte forma: 

I. Constituirão um só districto eleitoral os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, 
Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Paraná, Santa Catharina, 
Goyaz e Matto Grosso. 

II. O Estado do Ceará formará dous districtos eleitwaes: 
§ 1 - 0 primeiro districto se comporá dos seguintes municípios: Fortaleza, Porangaba, Re-
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dempção, Pacatuba, Aracoyaba, Marangu^e, Cascavel, Aquiraiz, Beberibe, Mecejana, Soure, 
S. João de Uruburetama, Pentecoste, Guarany, São Francisco, Itapipoca, Paracurú, Trahiry, Aca-
rahú, Camocim, Granja, Sant'Anna, Palma, Massapé, Meruoca, Sobral, Santa Quitéria, Entre 
Rios, Tamboril, Ipú, Ipueiras, Campo Grande, Ibiapina, S. Benedicto, Tiangu4 Viçosa, Inde
pendência, Cratheús, Canindé, Caridade. 

§ 2 - 0 segundo districto se comporá dos seguintes municípios: Iguatú, Jardim, Porteiras, 
Brejo dos Santos, Milagres, Barbalha, Crato, Missão Velha, Aurora, Lavras, Icó, Assaré, Sa-
boeiro, SanfAnna do Cariry, Quixará, S. Matheus, Tauhá, Ameiroze, Várzea Alegre, Pereiro, 
Benjamim Constant, Senador Ponçeu, Pedra Branca, Boa Viagem, Quixeramobim, Jaguaribe-
nirim. Limoeiro, Campos Salles, Umary, Morada Nova, S. Bernardo das Russas, União, Araca-
ty. Cachoeira, Riacho do Sangue, Baturité, Mulungú, Coité, Pacoty, Iracema, Araripe, Joazeiro e 
S. Pedro do Crato. 

EQ. O Estado de Pemambuco formará três districto eleitoraes. 
§ 1- O primeiro districto se comporá dos seguintes municípios: Recife, Bom Jardim, 

Goyanna, Iguarassú, Itambé, Jaboatão, Limoeiro, Nazareth, Olinda, Páo d'Alho, São Lourenço e 
Timbaúba. 

§ 2- O segundo districto se comporá dos seguintes municípios: Caruaru, Agua Preta, Alti
nho, Amaragy, Barreiros, Bezerros, Bonito, Brejo, Cabo, Escada, Gamelleira, Gloria, Gravata, 
Ipojuca, Palmares, Panellas, Quipapá, Rio Formoso, Serinhaem, Taqueretinga e Victoria. 

§ 3- O terceiro districto se conçorá dos seguintes municípios: Pesqueira, Aguas Bellas, 
Alagoa de Baixo, Belmonte, Boa Vista, Bom Conselho, Buique, Cabròbó, Canhotinho, Correntes, 
Flores, Floresta, Guaranhúns, Granito, Ingazeira, Leopoldina, Ouricury, Pedra, Petrolina, Salgueiro, 
S.José do Egypto, S. Bento, Tacaratú, Triumpho, Villa Bella e Novo Exú. 

rv. O Estado da Bahia formará quatro districtos eleitoraes. 
Os districtos se comporão dos seguintes municípios: 
Primeiro districto - Capital (S. Salvador), Alagoinhas, Abrantes, It^arica, Matta de S. 

João, Pojuca e Sant'Anna do Catú. 
Segundo districto - Cachoeira, Aratuhypé, Amargosa, Areia, Alcobaça, Affonso Penna 

(Conceição do Almeida), Barra do Rio de Contas, Belmonte, Barcellos, Cruz das Almas, Castro 
Alves (Curralinho), Cannavieiras, Caravellas, Cayrú, Camumú, Dhéos, Igrapiuna, Itabuna, Ja-
guaribe, Jequiriçá, Jequié, Maragogipe, Marahú, Monte Cruzeiro, Nazareth, Nova Boipeba, Por
to Seguro, Prado, S. Félix, Santo Amaro, S. Gonçalo dos Campos, S. Felippe, Santo António de 
Jesus, S. Miguel, S José de Porto Alegre, Santarém, Santa Cmz, Taperoá, Trancoso, Una, Villa 
de S. Francisco, Valença, Villa Verde, Viçosa e Villa de Nova Lage. 

Terceiro districto - Bomfim (Villa Nova), Ábbadia (Cepa Forte), Amparo, Aracy (Raso), 
Barracão, Baixa Grande, Cicero Dantas (Bom Conselho), Conceição do Coité, Coração de Ma
ria, Cumbe, Campo Formoso, Curaçá (C^im Grosso), Camisão, Conde, C^ivary, Entre Rios, 
Feira de Sant'Anna, Geremoabo, Inhambupe, Irará (Purificação), Itapicurú, Itaperaba, Joazeiro, 
Jacobina, Monte Alegre, Monte Santo, Mundo Novo, Morro do Chapéo, Orobó, Pombal, Patro-
cinio do Coité, Riachão do Jacuhype, Santo António dos Queimados, Saúde, Serrinha, Santo 
António da Gloria, Sento Sé, Soure, Tucano, Villa Rica e Wagner. 

(Quarto districto - Barra do Rio Grande, Andarahy, Angical, Bom Jesus do Rio de Contas, 
Bom Jesus dos Meiras, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macahubas, Barreiras, Boa Nova (Poções), 
Conquista (Vitoria), Caitité, Condeúba, Chique-chique, Carinhanha, Correntina, Campos Largo, 
Guarany, Gamelleira do Assurúa, Ituassú, Jacaracy, Jussi^e, Lençóes, Monte Alto, Maracás, 
Minas do Rio de Contas, Macahubas, Oliveira dos Brejinhos, PUão Arcado, Paramirim (Agua 
Quente), Remanso, Rio Branco (Umbií), Riacho da Casa Nova, Riacho de Sant'Anna, Reme-
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dios, S. João do Paraguassú, Santa Maria da Victoria, Sant'Anna dos Brejos, Santa Rita do Rio 
Preto, Dr. Seabra (Campestre), Umburanas e Villa Bella das Palmeiras. 

V. O Estado do Rio de Janeiro formará três districtos eleitoraes: 
§ 1 - 0 primeiro districto comprehenderá os municípios seguintes: Nitheroy, S.Gonçalo, 

Maricá, Itaboray, Saquarema, Rio Bonito, Araruama, S. Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra de S. 
João, Capivary, Sant'Anna de Japuhyba, Magé, Iguaçu, Petrópolis, Therezopolis, Nova Fribur-
go e Bom Jardim. 

§ 22 O segundo districto conprehenderá os municípios seguintes: Canços, S. João da 
Barra, Macahé, S. Francisco de Paula, Santa Maria Magdalena, S. Sebastião do Alto, Cantagal-
lo, Itaocára, S. Fidelis, Santo António de Pádua, Monte Verde e Itaperuna. 

§ 32 O terceiro districto comprehenderá os municípios seguintes: Barra do Pirahy, Barra 
Mansa, Rezende, Pirahy, Rio Claro, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratyba Paranahyba Itaguhy, 
S. João Mareos, Vassouras, Valença, Santa Thereza do Sul, Sapucaia, Sumidouro, Duas Barras 
e Carmo. 

VI. O Estado de Minas Geraes formará sete districtos eleitoraes. , 
§ I- O primeiro districto comprehenderá os municípios seguintes: Bello Horizonte, Santa 

Quitéria, Bomfim, Pará, Pitanguy, Sabará, Villa Nova de Lima, Caeté, Santa Barbara, Itabira, 
Ferros, S. Miguel de Guanhães, Sejro, Conceição, Curvello, Sete Lagoas, Santa Luiza do Rio 
das Velhas, Itaúna, Diamantina, António dias Abaixo, Contagem, Villa Pequy, Villa Rio Piraci
caba, Villa Paraopeba e Pirapora, 

§ 2 - 0 Segundo districto comprehenderá os municípios seguintes: Leopoldina, Juiz de 
Fora, Rio Preto, Lima Duarte, Rio Novo, Mar de Hespanha, Guarará, S. João Nepomuceno, 
Ubá, Rio Branco, Cataguazez, S. José de Além Parayba, São Paulo de Muriahé, S. Manoel, Ca-
rangola. Viçosa e Palma. 

§ 32 O terceiro districto comprehenderá os municípios seguintes: Barbacena,.Palmyra, 
Pomba, Piranga, Ponte Nova, Abre campo, S. domingos do Prata, Alvinopolis, Marianna, Ouro 
Preto, Queluz, Entre Rios, Oliveira, Alto Rio Doce, Prados, Tiradentes, Manhuassú, Caratinga, 
Vila Mercês, Vila Guarany, Rio Casca, Passa Tempo, Cláudio, Rio Espera, Lagoa Dourada, Re
zende Costa, Rio José Pedro, S. Manoel do Motum e Aymorés. 

I § 42 O quarto districto comprehenderá os municípios seguintes: Lavras, S.João Del Rey, 
Bom Successo, Itapecerica, Formiga, Bambuhy, Piumhi, Campo Bello, Dores da Boa Esperança 
Três Pontas, Alfenas, Carmo do Rio Claro, Varginha, Três Corações do Rio Verde, Aguas Vir
tuosas, Campos Geraes, Ayuruoca, Turvo, Silvestre Ferraz, Baependy, Caxambu, Villa Nepo
muceno, Perdões, Divinopolis, Eloy Mendes, Cambuquira, Conceição do Rio verde e Villa Go
mes. 

§ 52 O quinto districto comprehenderá os seguintes municípios: Pouso Alegre, Passa Qua
tro, Pouso Alto, Christina, Pedra Branca, Itajubá, Santa Rita de Sapucahy, Santo António do 
Machado, Ouro Fino Jacutinga, Paraisopolis, Cambuhy, Jaguary, Caldas, Poços de Caldas, Ca
racol, Cabo Verde, Santa Rita da Extrema, Virgínia, Maria da Fé, Villa Braz, Paraguassú, Cam
pestre, S.José dos Botelhos, Silvianopolis, Campanha e S. Gonçalo do Sapucahy. 

§ 6̂  O sexto districto comprehenderá os municípios seguintes: Uberaba, Monte Santo, 
Muzambinho, Guaranesia, Jacuhy, S. Sebastião do Paraizo, Passos, Santa Rita de Cássia, Vila 
Nova de Rezende, Sacramento, Araxá, Uberabinha, Fmctal, Prata, Monte Alegre, Araguary, Es-
trella do Sul, Monte Carmello, Patrocínio, Carmo do Paranahyba, Dores do Indayá, Abaete, Pa
tos, Paracatú, Santo António do Monte, Arceburgo, Guaxupé, Conquista, Ituyutaba, S.Gothardo, 
Villa João Pinheiro, Abbadia de Bom Sucesso e Bom Despacho. 

§ 72 O sétimo districto comprehenderá os municípios seguintes: Grão Mogol, Arassuahy, 
Boa Vista do Tremedal, Rio Pardo, Salinas, Januaria, S. Francisco, Montes Claros, Villa Brazi-
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lia. Minas Novas, Theophilo Ottoni, Peçanha, São João Baptista, Bocayuva, S.Miguel de Jequi
tinhonha, Fortaleza, S João Evangelista, Capellinha e Inconfidência. 

Vn. O Estado de S.Paulo, formará quatro districtos eleitoraes. 
§ l- l- Districto: - S. Paulo, Cotia, Guarulhos, Itapecerica, Juquery, Botucatú, Pamahyba, 

Santo Amaro, São Bernardo, Santos, S.Vicente, Itanhen, Iguape, Cananéa, Xiririca, Iporanga, 
Apiahy, S. Roque, Araçaríguama, Una, Piedade, Sorocaba, Campo Largo, Tieté, Tatuhy, Gare-
hy. Pereiras, Rio Bonito, It^^etininga, Angatuba, S.Miguel Archanjo, Sarqiuhy, Pilar, Capão 
Bonito, Faxina, Bom Sucesso, Itararé, Itabaré, Ribeirão Branco, Santo António da Boa Vista, 
Itaporanga, Anhenby, S. Mímoel, Avaré, Itatinga, Santa Barbara do Rio Pardo, Espirito Santo 
do Turvo, S. Pedro do Turvo, Agudos, Bauru, Lençóes, Campos Novos do Paranapanema, Mon
te Alegre, Pirajú, Fartura, Santa Cruz do Rio Pardo, Nazareth, Curralinho, Ribeira, Piratininga, 
Pennq)olis, Pirajuhy, Ipuassú, Platina e Salto Grande do Parans^anema: 

§ 2- 2- Districto: - Atibaia, Campinas, Jundiahy, Itatiba, Bragança, Piracaia, Salto. Indaia-
tuba, Cabreuva, Itú, Monte Mór, Capivary, Porto Feliz, Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro, 
Santa Barbara, Limeira, Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição, Pirassinunga, Porto Ferreira, 
Santa Rita do Passa Quatro, Dascalvado, Rio Claro, Annopolis, S. Carlos, Ribeirão Bonito, Boa 
Esperança, Brotas, Dous Córregos, Mineiros, Jahú, Pederneiras, S. João da Bocaina, Bariry, Ibi-
tinga, It^çolis, Araraquara, Mattão, Taquaritinga, Jaboticabal, Monte Alto, Bebedouro, Pitan
gueiras, Barretos, S. José do Rio Preto, Barra Bonita, Bica de Pedra, Monte Azul, Santa Adélia e 
Dourado. 

§ 3- 32 Districto: - Ribeirão Preto, Ançaro, Pedreira, Serra Negra, Soccorro, Mogiy-Mi-
rim, Mogy-Guassú, Espirito Santo do Pinhal, Itapira, Palmeira, Casa Branca, Tambahú, S. João 
da Boa Vista, S. José do Rio Pardo, S. Simão, Cravinhos, Sertãozinho, Cajurú, Santo António 
da Alegria, Caconde, Mocóca, Batataes, Jardinopolis, Franca, Orlandina, Patrocínio do Sq)uca-
hy, ItuvCTava, Igars^ava, Santa Rosa e Brodowski. 

§ 42 Districto: - Guaratinguetá, Santa Izabel, Igaratá, Mogy das Cruzes, Guararema, Salle-
sopolis, S. Sebastião, Villa Bella, Caraguatatuba, Ubatuba, S. Luiz do Parahytinga, Natividade, 
Parahybuna, Lagoinha, Redçmpção, Jambeiro, Santa Branca, Jacarehy, S. José dos Campos, Ca-
çapava, Buquira, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, S. Bento do Sapucahy, Cunha, Lore
na, Piquete, Cachoeira, Silveiras, Jatahy, Cruzeiro, Pinheiro, Queluz, Áreas, S. José do Barreiro 
e Bananal. 

Vm. O Estado do Rio Grande do Sul formará três districtos eleitoraes. 
§ 1- O primeiro districto se comporá dos seguintes municípios: Porto Alegre, Viamão, 

Gravatahy, S. Leopoldo, Taquar4 S. Francisco de Paula, Santo António da Patmlha, Conceição 
do Arroio, Torres, Alfredo Chaves, António Prado, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias, Cahy, 
Montenegro, Triumpho, Estreita, Lageado, Guaporé, Venâncio Ayres, Taquary, Santo Amaro e 
Encantado. 

§ 22 O segundo districto se comporá dos seguintes municípios: Cruz Alta, Júlio de 
Castilhos, Santa Maria, Cachoeira, Rio Pardo, Santa Cruz, Soledade, Passo Fundo, Pal
meira, Quarahy, Santo Angelo, S. Luiz, S. Borja, Itaquy, Uruguayana, Alegrete, S. Fran
cisco de Assis, S. Thiago do Boqueirão, S. Vicente, Lagoa Vermelha, Vaccaria, Ijuhi e 
Bom Jesus. 

§ 3 - 0 terceiro districto se comporá dos seguintes municípios: Pelotas, Rio Grande, S. 
José do Norte, Jaguarão, Arroio Grande, Santa Victoria do Palmar, Cangussú, S. Lourenço, 
Piratiny, Cacimbinhas, Herval, Bagé, D. Pedrito, Livramento, Rosário, S. Jeronymo, S. Ga
briel, Lavras, Caçapava, S. Sepé, Encruzilhada, S. João de Camaquam e Dores de Cama-
quam. 

DC. O Districto Federal formará dous districtos eleitoraes. 
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§ 12 o 1- districto se comporá dos districtos municipaes da Gávea, Copacabana, Lagoa, 
Glória, S. José Candelária, Santa Rita, ilha do Governador e ilha de Paquetá, Sacramento, Santo 
António, Santa Tha-eza, Sant'Anna e Gamboa. 

§ 22 O 22 districto se conqwrá dos districtos municipaes de Espirito Santo, S. Christovão, 
Engenho Velho, Andarahy e Tijuca, Engenho Novo e Meyer, Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá, 
Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. 

X. Os municípios que forem creados posteriormente pertencerão ao districto daquelle ou 
daquelles de que forem desmembrados. 

Si se compuza'em de territórios pertencentes a dous ou mais districtos, farão parte daquel
le em que se achar sede municipal. 

Disposições Penaes 

Art 48. Além dos definidos no Código Penal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos políticos os factos mencionados nos artigos seguintes. 

Art 49. Deixar qualquer dos membros da mesa de rublicar os boletins da eleição dados 
aos fiscaes. 

Pena: de dous a seis mezes de prisão. 
Art 50. A fraude de qualquer natureza praticada pela mesa eleitoral ou juhta furadora da 

eleição será punida com a seguinte: 
Pena: de seis mezes a um anno. 
Paragrapho único. A falsificação de actas eleitoraes será punida com o dobro da pena esta

belecida neste artigo, ficando isento de qualquer pena o membro da mesa eleitoral ou junta apu-
radora que contra a fraude protestar no acto de ser ella praticada 

Art 51. Deixar o fiinccionario federal de denunciar, proiíiover ou dar andan^nto ao pro
cesso por crimes definidos nesta lei. 

Pena: suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos e perda do emprego com 
inhabiUtação para outro pelo mesmo tempo. 

Art 52. O cidadão que usar de titulo falso ou alheio para votar. 
Pena: prisão por dous a quatro mezes. 
Art 53. Deixar o mesario ou o secretario de comparecer no dia da eleição ou da apuração, 

sem causa justificada, abandonar o serviço ou deixar de cumprir dentro dos prazos estabelecidos 
os deveres que lhe são in^ostos. 

Pena: dous a seis mezes de prisão. 
Art 54. Deixar qualquer íunccionario de dar certidões a que é obrigado pela presente lei. 
Pena: um a três mezes de prisão. 
Art 55. Todas as vezes que a Camará ou o Senado, na verificação é reconhecimento de 

poderes dos seus membros, julgar nullos ou não apurar, por vicios e fraudes, documentos ou ac
tas eleitoraes, remetterá, por intermédio da respectiva mesa, as mesmas actas e documentos á 
competente autoridade, para que, pelos meios legaes, se tome efíectiva a responsabilidade dos 
que para taes fraudes e vícios houverem concorrido. 

Art 56. Os crimes definidos nesta lei e os de igual natureza do Código Penal serão de ac
ção publica, cabendo dar a denuncia nas comarcas das capitães dos Estados aos procuradores da 
Republica perante o juiz seccional, e nas demais aos ajudantes dos mesmos procuradores peran
te os suppientes do substituto do juiz federal, que prepararão o processo até o despacho de pro
nuncia exclusive, cabendo ao juiz federal a pronuncia e mais actos de julgamento, passando 
também, da pronuncia em deante, a funccionar o procurador da Republica. 

§ r A denuncia por taes crimes poderá ser igualmente dada perante as autoridades com
petentes por cinco eleitores em uma só petição. 
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§ 2 - 0 processo correrá perante a Justiça Federal e a forma será a estabelecida na legisla
ção vigente para os crimes de responsabilidade dos funccionarios públicos, competindo origina
riamente ao Supremo Tribunal, quando o culpado fôr o Governador ou Presidente do Estado ou 
o juiz federal. Neste caso, a denuncia caberá ao procurador geral da Republica 

§ 3- As penas serão augmentadas de um terço, quando os crimes forem commettidos por 
funccionarios públicos. 

Disposições Geraes 

ArL 57. Em cada um dos municípios em que se dividirem os Estados, haverá tres supplen-
tes do substituto do juiz federal e um ajudante do procurador da Republica. 

Art. 58. O Governo Federal creará agencias do Correio nas sedes dos municípios que ain
da não as tiverem, e providenciará, como fôr melhor, autorizada para isto a despeza necessária, 
sobre os livros a que se refere esta lei, para que sejam os mesmos distribuídos com a precisa an
tecedência pelas delegacias fiscaes. 

§ 1- Todos os'officios, livros, manuscriptos, referentes ao serviço eleitoral serão entregues 
ás repartições postaes em invólucros perfeitamente fechados, lacrados, e rubricados, e deverão 
conter no endereço esta declaração - Serviço Eleitoral. 

§ 2- Todos os officíos, livros, manuscriptos, relativos ao serviço eleitoral transitarão pelas 
repartições postaes sempre sob registro e os funccionarios dos Correios são obrigados a declarar 
no certificado de registro os nomes das pessoas que lhes entregarem os objectos para registrar. 

§ 3- Toda a correspondência relativa ao serviço eleitoral está isenta de pagamento de 
quaesquer taxas postaes, quer representadas em sellos ordinários, quer em officiaes. 

§ 42 Os funccionarios postaes não poderão recusar o registro de qualquer officio ou maço 
que traga no endereço a declaração - Serviço Eleitoral - salvo quando o officio ou maço não es
tiver perfeitamente fechado ou apresentar indícios de violação. 

§ 5- As repartições postaes farão a expedição e a entrega da correspondência eleitoral no 
menor prazo possível; e, na entrega, cíngír-se-hão sempre á lettra dos endereços, que deverão 
ser tão explícitos quanto possível. 

§ 6° Os funccionarios dos Correios que, por qualquer meio crearem embaraços á remessa dos 
papeis eleitoraes, ou concorrerem directa ou indirectamente para a sua violação ou extravio, incorre
rão, além das penas estabelecidas no Código Penal, na suspensão das respectivas funcções, por seis 
mezes, com a perda total dos vencimentos. 

ArL 59. É considerada constrangimento íllegal, salvo, o caso de flagrante delicto, a prisão 
ou detenção pessoal de membros da mesa eleitoral, desde que estejam constituídas até a termi
nação dos trabalhos, bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor desde cinco dias antes 
até cinco dias depois da eleição. 

Art. 60. Fica o Governo autorizado a fazer por conta da união todas as, despezas necessá
rias á execução desta lei, abrindo para isto o credito extraordinário que fôr preciso. 

Art. 61. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes serão isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento de firma. 

Art. 62. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico. 
Art 63. As mesas da Camará e do Senado teem competência para se dirigir aos Governa

dores dos Estados e mais autoridades administrativas e judiciarias federaes ou estadoaes, solici
tando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

ArL 64. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 
o cidadão que votar ou tentar votar com titulo que não lhe pertencer, e para íçprehender o titulo 
suspeito, devendo hvrar-se solto, independente de fiança, o delinquente, logo que estiver lavra
do o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 
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Art. 65. Todos os livros destinados ao serviço eleitoral serão assignalados com o carimbo 
das repartições que os expedirem. 

Art. 66. A'justiça federal ou á estadoal poderão os candidatos aos cargos eleitoraes reque
rer protestos ou fazer perante ellas a prova dos seus direitos para fundamentarem a defesa de 
suas eleições perante o poder verificador. 

Aos escrivães que sevirem em taes processos serão devidas custas, pagas pelos requeren
tes, de accôrdo com os respectivos regimentos, e contados como si se tratasse de simples justifi
cações e protestos. 

Art. 67. Fica o Governo autorizado a expedir as instrucções necessárias á execução desta 
lei. 

Art. 68. Ficam revogadas as leis n- 1.269, de 15 de novembro de 1904, n̂  1.425, de 27 de 
novembro de 1905, n̂  2.419, de 11 de julho de 1911, e mais disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1916, 95- da Independência e 28^ da Republica. -
WENCESLAU BRAZ P. GOMES. - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 
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DECRETO N212391, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1917 

Dá ínstnicfoes patB a execução da lei n̂  3208, de 27 de dezembro de 
1916, sobre as eleições federaes. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bra^l, de accôrdo com o art. 48, n- 1, 
da Constituição Federal, e na conformidade do art. 67 da lei n- 3.208, de 27 dezembro de 1916, 
resolve que, para as eleições federaes, se observem as instrucções que a este acon^anham, as-
signadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1917, 96^ da Independência e 29° da Republica. -
WENCESLAU BRAZ P. GOMES. - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 

INSTRUCÇÕES, A QUE SE REFERE O DECRETO N^ 12.391, DESTA DATA, PARA AS 
ELEIÇÕES FEDERAES 

CAPITULOI 

Das Eleíçõ» 

ArL l- A eleição ordinária para Presidente e Vice-Presidente da Republica será feita no 
dia 1 de março do ultimo anno do período presidencial, por suffrs îo directo da Nação e maioria 
absoluta de votos. 

Art 2- A eleição ordinária para deputados ao Congresso Nacional e renovação do terço do 
Senado se realizará, em toda a RepubUca, no primeiro domingo de fevereiro, finda a legislatura 
anterior, por suffragio directo dos eleitores. 

Art 3^ Para a eleição de deputados será observada a divisão de districtos estabelecida no 
art. 47 da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916. 

Art 4̂  Continuam a ser 212 os dq)utados, assim distribuídos: 

Amazonas 4 
Pará.... 7 
Maranhão.; 7 
Piauhy 4 
Ceará 10 
Rio Grande do Norte 4 
Parahyba 5 
Pernambuco 17 
Alagoas 6 
Sergipe 4 
Bahia 22 
Espirito Santo 4 
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' Rio de Janeiro 17 
São Paulo 22 
Paraná 4 

' Santa Catharina 4 
, Rio Grande do Sul 16 

Minas Geraes 37 
Goyaz 4 
Maíto Grosso 4 
Districto Federal 10 

§ l- Cada districto eleitoral dará 5 deputados nos Estados que elegerem mais de 7. 
§ 2- Os Estados que derem 7 deputados, ou menos, constituirão um só districto eleitoral. 
§ 3- Si o numero de deputados não fôr divisível por cinco, juntar-se-ha a fracção, quando 

de um, ao districto da coitai do Estado, e, quando de dous, ao primeiro e segundo districtos. 
Art. 5- A eleição de senador será feita por Estado, a que fica equiparado o Districto 

Federal. 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art. 6° A eleição se realizará na sede dos municípios e dos districtos de paz ou subdivisões ju
diciarias, creadas pelas Constituições ou leis estadoaes, qualquer que seja a sua denominação, peran
te as mesas organizadas de accôrdo com estas instrucções, havendo na sede de cada município 
tantas mesas eleitoraes quantos forem os tabelliães e officiaes do Registro Civil, e na de cada 
districto de paz ou sub-divisão judiciaria apenas uma, devendo todas ellas funccionar nos edifí
cios que forem designados pelos juizes de direito, preferidos, onde houver, os edifícios públicos. 

A designação dos edifícios será feita 40 dias antes da primeira eleição da legislatura, e pu
blicada por edital, afflxado no edifício do Conselho, Camará ou Intendência Municipal de cada 
iim dos municípios da comarca, e reproduzido na imprensa, onde houver. 

Nas capitães dos Estados funccionarão tantas mesas quantos forem os serventuários de 
justiça nellas existentes. 

No Districto Federal haverá tantas mesas eleitoraes, distribuídas pelos districtos munici-
paes, quantos forem os grupos de tresentos eleitores. 

Estas mesas funccionarão em edifícios públicos, federaes ou municipaes, designados pelo 
juiz federal da 2- vara. 

Paragrapho único. Uma vez designados, servirão esses locaes para todas as eleições du
rante a legislatura, e não poderão ser mudados sinão no caso de ruina do edifício, alteração de 
sua natureza, ou por motivo de força maior, devendo então a nova designação anteceder de 15 
dias, pelo menos, ao da eleição, e após verificação do facto, feita pelo juiz que publicará o seu 
acto por edital, affixado no novo edifício e pela imprensa. 

Art. 7- Nos Estados, as mesas serão constituídas : 
Na sede de comarca pelo juiz de direito, como presidente, pelo 1̂  supplente do substituto 

do juiz federal, e pelo presidente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal; nas sedes de 
termos judiciários pelo juiz municipal, preparador ou substituto, conforme a denominação que 
tiver, como presidente, pelo 1̂  supplente do substituto do juiz federal e pelo presidente do Con
selho, Camará ou Intendência Municipal; nas sedes dos outros municípios que não forem termos 
judiciários pelo 1̂  supplente do substituto do juiz federal, como presidente, pelo presidente do 

121 



Conselho, Camará ou Intendência Municipal, e por um eleitor apresentado, em officio, ao juiz 
de direito, por eleitores da secção. 

Nas demais secções das sedes dos municípios e nas outras secções dos districtos de paz, 
por três eleitores indicados, até 30 dias antes do da eleição, em officios differentes, ao juiz de di
reito, pelos eleitores da secção, cujas firmas deverão ser reconhecidas, cabendo a presidência ao 
eleitor que tiver sido apresentado por maior numero de eleitores, ou ao mais velho, no caso de 
empate. 

Recebidos os officios, serão os mesmos abertos pelo juiz de direito, em audiência publica, 
na qual novos officios poderão ser apresentados, concedendo-se aos interessados, eleitores de 
cada secção, o prazo de 48 horas para offerecerem as reclamações que, porventura, tiverem; fin
do este prazo, o juiz de direito deliberará sobre taes reclamações, e, sendo improcedentes, consi
derará mesários de cada secção os três que hoverem sido apresentados por maior numero de 
eleitores. 

Si forem procedentes as reclamações, mandará o juiz de direito que os eleitores apresen-
tantes de officios suppram as faltas encontradas, dentro do prazo de 48 horas, findo o qual, em 
nova audiência, receberá os officios rectificados. 

No caso de falta ou insufficiencia da rectificação e de outros officios convenientemente 
formulados, o juiz de direito considerará não organizada a mesa, salvo si tiverem sido regular
mente apresentados dois mesários, caso em que a mesa funccionará com estes. 

Quando houver empate entre os apresentados por officios dos eleitores, o juiz escolherá, á 
sorte, os mesários, si o numero de officios exceder ao de mesários a eleger. 

Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio para a indicação de mesários; si o fi
zer, será considerada de nenhum effeito a sua assignatura nos referidos officios. 

As indicações de mesários feitas por eleitores deverão constar do protocoUo de audiência 
do juiz. 

§ 1- Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito, o mais antigo exercerá todas 
as funcções que por estas instrucções cabem a taes juizes. 

Achando-se vago o logar de 1- supplente do substituto do juiz federal, as funcções que lhe 
são conferidas serão desempenhadas pelo 2- supplente, e, na sua falta, por estar também vago o 
logar, pelo terceiro. 

Os eleitores escolhidos para mesários da respectiva secção servirão em todas as eleições 
que se effectuarem no período de cada legislatura, e, só no caso de absolutamente impossibilita
dos de funccionar, serão substituídos, mediante nova escolha, e pela forma aqui indicada. 

Si as sedes dos municípios contiverem mais de uma secção eleitoral, as mesmas presidi
das pelas autoridades de quem trata este artigo servirão na primeira secção. 

§ 2- Nos Estados em que o juiz de direito fôr substituído nas suas funcções, em parte pelo 
juiz da comarca vizinha e em parte pelo juiz municipal, preparador ou dístrictal, será este o pre
sidente da respectiva mesa eleitoral, cabendo ao seu substituto presidir a mesa eleitoral no muni
cípio onde elle excercer as suas funcções judiciarias. 

§ 3- Quando um município pertencente a um districto eleitoral fizer parte de comarca per
tencente a outro districto, caberá ao juiz de direito da comarca a que estiver annexo o referido 
município, e que fizer parte do mesmo districto eleitoral, excercer todas as atribuições conferi
das aos juizes de direito. 

Art. 82 No Districto Federal, serão constituídas 44 mesas, pelos juizes de direito das varas 
cíveis, das criminaes, da provedoria, de orphãos, e dos Feitos da Fazenda Municipal, dos preto
res do cível e do crime, dos promotores públicos, dos adjuntos de promotores, e por dous eleito
res da respectiva secção, funccionando essas mesas sob a presidência dos alludidos juizes de di
reito, pretores, promotores e adjuntos. Na falta dessas autoridades, servirá de presidente o mesa-
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rio que tiver sido apresesentado por maior numero de eleitores da secção, ou o mais velho, si 
houver empate entre os dous. Como secretario servirá o escrivão do juiz que presidir a mesa; os 
promotores e os adjuntos designarão para secretario um serventuário de justiça, e, na falta deste, 
um cidadão. 

Os eleitores que deverem servir de mesarios com as autoridades acima indicadas serão 
^resentados, em officio, por eleitores da respectiva secção, cuja firmas devem ser recolhidas, 
ao presidente da mesa eleitoral, até 30 dias antes da eleição, observando-se, em tudo, o disposto 
na primeira parte deste artigo. 

Os promotores e os adjuntos designarão, por edital publicado pela imprensa, o dia em que se
rão abertos os officios onde forem indicados os nomes dos mesarios, e farão constar taes indicações 
de um livro especial, por elles aberto, rubricado e encerrado. Este livro será fornecido pela Directoria 
da Contabilidade da Secretaria de Estado, mediante requisição da competente autoridade. 

As demais mesas do Distrito Federal serão constituídas por três eleitores apresentados por 
eleitores da respectiva secção, em officios, ao juiz da 2- vara federal, até 30 dias antes da elei
ção, e funccionarão sob a presidência do mesario ̂ resentado por maior numero de eleitores, ou 
do mais velho em caso de empate, servindo de secretários destas mesas serventuários de justiça, 
e, na falta deste, cidadãos designados, uns e outros, pelo referido juiz. 

Uma vez realizada a escolha dos mesarios que teem de servir nas differentes secções de 
que trata este artigo, deverão, respectivamente, os presidentes das mesas e o juiz federal da 2-
vara fazer as publicações e communicações a que se refere o art. 10. 

§ l- Ao juiz federal da 2- vara compete, 40 dias antes do da eleição, á vista das relações 
que, com a necessária antecedência, lhe fornecerão os juizes encarregados do alistamento, divi
dir o Districto Federal em secções de 300 eleitores, cada uma, distribuil-os por essas secções, de 
accordo com os districtos municipaes de suas residências, bem como designar as mesas eleito-
raes, que deverão ser presididas pelos juizes de direito, pretores, promotores e adjuntos, de 
modo que em cada districto municipal haja, pelo menos, uma mesa presidida por uma dessas au
toridades, observando-se, quanto ao mais, o disposto no § 2°. Do mesmo modo procederão o al-
ludido juiz em relação aos eleitores que se tiverem alistado no periodo entre 40 e 30 dias antes 
do da eleição. Quanto aos eleitores alistados depois da distribuição feita por secções, serão a es
tas annexados, conforme as suas residências, até que se constituam novas secções, excedendo-se 
neste caso, o máximo estabelecido para cada uma. 

Á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado, de accôrdo com o art. 9̂  destas 
instrucções, cabe remeter, opportunamente, aos presidentes das mesas eleitoraes, não só as ur
nas, como os objectos de expediente. 

§ 2- Nos Estados, o juiz de direito, 40 dias antes do da eleição, dividirá a comarca em tan
tas secções quantas forem as mesas eleitoraes, distribuindo os eleitores, com a possível igualda
de, pelas diversas secções, cabendo-lhes o direito de reclamar, si outra fôr a sua residência; 
mandará publicar a distribuição, por edital, no prazo de 24 horas, e extrahir, por cópia, a lista de 
eleitores de cada secção, em ordem alphabetica, remettendo-a ao presidente da respectiva mesa 
eleitoral, até a véspera da eleição, depois de a ter numerado, rubricado, datado e assignado, afim 
de por ella ser feita a chamada dos eleitores. Quanto aos alistados no periodo entre 40 e 30 dias 
antes do da eleição, proceder-se-ha de accordo com o disposto no paragrapho antecedente. Por 
esta occasião, serão enviados, pelas respectivas repartições, de que trata o art. 9̂ , os objectos de 
expediente e as umas. 

§ 32 No caso de falta ou de impedimento, o juiz de direito e o juiz municipal, preparador 
ou districtal, serão substituídos, na presidência da mesa, pelo 1- supplente do substituto do juiz 
federal, e, na falta ou no impedimento do 1̂  supplente, nos municípios que não forem sede de 
comarca ou de termo, pelo presidente do Conselho, Camará ou Indentencia Municipal. 
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Nas demais secções eleitoraes, o presidente será substituído pelo mesario que houver sido 
apresentado por maior numero de eleitores, ou pelo mais velho, si tiver havido empate nos offi-
cios de indicação. 

O secretario, no caso de não comparecimento por motivo de força maior, será substituído 
por um secretario ad hoc, nomeado pelo presidehte da mesa, devendo, porém, as actas de insta
lação da mesa e da eleição ser lançadas no livro respectivo. 

Art 9- Noventa dias, ao menos, antes do designado para a eleição geral de deputados e re
novação do terço do Senado, serão fornecidos ao respectivo juiz federal, mediante requisição 
deste, nos diversos Estados pelas delegacias fiscaes, no do Rio de Janeiro pela CoUectoria de 
Rendas Federaes de Nictheroy, e no Districto Federal, ao juiz federal da 2- vara, também me
diante requisição á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado, não só os livro necessá
rios para a eleição, como também, em tempo opportuno, as umas e os objectos de expediente. 

§ 1- Estes livros, que terão o carimbo das repartições que os expedirem, serão abertos, nu
merados, rubricados e encerrados pelo juiz federal, e enviados, pelo Correio, sob registro, aos 
juizes de direito das comarcas, nos Estados, 60 dias, pelo menos, antes do designado para a elei
ção, em numoo sufBciente para a distribuição, sendo, quando se tratar das duas eleições, de deputado e 
de senadw, ctous delles a cada mesa eleitoral da comarca, observado o disposto no art. 7̂ , § 3̂ , destas 
instmcções. 

§ 2- No Districto Federal, serão taes livros remetidos, pelo juiz federal da 2- vara, depois 
de authenticados, conforme o disposto no paragrapho antecedente, aos presidentes das mesas 
eleitoraes, os quaes os rubricarão, devendo ser feita a remessa 20 dias antes do da eleição. 

§ 3- Nos Estados, o juiz de direito, logo que receba os livros destinados á eleição, rubrica
rá todas as folhas, e os enviará pelo Correio, sob registro, a tempo de serem entregues, antes do 
dia da eleição, aos secretários designados para servirem nas mesas eleitoraes nos diversos muni
cípios da comarca. 

§ 42 Quando a eleição fôr para deputado ou para senador, haverá, apenas, um livro, proce-
dendo-se de igual modo quando se tratar da eleição para Presidente ou para Vice-Presidente da 
Republica. 

§ 5- O escrivão do juiz federal perceberá, mediante requisição deste á Secretaria de Esta
do, a gratificação de 200 réis, correspondente a cada termo de abertura e de encerramento que 
lançar nos livros destinados ao serviço eleitoral. 

§ 6̂  Serão fornecidos novos livros quando os existentes não mais possam servir, por já se 
acharem esgotadas as suas folhas, ou por extravio dos primitivos, sempre mediante requisição 
da autoridade competente. 

Art. 10. Quarenta e oito horas, no máximo, depois de feita a escolha dos mesarios pelos 
eleitores das diversas secções, o juiz de direito, nos Estados, mandará publicar, uma vez, pela 
imprensa, na sede da comarca e, na falta de imprensa, por edital afíixado no edifício do Conse
lho, Camará ou Intendência Municipal da referida sede e nas subdivisões eleitoraes dos municí
pios, os nomes dos eleitores designados, fazendo, igualmente, por officio remettido pelo Cor
reio, sob registro, a respectiva communicação aos presidentes das diversas mesas eleitoraes e 
aos alludidos eleitores. 

Paragr^ho único. Recebida pelo presidente da mesa eleitoral a communicação do juiz de 
direito, fará aquelle publicar; pela imprensa, onde houver, ou por edital afflxado no edifico do 
Conselho, Camará ou Intendência Municipal, no prazo de 24 horas, os nomes dos eleitores de
signados para fazerem parte da mesa eleitoral. 

Com a mesma antecedência de 24 horas, o juiz de direito da comarca designará os tabel-
liães, officiaes do registro civil e serventuários que deverão servir como secretários das mesas 
eleitoraes, dando-lhes immediata communicação, pelo Correio, sob registro, bem como ao prcsi-
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dente da mesa eleitoral, e mandará publicar por edital, reproduzido na imprensa, onde houver, a 
designação feita. 

Fará parte de cada mesa, como secretario, ainda que esteja suspenso do exercício, um ta-
bellião, official do registro civil ou serventuário de justiça, designado na forma acima. Nos mu
nicípios onde não houver tabellião ou official do registro civil, será designado, pelo juiz de di
reito, um dos escrivães de paz, e, na falta destes, um escrivão ad hoc, o qual exercerá as ftincções 
de tabellião. 

Art. 11. Dez dias antes do designado para a eleição, o presidente da mesa convocará os 
demais mesarios, por edital, publicado pela imprensa, onde houver, ou affixado no edifício do 
Conselho, Camará ou Intendência Municipal e nos outros designados para nelles se realizar a 
eleição, marcando o dia, o logar e a hora em que deverão comparecer para constituir a mesa. 

Independente de tal convocação, os mesarios deverão comparecer no dia da eleição, salvo 
caso de força maior, comprovado, nos Estados, perante o respectivo juiz federal e no Districto 
Federal perante o da,2- vara. 

Art. 12. Reunidos dous mesarios, pelo menos, no edifício destinado para nelle funccionar 
a mesa eleitoral, ás 9 horas do dia marcado para a eleição, e o secretario previamente designado, 
fará este apresentação dos livros remettidos pelo juiz, lavrando-se nelles, immediatamente, a 
acta da installação da mesa, a qual será assignada pelos mesarios presentes. 

Paragrapho único. Installada a mesa e antes de iniciado o trabalho de recebimento das cé
dulas, officiará ella ao juiz federal, a quem communicará a sua installação, devendo ser este offi-
cio assignado pelos membros da mesa, reconhecidas as firmas pelo secretario, e remettido no 
mesmo dia, pelo Correio, sob registro. 

Si não houver agencia na localidade, a remessa será feita, dentro de três dias após o da 
eleição, pela agencia mais próxima que existir dentro do Estado. 

Art. 13. Perante a mesa reunida, e em qualquer estado do processo da eleição, poderá o 
candidato ^resentar um fiscal, que deverá ser eleitor do districto eleitoral ou do Estado, confor
me se tratar da eleição de deputado ou das de senador. Presidente, e Vice-Presidente da Republi
ca, por officio dirigido ao presidente da mesa, reconhecida a firma por official de fé publica. 

Igual direito assiste a cada grupo de 50 eleitores da secção, devendo o officio ser por to
dos assignado, reconhecidas as firmas, e instruindo com documento que prove serem eleitores, 
não podendo, neste caso, recahir a nomeação de fiscal em individuo que não seja eleitor da sec
ção. 

Paragrapho único. Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio, e, si o fizer, não 
será o seu nome contemplado em nenhum delles. 

Art. 14. Apurados os officios de apresentação dos fiscaes, terá começo o trabalho de rece
bimento das cédulas dos eleitores que comparecerem, devendo o recinto em que estiver a mesa 
ser separado, por um gradil, na sala em que se reunirem os eleitores, de modo, porém, que a es
tes seja possível fiscalizar a eleição. 

§ 1- Antes de começado o recebimento das cédulas, o presidente da mesa mostrará aos 
eleitores a uma, que se deverá achar sobre a mesa, para que elles verifiquem estar vasia. 

Esta uma terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do presidente e outra sob a do secre
tario. 

§ 22 O secretario da mesa lavrará, em seguida, nos dous livros, quando se tratar das duas 
eleições, de deputado e de senador, ou em um só livro, quando fôr para uma delias, ou para a de 
Presidente e Vice-Presidente da Republica, a acta de começo da eleição, a qual será assignada 
pelo eleitor, antes de depositar na urna a sua cédula. 

§ 3- Nenhum eleitor será admittido a votar sem prévia exhibição do seu titulo, que será 
datado e rubricado pelo presidente da mesa, e da carteira de identificação, rubricado pelo juiz 

125 



que houver ordenado o alistamento, nos logares onde existir este serviço, não podendo ser recu
sado o voto, si assim o fizer o eleitor. 

§ 42 A chamada será feita por um dos mesarios, designado pelo presidente, votando os 
eleitores pela ordem da respectiva lista; na falta desta, os eleitores serão admittidos a votar me
diante a exhibição do titulo, que ficará retido e só será entregue depois de lavrada a acta. 

§ 5- Quando a mesa tiver justos motivos para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o 
voto deste em separado e reterá o titulo apresentado, enviando-o com a respectiva cédula, ajun
ta apuradora das eleições, na capital. 

§ 6^ É vedada a assignatura, por outrem, do nome do eleitor na acta a que se refere o § 2-, 
sob qualquer pretexto, devendo ser considerado ausente o eleitor que não puder assignar. 

§ 72 O voto do eleitor será secreto, escripto em cédula coUocada em invólucro fechado e 
sem distinctivo algum, podendo ser impressa a cédula, mas devendo trazer, sempre, a indicação 
da eleição de que se tratar. Ao eleitor só é permittido votar a descoberto quando a eleição se rea
lizar em cartório. 

§ 8̂  O fiscal que fôr eleitor de outro município, districto de paz ou secção eleitoral votará 
onde estiver exercendo as funcções de fiscal, exhibido, porém, o seu titulo de eleitor, o qual será 
rubricado pelo presidente da mesa, com declaração, abreviada, da data. 

§ 9- Cada eleitor votará em três nomes, nos districtos cuja representação constar de quatro 
deputados; em quatro, nos districtos de cinco; em cinco; nos de seis; e em seis, nos de sete. 

§ 10. Na eleição geral da Camará, ou quando o numero de vagas a preencher no districto 
fôr de dous ou mais deputados, o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles 
em um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes quantos os votos que lhe quizer dar. 

§ 11. No caso do eleitor escrever um só nome, só um voto será contado ao nome escripto. 
§ 12. Si a cédula contiver maior numero de votos do que os de que pôde dispor o eleitor, 

serão apurados, somente, na ordem de col locação, os nomes precedentemente escriptos, até se 
completar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 

§ 13. Si houver mais de uma vaga de senador a preencher na occasião, votará o eleitor, em 
umas distinctas e em cédula separada, para o preenchimento de cada vaga. Na eleição para Pre
sidente e Vice-Presidente da Republica votará o eleitor em dous nomes, escriptos em cédulas 
distinctas, sendo uma para Presidente e outra para Vice-Presidente, recebidas ambas as cédulas 
na mesma uma. 

§ 14. Depois de terminada a chamada, porém antes do proseguimento da redacção da acta, 
votarão os eleitores que tiverem chegado depois. 

§ 15. Finda a votação, o secretario, proseguindo na escriptura da acta, nesta declarará o 
numero de eleitores que votaram e dos que deixaram de comparecer, e em seguida se procederá 
á apuração das cédulas. 

§ 16. Aberta a urna em presença do eleitorado, e delia retiradas as cédulas, serão as mes
mas reunidas em maços de 50, depois de separadas as da eleição de deputados das de senador, 
sendo conferido, em seguida, o numero total das cédulas com o numero de eleitores que tiverem 
comparecido. 

§ 17. Terminada a verificação de que trata o paragr^ho antecedente e distribuído o traba
lho entre os mesarios, terá começo a apuração das cédulas, lendo o presidente, em voz alta, os 
nomes dos candidatos votados para deputados, depois do que, submetterá a cédula ao exame dos 
fiscaes e dos demais mesarios. 

A apuração dos votos para senador será feita depois de finda a apuração das cédulas para 
deputados. 

§ 18. A cédula que não tiver rotulo será apurada, excepto no caso de, na mesma occasião, 
se proceder a eleição para mais de um cargo e de cada eleitor votar com mais de uma cédula. 
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§ 19. Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alterações, por falta, aug-
mento ou suppressão de sobrenomes ou appellido do cidadão votado, de modo que não se possa 
verificar que a cédula se refere claramente a individuo determinado. As cédulas, neste caso, se
rão rubricadas pela mesa e remettidas ajunta apuradora, na coitai. 

§ 20. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado e substituído, ou não por outro; 
b) quando, procedendo-se, conjuntamente, a mais de uma eleição, contiverem declaração 

contraria á do rotulo ou não houver indicação no involuao; 
c) quando se encontrar mais de uma cédula dentro do mesmo invólucro, quer estejam es-

criptas em papel separado, quer no invólucro. 
§ 21. Terminada a apuração, o secretario continuará a lavrar a acta, nella consignando o 

numero de cédulas curadas, o numero de votos que houver obtido cada candidato, o numero de 
cédulas apuradas em separado, com os nomes dos votados, o numero de cédulas não apuradas, 
com a designação dos motivos, tudo, enfim, quanto occorrer no processo de apuração e durante 
a eleição. Esta acta será assignada pelos mesarios e pelos fiscaes, declarando-se, em seguida ás 
assignaturas, si algum fiscal se recusou a isto, sendo esta declaração também assignada pela 
mesa, e reconhecidas, pelo secretario, as firmas dos mesarios, dos físcaes e dos eleitores que 
comparecerem. O resultado da apuração será, immediatamente, publicado em edital affixado no 
edifício em que se tiver realizado a eleição e pela imprensa, onde houver, entregando-se aos fís
caes, mediante recibo, um boletim com o referido resultado, assignado pela mesa, reconhecidas 
as firmas dos mesarios pelo secretario. 

§ 22. Concluídos os trabalhos eleitoraes, que não podem ser interrompidos, serão os livros 
enviados ao presidente da junta apuradora, da capital do Estado e no Districto Federal, acompa
nhados de officio da mesa, pelo Correio e sob registro, no dia immediato ao da terminação dos 
alludidos trabalhos, devendo o presidente da junta apuradora, finda a apuração, remetter taes li
vros, pelo Correio, sob registro, á respectiva secretaria, do Senado ou da Camará dos Deputa
dos, ou a ambas, conforme se tratar de uma ou das duas eleições. Quando a eleição fôr para Pre
sidente ou para Vice-Presidente da Republica, o respectivo livro será enviado ao Vice-Presiden-
te do Senado. 

§ 23. As mesas eleitoraes, logo depois de terminada a eleição, darão seu resultado, em bo
letins, aos agentes do Correio e aos telegraphistas do Telegrapho Nacional e das estradas de fer
ro, devendo os agentes do Correio remettel-os, em officio registrado, ao Presidente ou Governa
dor do Estado e aos Presidentes da Camará e do Senado, e os telegraphistas, em telegramma, ás 
alludidas autoridades. 

§ 24. A acta da eleição e a da installação da mesa eleitoral serão transcriptas no livro de 
notas ou no do registro civil, pelo tabellião official do registro ou serventuário de justiça que 
servir de secretario da mesa, designando, previamente, o juiz o Uvro do registro civil no qual 
será feita a transcripção. Si o secretario fôr escrivão do judicial, a franscripção será feita no pro-
tocollo de audiências; si fôr serventuário de justiça, não obrigado por lei a ter Uvro de registro, a 
transcripção será feita em livro especial, fornecido, mediante requisição da autoridade compe
tente, pelas repartições de que trata o art. 9- destas instrucções, aberto, numerado, rubricado e 
encerrado pelo juiz. 

A transcripção será assignada pelos mesarios e também pelos fiscaes que o quizerem. 
Art. 15. No caso de não haver eleição em qualquer secção eleitoral da sede dos municípios 

que compõem a comarca, ou do Districto Federal, por falta de comparecimento de dous mesa
rios, por não terem elles sidos indicados, ou por outro qualquer motivo, poderão os eleitores da 
referida secção votar perante a mesa da secção mais próxima na mencionada sede, sendo admit-
tidos a votar depois que o ultimo eleitor da secção houver votado, e fazendo-se de tudo menção 
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na acta. Os votos destes eleitores serão recebidos em separado e desta forma e^urados pela 
mesa 

Si a secção eleitoral que não funccionou fôr situada fora da sede dos mutiicipios, poderão 
os eleitores dessa secção votar na mais próxima, ou requerer, no prazo de 48 horas, ao juiz de 
direito ou ao juiz minicipal, si a secção pertencer a termo onde haja juiz togado, que se tomem 
os seus votos, em cartório, pelo tabellião que fôr designado. 

Esta petição será indeferida si os títulos dos eleitores já estiv^em rubricados, conforme o 
disposto no arL 14, § 3 ,̂ pela nnesa perante a qual tenham elles votado. 

Deferida a petição, será lavrado o respectivo termo, no livro de notas, indicando os eleito
res os seus candidatos. 

Este termo será assignado por todos os eleitores e, em ultimo logar, pelo juiz. 
Paragrapho único. Pelo tabellião que lavrar o termo serão, no mesmo dia, extrahidas três 

cópias, que, assignadas pelos eleitores e pelo juiz, serão enviadas, no prazo de 24 horas, pelo 
Correio e sob registro, uma ao presidente da junta apuradora, uma ao Senado, outra á Camará 
dos Deputados. 

Quando a eleição fôr para preenchimento de vaga, bastará que seja remettida uma cópia 
do termo ao Senado ou á Camará, conforme se tratar de eleição de senador ou de deputado, e 
outra ao presidente da junta apuradora, na capital. Quando a eleição fôr para Presidente e Vice-
Presidente da Republica, ou para uma destas, uma cópia será remettida ao Vice-Presidente do 
Senado e outra ao presidente da junta apuradora. 

Art. 16. É garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o direito de offoecer protesto, escripto, 
quanto ao processo eleitoral, devendo tal protesto SCT mencionado na acta e, juntamente com o con-
tra-protesto, que á mesa qualquo' fiscal ou eleitor da secção opponha, so* enviado, em original, de
pois de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por intomedio da junta apuradora, juntamen
te com o livro de actas. Si o protesto fôr referente ás duas eleições, de senador e de deputado, deverá 
sa apresentado em dupUcata, acompanhando um dos exemplares o Uvro de actas destinado ao Sena
do e outro exençlar o livro que tiver de ser remettido á Câmara dos Dqjutados. 

Art 17. Ao presidente da mesa cumpre, de accôrdo com os mesarios, resolver as questões 
que se suscitarem, regular a policia no recinto, prender os que commetterem crime, fazer lavrar 
o respectivo auto, remettendo, immediatamente, com esse auto, o delinquente á autoridade com
petente. 

Art 18. É prohibida a presença de força publica, dentro do edifício, ou nas suas immedia-
ções, durante o processo da eleição. 

Art 19. Não ha incompatibilidade para os membros das mesas eleitoraes, nem para os das 
juntas apuradoras. 

Art 20. Para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, os juizes encarrega
dos do alistamento communicarão, até ao dia 10 de fevereiro anterior ao da eleição, nos Estados, 
ao respectivo presidente ou governador, e no Districto Federal ao Ministro do Interior, o numero 
de secções em que estiver dividido o muiúcipio e o Districto Federal, e o numero de eleitores de 
cada secção. 

§ 1- O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organizarão um quadro, contendo, por ordem 
numérica, todos os muncipios e secções do Estado, e todas as secções do Districto Federal, bem 
assim o numero de eleitores de cada secção. Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, 
uma cópia authenticada ao presidente da junta furadora, na capital do Estado ou no Districto 
Federal, e outra ao Vice-Presidente do Senado. 

§ 2 - 0 processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo regi
mento, conforme dispõe o art. 4̂  da lei n̂  347, de 7 de dezembro de 1895. 
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CAPITULO m 

Da Apuração 

Art. 21. A apuração da eleição geral de deputados, e das de senadores. Presidente e Vice-
Presidente da Republica será feita, respectivamente, na capital do Estado e no Districto Federal. 

Art. 22. A junta apuradora, nos Estados, compor-se-ha do juiz fedaal, conx) presidente, do 
seu substituto, e do representante do Ministério Publico junto ao Tribunal Superior de Justiça. No 
Districto Fedttal servirão o juiz federal da 2̂  vara e o procurador geral do Districto Federal. 

Art. 23. Servirá de secretario da junta o escrivão do juiz federal, e, no caso de haver mais 
de um, o que pelo dito juiz fôr designado, sendo substituído o juiz federal, na presidência, no 
caso de falta, pelo seu substituto. 

ArL 24. A junta deverá reunir-se, para a apuração da eleição, 30 dias após a realização 
desta, ás 11 horas, no edifício do Conselho, Camará ou Intendência Municipal, devendo traba
lhar em dias successivos, até á terminação dos trabalhos, mas não podendo exceder de oito dias, 
salvo o caso previsto no art. 27, § 1̂ . Si no dia da reunião não comparecerem, pelo menos, dous 
membros effectivos da junta, ou os que, como substitutos, estiverem em pleno exercido de suas 
funcções, ficarão os trabalhos adiados para o dia seguinte; e, si ainda nesse dia, até ás 12 horas, 
pelo mesmo motivo, não se puder installar ajunta, não se procederá á apuração da eleição. Nes
te caso, o presidente providenciará, nos termos do § 22 do art. 14, sobre a remessa dos livros da 
eleição aos seus respectivos destinos. 

Art. 25. O presidente convocará, com antecedência de cinco dias, os membros da junta, 
annunciando, na mesma occasião, por edital, reproduzido pela imprensa, o dia, o logar e a hora 
para o inicio dos trabalhos de apuração da eleição. 

Paragrapho único. Independente de convocação, os membros da junta deverão comparecer 
no dia, logar e hora destinados, sendo relevados da pena somente os que provarem, devidamen
te, motivo de força maior, que haja impedido o seu conq)areciinento. 

ArL 26. As sessões da junta serão publicas, sendo permittido aos candidatos ou seus pro
curadores ter assento na mesa, para fiscalizar a apuração. 

Art. 27. A apuração só poderá ser feita á vista dos livros respectivos, remettidos pelas 
mesas eleitoraes de cada município do Estado ou pelas do Districto Federal. 

§ 1- No caso de terem sido remettidos ao presidente da junta apuradora mais Uvros dos 
que os exigidos pela lei, referentes á mesma secção, a junta suspenderá a furacão da eleição, 
devendo o presidente nomear, immediatamente, dous tabelliães, que procederão a exame na fir
ma do juiz federal lançada nos termos de abertura e de encerramento dos Uvros, e ao exame 
comparativo das firmas dos mesarios, constantes do officio a que se refere o art. 13 destas ins-
trucções. 

§ 2- O laudo dos peritos será dado no prazo de 24 horas, devendo ajunta apurar a eleição 
que por elles fôr considerada verdadeira, em vista da authenticidade das fumas. 

No caso de divergência dos peritos, não será apurada a eleição. 
§ 32 Não será curada eleição lançada em livro que não tenha sido aberto, numerado, ru

bricado e encerrado pelo juiz federal, rubricado pelo juiz de direito, nos Estados, ou do qual 
constem actas que não tenham sido assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios. 

Em nenhum outro caso, e sob qualquer pretexto, deixará ajunta de apurar a eleição. 
Na falta de livros referentes á eleição de qualquer secção e si o juiz de direito da comarca 

ou o juiz municipal, ou preparador, houver enviado ao presidente da junta apuradora a cópia da 
eleição realizada em cartório, por ella será feita a apuração. 

Si tiverem sido remettidos ajunta os livros referentes á eleição de uma secção, e, também, 
a cópia da mesma eleição realizada em cartório, ajunta determinará que se proceda, conforme o 
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§ l- deste artigo, ao exame comparativo das firmas do juiz, ou de quem presidiu a respectiva mesa, 
dos mesarios e dos eleitores. Si ambas as eleições forem consideradas verdadeiras, por terem nellas 
votado eleitores differentes, SCTá apurada a eleição feita perante a mesa da respectiva secção. 

ArL 28. Installada a junta no dia designado no art. 24, dará ella inicio aos trabalhos, de
pois de lavrada a acta de installação, começando pela apuração do 1- districto eleitoral, e obser
vada a ordem numérica em relação aos demais. 

Paragrapho único. Terminados os trabalhos da junta, no fim de cada dia, ás 16 horas, será 
lavrada, pelo secretario da mesa, em livro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presi
dente da junta, uma acta, que será assignada pelos mesarios, e da qual constarão as eleições apu
radas, as que não o forem, com indicação dos motivos e o numero de voto obtido pelo candida
to. Este livro será fornecido, mediante requisição, pelas repartições a que se refere o art. 9^ des
tas instrucções. 

O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado no dia immediato, em edital, pela inprensa, 
e aJOSxado no logar da furacão, edital de que constarão todas as indicações acima mencionadas. 

Aos candidatos, ou seus procuradores, serão dados boletins assignados pela mesa, reco
nhecidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, após a terminação da apuração, em 
cada dia. 

Art 29. Concluída a furacão das eleições, lavra-se-ha a respectiva acta, contendo a vota
ção total, e mencionando as eleições apuradas, as que não o forem, as representações, reclama
ções ou os protestos apresentados. 

Em seguida, serão publicados por edital, os nomes dos cidadãos votados, na ordem numé
rica dos votos recebidos. 

§ l- Da acta geral extrahir-se-hão as cópias necessárias, as quaes, depois de assignadas 
pela junta, reconhecidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, soão remettidas: uma, a 
cada uma das secretarias, da Camará e do Senado, e uma a cada eleito, para lhe sCTvir de diploma 

Si a eleição fôr unicamente para deputado ou para senador, a cópia deverá ser remettida á 
secretaria da respectiva Camará. 

Quando inçressas, serão as cópias concertadas e assignadas pelos membros da junta, re
conhecidas as firmas pelo secretario. As cópias da acta geral destinada ao Senado e á Camará 
dos Deputados serão remettidas, pelo Correio, sob registro, acompanhadas dos prostestos, con-
tra-protestos e reclamações que houverem sido apresentados às juntas apuradoras e ás mesas 
eleitoraes e pela forma determinada no art. 16. 

§ 2- Quando a eleição fôr para Presidente ou para Vice-Presidente da Republica, ou para am
bas, a cópia da acta de apuração será remettida, unicamente, ao Vice-Presidente do Senado Federal. 

§ 3- Encerrado o processo eleitoral com a verificação de poderes, serão devolvidos ao juiz 
federal os livros das differentes secções, afim de serem remettidos aos outros juizes e autorida
des judiciarias, quando se tiver de proceder a eleição para preenchimento de vaga na repre
sentação. 

Esta devolução realizar-se-ha dentro de 30 dias, contados da deliberação sobre o parecer da res
pectiva commissão, cumprindo fazel-a ao 1- Secretario do Senado e ao da Camará dos Deputados. 

ArL 30. No caso de preenchimento de vaga, ajunta de apuração reunir-se-ha, também, 30 
dias depois daquelle em que se houver realizado a eleição. 

CAPITULO IV 

Disposições Gentes 

Art. 31. Todos os officios, livros e manuscriptos referentes ao serviço eleitoral serão en
tregues ás repartições postaes, em invólucros perfeitamente fechados, lacrados e rubricados, e 
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deverão conter no endereço esta declaração - Serviço Eleitoral. Transitarão por essas repartições 
sempre sob registro, sendo os respectivos funccionarios obrigados a declarar, no certificado de 
registro, os nomes das pessoas que lhes entregarem os objectos para registrar. 

§ l- Toda a correspondência relativa ao serviço eleitoral está isenta de pagamento de 
quaesquer taxas postaes, quer representadas em sellos ordinários, quer em officiaes. 

§ 22 Os funccionarios postaes não poderão rucusar o registro de qualquer officio ou maço 
que traga, no endereço, a declaração - Serviço Eleitoral, salvo quando o officio ou maço não es
tiver perfeitamente fechado ou ^resentar indícios de violação. 

§ 3- As repartições postaes farão a expedição e a entrega da correspondência eleitoral no 
menor prazo possível; e, na entrega, cingir-se-hão sempre á lettra dos endereços, que deverão 
ser tão explícitos quanto possível. 

§ 4- Os funccionarios dos Correios que, por qualquer meio, crearem embaraços á remessa 
dos papeis eleitoraes, ou concorrerem, directa ou indirectamente, para a sua violação ou extra
vio, incorrerão, além das penas estabelecidas no Código Penal, na de suspensão do exercício do 
cargo, por seis mezes, com a perda total dos vencimentos. 

Art 32. É considerada constrangimento illegal, salvo o caso de flagrante delicto, a prisão 
ou detenção pessoal de membros da mesa eleitoral, desde que estejam constituídas, até á termi
nação dos trabalhos, bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor, desde cinco antes até 
cinco dias depois do da eleição. 

Art. 33. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes estão isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento de firma. 

Art. 34. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico. 
Art. 35. As mesas da Camará e do Senado teem competência para se dirigir aos governa

dores e presidentes dos Estados e ás demais autoridades administrativas e judiciarias federaes ou 
estadoaes, solicitando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

Art. 36. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 
o cidadão que votar ou tentar votar com titulo que lhe não pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito, devendo livrar-se solto, independente de fiança, o delinquente, logo que estiver lavra
do o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

Art. 37. Todos os livros destinados ao serviço eleitoral terão o carimbo das repartições 
que os expedirem. 

ArL 38. Á justiça federal ou á estadoal poderão os candidatos aos cargos eleitoraes reque
rer protestos ou fazer perante ellas a prova dos seus direitos, para fundamentarem a defesa de 
suas eleições perante o poder verificador. 

Aos escrivães que servirem em taes processos serão devidas custas, pagas pelos requerentes, 
de accôrdo com os respectivos regimentos, e contadas como sinçles justificações e protestos. 

CAPITULO V 

Disposição Transitória 

Art. 39. Nas eleições marcadas para 1 de abril do corrente anno, afim de preencher uma 
vaga de senador e duas de deputado pelo Districto Federal, serão observados, quanto possível, 
os prazos estabelecidos nestas instrucções, fomecendo-se, com antecedência, os livros necessários 
para servirem nas alludidas eleições e nas que se realizarem até ao fim da presente legislatura. 

Paragrapho único. As mesas que forem organizadas para a eleição de que trata este artigo 
e para as que se tenham de effectuar durante a actual legislatura, quer no Districto Federal, quer 
nos Estados, servirão até ao fim da mesma legislatura. 

Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1917. - Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. 
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DECRETO N2 3.424, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1917 

Adia para 1 de março de 1918 as eleições para renovação da Câmara dos 
Deputados e do terço do Senado, e dá outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- A eleição para Deputados e Senadores ao Congresso Nacional designada para ter 

logar no primeiro domingo de fevereiro (arL 1- da lei n- 3.208, de 27 de dezembro de 1916), 
para a próxima legislatura de 1918 a 1920, fica adiada para o dia 1 de março de 1918, sendo fei
ta conjuntamente com a de Presidente e Vice-Presidente da Republica para o próximo quatrien-
nio de 1918 a 1922. 

Paragrapho único. A mesma data de 1 de março fica adoptada para as eleições de renova
ção da Camará dos Deputados e do terço do Senado que coincidam com o anno da eleição de 
Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

ArL 2- A junta apuradora de que trata o art. 25 da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 
1916, para a apuração geral das eleições para Presidente e Vice-Presidente da Republica no pró
ximo quatriennio e da decima legislatura (1918 a 1920) para Senadores e Deputados ao Con
gresso Nacional, reunir-se-ha no dia 27 de março e funccionará em dias successivos, de 10 ás 16 
horas, ou até á hora conveniente, encerrando seus trabalhos no dia 31 do mesmo mez. 

§ 1- A junta apuradora no Districto Federal contará ao candidato englobadamente os votos 
que tiver tido, annotados separadamente, pela circumstancia de, não tendo funccionado a própria 
secção, ter votado o eleitor na mais próxima, caso em que o eleitor votará na secção de numero 
innnediatamente superior dentro do districto municipal, ou na de numero inferior, si na de nu
mero superior também não se tiver reunido a mesa eleitoral. 

§ 7^ Também assim serão contados os votos dos eleitores cujos nomes não constem da lis
ta de chamada ou nella estejam errados ou truncados, caso em que a mesa os receberá, afinal, 
desde que exhibam título e carteira de identidade, sendo, porém, o titulo é a carteira retidos e re-
mettidos ajunta içuradora. 

ArL 3- No § 4 ,̂ primeiro paiodo do art. 9- da lei numero 3.208, de 27 de dezembro de 
1916: 

Substítuam-se as palavras "no Districto Federal, 44 mesas", pelas seguintes: "no Districto 
Federal, 56 mesas". Accrescentem-se, depois das palavras: "adjuntos de promotores", as seguin
tes: "curadores de CHphãos, de ausentes, de massas fallidas, de resíduos, procuradores da Repu
blica e dos Feitos da Fazenda Municipal". 

Depois da palavra "adjuntos", accrescentem-se as seguintes: "curadores, procuradores da 
Republica e dos Feitos da Fazenda Municipal". 

No terceiro periodo do referido paragrapho, accrescentem-se, depois da palavra "adjun
tos", as seguintes: "curadores, procuradores da Republica e dos Feitos da Fazenda Municipal". 
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Art. 4r Servirão de secretários os designados no § 4^ citados e mais os escreventes jura
mentados dos officios correspondentes aos presidentes acima designados, cada qual nomeado 
pelo presidente respectivo. 

Na designação de presidente ter-se-ha sempre em vista que o presidente seja nomeado 
para districto eleitoral no qual esteja alistado eleitor. 

Não sendo isto possível, os designados para o districto eleitoral onde não estejam alista
dos poderão enviar ao presidente da mesa onde deveriam votar a sua cédula em envolucro cerra
do, com o titulo e a carteira eleitoral, que lhe serão devolvidos pela mesa, logo depois da apura
ção da secção. 

Art. 5- Ao § 1- do art. 11 da citada lei, accrescente-se: 
Os livros destinados ás secções da sede da comarca e dos districtos de paz onde não hou

ver agencias do Correio serão entregues aos referidos secretários por officiaes de justiça, desig
nados pelo juiz de direito, devendo a entrega ser feita no acto da installação da mesa, mediante 
recibo passado pelos ditos e rubricado pelo presidente da mesa. 

Nas sedes dos municípios que forem termos da comarca onde houver juiz togado, e nos 
districtos de paz destes termos onde não houver agencias do Correio, a entrega dos livros será 
feita aos secretários das mesas, observadas as formalidades acima estabelecidas, por officiaes de 
justiça designados pelo referido juiz. A este juiz serão remettidos pelo juiz de direito, com a pre
cisa antecedência, os livros necessários para estas secções eleitoraes. 

Art. 62 Qualquer membro da mesa ou secretario que dér logar ao não funccionamento da 
mesma, ou truncar, alterar, accrescentar nome na acta, differente do que estiver na cédula, fal
sear qualquer termo eleitoral, será punido com a multa de 500$ a 1:500$, tendo competência 
para promover o processo e execução qualquer eleitor da secção, além do ministério publico fe
deral, que deverá promovel-o. 

Neste caso, qualquer eleitor da secção, poderá acompanhar o processo, como auxiliar da 
accusação. Caso o ministério publico federal não inicie ou não siga com exacção o procedimen
to penal, qualquer eleitor da secção poderá dar-lhe seguimento, bastando para habilital-o ajunta
da do titulo de eleitor da secção, e neste caso poderá seguir contra o desidioso processo criminal 
por falta de exacção no cumprimento do dever. 

Art. 7- As disposições desta lei referem-se unicamente ás eleições para a próxima legisla
tura, excepto as constantes dos §§ 1̂  e 2- do art. 2̂  e as dos arts. 3-, 4-, 5̂  e 6̂ , que são de natu
reza permanente. 

Art. 9r Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1917, 96̂  da Independência e 29^ da Republica. -

WENCESLAU BRAZP. GOMES. - Carlos Maximiniano Pereira dos Santos. 
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DECRETO N^ 4.215, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1920 

Modifica a legislação eleitoral vigente. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- No Districto Federal haverá tantas mesas eleitoraes quantos forem os grupos até 

500 eleitores, e, em cada uma delias, só poderão votar aquelles cujos nomes constarem da distri
buição feita nos termos do arL 9̂ , § 5̂ , da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916, com as mo
dificações da presente lei. 

Os presidentes e secretários das mesas votarão na secção para que tenham sido designa
dos, desde que pertençam ao districto eleitoral de que essa secção faça parte, embora na distri
buição tenham sido classificados em outras quaesquer secções desse mesmo districto, consig-
nando-se na acta a occurrencia. 

Quando, porém, pertençam elles a districto eleitoral differente do da secção, sua votação 
far-se-ha de accôrdo com o disposto na alinea segunda do art. 4̂  do decreto n̂  3.424, de 19 de 
dezembro de 1917. 

Essas disposições applicar-se-hão também a quaesquer outros que devam, por força e em 
virtude de ordens superiores, se encontrar de serviço, no dia da eleição, em secção diversa da-
quella em que tenham sido classificados. 

§ 12 Além dos designados no art 9̂ , § 4 ,̂ da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916, e 
art. 3- do decreto n̂  3.424, de 19 de dezembro de 1917, exceptuado delias o procurador criminal 
da Republica do Districto Federal, que não presidirá mesa eleitoral, concorrerão para a presidên
cia das secções os auditores ou auxiliares de auditores de Marinha de Guerra, da Brigada Poli
cial, do Tribunal de Contas, o procurador geral da Fazenda Publica e seu ajudante, os adjuntos 
dos representantes do Ministério Publico junto ao Tribimal de Contas, os supplentes de pretor 
que tiverem mais de quatro annos de nomeados, o procurador dOs Feitos da Saúde Publica e 
seus ajudantes, os escrivães judiciários vitalícios formados em direito, desde que não exerçam 
funcções no processo de alistamento e não poderão servir, como secretários, nas mesas que es
ses presidirem, os respectivos ajudantes ou escreventes juramentados. 

Quando os supplentes de pretor, designados para qualquer secção eleitoral, tenham de en
trar no exercido do cargo de pretor, deverão immediatamente communical-o ao juiz federal da 
T Vara, para que este lhes nomeie substitutos nas secções que tiverem de presidir, como presi
dentes designados, caso se tenha de realizar qualquer eleição, durante esse seu impedimento. 

§ 2° Para as demais secções que, em virtude da disposição deste artigo, tiver de organizar, 
o juiz federal da 2- Vara nomeará os respectivos presidentes, que ficarão com todos os deveres e 
responsabilidades dos demais presidentes, sendo feita a nomeação dos outros dous mesarios 
pela forma estabelecida na alinea 4- do citado § 4̂  do art. 9°7 
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Art 2- Só poderão servir como fiscaes, em qualquer secção eleitoral do Districto Federal, 
os eleitores pertencentes a essa mesma secção. 

Art. 3- Quando não funccionar, no Districto Federal, alguma secção eleitoral, os eleitores 
delia poderão votar em qualquer das outras secções do mesmo districto minicipal; mas, si ne
nhuma funccionar, dentre as do mesmo districto municipal, poderá o eleitor recorrer a qualquer 
outra secção dos districtos municipaes que façam parte da circumscripção de alistamento (lei n̂  
3.139, de 2 de agosto de 1916, art 4̂ , lettra b) em que estiver alistado o eleitor. 

Em todos estes casos, o seu voto será tomado em separado, retidos o seu titulo e carteira, 
que serão enviados á Junta apuradora, a qual, verificando que realmente a secção, a que perten
cia o eleitor não funccionou, sommará globalmente os votos que a mesa eleitoral tiver tomado 
em separado por esse fundamento, sendo posteriormente, pelo juiz federal, restituídos ao eleitor 
esses seus documentos. 

Art. 42 As penas estabelecidas no art. 53 da lei n̂  3.208 ficam substituídas pela de multa 
de 500$ aos mesarios e de 200$ ao secretario que, sem causa justificada, deixarem de fazer parte 
da mesa eleitoral ou da junta apuradora. 

Art.,5^ Fica instituído o Registro Geral dos Eleitores do Districto Federal, subordinado ás 
autoridades a que se refere o art. 9̂ , § 5̂ , da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916. 

Paragr^ho único. Para esse effeito serão enviados pelos juizes do alistamento ao juiz fe
deral da 2- Vara, dentro do prazo de 30 dias após a publicação desta lei, relações completas de 
todos os eleitores com a indicação de residência, e, mensalmente, a dos novos alistados, excluí
dos os fallecidos e os que tiverem mudado de residência. 

Por esse serviço da remessa das relações completas e de uma só vez, poderá o Ministério 
da Justiça mandar abonar uma gratificação razoável aos escrivães do alistamento, correndo a 
despeza pela verba "Serviço eleitoral", do mesmo ministério. 

Art. 62 A proporção que o juiz federal for recebendo as subsequentes listas de eleitores 
alistados, fará sua distribuição pelas secções existentes no districto municipal que ainda não 
houverem attingido o máximo legal. 

Si todas as secções do districto municipal houverem conçletado esse numero de seus elei
tores, o juiz federal aeará novas secções de accôrdo com a lei vigente e com as presentes altera
ções. 

Art. 72 As mesas das novas secções creadas serão organizadas de accôrdo com o disposto 
no art. 9-, § 4-, e alineas da lei n̂  3.208, de 1916, com as modificações introduzidas pela presen
te lei. 

Art 8- Quando se verificar, no curso da legislatura, o fallecimento ou exclusão do alista
mento, por mudança de domicilio, de qualquer mesario e tiver de se realizar alguma eleição seja 
no Districto Federal, seja nos Estados, proceder-se-ha á sua substituição, nos mesmos termos da 
escolha dos mesarios para as secções e com o mesmo prazo de antecedência, completando o 
substituto o tempo do substituído (§ 42 do art. 92 da lei vr 3.208, de 1916). 

Art. 92 Os ecrivães de alistamento suspenderão a remessa ao Juiz Federal da 2- Vara dos 
nomes dos eleitores alistados dentro dos 60 dias anteriores a qualquer eleição, e a este também 
não farão entrega dos títulos e carteiras sinão depois de realizada a eleição, enviando então a re
lação respectiva ao Juiz Federal. 

Art. 10. Os livros em que serão lançados os nomes dos eleitores terão a rubrica do juiz fe
deral da 2- Vara, e serão fornecidos pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, destinan-
do-se um para cada districto municipal. 

§ 12 O archivo ficará sob a guarda do escrivão do Juiz Federal da 2- Vara, e a escriptura-
ção será feita por dois auxiliares de immediata confiança do juiz, por elle nomeados, os quaes 
perceberão os vencimentos mensaes de 200$, cada um, cabendo ao escrivão igual retribuição a 
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titulo de gratificação, além da que lhe cabe em virtude do seu cargo. Haverá também um conti
nuo provido do mesmo modo, com a gratificação mensal de 150$000. Essas gratificações serão 
pagas pela verba destinada ao serviço eleitoral. 

§ 2- Terão também a gratificação annual de 300$ os escrivães do archivo eleitoral nos Es
tados, que são os mesmos do alistamento em cada comarca, paga pela verba destinada ao servi
ço eleitoral, e 150$ os dos termos. 

Art. 11.0 eleitor poderá constituir legitimo procurador com instrumento de mandato indi
vidual, nos termos da legislação civil, para o fim especial de assignar recibo e receber o respecti
vo titulo, ficando a procuração junta aos autos do processo, depois de visada pelo juiz do alista
mento. 

Paragrapho único. Esta disposição não terá applicação ao Districto Federal e ás capitães 
dos Estados. 

Art. 12. Dentro de sessenta dias depois da publicação desta lei, o juiz federal da 2- Vara 
fará a divisão das secções, observando-se o critério do art. 9̂  §§ 4^ e 5̂  da lei n̂  3.208 citada, do 
n- 8, § l-, do decreto n̂  12.391, de 7 de fevereiro de 1917, com as modificações da presente lei. 

§ 1- Feita essa divisão e distribuição dos eleitores em sua conformidade, será ella publica
da uma só vez, para o inicio da legislatura, e em um único numero ou supplemento do Diário 
Official, que deverá conter todas as secções de todos os districtos. No intervallo de uma a outra 
legislatura, serão apenas publicadas no Diário Official as novas secções ou a distribuição dos 
novos eleitores. 

§ 2- Publicada a relação de que trata o § 1-, o juiz federal dá 2- Vara receberá quaesquer 
reclamações que lhe sejam dirigidas em consequência de omissões, truncamentos, erros ou troca 
de nomes, mandando publicar, 10 dias antes da eleição, a lista das reclamações que tiverem sido 
julgadas procedentes. Para apurar essa procedência poderá o juiz federal solicitar dos juizes de 
alistamento as necessárias informações. 

Art 13. Nenhum eleitor do Districto Federal, cujo nome não conste da lista da chamada, 
poderá ser admittido a votar na respectiva secção eleitoral, mesmo que exhiba titulo e carteira, a 
não ser que seu nome conste da relação dos eleitores da secção, publicada no Diário Official 
pelo juiz federal, ou da lista de reclamações attendidas pelo mesmo juiz. 

Art. 14. Logo após a apuração, e antes de se continuar a lavrar a acta, a mesa dará boletins 
aos fiscaes e candidatos, que os pedirem, mediante recibos em duplicata, os quaes com os livros 
das actas serão remettidos á Camará dos Deputados e ao Senado. 

Ar. 15. No caso de não haver eleição em nenhuma secção eleitoral na sede do município, 
ou, nas em que houver, se recusarem as respectivas mesas, por qualquer motivo, a tomar os vo
tos dos eleitores das secções que não funccionaram, podem estes, requerendo ao juiz, votar em 
cartório, dentro das quarenta e oito horas seguintes, e mediante as formalidades recommendadas 
no art. 18, segunda parte, da lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916. 

Art 16. Si após o exame comparativo mandado proceder pela Junta Apuradora, nos ter
mos da ultima parte do § 3-, do art. 36 da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916, se verificar 
que são verdadeiras, tanto a eleição feita em cartório, como a feita perante a mesa, ambas serão 
apuradas. 

ArL 17. No Districto Federal finda a eleição serão os livros eleitoraes remettidos ao presi
dente da Junta Apuradora em invólucros especiaes, fornecidos pelo Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores, rubricados na parte do fecho pelo presidente e pelo secretario da mesa, obriga
toriamente, e pelos demais mesarios, facultativamente, devendo ser lacrados. 

Paragrapho único. Nos Estados, na falta dos invólucro especiaes, poder-se-hão empregar 
outros, comtanto que venham revestidos de iguaes formalidades exteriores. 

Art. 18. Os livros especiaes de transcripção serão enviados ao Archivo Nacional no mes-
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mo acto em que os de acta o forem ao juiz federal, voltando aos respectivos presidentes, me
diante requisição do mesmo juiz, sempre que se tiver de realizar qualquer eleição, com antece
dência de cinco dias. 

Paragrapho único. Para cunçrimento do disposto na 2- parte deste artigo, o juiz federal 
enviará ao director do Archivo a relação dos presidentes e as suas residências conhecidas. 

ArL 19. No Districto Federal sempre que existir na acta da eleição qualquer emenda, rasu
ra ou entrelinha, não resalvada pela mesa, poderá a Junta Apuradora requisitar os livros de trans-
crípção para confronto, não se reputando válida a alteração se não constar do corpo da acta de 
transcripção. 

Alt. 20. A acta final da apuração da eleição conterá tão somente os nomes e votações dos candi
datos que tivCTem obtido o maior numo-o de votos até o triplo das vagas a preencher no Districto Fede
ral e nos Estados, reÍCTindo-se aos demais candidatos com as expressões "e outros menos votados" -
excepto si qualquo* delles requCTer que se constate o numax) de votos apurados. 

Art. 21. A apuração das eleições federaes e municipaes do Districto Federal será concluí
da dentro do prazo de 15 dias, começando os trabalhos ás 11 horas encerrando-se ás 16 horas, 
podendo, entretanto, ser esse horário prorogado si assim o entender a Junta. 

Paragraho único. Caso não fiquem concluídos os trabalhos da apuração no prazo supra 
para o Districto Federal e no de oito dias para os Estados, as respectivas juntas apuradoras os 
prorogarão pelo prazo máximo de cinco dias, dentro dos quaes deverão fazer e expedição dos 
repectivos diplomas, sob pena de responsabilidade. 

Art. 22. A Junta Apuradora é defeso entrar no exame e indagação dos vicios intrínsecos 
das actas eleitoraes, limitando-se a examinar si os livros estão legabnente authenticados e si as 
actas estão assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios, e si satisfazem todas as exi
gências do art. 17 e paragrapho da lei n- 3.208, de 1916. 

Art. 23. As cédulas que contiverem alterações por falta, augmento ou suppressão de so
brenomes ou appellidos do cidadão votado, serão não obstante apuradas pelas diversas secções 
do Districto Federal e dos Estados, globalmente, desde que a mesa possa verificar que os votos 
nellas contidas se destinam a candidato determinado, já por conterem sobrenomes ou ^pellidos 
pelos quaes é geralmente conhecido o candidato votado, já por não haver outro candidato a que 
tal voto se possa considerar dado. 

Art. 24. A Junta Apuradora, no Districto Federal e nos Estados, computará aos canditatos, 
cujos nomes estejam alterados nas actas, os votos, desde que seja possível verificar não haver 
outro candidato a que os mesmos se possam considerar destinados. 

ArL 25. Fica elevado, no Districto Federal, a oito dias, o prazo de 48 horas de que trata a 
alinea segunda do art. 9̂  da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1917, para as reclamações dos 
interessados, contra as listas ou offícios de apresentação de mesarios. 

ArL 26. A falsificação da assignatura de qualquer eleitor nos offícios ou listas de apresen
tação de mesarios. sa°á punida com a pena de três a seis mezes de prisão ao autor da fraude e 
multa de 500$ a 2.000$ ao tabellião que reconhecer tal fírma falsificada 

ArL 27. Nas diversas secções do Districto Federal ou Estados haverá uma só chamada de 
eleitores. 

Os eleitores, que não houverem respondido á mesma votação com a simples exhibição de 
seus títulos e carteiras, desde que compareçam á secção até as 15 horas. 

A essa hora será encerrado o trabalho de recebimento de votos. 
Si, porém, até a esse momento, não tiver terminado a chamada; ou estiverem ainda votan

do eleitores retardatários, o presidente fará com que, a essa hora, enviem á mesa seus títulos e 
carteiras os eleitores presentes, que ainda não o tiverem feito, e declarará que, daquella hora em 
diante, só serão admittidos a votar os que tenham já entregue á mesa os seus títulos e carteiras. 
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Desse momento em diante, concluidas a chamada ou quando esta tiver finalizado, serão 
esses eleitores chamados nominalmente pelos titulos, em poder da mesa, por intermédio do me-
sario designado. 

Art 28. Os officios de indicação de mesarios, a que se refere o art. 9 ,̂ da lei n̂  3.208, de 
27 de dezembro de 1916, nos Estados, serão sempre entregues ao juiz de direito, em audiência 
publica para este fim destinada, e que se realizará ás 13 horas, trinta dias antes do designado 
para a eleição. 

ArL 29. Si, na audiência para a tal fim destinada, não forem entregues aos juizes de direi
to, nos Estados, os officios de indicação de mesarios para alguma secção, o mesmo juiz convo
cará, para a audiência seguinte, que se realizará 48 horas depois, o presidente da Camará Muni
cipal e o 1- supplente de juiz seccional e com elles organizará a mesa da dita secção, cabendo a 
cada um a indicação de um mesario. 

§ l- No caso da indicação de q)enas um dous mesarios para alguma secção, a commissão 
a que se refere este artigo completará o numero, elegendo os faltosos. 

§ 22 Si, na audiência para tal fim destinada, não comparecerem todos os membros da 
commissão a que se refere este artigo, os que comparecerem accôrdarão na indicação dos mesa
rios, prevalecendo a indicação do mais velho, si não houver accôrdo. 

ArL 30. É licito aos candidatos ou a qualquer de dez eleitores, pelo menos, nomear fiscaes 
para, nas audiências de que trata o artigo anterior, acompanharem o processo de eleição das mesas. 

Art. 31. Ficam elevadas de quatro mezes a um anno as penas do art 52, da lei n̂  3.208, de 27 
de dezembro de 1916, que punem ao cidadão que usar de titulos falsos ou alheios para votar. 

ArL 32. Além dos delictos definidos no Código Penal e na lei n- 3.208, de 27 de dezem
bro de 1916, serão considerados crimes contra o livre exercício dos direitos políticos os seguin
tes factos: 

I. Deixar o secretario da mesa de dar boletim aos fiscaes, ou qualquer mesario de rubrical-o. 
Penas - Quatro mezes a um anno de prisão. 
II. Deixar o juiz mandar tomar em cartório os votos dos eleitores que, legalmente, o reque

rerem, ou deixar o tabellião designado de tomal-os: 
Penas - Seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego. 
ni. Atacar secção eleitoral, impedindo a reunião da mesa, ou impossibilitando a continua

ção dos trabalhos eleitoraes em qualquer das suas phases, ou praticar violência com a Junta 
Apuradora, ou quanto á apuração. 

Penas - Um a quatro annos de prisão. 
IV. Impedir, por violência ou ameaça ou qualquer forma de coacção directa ou indirecta, 

que o eleitor exerça o seu direito de voto: 
Pena - Um a quatro annos de prisão. 
V. Deixar o secretario da mesa de reconhecer as firmas dos mesarios, fiscaes e eleitores, 

que tiverem connparecido, ou deixar de declarar o motivo por que não o fez, ou ainda fazer de
clarações falsas ou motivos falsos, ou deixar de apresentar á mesa o livro de actas que houver 
recebido: 

Penas - Quatro mezes a um anno de prisão e perda de emprego, si for ftinccionario publico. 
VI. Deixar a Junta Apuradora ou algum de seus membros de dár diploma aos candidatos 

eleitos. 
Penas - Seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego. 
ArL 33. Os crimes definidos nesta lei, e os de igual natureza do Código Penal e lei n̂  

3.208, de 27 de dezembro de 1916, serão inafiançaveis e de acção publica, cabendo a respectiva 
denuncia aos procuradores da Rq)ublica perante o juiz seccional ou o Supremo Tribunal Fedraal, 
conforme a categoria do accusado, ou a qualquer cidadão. 
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Art. 34. A acção contra qualquer desses crimes prescreverá em oito annos. 
Art 35. Ficam supprimidas do art. 57, § 5 ,̂ do decreto n̂  5.160, de 8 de março de 1904, as 

palavras "chefes de secção" e "ou suas dependências". 
Art. 36. As eleições para renovação da Camará dos Deputados o do terço de Senado far-

se-hão, no próximo anno de 1921, no dia 20 de fevereiro. ' ' - ^ 
Art. 37. No art. 47, n^ n, § 2^ da lei n^ 3.208, de 27 de dezembro de 1916, supprimam-se 

os seguintes municípios: Porteiras, Quixará, Ameiroz, Umary, Benjamin Constant, Riacho do 
Sangue, Iracema e S. Pedro do Crato, accrecentem-se os seguintes: Quixadá, Maria Pereira, Ce
dro, Laranjeiras e S. Pedro do Cariry. 

Art. 38. No art. 37, ,1 alinea/, da lei n^ 3.208, de 27 de dezembro de 1916, accres-
centem-se, depois das palavras "setença juducial" as seguintes: "ou processo adminis
trativo". 

Art. 39. No art. 4,7 n̂  n, § l^, da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916, supprimam-se 
os seguintes municípios; Beberibe, Guarany, Trahiry, Palma, Meruoca, Entre Rios e Caridade, e 
accresente-se os seguintes: Ubajára. 

Art. 40. O 2° districto do Estado de Minas comprehenderá os municípios seguintes: Cara-
tinga, Manhuassú, Rio José Pedro, Mutum, Aymoré, Viçosa, Palma, Carangola, S. Manoel, S. 
Paulo do Muriahé, S. José d'Além Parahyba, Cataguazes, Rio Branco, Ubá, S. João Nepomuce-
no, Guarará, Rio Novo, Mar de Hespanha e Leopoldina. 

Art. 4 1 . 0 3- districto do Estado de Minas compreenderá os municípios seguintes: Juiz de 
Fora Rio Preto, Lima Duarte, Barbacensa Pomba, Palmyra, Piranga, Ponte Nova, Abre Campos, 
S. Domingo, do Prata, Alvinopolis, Marianna, Ouro Preto, Queluz, Entre Rios, Oliveira, Alto 
Rio Doce, Prados, Tiradentes, Villa Mercês, Villa Guarany, Rio Casca, Passa Tempo, Cláudio, 
Rio.Espera, Lagoa Dourada e Rezende Costa. 

Art. 42. Passarão a fazer parte do 2- districto eleitoral de São Paulo os municípios de 
Joannopolis (antigo Curralinho) e Nazareth. 

Art. 43. Decididas pelo juiz as reclamações sobre a escolha de mesarios, poderá a parte, 
na audiência, ou no prazo de 24 horas, recorrer para a junta creada pela lei n̂  3.139. 

Art 44. Recebida a petição de recurso, o juiz despachará incontinente, mandando tomal-o 
por termo e autuar as razões, officios de apresentação e documentos que o instruírem. 

Art. 45. No prazo de 48 horas o escrivão fará todas as diligencias ordenadas e enviará os 
autos, sob registros, ao presidente da Junta de Recursos. 

Art. 46. Recebendo os autos, o presidente da junta a convocará para o dia seguinte, afim 
de decidir o recurso. 

Art. 47. Reunida a Junta, o presidente relatará o feito que será logo decidido nos próprios 
autos, salvo a preliminar de qualquer diligencia. 

Art. 48. Decidido o recurso, o presidente ordenará que os autos sejam immediatamente 
devolvidos ao juiz a quo pelo Correio, sob registro. O juiz a quo no prazo de 24 horas fará cum
prir a decisão da junta, por meio de edital, communicações aos interessados e annotação no pro-
tocoUo da audiência da escolha dos mesarios confirmados pela junta 

Art. 49. Os eleitores dos municípios extinctos, que, após a extincção, não ficaram sendo 
districtos de paz, ou sub-divisões judiciarias, creadas pelas Constituições ou leis estaduaes, pas
sarão a votar na sede dos municípios, a que forem annexados, em virtude de lei estadual respec
tiva. 

Art. 50. O Governo expedirá immediatamente novo regulamento, em substituição do que 
baixou com o decreto n- 12.391, de 7 de fevereiro de 1917, no qual deverão ser consolidadas as 
disposições das leis n^ 3.208, de 27 de dezembro de 1916, e n^ 3.424, de 19 de dezembro de 
1917, e as modificações constantes desta lei, e, a tempo de servir para todos os actos preparato-
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rios e de processo das eleições de Deputados e Senadores Federais que terão logar a 20 de feve
reiro próximo futuro, as necessárias instrucções. 

Art 51. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1920, 99- da Independência e 32- da Republica. -

EPITÁCIO PESSOA. - Alfredo Pinto Vieira de Mello. 
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DECRETO N2 4.226, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1920 

Modifica a legislação sobre o alistamento eleitoral, e dá outras providen
cias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou, e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- O alistamento eleitoral é permanente. O cidadão, uma vez alistado eleitor de con-

fomiidade com a presente lei, por decisão do competente juiz de direito, só podo-á ser excluído 
do alistamento respectivo sob o fundamento da insufficiencia de prova dos requisitos exigidos 
pelo art. 5 ,̂ e seus pafagraphos, da lei n̂  3.139, de 2 de agosto de 1916, mediante recurso inter
posto, na forma da lei, para a Junta de Recursos, no prazo de trinta dias, contados da publicação 
da decisão, feita nos termos do § 4^ do art. 8̂  e observância das formalidades prescriptas nos 
paragraphos 2̂  a 5̂  do art 13 da mesma lei. Fora desse caso, o cidadão alistado só poderá ser 
excluído nos precisos termos e hypotheses dos ns. 1- e ^ do art. 17 da citada lei. 

Paragrapho único. Contra os eleitores actualmente alistados só serão admittidos recursos 
quando interpostos dentro de um anno, contado da data desta lei. 

Art. 1- A inscripção do alistamento no livro de que trata o § 2? do art. 6̂  da lei n̂  3.139, de 
2 de agosto de 1916, nos Estados, só poderá ter logar em presença do juiz encarregado do alista
mento. 

§ 1- Para esse effeito são os juizes do alistamento obrigados até o dia 10 de janeiro de 
cada anno, por editaes publicados pela imprensa, onde houver, ou affixados na porta do edifício 
do Fórum, a designar dois dias, pelo menos, em cada semana, para as audiências especiaes de 
inscripção de eleitores, as quaes deverão estar abertas das 12 ás 16 horas, ou por mais tempo, si 
necessário fôr, sempre sem interrupção e com a presença do juiz. 

§ Tr Aberta a audiência na forma ordinária das audiências judiciaes, o juiz fará annunciar, 
pelo porteiro dos auditórios, ou por quem suas vezes fizér, que receberá os requerimentos dos 
cidadãos que se quizerem alistar eleitores no município, instruídos com os documentos exigidos 
pelo artigo 5- da citada lei. 

§ 32 Recebidos, e numerados por ordem de apresentação, os requerimentos, verificando o 
juiz que se acham em devida fónna, mandará que cada alistando se inscreva no livro para isso 
destinado, e que se achará sobre a mesa, repetindo nessa inscripção a sua qualificação, conforme 
o que constar do requerimento. 

Si, no acto da inscripção, reconhecer o juiz que o alistando não sabe escrever, ou que não 
ha identidade de lettra e qualificação, confrontadas com as do requerimento, indeferirá, immedi-
ãtamente, o mesmo requerimento; fazendo o escrivão cancellar a inscripção. Não se conforman
do com esse despacho e querendo delle recorrer, poderá o alistando fazel-o na mesma audiência, 
immediata e verbalmente. Neste caso o juiz, mandando autoar o requerimento e tomar por termo 
o recurso, fará o alistado repetir a sua qualificação, em uma folha de p^^el, em separado, a qual, 
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depois de rubricada pelo mesmo juiz, será junta aos autos para instruir o recurso, que, immedi-
atamente, será enviado á Junta de Recursos. 

Não havendo duvidas sobre a identidade da lettra, assignatura e qualificação do requeren
te, o juiz mandará autuar o requerimento e subir á sua conclusão, para a decisão definitiva, fa
zendo mencionar no termo de audiência todas as occurrencias e reclamações. 

§ 4^ Devolvidos os autos a cartório, com o despacho do juiz mandando incluir o alistando, 
seguir-se-ão os demais termos do processo de alistamento recommendados nos artigos 7- e se
guintes da citada lei. 

Art 3- Fica elevado a 60 dias o prazo de 30 dias a que se refere o § 1- do art. 3^ da referi
da lei n^ 3.139. 

Art. 42 Salvo no Districto Federal, o prazo de residência para ser eleitor será de quatro me-
zes ininterruptos. 

Art. 52 Os requisitos exigidos pelo art. 5-, seus paragrí^hos e lettras, da lei n- 3.139, de 
1916, serão provados com os documentos nelles mencionados, revogados o art. 34, e seus para-
graphos da lei n- 3.454 de 6 de janeiro de 1918. 

Art. 62 A qualificação de cidadão brasileiro, para os alistandos nascidos em paiz estrangeiro e 
de que trata a lei numero 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 5 ,̂ lettra d,ifi^lc2, será provada peran
te o juiz do alistamento, com o titulo declaratório expedido de conformidade com os arts. 12,13 e 14 
e decreto n̂  6.948, de 14 de maio de 1908, e outras disposições da legislação em vigor. 

Art. 7- A photogr^hia e as impressões digitaes do alistando que devem constar da cartei
ra de identidade, exigida para o alistamento nos municípios em que houver Gabinete de Identifica
ção Federal ou Estadoal reconhecido pela União e cujo serviço seja gratuito, só poderão ser tiradas 
no próprio Gabinete, incorrendo em responsabilidade criminal, além da multa de quinhentos mil réis 
a dois contos de réis, imposta pelo presidente da Junta de Recursos, o chefe ou encarregado desse 
SCTviço, que consentir ou tolerar que sejam ellas tiradas fora da própria repartição. 

Art. 8- Onde houver mais de um escrivão, o juiz de direito da comarca ou o Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, conforme o caso, organizará uma relação delles, por ordem de an
tiguidade, e, nessa ordem, servirá cada um durante um anno civil. 

ArL 9- Toda vez que o juiz do alistamento tiver de sahir da sede, em diligencia, acompa
nhado pelo respectivo escrivão e fôr forçado a passar fora delia o dia destinado á audiência de 
alistamento eleitoral, esta realizar-se-á onde elle estiver levando o escrivão o livro de inscripção 
e publicando, na sede, com a devida antecedência, um edital desse facto. 

Art 10. Em caso de recurso de não inclusão, deante de novos documentos, offerecidos 
pelo recorrente, poderá o juiz reformar a decisão recorrida, deixando neste caso, o escrivão, de 
fazer á Junta de Recursos remessa dos autos, para cumprir o despacho e proceder á respectiva 
inclusão no alistamento. 

Art. 11. No edital de que trata o § 4^ do art 8- da lei n^ 3.139, de 1916, deverá o escrivão 
do alistamento declarar, especificadamente, quaes os documentos que serviram para provar os 
requisitos legaes do alistando incluído no alistamento eleitoral, sob pena disciplinar de 100$ a 
300$ de multa, imposta, exojficio, pelo juiz. 

Paragr^ho único. Igual pena soffrerá o escrivão si retardar a publicação desse edital por 
mais de 48 horas. 

Art. 12. O escrivão que, depois de multado, deixar de fazer essa publicação na forma da 
lei, será destituído das funcções e processado como prevaricador. 

Art. 13. Quando a decisão da Junta de Recursos sobre inclusão ou exclusão de eleitores 
não for unanime, poderá o membro vencido recorrer para o Supremo Tribunal Federal. 

Art. 14. Fica substituída a lettra b, do art 4- da lei numero 3.139, de 2 de agosto de 1916, 
pelo seguinte: 
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b) no Districto Federal, a um dos juizes de direito do Districto Eleitoral Qei n- 3.208, de 
27 de dezembro de 1916, art 47, n̂  IX, §§ 1̂  e 2-), em que tiver effectiva residência o alistando, 
ficando a escolha deste o districto municipal em que queira ser qualificado, devendo declarar e 
provar, em seu pedido de alistamento, a sua residência verdadeira, e endereçar seu requerimento 
ao juiz da circumscripção a que pertença o districto municipal escolhido. 

Para esse fim, o Primeiro Districto Eleitoral constará das seguintes circumscripções de 
alistamento, a cargo dos juizes de direito abaixo designados: 

1- circumscripção - Districtos municipaes de Copacabana e Gávea - Juiz da 1- Vara Cri
minal. 

2- circumscripção - Districtos municipaes de Gloria e Lagoa - Juiz da 1- Vara Civel. 
3* circumscripção - Districtos municipaes de S. José e Candelária - Juiz da 2- Vara Cri

minal. 
4^ circumscripção - Districtos municipaes de Sacramento de Sant'Anna - Juiz da 2- Vara 

Civel. 
5- circumscripção - Districtos municipaes de Santo António, Santa Thereza e Gamboa -

Juiz da 3- Vara Criminal. 
6r circumscripção - Districtos municipaes de Santa Rita e Dhas - Juiz da 3^ Vara Civel. 
O Segundo Districto Eleitoral terá: 
7- circumscripção - Districtos municipaes de Engenho Velho, Andarahy e Tijuca - Juiz 

da 4^ Vara Criminal. 
8- circumscripção - Districtos municipaes de Espirito Santo, S. Christovão e Engenho 

Novo - Juiz da 4- Vara Civel. 
9* circumscripção - Districtos municipaes de Irajá e Jacarépaguá - Juiz da 5̂  Vara Crimi

nal. 
l(P circumscripção - Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma - Juiz da 5̂  Vara Civel. 
11- circumscripção - Districto municipal de Campo Grande ^ Juiz da ^ Vara Criminal (1-

officio). 
12- circumscripção - Districtos municipaes de Santa Cruz e Guaratiba - Juiz da 6r Vara 

Civel. 
Art 15. Verificado o desmembramento de um districto ou parte de districto de um muni

cípio para outro, o juiz de direito, ex officio ou a requerimento de qualquer eleitor, fará a transfe
rencia dos eleitores pertencentes ao território desmembrado para o outro a que foi annexado, 
communicando ê remettendo ao juiz respectivo. 

Art. 16. Os juizes das actuaes circumscripções remetterão aos das circumscripções ora 
reorganizadas os processos dos alistados até á data da presente lei, nos districtos municipaes que 
lhes correspondiam pela anterior distribuição. 

Art. 17. Quando o juiz do alistamento ou a Junta de Recursos encontrar, no decurso do 
processo de um alistando, ou no do recurso, qualquer prova de falsidade de declarações, ou da 
falsificação de documentos, impor4 ex officio, ao seu autor ou signatário a pena disciplinar de 
prisão até 30 dias, sem prejuízo do processo criminal, que deverá ser intentado no prazo compe
tente, 

Paragrjqjho único. Dessa pena disciplinar caberá recurso suspensivo para aínstancia supe
rior, interposto dentro de 10 dias, perante a autoridade que a decretar, sendo julgado dentro de 
45 dias improrogaveis, sob pena de responsabilidade, ficando extincto o effeito penal do despa
cho. 

Art. 18. Quando o tabellião, em assumpto de alistamento, recusar o reconhecimento de 
lettra e firma de um alistando, ou eleitor, que escrever em sua presença e deixar a finna registra
da em cartório, será passivel da pena disciplinar de multa até 500$, salvo si ficar evidentemente 
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provado não ser o alistando ou eleitor a própria pessoa cujo nome pretendeu usar, porque, neste 
caso, ao alistando ou eleitor será imposta pena igual, sem prejuízo do processo criminal. 

Art. 19. Quando o tabellião fizer o reconhecimento de lettra ou firma de outra pessoa 
como sendo do alistando ou do signatário de qualquer documento para alistamento eleitoral, ser-
Ihe-á in^osta a pena disciplinar de multa até 500$ e ex qfficio instaurado processo de responsa
bilidade por prevaricação, incorrendo em igual crime o juiz que deixar de promover esse proces
so. 

Art. 20. A infracção de qualquer das disposições do artigo 13, e seus paragraphos, da lei 
n̂  3.139, de 1916, acarretará para o juiz ou escrivão a pena disciplinar de multa de 100$ a 300$, 
imposta pela Junta de Recursos, mediante reclamação devidamente instruída, apresentada por 
qualquer fiscal ou interessado. 

Art 21. O escrivão do alistamento deverá ser destituído pela autoridade que o designou, 
depois de punido, duas vezes, por infracções da lei, commettidas no exercício do seu cargo. 

Art 22. As penas disciplinares são impostas de plano e administrativamente, cabendo re
curso para a autoridade superior. 

Art. 23. As multas impostas e passadas em julgado serão cobradas pela repartição arreca
dadora competente, á qual serão enviados, pela autoridade que as decretou, termos respectivos, 
por certidão. 

ArL 24. A fraude de qualquer natureza no processo de alistamento de eleitor, já pela de
claração de residência em districto eleitoral diverso do da verdadeira residência do alistando, já 
pela exhibição de quaesquer documentos falsos, falsificados ou adulterados, no todo ou em par
te, já com o reconhecimento de firmas ou lettras, falsas ou falsificadas, além de, a todo tempo, 
determinar a annuUação do alistamento, mediante recurso regular, sujeitará o aUstando á pena de 
dois mezes a um anno, de prisão cellular, acarretará ao tabellião a multa de 500$ a 2:000$, de 
cada firma fraudulentamente reconhecida, e o dobro destas penas na reincidência. 

§ l- Os que concorrerem com seu auxilio, já fornecendo ao alistando taes documentos, já 
collaborando directamente, de qualquer forma, em fraude, serão punidos, como co-autores com 
as mesmas penas do alistando. 

§ 2- As penas de multa serão convertidas em prisão simples, na proporção de 10$ por dia, 
quando não forem pagas. 

Art. 25. Debcar o juiz de mandar incluir no alistamento o alistando que provou evidente
mente estar no caso de ser eleitor protelar o alistamento, ou a entrega do título de eleitor; não 
designar, no tenq)o próprio, os dias da semana destinados ás audiências, ou deixar de presidil-as 
sem justa causa: 

Pena - perda de emprego com inhabilitação para qualquo' outro durante cinco annos. 
Deixar o juiz de excluir do ahstamento o eleitor que se alistou em outro município, dentro 

dos 15 dias que se seguirem á communicação offícial deste facto: 
Pena - suspensão de emprego de seis mezes a um anno. 
Recusar-se o tabellião a reconhecer a lettra e assignatura do alistando, que escrever em sua 

presença, ou as assignaturas dos documentos que instruírem as petições, quando estiverem regu
larmente authenticados; reconhecer como de determinada pessoa lettra e firma de outrem; extra
viar, como escrivão do alistamento, os p^eis ou documentos do alistando ou do recorrido ou do 
recorrente, juntos em autos ou para esse effeito entregues em cartório: 

Pena - dois a seis mezes de prisão e suspensão de fiincções de seis mezes a um anno. 
Alistar-se o eleitor em mais de um município: 
Pena - seis mezes a um anno de prisão. 
Art. 26. Os crimes definidos nesta e nas outras leis eleitoraes e os de igual natureza do Có

digo Penal serão inafiançaveis e de acção pública, cabendo ao procurador seccional ou a qual-
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quer cidadão a denuncia perante o juiz da secção, que poderá ordenar ao seu substituto, na Capi
tal Federal e na sede dos Estados, e aos supplentes, nos outros municípios, as diligencias do 
summario, ficando reservados, como attribuição própria, a pronuncia e demais actos do julga
mento. 

Paragrapho único. Sempre que deixar de ser incluído ou fôr excluído o candidato na, ou 
da lista dos eleitores, por se ter verificado qualquer das infracções mencionadas, o juiz de direito 
ou presidente da Junta de Recursos remetterá os papeis e documentos ao procurador seccional, 
para que este promova o respectivo processo, incorrendo nas mesmas penas, por denuncia de 
qualquer cidadão, o juiz, o presidente da junta ou o procurador seccional que, no prazo de 30 
dias, deixar de cumprir esse dever. 

Art. 27. A acção contra qualquer desses crimes prescreverá em oito annos. 
Art. 28. Ficam suspensos, durante os 30 dias anteriores a qualquer eleição, os effeitos do 

recurso para exclusão do alistamento, cujos autos tenham sido, nesse prazo, devolvidos ao juiz 
para a devida execução, salvo si os eleitores excluídos tiveram sua inclusão deferida na quinze
na anterior aos 60 dias que precederem á eleição. 

Art. 29. Os recursos de não inclusão preferem aos recurso para exclusão, e assim devem 
ser julgados de preferencia aquelles. 

Art. 30. O julgamento dos recursos para exclusão serão feitos pela ordem chronologica de 
sua apresentação ajunta. 

Art. 31. O 32 districto eleitoral de Minas Geraes passará a ser o 2-, na ordem da numera
ção, dando seis Deputados; o segundo passará a ser o terceiro. 

ArL 32. O Governo, dentro de 30 dias, expedirá novo regulamento, em substituição do 
que baixou com o decreto n̂  12.193, de 6 de setembro de 1916, consolidando todas as disposi
ções desta e as da lei n- 3.139, de 2 de agosto do mesmo anno, que não foram revogadas. 

Art 33. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1920, 99^ da Independência e 32- da Republica. -

EPITACIO PESSOA. - Alfredo Pinto Vieira de Mello. 
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DECRETO N214.631, DE 19 DE JANEIRO DE 1921 

Dá novas instrucções para as eldções federaes. 

O Presidente/la Republica dos Estados Unidos do Brasil, de accôrdo com o art. 48, n- 1, 
da Constituição Federal, e na conformidade do art. 50 do decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de 
dezembro de 1920, resolve que, para as eleições federaes, se observem as instrucções que a este 
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1921, 100^ da Independência e 33- da Republica. -
EPITACIO PESSOA - Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

INSTOUCÇÕES, A QUE SE REFERE O DECRETO n̂  14.631, DESTA DATA, PARA AS 

ELEIÇÕES FEDERAES 

CAPfTULOI 

Das Eleições 
Art. 1- A eleição ordinária para Presidente e Vice-Presidente da Republica será realizada 

no dia 1 de março do ultimo anno do período presidencial, por suffragio directo da Nação e 
maioria absoluta de votos. 

Art. 2- A eleição ordinária para deputados ao Congresso Nacional e renovação do terço do 
Senado effectuar-se-á, em toda a Republica, no primeiro domingo de fevereiro, finda a legislatu
ra anterior, por suffragio directo dos eleitores (art 1- da lei n- 3.208, de 27 de dezembro de 
1916). 

Paragrapho único. Quando essas eleições coincidirem com o anno da eleição de Presiden
te e Vice-Presidente da Republica, deverão realizar-se, juntamente com esta, no dia 1 de março 
do dito anno (art l̂ , paragrapho único, do decreto legislativo n- 3.424, de 19 de dezembro de 
1917). 

ArL 3- Para a eleição de deputados continuará a ser observada a divisão de districtos esta
belecida no art. 47 da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916, com as seguintes modificações, 
constantes dos decretos legislativos n̂  4.215, de 20 de dezembro de 1920, e n- 4.226, de 30 do 
dito mez: 

§ 1- No 2- districto do Estado do Ceará, ficam supprimidos os municípios de Porteiras, 
Quixará, Ameiroz, Umary, Benjamin Constant, Riacho do Sangue, Iracema e S. Pedro do Crato; 
e incluídos os de Quixadá, Maria Pereira, Cedro, Laranjeiras e S. Pedro do Cariry. 

§ 2- No 1- districto do Estado do Ceará, ficam supprimidos os minicipios de Beberibe, 
Guarany, Trahiry, Palma, Meruoca, Entre-Rios e Caridade, sendo incluído o de Ubajára 

§ 32 O antigo 2- districto do Estado de Minas, actualmente 3-, dando cinco deputados, 
comprehenderá os municípios de Caratinga, Manhuassú, Rio José Pedro, Mutum, Aymorés, Vi
çosa, Palma, Carangola, S. Manoel, S. Paulo do Muriahé, São José d'Além Parahyba, Catagua-
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zes, Rio Branco, Ubá, S. João Nepomuceno, Guarará, Rio Novo, Mar de Hespanha e Leopoldi
na. 

§ 4- O antigo 3- districto do Estado de Minas, actualmente 2-, com seis deputados, com-
prehenderá os municípios de Juiz de Fora, Rio Preto, Lima Duarte, Barbacena, Pomba, Palmyra, 
Piranga, Ponte Nova, Abre Campos, S. Domingos do Prata, Alvinopolis, Marianna, Ouro Preto, 
Queluz, Entre Rios, Oliveira, Alto Rio Doce, Prados, Tiradentes, Villa Mercês, Villa Guarany, 
Rio Casca, Passa Tempo, Cláudio, Rio Espera, Lagoa Dourada e Rezende Costa. 

§ 52 Passarão a fazer parte do 2- districto eleitoral de S. Paulo os municípios de Joannopo-
lis (antigo Curralínho) e Nazareth. 

Art. 42 Continuam a ser 212 os deputados, assim distribuídos: 

> Amazonas 4 
Pará 7 
Maranhão 7 
Píauhy 4 
Ceará 10 
Rio Grande do Norte 4 
Parahyba 5 
Pernambuco 17 
Alagoas 6 
Sergipe 4 
Bahia 22 
Espirito Santo 4 
Rio de Janeiro 17 
São Paulo 22 
Paraná 4 
Santa Catharina 4 
Rio Grande do Sul 16 
Minas Geraes 37 
Goyaz 4 
Matto Grosso 4 
Districto Federal 10 

§ l- Cada districto eleitoral dará cinco deputados nos Estados que elegerem mais de sete. 
§ 2- Os Estados que derem sete deputados, ou menos, constituirão um só districto eleitoral. 
§ 3- Si o numero de deputados não fôr divisível por cinco, juntar-se-á a fracção, quando 

de um, ao districto da capital do Estado e, quando de dois, aos 1̂  e 2- districtos. 
Art. 52 A eleição de senador será feita por Estado, a que fica equiparado o Districto Federal. 

CAPITULO II 

Do Processo Eleitoral 

Art. 62 Nos Estados, a eleição será realizada na sede dos municípios e dos districtos de 
paz ou subdivisões judiciarias, creadas pelas respectivas Constituições ou leis, qualquer que seja 
a sua denominação, perante as mesas organizadas de accôrdo com estas instrucções, havendo na 
sede de cada município tantas mesas eleitoraes quantos forem os tabelliães e officiaes do Regis
tro Civil, e na de cada districto, de paz ou subdivisão judiciaria apenas uma, devendo todas ellas 
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funccionar nos edifícios que forem designados pelos juizes de direito, preferidos, onde houver, 
os edifícios públicos. 

§ 12 A designação dos edifícios será feita 40 dias antes da primeira eleição da legislatura, 
e publicada por edital, affixado no edifício do Conselho, Camará ou Intendência Municipal de 
cada uma dos municípios da comarca, e reproduzido na imprensa, onde houver. 

§ 22 Nas capitães dos Estados, funccionarão tantas mesas quantos forem os serventuários 
de justiça naquelias existentes. 

§ 3- No Districto Federal, haverá tantas mesas eleitoraes quantos forem os grupos até 500 
eleitores (decreto legislativo n" 4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. l^). Estas mesas funccio
narão em edifícios públicos, federaes ou municipaes, designadas pelo juiz federal da 2- vara 

§ 42 Uma vez designados, servirão esses locaes para todas as eleições durante a legislatu
ra, e não poderão ser mudados sinão no caso de mina do edifício, alteração de sua natureza, ou 
por motivo de força maior, devendo a nova designação anteceder de 15 dias, pelo menos, ao da 
eleição, e ser feita, ^ós a verificação do facto, pelo respectivo juiz, que publicará o seu acto por 
edital, affixado em o novo edificio e pela imprensa. 

Art. 1- Nos Estados, as mesas serão constituídas: 
§ l- Na sede de comarca - pelo juiz de direito, como presidente, pelo l- supplente do 

substituto do juiz federal, e pelo presidente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal; nas 
sedes de termos judiciários - pelo juiz municipal, preparador ou substituto, conforme a denomi
nação que tiver, como presidente, pelo 1̂  supplente do substituto do juiz federal, e pelo presi
dente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal; nas sedes dos outros municípios que não 
forem termos judiciários - pelo 1̂  supplente do substituto do juiz federal, como presidente, pelo 
presidente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal, e por um eleitor indicado, em offí-
cio, ao juiz de direito, por eleitores da secção. 

§ 2- Nas demais secções das sedes dos municípios e nas outras secções dos districtos de 
paz, por três eleitores indicados, em officios differentes, ao juiz de direito, pelos eleitores da 
secção, cujas fírmas deverão ser reconhecidas, cabendo a presidência ao eleitor que tiver sido 
apresentado por maior numero de eleitores, ou ao mais velho, no caso de empate. 

§ 3n Quando houver empate entre os apresentados por, officios dos eleitores, o juiz esco
lherá, á sorte, os mesarios, si o numero de officios exceder ao de mesarios a eleger. 

§ 4- Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio para a indicação de mesarios; si o 
fizer, será considerada de nenhum effeito a sua assignatura nos referidos offícios. 

§ 5- As indicações de mesarios feitas por eleitores deverão constar do protocoUo de au
diências do juiz. 

§ 6r Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito, o mais antigo exercerá todas 
as funcções que, por estas instrucções, cabem a taes juizes. 

§ 1- Achando-se vago o logar de 1̂  supplente do substituto do juiz federal, as funcções 
que lhe são conferidas serão desempenhadas pelo 2- supplente, e, na sua falta, por estar também 
vago o logar, pelo 3 .̂ 

§ 8- Si as sedes dos municípios contiverem mais de uma secção eleitoral, as mesas presi
didas pelas autoridaes de quem trata este artigo servirão na primeira secção. 

§ 9- Nos Estados em que o juiz de direito for substituído nas suas funcções, em parte pelo 
juiz de direito da comarca vizinha e em parte pelo juiz municipal, preparador ou distnctal, será 
este o presidente da respectiva mesa, cabendo ao seu substituto presidir ao do município onde 
elle exercer as suas funcções judiciarias. 

§ 10. Quando um município pertencente a um districto eleitoral fízer parte de comarca 
pertencente a outro districto, caberá ao juiz de direito da comarca a que estiver annexo o referi
do município exercer todas as atribuições conferidas aos juizes de direito. 
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Art. 8- Nos Estados, os officios de indicação de mesarios serão, sempre, entregues ao juiz 
de direito, em audiência publica a este fim destinada, a qual se realizará ás 13 horas, 30 dias an
tes do designado para a eleição. 

§ 12 Si, na alludida audiência, não forem entregues ao juiz de direito os officios de indica
ção de mesarios, para alguma secção, serão por elle convocados, para a audiência seguinte, que 
se realizará 48 horas depois, o presidente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal, e o I-
supplente do substituto do juiz federal, e, com estes, o dito juiz organizará a mesa da secção, ca
bendo a cada um indicar um mesario. 

§ 2̂  No caso da indicação, apenas, de um ou dois mesarios, para alguma secção, a com-
missão a que se refere este artigo completará o numero, elegendo os que faltarem. 

§ 32 Si, na audiência a esse fim destinada, não comparecerem todos os membros da com-
missão, os que tiverem comparecido accordarão na indicação dos mesarios, prevalecendo a indi
cação do mais velho, si não houver accôrdo. 

§ 42 E licito aos candidatos ou a qualquer grupo de 10 eleitores, pelo menos, nomear fis-
caes para acompanharem, nas audiências, ó processo da eleição das mesas. 

Art. ,92 Decididas, pelo juiz, as reclamações sobre a escolha de mesarios, poderá a parte, 
na respectiva audiência ou no prazo de 24 hora, recorrer para a junta de recursos que funcciona 
no alistamento eleitoral. 

Art 10. Recebida a petição de recurso, o juiz despachará immediatamente, mandando to-
mal-o por termo e autuar as razões, officios de apresentação e documentos que o instruírem. 

Art. 11. No prazo de 48 horas, o escrivão fará todas as diligencias ordenadas, e enviará os 
autos, sob registro, ao presidente da junta de recursos. 

Art. 12. Recebendo os autos, o presidente da junta a convocará para o dia seguinte, afim 
de decidir o recurso. 

ArL 13. Reunida a junta, o presidente relatará o faito, que será logo decidido nos próprios 
autos, salvo a preliminar de qualquer diligencia. 

Art. 14 Decidido o recurso, o presidente da junta ordenará que os autos sejam, immedi
atamente, devolvidos ao juiz a quo, pelo Correio e sob registro. O juiz a quo, no prazo de 24 ho
ras, fará cumprir a decisão da junta, e, por meio de edital, fará as necessárias communicações 
aos interessados, mandando annotar, no protocollo das audiências, a escolha dos mesarios con
firmados pela junta. 

Art 15. Os eleitores escolhidos para mesarios das respectivas secções servirão em todas 
as eleições que se effectuarem no periodo da legislatura 

Paragrapho único. Quando se verificar, no curso da legislatura, o fallecimento, ou exclu
são do alistamento, por mudança de domicilio de qualquer mesario, e tiver de realizar-se alguma 
eleição, quer no Districto Federal, quer nos Estados, proceder-se-á á sua substituição, nos mes
mos termos da escolha dos mesarios para as secções, e com o mesmo prazo de antecedência, 
completando o substituto o tempo do substituído, (decreto legislativo n- 4.215, de 20 de dezem
bro de 1920, art. 8̂ ) 

Art 16. No Districto Federal, exceptuado o procurador criminal da Republica, concorre
rão para a presidência das secções eleitoraes, na conformidade do disposto nos § l- do art. 1- do 
decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro de 1920, os juizes de direito das varas cíveis e 
criminaes, da provedoria, de orphãos, dos Feitos da Fazenda Municipal, pretores do cível e do 
crime, promotores pubUcos, adjuntos de promotores, curadores de orphãos, de ausentes, de mas
sas fallidas, de resíduos, procuradores da Republica e dos Feitos da Fazenda Municipal, audito
res ou auxiliares de auditores de Marinha, de Guerra, da PoUcia Militar, do Tribunal de Contas, 
o procurador geral da Fazenda PubUca e seu ajudante, os adjuntos dos representantes do Minis
tério Publico junto ao Tribunal de Contas, os supplentes de pretor, que tiverem mais de quatro 
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annos de nomeados, o procurador dos Feitos da Saúde Publica e seus adjuntos, os escrivães ju
diciários vitalícios, formados em direito, desde que não exerçam funcções no processo de alista
mento; não podendo, porém, servir, como secretários, nas mesas que estes presidirem, os res
pectivos ajudantes ou escreventes juramentados. 

§ l- Quando os supplentes de pretor, designados para qualquer secção eleitoral, tiverem 
de entrar no exercício do cargo de pretor, deverão, immediatamente, dirigir a necessária commu-
nicação ao juiz federal da 2- vara, para que lhes dê substitutos como presidentes das secções 
eleitoraes, caso se haja de realizar alguma eleição durante esse impedimento. 

§ 2- Servirão como secretários o escrivão da autoridade judiciaria que presidir a mesa, ou 
qualquer outra serventuário ou escrevente juramentado, designado pelo presidente, e, na falta 
destes, um cidadão por elle nomeado. 

ArL 17. Os eleitores que tiverem de funccionar como mesarios, sob a presidência das au
toridades mencionadas no artigo anterior, serão apresentados, em officio, por eleitores da res
pectiva secção, cujas firmas devem ser legalmente reconhecidas, ao presidente da mesa eleitoral, 
até 30 dias antes da eleição, observado o disposto nestas instmcções. 

Art 18. Os presidentes da secções eleitoraes designarão, por edital publicado pela impren
sa, o dia em que serão abertos os officios onde forem indicados os nomes dos mesarios, e farão 
constar taes indicações do protocollo de audiências. 

Paragrapho único. Pela Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e 
Negócios Interiores será fornecido um livro especial, para o alludido fim, quando a autoridade 
judiciaria que presidir a mesa assim o requisitar, por não ter protocollo de audiências. 

Art. 19. Para as demais secções que tiverem de ser organizadas, o juiz federal da 2- vara 
nomeará os respectivos presidentes, que ficarão com todos os deveres e responsabilidades dos 
outros presidentes, sendo feita a escolha dos outros dois mesarios por meio de officios, apresen
tados, ao alludido juiz, por eleitores da respectiva secção. 

Art. 20. Uma vez realizada a escolha dos mesarios que tiverem de servir nas differentes 
secções, deverão, respectivamente, os presidentes das mesmas e o juiz federal da 2- vara fazer as 
necessárias publicações e communicações. 

Paragrapho único. Será de oito dias o prazo para as reclamações, depois de abertos os offi
cios, em audiência publica, na qual novos officios poderão ser apresentados. 

Art. 21. Ao juiz federal da 2- vara compete, 40 dias antes da eleição, á vista das relações 
que, com a necessária antecedência, lhe fornecerão os juizes encarregados do alistamento, divi
dir o Districto Federal em secções; distribuir os eleitores por essas secções, de accôrdo com os 
districtos municipaes de suas residências, bem como organizar as mesas eleitoraes, que deverão 
ser presididas pelas autoridades de que tratam estas instmcções, de modo que em cada districto 
municipal haja, pelo menos, uma mesa presidida por uma dessas autoridades. 

§ l- Feitas a divisão das secções e a distribuição dos eleitores, serão ellas publicadas uma 
só vez, para o inicio da legislatura, e em um único numero ou supplemento do Diário Official, 
que deverá conter todas as secções de todos os districtos. No intervalo de uma a outra legislatu
ra, serão, apenas, publicadas no Diário Official as novas secções e a distribuição dos novos elei
tores. 

§ 2- Publicadas as relações-de que trata este artigo, o juiz federal da 2- vara receberá 
quaesquer reclamações, que lhe sejam dirigidas, em consequência de omissões, truncamentos, 
erros ou troca de nomes, mandando publicar, 10 dias antes da eleição, a lista das reclamações 
que tiverem sido julgadas procedentes. Para apurar essa procedência, poderá o dito juiz solicitar 
dos juizes do alistamento as necessárias informações. 

§ 3- A Directoria da Contabihdade da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Inte-

150 



riores cabe remetter, opportunamente, aos presidentes das mesas eleitoraes, não só as umas, mas 
também os objectos de expediente. 

Art. 22. Nos Estados, o juiz de direito, 40 dias antes da eleição, dividirá a comarca em tan
tas secções quantas forem as mesas eleitoraes; distribuirá os eleitores, com a possível igualdade, 
pelas diversas secções, cabendo-lhes o direito de reclamar, si outra fôr a sua residência; mandará 
publicar a distribuição, por edital, no prazo de 24 horas, e extrair cópia da lista de eleitores de 
cada secção, em ordem alphabetica remettendo-a ao presidente da respectiva mesa eleitoral, até 
á véspera da eleição, depois de a ter numerado, rubricado, datado e assignado, afim de por ella 
ser feita a chamada dos eleitores. 

§ í- Nessa lista não serão incluídos os alistados dentro dos 60 dias anteriores ao da elei
ção, de accôrdo com o disposto no art. 3̂  do decreto legislativo n̂  4.226, de 30 de dezembro de 
1920. 

§ 2- No caso de falta ou impedimento, o juiz de direito e o juiz municipal, preparador ou 
districtal, serão substituídos, na presidência da mesa, pelo 1̂  supplente do substituto do juiz fe
deral e, na falta ou no impedimento do 1- supplente, nos municípios que não forem sede de co
marca ou de termo, pelo presidente do Conselho, Camará ou Intendência Municipal. 

§ 3^ Nas demais secções eleitoraes, o presidente será substituído pelo mesario que tiver 
sido apresentado por maior numero de eleitores, ou pelo mais velho, si occorrer empate nos offi-
cios de indicação. 

§ 42 O secretario, no caso de não comparecimento por motivo de força maior, será substi
tuído por um secretario ad hoc, nomeado pelo presidente da mesa, devendo, porém, as actas de 
installação da mesa e da eleição ser lançadas no livro respectivo. 

Art. 23. Noventa dias, ao menos, antes do designado para eleição geral de deputados e re
novação do terço do Senado, serão fornecidos ao respectivo juiz federal, mediante requisição 
deste, nos diversos Estados pelas delegacias fiscaes, no Rio de Janeiro pela Collectoria de Ren
das Federaes em Nitheroy, e no Dístricto Federal ao juiz federal da ^ Vara, mediante requisição 
á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores, não só os 
livros necessários para eleição, como também em tempo opportuno, as umas e os objectos de 
expediente. 

§ 1- Estes livros, que terão o carimbo das repartições que os expedirem, serão abertos, nu
merados, rubricados e encerrados pelo juiz federal, e enviados, pelo Correio, sob registro, aos 
juizes de direito das comarcas, 60 dias, ao menos, antes do designado para a eleição, em numero 
sufficiente para a distribuição, sendo, quando se trata das duas eleições, do Deputado e de Sena
dor, dous delles a cada mesa eleitoral da comarca. 

§ 22 No Districto Federal, serão taes livros remettidos, pelo juiz federal da 2- vara, depois 
de authenticados, aos presidentes das mesas eleitoraes, os quaes os rubricarão, devendo ser feita 
a remessa 20 dias antes do da eleição. 

§ 3-Nos Estados, o juiz de direito, logo que receba os livros destinados á eleição, rubrica
rá todas as folhas, e os enviará pelo Correio, sob registro a tempo de serem entregues, antes do 
dia da eleição, aos secretários designados para servirem nas mesas eleitoraes nos diversos muni
cípios da comarca. t 

§ 42 Os livros destinados ás secções da sede da comarca e dos districtos de paz onde não 
houver agencia do Correio serão entregues aos secretários das mesas por officiaes da justiça, de
signados pelo juiz de direito, devendo a entrega ser feita no acto da installação da mesa, median
te recibo passado pelos ditos secretários e rubricado pelo presidente da mesa. 

§ 52 Nas sedes dos municípios que forem termos de comarca, onde houver juiz togado, e 
nos districtos de paz destes termos, onde não existir agencia do Correio, a entrega dos livros 
será feita aos secretários das mesas, observardas as formalidades acima estabelecidas, por offi-
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ciaes de justiça, designados pelo dito juiz. A este serão remettidos pelo juiz de direito, com a 
precisa antecedência, os livros necessários para as secções eleitoraes. 

§ 62 Quando a eleição fôr para Deputado ou para Senador, haverá apenas, um livro, proce-
dendo-se de igual modo quando se tratar da eleição de Presidente ou Vice-Presidente da Repu
blica, havendo para esta livro privativo. 

§ 72 O escrivão do juiz federal perceberá, mediante requisição deste á Secretaria de Esta
do, a gratificação de 200 réis, correspondente a cada termo de abertura e de encerramento que 
lançar nos livros destinados ao serviço eleitoral. 

§ i- Serão fornecidos novos livros, mediante autorização da autoridade competente, quan
do os existentes não mais puderem servir, por já se acharem esgotados as suas folhas, ou por ex
travio dos primitivos. 

Art. 24. Nos Estados, quarenta e oito horas, no máximo, depois de feita a escolha dos me-
sarios pelos eleitores das diversas secções, o juiz de direito mandará publicar, uma vez, pela im
prensa, na sede da comarca, e, na falta de imprensa, por edital affíxado no edificio do Conselho, 
Camará ou Intendência Municipal da referida sede e nas subdivisões eleitoraes dos municípios, 
os nomes dos eleitores designados, fazendo, igualmente, em officio remettidos pelo Correio, sob 
registro, a respectiva communicação aos presidentes das diversas mesas eleitoraes e aos alludi-
dos eleitores. 

§ l- Recebida pelo presidente da mesa eleitoral a communicação do juiz de direito, fará 
elle publicar, pela imprensa, onde houver ou por edital affixado no edifício do Conselho, Cama
rá ou Intendência Municipal, no prazo de 24 horas, os nomes dos eleitores designados para faze
rem parte da mesa eleitoral. 

§ 2- Com a mesma antecedência de 24 horas, o juiz de direito da comarca designará os ta-
belliões, officiaes do registro civil e serventuários que deverão exercer as funcções de secretá
rios das mesas eleitoraes, dando-lhe immediata communicação, pelo Correio, sob registro, bem 
como os presidentes das mesas eleitoraes, e mandará publicar, por edital, reproduzido na im
prensa, onde houver, a designação feita. 

§ 32 Fará parte de cada mesa, como secretario, mesmo quando suspenso de exercício, um 
tabellião, official do registro civil ou serventuário de justiça, designado na forma indicada. 

§ 42 Nos municípios onde não houver tabellião ou official do registro civil, será designa
do, pelo juiz de direito, um dos escrivães de paz, e, na falta destes, um escrivão ad hoc, o qual 
exercerá as funcções de tabellião. 

ArL 25. Dez dias antes do designado para a eleição, o presidente da mesa convocará os 
demais mesarios, por edital, publicado pela imprensa, onde houver, ou affixado no edificio do 
Conselho, Camará ou Intendência Municipal, e nos outros designados para nelles se realizar a 
eleição, declarando o dia, o logar e a hora em que deverão con^arecer para constituir a mesa. 

Paragrapho único. Indepedentemente de tal convocação, os mesarios deverão comparecer 
no dia da eleição, salvo caso de força maior, devidamente comprovado, perante o respectivo juiz 
federal, nos Estados, e perante o da 2- vara, no Districto Federal. 

Art. 26. Reunidos, pelo menos, dois mesarios, no edificio destinado para ahi func-
cionar a mesa eleitoral, ás 9 horas do dia marcado para a eleição, e o secretario previa
mente designados, fará este a apresentação dos livros remettidos pelo juiz, lavrado-se 
nelles, immediatamente, a acta da instalação da mesa, a qual será assignada pelos mesa
rios presentes. 

§ l- Installada a mesa, esta, antes de iniciado o ti-abalho do recebimento das cédulas, offi-
ciará ao juiz federal, a quem communicará a sua installação, devendo ser este officio assignado 
pelos membros da mesa, reconhecidas as firmas pelo secretario, e remettido, no mesmo dia, pelo 
Correio, sob registro. 
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§ 22 Si não houver agencia do Correio na localidade, a remessa será feita, dentro de três 
dias após o da eleição, pela agencia mais próxima que existir no território do Estado. 

Art 27. Perante a mesa reunida, e em qualquer phase do processo da eleição, poderá o 
candidato iqiresentar um fiscal, que deverá ser eleitor do distrícto ou do Estado, conforme se tra
tar da eleição de Deputado ou das de Senador, Presidente e Vice-Presidente da Republica, em 
officio dirigido ao presidente da mesa, reconhecida a firma por official de fé publica. 

§ 1- Igual direito assiste a cada grupo de cincoenta eleitores da secção, devendo o officio 
ser por todos assignado, reconhecidas as firmas, e instruído com documento que prove serem 
eleitores, não podendo, neste caso, recair a nomeação de fiscal em individuo que não seja eleitor 
da secção. Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio, e, si o fizer, não será o seu nome 
contemplado em nenhum delles. 

§ 2̂  No Distrícto Federal, só poderão servir como físcaes, em qualquer secção eleitoral, os 
eleitores a esta pertencentes. 

Art. 28. Apiffados os officios de presentação dos fiscaes, terá inicio o trabalho do recebi
mento das cédulas dos eleitores que comparecerem, devendo ser separado o recinto, em que es
tiver a mesa, por um gradil, na sala em que se reunirem os eleitores, de modo, porém, que a es
tes seja possível fiscalizar a eleição. 

§ 1- Antes de iniciado o recebimento das cédulas, o presidente da mesa mostrará aos elei
tores a urna, que deverá estar sobre a mesa, para que elles verifiquem achar-se vasia. 

Esta uma terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do presidente e a outra com o secretario. 
§ 2 - 0 secretario da mesa lavrará, em seguida, nos dois livros, quando se tratar das duas 

eleições, de Deputado e de Senador, ou em um só livro, quando fôr para uma delias ou para a de 
Presidente e Vice-Presidente da Republica, a acta de inicio da eleição, a qual será assignada pelo 
eleitor, antes de depositar na uma a sua cédula. 

§ 3- Nenhum eleitor será admittido a votar sem prévia exhibição do seu titulo, que será 
datado e rubricado pelo presidente da mesa, e da carteira de identificação, rubricada pelo juiz 
que houver ordenado o alistamento, nos logares onde existir, officialmente, este serviço. 

Art 29. No Distrito Federal, em cada uma das respectivas mesas só poderão votar os elei
tores cujos nomes constarem da distribuição feita, observado o seguinte: 

§ 1- Os presidentes e os secretários das mesas votarão na secção para que tenham sido de
signados, desde que sejam eleitores do districto eleitoral de que essa secção faça parte, embora 
na distribuição tenham sido classificados em outra qualquer secção desse mesmo districto, con-
signando-se a occorrencia na respectiva acta. 

§ 2- Quando, porém, pertençam a districto eleitoral differente do da secção, poderão votar 
enviando suas cédulas em envolucro cerrado, com o titulo e a carteira eleitoral, que lhes serão 
devolvidos pela mesa, logo depois da apuração da secção. 

§ 32 Essas disposições terão, igualmente applicação a quaesquer outros leitores que de
vam, por força e em virtude de ordens superiores, se encontrar de serviço no dia da eleição, em 
secção diversa daquella em que hajam sido classificados. 

Art. 30. Quer nos Estados, quer no Districto Federal, haverá uma só chamada, feita por 
um dos mesarios, designado pelo presidente, votando os eleitores pela ordem da respectiva lista. 

§ 1- Os eleitores que não responderem á chamada votarão com a simples exhibição de 
seus titulos e carteiras, desde que compareçam á secção até ás 15 horas. A essa hora será encer
rado o trabalho do recebimento de votos. 

§ 2- Si, porém, até esse momento não houver terminado a chamada, ou estiverem ainda 
votando eleitores retardatários, o presidente fará que enviem á mesa seus titulos e carteiras os 
eleitores presentes, que ainda o não tenham feito, e declarará que, desde aquella hora, só serão, 
admittidos a votar os que hajam confiado á mesa os seus titulos e carteiras. 
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§ 3- Depois de concluída a chamada serão esses eleitores admittidos a votar, chamados, 
nominalmente, pelos seus títulos, em poder da mesa, e por intermédio do mesario desisignado. 

§ 42 No Districto Federal, nenhum eleitor cujo nome não conste da lista da chamada pode
rá ser admittido a votar na respectiva secção eleitoral, ainda que exhiba o título e a carteira, sal
vo si o seu nome estiver na relação dos eleitores da secção, publicada no Diário Official, pelo 
juiz federal da ^ vara, ou na lista de reclamações por elle attendidas (decreto legislativo n̂  
4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 13). 

Art. 31. Quando a mesa tiver justos motivos para suspeitar da identidade do eleitor,tomará 
o seu voto em separado e reterá o titulo apresentado, enviando-o, com a respectiva cédula, ajun
ta apuradora das eleições. 

§ 1- É vedada a assignatura, por outrem, do nome do eleitor na acta da eleição, devendo 
ser considerado ausente o eleitor que não puder assignar. 

§ 2 - 0 voto do eleitor será secreto, escripto em cédula coUocada em envolucro fechado e 
sem distinctivo algum, podendo, entretanto, ser impressa, mas trazendo, sempre, a indicação da 
eleição de que se tratar. Ao eleitor só é permittido votar a descoberto, quando a eleição se reali
zar em cartório. 

§ 3- Nos Estados, o fiscal que fôr eleitor de outro município, districto de paz ou secção 
eleitoral, votará onde estiver exercendo as funcções de fiscal, exhibindo, porém, o seu titulo de 
eleitor, o qual será rubricado pelo presidente da mesa, com declaração, abreviada, da data 

§ 4- Cada eleitor votará em três nomes, nos districtos cuja representação constar de quatro 
deputados; em quatro, nos districtos de cinco; em cinco, nos de seis; e em seis, nos de sete. 

§ 5̂  Na eleição geral da Camará, ou quando o numero de vagas a preencher no districto 
fôr de dois ou mais deputados, o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles em 
um candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes quantos os votos que lhe quizer dar. 

§ 6̂  No caso do eleitor escrever um só nome, só um voto será contado ao nome escripto. 
§ 7- Si a cédula contiver maior numero de votos do que aquelles de que puder dispor, o 

eleitor, serão apurados somente, na ordem de colocação, os nomes precedentemente escriptos, 
até completar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 

§ 8- Na eleição ordinária para deputados e renovação do terço do Senado, haverá, apenas, 
uma uma. Si houver mais de uma vaga de senador a preencher na occasião, votará o eleitor, em 
uma distincta e em cédula separada, para o preenchimento da outra vaga Na eleição para Presi
dente e Vice-Presidente da Republica votará o eleitor em dois nomes, escriptos em cédulas dis-
tinctas, sendo uma para Presidente e outra para Vice-Presidente, recebidas ambas as cédulas na 
mesma uma 

§ 9- Finda a votação, o secretario, proseguindo na escriptura da acta, nesta mencionará o 
numero de eleitores que votaram e dos que deixaram de comparecer, e, em seguida, será feita a 
apuração das cédulas. 

§ 10. Aberta a urna em presença do eleitorado, e dahi retiradas as cédulas, serão estas reu
nidas em maços de 50, depois de separadas as da eleição de Deputados das de Senador, sendo 
conferido, em seguida, o numero total das cédulas com o numero de eleitores que tiverem com
parecido. 

§11. Terminada a verificação de que trata o paragrapho antecedente, e distribuído o traba
lho entre os mesarios, terá começo a apuração das cédulas, lendo o presidente, em voz alta, os 
nomes dos candidatos votados para Deputados, depois do que, submetterá a cédula ao exame 
dos físcaes e dos demais mesarios. 

§ 12. A apuração dos votos para Senador será feita depois de finda a apuração das cédulas 
para Deputados. 

§ 13. A cédula que não tiver rótulo será, não obstante, apurada, excepto quando, na mes-
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ma occasião, se proceder á eleição para mais de um cargo, e cada eleitor votar com mais de uma 
cédula. 

ArL 32. As cédulas que contiverem alterações, por falta, augmento ou suppressão de so
brenomes ou appellidos do cidadão votado, serão apuradas pelas diversas secções do Districto 
Federal e dos Estados, globalmente, desde que a mesa possa verificar que os votos nellas conti
dos se destinam a candidato determinado, já por conterem sobrenomes ou appellidos pelos 
quaes é geralmente conhecido o candidato votado, já por não haver outro candidato a que tal 
voto se possa considerar dado. 

No caso contrario, as cédulas serão apuradas em separado, e, depois de rubricadas pela 
mesa, remettidas á junta furadora 

Art. 33. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado e substituído, ou não, por outro; 
b) quando, procedendo-se, conjuntamente, a mais de uma eleição, contiverem declaração 

contrária á do rotulo, ou não houver indicação no envolucro; 
c) quando se encontrar mais de uma cédula dentro do mesmo envolucro, quer estejam es-

criptas em píçel separado, quer no envolucro. 
Art. 34. Logo após a apuração, a mesa dará boletins aos fiscaes e candidatos, que os pedi

rem, mediante recibos em duplicata, os quaes, com os livros das actas, serão remettidos á Cama
rá dos Deputados e ao Senado. 

§ 1- Em seguida, continuará o secretario a lavrar a acta, nella consignando o numero de cédu
las apuradas, o numero de votos que houvCT obtido cada candidato, o numero de cédulas apuradas 
em sq)arado, com os nomes dos votados, o numero de cédulas não apuradas, com a designação dos 
motivos; tudo, emfim, quanto occorrer no processo de apuração e duração a eleição. 

§ 2- Esta acta será assignada pelos mesarios e pelos fiscaes, declarando-se, em seguida ás 
respectivas assignaturas, si algum fiscal se recusou a isto, sendo esta declaração também assig
nada pela mesa, reconhecidas, pelo secretario, as firmas dos mesarios, dos fiscaes e dos eleitores 
que comparecerem. 

§ 3^ O resultado da apuração será, immediatamente, pubUcado em edital affixado no edifi-
cio em que se tiver realizado a eleição, e pela imprensa, onde houver. 

Art. 35. Concluídos os trabalhos eleitoraes, que não podem ser interrompidos, serão os li
vros enviados ao presidente da junta apuradora, acompanhados de officio da mesa, pelo Correio 
e sob registro, no dia immediato ao da terminação dos alludidos trabalhos, devendo o presidente 
da junta apuradora, finda a apuração, remetter taes livros , pelo Correio e sob registro, respecti
vamente, á secretaria do Senado ou á da Camará dos Deputados, ou a ambas, conforme se tratar 
de uma ou das duas eleições. 

Paragr^ho único. Quando a eleição fôr para Presidente ou Vice-Presidente, ou para am
bas, o Uvro será enviado ao Vice-Presidente do Senado. 

Art 36. No Districto Federal, finda a eleição, serão os livros remettidos ao presidente da 
junta apuradora, em invólucros especiaes, fornecidos pela Directoria da Contabilidade da Secre
taria de Estado da Justiça e Negócios Interiores, rubricados, na parte do fecho, pelo presidente e 
pelo secretario da mesa, obrigatoriamente, e pelos demais mesarios, facultativamente, devendo 
ser lacrados. 

Paragrapho único. Nos Estados, na falta de invólucros especiaes, poderão ser empregados 
outros, desde que venham revestidos de iguaes formalidades exteriores. 

Art. 37. Os Uvros especiaes de transcripção serão enviados, no Districto Federal, ao Ar-
chivo Nacional, no mesmo acto em que os das actas o forem ao juiz federal da 2- Vara, voltando 
aos respectivos presidentes de mesas, mediante requisição do dito juiz, com antecedência de cin
co dias, sempre que houver de realizar-se qualquer eleição. 
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Paragrapho único. Para cunçrimento do disposto na segunda parte deste artigo, o juiz fe
deral enviará ao director do Archivo a relação dos presidentes de mesas, com as suas residências 
conhecidas. 

Art. 38. As mesas eleitoraes, logo depois de terminada a eleição, darão, nos Estados, o 
respectivo resultado, em boletins, aos agentes do Correio e aos telegraphistas do Telegrapho Na
cional e das estradas de ferro, devendo remettel-os, os agentes do Correio, em officio registrado, 
ao Presidente ou Governador do respectivo Estado, e aos Presidentes da Camará dos Deputados 
e do Senado; e os telegríçhistas, em telegramma, ás alludidas autoridades. 

§ 1- A acta da eleição e a da installação da mesa eleitoral serão transcriptas no livro de no
tas ou no do registro civil, pelo tabellião, official do registro ou serventurario de justiça que ser
vir de secretario da mesa, designando, previamente, o juiz, o livro do registro civil no qual será 
feita a transcripção. Si o secretario fôr escrivão judicial, a transcripção será feita no protocoUo 
de audiências; si fôr serventuário de justiça, não obrigado por lei a ter livro de registro, ou um 
eleitor, em livro especial, fornecido, mediante requisição da autoridade competente, pelas repar
tições de que trata o art. 23 destas instrucções, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
juiz. 

§ 2- A transcripção será assignada pelos mesarios, e, também, pelos fiscaes que o quize-
rem. 

Art. 39. Nos Estados, no caso de não haver eleição em qualquer secção eleitoral, na sede 
dos municípios que compõem a comarca, por falta de comparecimento de dois mesarios, por 
não terem elles sido indicados, ou por outro qualquer motivo, poderão os respectivos eleitores 
dar o seu voto perante a mesa da secção mais próxima na alludida sede, sendo admittidos a votar 
depois que o ultimo eleitor da secção o houver feito, o que tudo constará da acta. Os votos des
tes eleitores serão recebidos em separado, e desta forma apurados pela mesa. 

§ 1- Si a secção eleitoral que não funccionou for situada fora da sede dos municípios, po
derão os eleitores dessa secção votar na mais próxima, ou requerer, no prazo de 48 horas, ao juiz 
de direito ou ao juiz municipal, si a secção pertencer a termo onde haja juiz togado, que se to
mem os seus votos, em cartório, pelo tabellião que for designado. 

§ 22 Esta petição será indeferida si os titulos dos eleitores já estiverem rubricados pela 
mesa perante a qual tenham votado. 

§ 3- Deferida a petição, será lavrado o respectivo termo, no livro de notas, indicando os 
eleitores os seus candidatos. 

§ 42 Este termo será assignado pelos respectivos eleitores, e, em ultimo logar, pelo juiz. 
§ 5- No caso de não haver eleição em nenhuma secção eleitoral na sede do município, ou 

si, naquellas, em que houver, se recusarem as respectivas mesas, por qualquer motivo, a tomar 
os votos dos eleitores das secções que não ftinccionaram, poderão estes, requerendo ao juiz, vo
tar em cartório, dentro das 48 horas seguintes, mediante as formalidades recommendadas nas 
presentes instrucções. 

§ 62 Pelo tabellião que lavrar os termos de que trata este artigo, serão no mesmo dia, extra-
hidas três cópias, que, assignadas pelos eleitores e pelo juiz, serão enviadas, no prazo de 24 ho
ras, pelo Correio e sob registro, uma ao presidente da junta apuradora, uma ao Senado, e outra á 
Camará dos Deputados. 

§ 1- Quando a eleição for para preenchimento de vaga, bastará que seja remettida uma có
pia do termo ao Senado ou á Camará, conforme se trata de eleição de Senador ou de Deputado, e 
outra ao presidente da junta apuradora Quando a eleição for para Presidente e Vice-Presidente 
da Republica, ou, apenas, para uma desta, uma cópia será remettida ao Vice-Presidente do Sena
do e outra ao presidente da junta apuradora. 

Art. 40. No Districto Federal, quando não funccionar alguma secção eleitoral, os respecti-
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vos elitores poderão votar em qualquer das outras secções do mesmo districto municipal; mas, si 
nem uma funccionar, dentre as do mesmo districto municipal, poderá o eleitor recorrer a qual
quer outra secção dos districtos municipaes que façam parte da circumscripção em que estiver 
alistado o eleitor. 

Paragrapho único. Em todos os casos, o seu voto será tomado em separado, retidos o titulo 
e a carteira, que serão enviados ajunta apuradora, a qual, verificando que realmente não func-
cionou a secção a que pertencia o eleitor sommará, globalmente, os votos que a mesa eleitoral 
tiver tomado em separado, por esse fundamento, sendo, posteriormente, pelo juiz federal, resti
tuídos ao eleitor os alludidos documentos. 

ArL 41. E, garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o direito de offerecer protesto es-
cripto, quanto ao processo eleitoral, devendo tal protesto ser mencionado na acta, e, juntamente 
com o contra-protesto, que á mesa qualquer fiscal ou eleitor da secção opponha, ser enviado, em 
original, depois de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por intermédio da junta apu
radora, juntamente com o livro de actas. Si o protesto for referente ás duas eleições de Senador e 
de Deputado, deverá ser apresentado em duplicata, acompanhando um desses exemplares o livro 
de actas destinado ao Senado, e outro exemplar o livro que tiver de ser remettido á Camará dos 
Deputados. 

ArL 42. Ao presidente da mesa cumpre, de accôrdo com os mesarios, resolver as questões 
que se suscitarem, regular a policia no recinto, prender os que commetterem crime, fazer lavrar 
o respectivo auto, remettendo, immediatamente, com esse auto, o delinquente, á autoridade 
competente. 

ArL 43. E prohibida a presença de força publica, dentro do edifício ou nas suas immedia-
ções, durante o processo da eleição. 

ArL 44. Não ha incompatibilidade para os membros das mesas eleitoraes, mem para os 
das juntas apuradoras. 

ArL 45. Para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, os juizes encarrega
dos do alistamento communicarão, até o dia 10 de fevereiro anterior ao da eleição, nos Estados, 
ao respectivo presidente ou governador, e, no Districto Federal, ao Ministro da Justiça e Negó
cios Interiores, o numero de secções em que estiverem divididos os municípios ou o Districto 
Federal, e o numero de eleitores de cada secção. 

§ 12 O presidente ou governador do Estado, e o Ministro, á vista dessas communicações 
(que requisitarão quando faltarem), organizarão, respectivamente, um quadro, contendo, por or
dem numérica, todos os municípios e secções do Estado, e todas as secções do Districto Federal, 
bem assim o numero de eleitores de cada secção. Desse quadro remetterão, antes do dia da elei
ção, uma cópia authentica ao presidente da junta apuradora, na capital do Estado ou no Districto 
Federal, e outra ao Vice-Presidente do Senado. 

§ 2- O processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo regi
mento (lei n2 347, de 7 de novembro de 1895, art. 4=). 

CAPITULO m 

Da Apuração 

Art. 46. A apuração das eleições de Deputados, Senadores, Presidente e Vice-Presidente 
da Republica será feita, respectivamente, na capital do Estado e no Districto Federal. 

Art. 47. A junta apuradora, nos Estados, compor-se-á do juiz federal, como presidente, do seu 
substituto, e do representante do Ministério Publico junto ao Tribunal Superior de Justiça No Dis
tricto Federal, servirão o juiz federal da 2̂  Vara e o procurador geral do Districto Federal. 

ArL 48. Servirá de secretario da junta o escrivão do juiz federal, e, no caso de haver mais 
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de um, o que pelo dito juiz for designado, sendo substituído o juiz federal, na presidência, no 
caso de falta, pelo seu substituto. 

ArL 49. A junta deverá reunir-se, para apuração da eleição, trinta dias após a realização 
desta, no edifício do Conselho, Camará ou Intendência Municipal. Si, no dia da reunião, não 
coinparecerem, ao menos, dois membros effectivos da junta, ou os que, como substitutos, esti
verem em pleno exercício de suas funcções, ficarão os trabalhos adiados para o dia seguinte; e, 
si ainda nesse dia, até ás 12 horas, pelo mesmo motivo, não se puder installar a junta, não se 
procederá á apuração da eleição. Neste caso, o presidente providenciará sobre a remessa dos li
vros da eleição aos respectivos destinos. 

ArL 50. A apuração das eleições no Districto Federal será concluída dentro do prazo de 15 
dias, começando os trabalhos ás 11 horas, e encerrando-se ás 16 horas. Poderá entretanto, ser 
prorogado esse horário, si assim o entender a junta. 

Paragr^ho único. Caso não fiquem concluídos os trabalhos da apuração no prazo estabe
lecido para o Districto Federal, e no de oito dias, para os Estados, as respectivas juntas apurado-
ras os roprogarão pelo prazo máximo de cinco dias, dentro do qual deverão fazer a expedição 
dos competentes diplomas, sob pena de responsabilidade. 

Art 51. A junta furadora é defeso entrar no exame e na indagação dos vicios intrinsecos 
das actas eleitoraes, limitando-se a examinar si os livros se acham legalmente authenticados e si 
as actas estão assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios, e si satisfazem as respec
tivas exigências legaes. 

ArL 52. No Districto Federal, sempre que existir na acta da eleição qualquer emenda, ra
sura ou entrelinha, não resalvada pela mesa, poderá a junta apuradora requisitar os livros de 
transcnpção, para confi-onto, não se reputando valida a alteração si não constar no corpo da acta 
de transcripção. 

ArL 53. Nos Estados e no Districto Federal, ajunta apuradora computará aos candidatos, 
cujos nomes estejam alterados nas actas, os votos obtidos, desde que seja possível verificar não 
haver outro candidato a que taes votos se possam considerar destinados. 

Paragrapho único. No Districto Federal, a junta furadora contará, englobadamente, os 
votos obtidos pelo candidato e annotados separadamente, pela circumstancia de, por não ter 
funccionado a própria secção, haver o eleitor votado na conformidade do art. 40. 

ArL 54. O presidente convocará, com antecedência de cinco dias, os membros da junta, 
annunciando, na mesma occasião, por edital, reproduzido pela imprensa, o dia, o logar e a hora 
para o inicio dos trabalhos de apuração da eleição. 

Paragrapho único. Independente de convocação, os membro da junta deverão comparecer 
no dia, logar e hora designados, sendo relevados da pena somente os que provarem, devidamen
te, motivo de força maior que haja impedido o seu comparecimento. 

ArL 55. As sessões da junta serão publicadas, sendo permittido aos candidatos, ou a seus 
procuradores, ter assento na respectiva mesa, para fiscalizar a apuração. 

Art. 56. A apuração deverá ser feita á vista dos livros remettidos pelas mesas eleitoraes de 
cada município do Estado ou pelas do Districto Federal. 

§ 1- No caso de terem sido remettidos ao presidente da junta apuradora mais livros dos 
que os exigidos por lei, referentes á mesma secção, ajunta suspenderá a apuração da eleição, de
vendo o presidente nomear, immediaíamente, dois tabelliães, que procederão a exame na firma 
do juiz federal, lançada nos termos de abertura e de encerramento dos livros, e ao exame compa
rativo das firmas dos mesarios, constantes do officio a que allude o arL 27 destas instrucções. 

§2 -0 laudo dos peritos será dado no prazo de 24 horas, devendo ajunta ^urar a eleição 
que por elles fôr considerada verdadeira, á vista da authenticidade das firmas. No caso de diver
gência dos peritos, não será curada a eleição. 
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§ 3- Não será apurada a eleição lançada no livro que não tenha sido aberto, numerado, ru
bricado e encerrado pelo juiz federal, e rubricado pelo juiz de direito, nos Estados, ou do qual 
constem actas que não tenham sido assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios. 

Em nenhum outro caso, e sob qualquer pretexto, deixará ajunta de apurar a eleição. 
§ 42 Na falta de livros referentes á eleição de qualquer secção si o juiz de direito da comar

ca ou o juiz municipal, ou preparador houver enviado ao presidente da junta apuradora a cópia 
da eleição realizada em cartório, por ella será feita a apuração. • 

§ 5- Si tiverem sido remettidos ajunta os livros referentes á eleição de uma secção, e, tam
bém, a cópia da mesma eleição realizada em cartório, ajunta determinará que se proceda confor
me o disposto no § 1- deste artigo, ao exame comparativo das firmas do juiz, ou de quem presi
diu a respectiva mesa, dos mesarios e dos eleitores. Si, após esse exame, se verificar que são 
verdadeiras, tanto a eleição feita em catorio, como a realizada perante a mesa, ambas serão apu
radas (decreto legislativo n24.215, de 20 de dezembro de 1920, artigo 16). 

ArL 57. Installada ajunta no dia designado, dará ella inicio aos trabalhos, depois de lavra
da a acta de installação, começando pela apuração do 1- districto eleitoral, e observada a ordem 
numérica em relação aos demais. 

§ \- Terminados os trabalhos da junta, no fim de cada dia, ás 16 horas, será lavrada, pelo 
respectivo secretario, em livro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da junta, 
uma acta, que será assignada pelois mesarios, e da qual constarão as eleições apuradas, as que 
não o foram, com indicação dos motivos, e o numero de votos obtidos pelo candidato. Este livro 
será fornecido, mediante requisição, pelas repartições mencionadas no art. 23 destas instrucções. 

§ 2- O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado no dia immediato, em edital, 
pela imprensa, e affixado no logar da apuração, devendo constar desse edital todas as indicações 
a que se refere o paragrapho anterior. 

§ 3- Aos candidatos, ou aos seus procuradores, serão dados, em cada dia, boletins pela 
mesa e reconhecidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, após a terminação da apu
ração. 

Art. 58. Nos Estados e no Districto Federal, concluída a apuração das eleições, lavrar-se-á 
a respectiva acta; que, nos termos do art 20 do decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro 
de 1920, conterá, tão somente, os nomes e a votação dos candidatos que houverem obtido o 
maior numero de votos, até o triplo das vagas a preencher, referindo-se aos demais candidatos 
com as expressões "e outros menos votados", excepto si qualquer delles requerer que se mencio
ne, expressamente, o numero de votos apurados. Em seguida, serão publicados, por edital, os ci
dadãos votados, na ordem numérica dos votos recebidos. 

§ 1- Da acta geral extraír-se-ão as cópias necessárias, as quaes, depois de assignadas pela 
junta e reconhecidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, serão remettidas: uma, a 
cada qual das secretarias, da Camará e do Senado, e uma, a cada eleito, para lhe servir de diplo
ma. 

§ 2- Si a eleição, fôr, unicamente, para Deputado ou para Senador, a cópia deverá ser re-
mettida á secretaria da respectiva Camará. 

§ 3- Quando impressas, serão as cópias concertadas e assignadas pelos membros da junta 
e reconhecidas as firmas pelo secretario. As cópias da acta geral destinadas ao Senado e á Ca
mará dos Deputados serão remettidas, pelo Correio, sob registro, acompanhadas dos protestos, 
contra-protestos e reclamações que tiverem sido apresentados ás juntas apuradoras e ás mesas 
eleitoraes, e pela forma determinada no arL 41 destas instrucções. 

§ 42 Quando a eleição fôr para Presidente ou para Vice-Presidente da Republica, ou para 
ambas, a cópia da acta de apuração será remettida unicamente, ao Vice-Presidente do Senado 
Federal. 

159 



§ 52 Encerrado o processo eleitoral com a verificação de poderes, voltarão ao juiz federal 
os livros das differentes secções, afim de serem remettidos aos outros juizes e autoridades judi
ciarias, quando se houver de proceder á eleição para preenchimento de vaga na representação. A 
devolução realizar-se-á dentro de trinta dias, contados a deliberação sobre o parecer da respecti
va commissão, cumprindo aos 1̂  secretários do Senado e da Camará dos Deputados fazer a allu-
dida devolução. 

Art 59. No caso de preenchimento de vaga, ajunta de furacão reunir-se-á, também, trin
ta dias depois daquelle em que se tiver realizado a eleição. 

CAPITULO rv 

Da ElegibSidade 

Art. 60. São condições de elegibilidade: 
I. Para o Congresso Nacional: 
1-) estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistavel como eleitor; 
2°) para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brasileiro, e para o 

Senado mais de seis annos, e ser maior de 35 annos de idade. 
II. Para Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
1-) ser brasileiro nato; 
2-) estar no exercício dos direitos políticos; 
3̂ ) ser maior de 35 annos. 

CAPITULO V 

Da Inelegibilidade 

Art. 61. A inelegibilidade determina a nullidade dos votos que recairem sobre os cidadãos 
que nella incidam, para o effeito de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo o disposto 
no artigo seguinte. 

Art. 62. O immediato em votos ao inelegível só poderá ser reconhecido, si obtiver mais de 
metade dos votos dados inelegível; no caso contrario, será feita nova eleição, para a qual consi-
derar-se-á prorogada a inelegibilidade. 

Paragrapho único. No calculo daquelle quociente eleitoral só serão computados os votos 
julgados válidos. 

Art. 63. São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
I. Em todo o território da Republica: 
a) o Presidente e o Vice-Presidente da Republica, os Governadores ou Presidentes e os 

Vice-Govemadores ou Vice-Presidentes dos Estados; 
b) os Ministros de Estado, os directores das respectivas secretarias e os do-Thesouro Nacional; 
c) os ministros, directores e representantes do ministério publico no Tribunal de Contas; 
d) os chefes e sub-chefes do Estado-Maior do Exercito e da Armada; 
e) os magistrados federaes e os membros do ministério publico federal; 
f) os funccionarios administrativos federaes demissiveis independentemente da sentença 

judicial ou processo administrativo (art. 38 do decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro 
de 1920); 

g) os presidentes e directores de banco, conq)anhia, sociedade ou empreza que gose dos 
seguintes favores do Governo Federal: 

1-) garantia de juros por subveção; 
2-) privilegio para a emissão de notas ao portador, com lastro em ouro ou não; 
3°) isenção ou reducção de imposto ou taxas federaes concedidas em lei ou contrato; 
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42) contratos de tarifas ou concessões de terrenos; 
5-) privilegio de zona ou navegação; 
II. Nos respectivos Estados, equiparados a estes o Districto Federal: 
a) os parentes consanguíneos ou affins, nos primeiro e segundo gráos, dos Governadores 

ou Presidentes dos Estados, ainda que elles estejam fora do exercicío do cargo por occasião da 
eleição; e até seis mezes antes delia, salvo si houverem exercido o mandato legislativo na legis
latura anterior á eleição dos referidos Governadores, ou o estiverem exercendo ao tempo delia; 

b) os parentes consanguíneos ou affins, nos mesmos gráos, dos Vice-Govemadores ou 
Vice-Presidentes dos Estados que tenham exercido o governo nos seis mezes anteriores á elei
ção, salvo a excepção mencionada na letra anterior; 

c) os magistrados estaduaes e os membros do ministério publico dos Estados; 
d) os chefes de inspecção permanente militar; 
e) os funccionarios investidos de qualquer commando de forças de terra ou de mar, poli

cia, ou milícia, não comprehendídos os officíaes da antiga Guarda Nacional; 
f) os funccionarios administrativos estaduaes demissíveis índependetemente de sentença 

judicial; 
ni. Em qualquer Estado e no Districto Federal, os parentes consanguíneos ou affins do 

Presidente e do Vice-Presidente da Republica, nos primeiro e segundo gráos, até seis mezes de
pois da cessação das respectivas funcções, salvo a excepção constante do n̂  n, lettra a; 

rV. Nas respectivas círcumscripções, as autoridades policíaes. 
Art. 64. São inelegíveis para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Republica: 
a) o Presidente, para o período presidencial seguinte; 
b) o Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição, entendendo-se por 
ultimo anno do período presidencial aquelle em que a vaga se der, contando-se até 90 dias de
pois da mesma vaga; 

c) os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido até 180 dias antes da eleição; 
d) os parentes consanguíneos ou affins, no primeiro e segundo gráos, do Presidente e 

Vice-Presidente que se achar em exercício no momento da eleição, ou que o tenha deixado até 
seis mezes antes. 

Art. 65. Salvo os casos previstos nos artigos anteriores, as causas de inegibilidade perma
necem quando o exercício do cargo ou funcção publica preceder á eleição - de seis mezes, na 
hypothese da primeira parte da alinea a (Presidente e Vice-Presidente da Republica) e de três 
mezes nas hypotheses da segunda parte da alinea a e das alineas b, c, d, e,f, e g dovr l; a, b, c, 
d, ee/don-// ; e nas dos n<^ IH e IVdo art. 63 destas instrucções (art. 37 da lei n-3.20%, áe 21 
de dezembro de 1916). 

Para^apho único. Considera-se cessado o exercido do cargo ou fiincção publica pela termina
ção do mandato electivo, exoneração, aposentadoria, inactividade, jubilação ou disponibilidade. 

CAPITULO VI 

Da Incompatíbflidade 

Art. 66. Durante as sessões, o mandato legislativo é incompatível com o exercício de outra 
qualquer funcção, publica, considerando-se como renuncia do mandato semelhante exercício, 
depois de reconhecido o Deputado ou o Senador. 

Art. 67. Não se conçrehende na disposição do artigo anterior o desempenho de missões 
diplomáticas, commissões ou commandos militares, desde que preceda licença da Camará a que 
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pertencer o representante da Nação, e, independente de tal licença, nos casos de guerra ou na-
quelles em que a honra ou a integridade da Nação se achem empenhadas. 

CAPITULO vn 

Das Vagas 

Art. 68. O cidadão eleito Deputado ou Senador pôde depois de reconhecido, renunciar o 
seu mandato. 

§ 1- A renuncia uma vez expressa, verbalmente ou por escripto, se considerará completa e 
definitiva, cumprindo á Mesa da Camará ou á do Senado fazer, immediatamente, as communi-
cações legaes para o preenchimento da vaga. 

§ 22 Dar-se-á por comprovada a renuncia quando o Governador do Estado, ou Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, no caso de se tratar do Districto Federal, delia tiverem conheci
mento, por communicação da Mesa da respectiva Camará a que tenha o representante enviado a 
sua renuncia. 

§ 3- Aberta a vaga, pela renuncia ou por fallecimento do representante, será ella preenchi
da no prazo máximo de três mezes, contados do dia da renuncia ou da morte, sendo designado o 
dia para a nova eleição pela Mesa da Camará em que se dér a vaga, si o Ministro da Justiça e 
Negócios Inteirores no Districto Federal, ou o Governador ou Presidente no Estado, não o tiver 
feito no prazo de 30 dias, contados da data da renuncia ou do fallecimento. 

§ 4̂  No intervallo das sessões legislativas, será exercida pelo Presidente da Camará ou do 
Senado a attribuição conferida ás respectivas Mesas. 

Art. 69. O prazo para o preencimento das vagas abertas no Senado ou na Camará em vir
tude de aceitação por parte de qualquer dos seus membros de cargos cuja incombatibilidade com 
o mandato fôr ou estiver prescripta em lei, contar-se-á: no caso de haver data designada para a 
posse do eleito ou nomeado para taes cargos, desta data; e, na hypothese contraria, do dia de sua 
posse ou investidura, independente, sempre, de qualquer communicação. 

Art. 70. O prazo para preenchimento de vaga que se abrir, na Camará ou no Senado, quan
do o Congresso já estiver funccionando em prorogação de sessão, poderá ser ampliado até ao 
dia fixado pelo art. 1̂  da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916 (decreto legislativo n̂  3.542, 
de 25 de setembro de 1918, art. 3̂ ). 

CAPITULO vm 

Disposições Geraes 

Art. 71. Os eleitores do municípios extintos que, após a extincção, não ficarem sendo dis-
trictos de paz, ou subdivisões judiciarias, creadas pelas Constituições ou leis estaduaesi passarão 
a votar na sede dos municípios a que forem annexados, em virtude da respectiva lei estadual 
(decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 49). 

Art. 72. Todos os officios, livros e manuscriptos referentes ao serviço eleitoral serão 
entregues ás repartições postaes, em envolucros perfeitamente fechados, lacrados e rubrica
dos, e deverão conter, no endereço, esta declaração - "Serviço Eleitoral"; transitarão por 
aquellas repartições sempre sob registro, sendo os respectivos funccionarios obrigados a de
clarar, no certificado de registro, os nomes das pessoas que lhes entregarem os objectos para re
gistrar. 

§ 1- A correspondência relativa ao serviço eleitoral está isenta de pagamento de quaesquer 
taxa postaes. 

§ 2- Os funccionarios postaes não poderão recusar o registro de qualquer officio ou maço 
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que traga, no endereço, a declaração - "Serviço Eleitoral", salvo quando o officio ou maço não 
estiver perfeitamente fechado ou ^resentar indícios de violação. 

§ 3- As repartições postaes farão a expedição e a entrega da correspondência eleitoral no 
menor prazo possível, e, na entrega, cingir-se-ão, sempre á leitura dos endereços, que deverão 
ser tão explícitos quanto possível. 

§ 42 Os funccionarios dos Correios que, por qualquer meio, crearem embaraços á remessa 
dos papeis eleitoraes, ou concorrerem, direta ou indiretamente, para a sua violação ou o seu ex
travio, incorrerão, além das penas estabelecidas no Código Penal, na de suspensão do exercício 
do cargo, por seis mezes, com a perda total dos vencimentos. 

Art. 73. É considerada constrangimento íllegal, salvo o caso de flagrante delicto, a prisão 
ou detenção pessoal de membros da mesa eleitoral, desde que estejam constituídas, até á termi
nação dos trabalhos, bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor, desde cinco dias antes 
até cinco dias depois da eleição. 

Art. 74. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes estão isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento de firma. 

Art. 75. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico. 
ArL 76. As mesas da Camará e Senado teem competência para se digirir aos governadores 

e presidentes dos Estados e ás demais autoridades administrativas e judiciarias federaes ou esta-
duaes, solicitando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

Art. 77. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra o ci
dadão que usar de titulo falso ou alheio para votar, e para aprehender o titulo devendo o delinquente, 
logo que estivCT lavrado o auto, ser apresentado, com as provas do crime, á autoridade competente. 

Art. 78. A justiça federal ou á estadual poderão os candidatos aos cargos eleitoraes reque
rer protestos ou fazer perante ellas, a prova dos seus direitos, para fundamentarem a defesa de 
suas eleições perante o poder verificador. 

ArL 79. Aos escrivães que servirem nos processos de que trata o artigo anterior serão de
vidas custas, pagas pelos requerentes, de accôrdo com os respectivos regimentos, e contadas 
como simples justificações e protestos. 

CAPITULO IX 

Do Registro Geral dos Eleitores e Creação de Novas Secções no Districto Federal 

ArL 80. Fica instituído o Registro Geral dos Eleitores do Districto Federal, subordinado ás 
autoridades a que se refere o arL 9 ,̂ § 52, da lei n̂  3.208, de 27 de dezembro de 1916 (decreto le
gislativo n2 4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 52). 

§ 1- Para este effeito, depois de enviadas, pelos juizes do alistamento, ao juiz federal da 2^ 
vara, dentro do prazo estabelecido no decreto legislativo n^ 4.215, de 20 de dezembro de 1920, 
as relações completas de todos os eleitores, com a indicação das respectivas residências, será, 
mensalmente, remettida, pelos alludidos juizes do alistamento, a relação dos novos alistados, ex
cluídos os fallecidos e os que houverem mudado de residência. 

§ 2^ A proporção que o juiz deferal fôr recebendo as subsequentes listas eleitoraes alista
dos, fará a respectiva distribuição pelas secções existentes no districto municipal e que ainda 
não hajam attingido o máximo legal. 

§ 32 Si todas as secções do districto municipal tiverem completado o numero máximo de 
eleitores, o juiz federal creará novas secções. 

§ 4- As mesas das novas secções creadas serão organizadas como as demais. 
§ 5- Os escrivães do alistamento suspenderão a remessa, ao juiz federal da 2^ vara, dos no

mes dos eleitores alistados dentro dos 60 dias anteriores a qualquer eleição, e a estes também 
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não farão entrega dos títulos e carteiras, sinão depois de realizada a eleição, enviando, então, a 
respectiva relação ao alludido juiz. 

§ 62 Os livros em que serão lançados os nomes dos eleitores terão a rublica do juiz federal 
da 2- vara, competindo á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negócios Inte
riores fomecel-os, destinado um a cada districto municipal. 

§ 7 - 0 respectivo archivo ficará sob a guarda do escrivão do Juizo Federal da 2- vara, e a 
excripturação será feita por dois auxiliares, de immediata confiança do juiz e por elle nomeados, 
os quaes perceberão os vencimentos, mensaes, de 200$, cada um, cabendo ao escrivão igual re
tribuição, a titulo de gratificação, além de que lhe competir em virtude do seu cargo. Haverá, 
também, um continuo, provido do mesmo modo, com a gratificação mensal de 150$000. Essas 
gratificações serão pagas pela verba destinada ao serviço eleitoral de accôrdo com a folha orga
nizada pelo dito juiz, e por elle remettida, mensalmente, á Directoria da Contabilidade da Secre
taria de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

CAPITULO X 

Disposições Penais 

ArL 81. Além dos definidos no Código Penal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos politicos os factos mencionados nos artigos seguintes: 

Art 82. Deixar qualquer dos membros da mesa de rubricar os boletins da eleição dados 
aos fiscaes: 

Pena: de dois a seis mezes de prisão. 
ArL 83. A fraude de qualquer natureza praticada pela mesa eleitoral ou junta apuradora da 

eleição será punida com a seguinte: 
Pena: de seis mezes a um anno. 
Paragrapho único. A falsificação de actas eleitoraes será punida com o dobro da pena esta

belecida neste artigo, ficando isento de qualquer pena o membro da mesa eleitoral ou junta apu
radora que contra a fraude protestar no acto de ser esta praticada. 

ArL 84. Deixar o fiinccionario federal de denunciar, promover ou dar andamento aos pro
cessos por crimes definidos nesta lei. 

Pena: suspensão dos direitos politicos por dois a quatro annos, e perda do emprego com 
innabilitação para outro, pelo mesmo tempo. 

ArL 85. O cidadão que usar de titulo falso ou alheio para votar. 
Pena: quatro mezes a um anno de prisão. 
ArL 86. Incorrerão em multa o mesario ou o secretario que deixar de comparecer no dia da 

eleição ou da apuração, sem causa justificada; abandonar o serviço, ou não cumprir, dentro dos 
prazos estabelecidos, os deveres que lhe são impostos. Essas multas serão de 500$ para os pri
meiros, e de 200$ para os segundos (decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro de 1920, 
art. 42). 

ArL 87. Deixar qualquer funccionario de dar certidões a que é obrigado pela presente lei. 
Pena: um a três mezes de prisão. 
ArL 88. Serão, também, considerados crimes contra o livre exercicio dos direitos politicos 

os seguintes factos: 
I. Deixar o secretario da mesa de dar boletim aos fiscaes, ou qualquer mesario de rubrical-o. 
Penas - quatro mezes a um anno de prisão. 
II. Deixar o juiz de mandar tomar em cartório os votos dos eleitores que, legalmente, o re

quererem, ou deixar o tabelião designado de tomal-os: 
Penas - seis mezes a um anno de prisão e perda do en:̂ )rego. 
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m. Atacar secção eleitoral, impedindo a reunião da mesa, ou impossibilitando a continua
ção dos trabalhos eleitoraes em qualquer das suas phases, ou praticar a mesma violência com a 
junta furadora, ou quanto á apuração. 

Penas - um a quatro annos de prisão. 
rV. Impedir, por violência ou ameaça, ou qualquer forma de coacção, directa ou indirecta, 

que o eleitor exerça o seu direito de voto: 
Pena - um a quatro annos de prisão. 
V. Deixar o secretario da mesa de reconheço- as firmas dos mesarios, fiscaes e eleitores que ti

verem comparecido, ou deixar de declarar o motivo por que não o fez, ou, ainda, fazer declarações 
falsas ou de motivos falsos, ou deixar de ^resentar á mesa o livro de actas que houver recebido. 

Penas - quatro mezes a um anno de prisão e perda do emprego, si for funccíonario publico. 
VL Deixar ajunta apaadcxa ou algum de seus membros de dar diploma aos candidatos eleitos. 
Penas - seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego. 
Art. 89. A falsificação da assignatura de qualquer eleitor nos officios ou nas listas de apre

sentação de mesarios será punida com a pena de tres a seis mezes de prisão ao autor da fi-aude, e 
multa de 500$ a 2:000$ ao tabellião que reconhecer a firma falsificada. 

Art. 90. Os crimes aqui definidos e os de igual natureza do Código Penal serão inafiança-
veis e de acção publica, cabendo a respectiva denuncia aos procuradores da Republica, nos Esta
dos, perante o juiz seccional, e ao procurador criminal no Districto Federal, perante o juiz fede
ral da ^ vara, ou o Supremo Tribunal Federal, conforme a categoria do acusado, ou, ainda, a 
qualquer cidadão. 

§ 1- O processo correrá perante a Justiça Federal, e a forma será a estabelecida na legisla
ção vigente para os crimes de responsabilidade dos funccionarios públicos, competindo, origina
riamente, ao Supremo Tribunal, quando o culpado fôr o Governador ou Presidente do Estado ou 
o juiz federal. Neste caso, a denuncia caberá ao procurador geral da Republica. 

§ 2̂  As penas serão augmentadas de um terço, quando os crimes forem commetidos por 
funccionarios públicos. 

§ 3- A ação contra qualquer desses crimes prescreverá em oito annos. 
Art 91. Todas as vezes que a Camará ou o Senado, na verificação e no reconhecimento de 

poderes dos seus membros, julgar nullos ou não apurar, por vicios e fraudes, documentos ou ac
tas eleitoraes, remetterá, por intermédio da respectiva Mesa, as actas e os documentos á compe
tente autoridade, para que, pelos meios legaes, se tome effectiva a responsabilidade dos que para 
taes fi-audes e vicios tiverem concorrido. 

Art. 92. Qualquer nnembro de mesa eleitoral ou secretario que der logar ao não funcciona-
mento desta, ou truncar, alterar, accrescentar nome na acta, differente do que estiver na cédula, 
falsear qualquer tomo eleitoral, será punido com a multa de 500$ a 1:000$; tendo competência 
para pronmver o respectivo processo e execução qualquer eleitor da secção, além do ministério 
publico federal, que deverá promovel-os. Neste caso, qualquer eleitor da secção poderá acompa
nhar o processo, como auxiliar da accusação. 

Paragrq)ho único. Si o ministério publico federal não iniciar ou não seguir com exacção o 
procedimento penal, qualquer eleitor da secção poderá dar-lhe seguimento, bastando para habili-
tal-o ajuntada do titulo de eleitor da secção, e, assim, poderá seguir, contra o desidioso, proces
so criminal, por falta de exacção no cumprimento do dever. 

CAPITULO XI 

Disposições Transitórias 

Art 93. A eleição para Deputados, no triennio de 1921 a 1923, e renovação do terço do 
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Senado, effectuar-se-á no dia 20 de fevereiro de 1921 (decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de de
zembro de 1920, art. 36.) 

ArL 94. No Districto Federal, e para a eleição de que trata o artigo anterior, serão observa
das, conforme determina o decreto legislativo n̂  4.227, de 30 de dezembro de 1920, as disposi
ções seguintes: 

§ 1- Até ao dia 1- de fevereiro de 1921, no máximo, deverá estar prompta e publicada a di
visão dos eleitores, feita pelo juiz federal da ^ vara, e, também, deverão achar-se designados os 
locaes e indicados os presidentes das diversas mesas eleitoraes. 

§ 2- No dia 2 de fevereiro de 1921, os presidentes das diversas mesas eleitoraes do Dis
tricto Federal farão publicar editaes, no Diário Official, designando dia, hora e logar, dentro do 
prazo máximo de três dias, a contar dessa data, para o recebimento dos officios de presentação 
de mesarios, bem assim para fixação do prazo legal para as reclamações dos interessados. 

§ 32 Até ao dia 18 de fevereiro de 1921, no máximo, os presidentes das mesas mandarão 
publicar, no Diário Official, os editaes a que se referem os arts. 12 e 13 da lei n̂  3.208, de 27 de 
dezembro de 1916, contendo não só os nomes dos eleitores designados para fazerem parte das 
respectivas mesas, mas também os dos secretários, com a declaração do dia, logar e hora em que 
aquelles terão de comparecer para constituil-as. Na mesma occasião, deverão ser feitas as neces
sárias communicações. 

Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1921 - Alfredo Pinto Vieira de Mello. 
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DECRETO N214.658, DE 29 DE JANEIRO DE 1921 

Dá novo regulamento para o alistamento eleitoral. 

O Presidente ya Republica dos Estados Unidos do Brasil, de accôrdo com o art. 48, n- 1. 
da Constituição Federal, e na conformidade do art. 32 do decreto legislativo n̂  4.226, de 30 de 
dezembro de 1920, resolve que, para o alistamento eleitoral se observe o regulamento que a este 
acompanha, assignado pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1921, 100̂  da Independência e 33^ da Republica. - EPI-
TACIO PESSOA - Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO n̂  14.658, DESTA DATA, PARA O 
AUSTAMENTO DE ELEITORES 

CAPITULO I 

Dos eleitores 

Art. 1- Nas eleições federaes e nas locaes do Districto Federal e no Território do Acre, te
rão voto, somente, os eleitores alistados na conformidade das disposições constantes deste regu
lamento. 

ArL Ir Podem alistar-se eleitores os cidadãos brasileiros, maiores de 21 annos, exceptuados: 
1-) os analphabetos; 
2°) os mendigos; 
2i-) as praças de pret, não comprehendidos os alumnos das escolas militares de ensino su

perior; 
4t-) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe renuncia da 
liberdade individual. 

§ 1- São considerados cidadãos brasileiro: 
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo este a serviço de sua-

nação; 
b) os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de iriãe brasileira, nascidos em paiz estran

geiro, si estabelecerem domicilio na Republica; 
c) os filhos de pae brasileiro que estiver em outro paiz ao serviço da Republica, embora 

nella não venham domiciliar-se; 
d) os estrangeiros que, achando-se no Brasil, a 15 de novembro de 1889, não tiverem de

clarado, até 24 de agosto de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem; ' 
e) os estrangeiros que possuirem bens immoveis no BrasU e forem casados com brasilei

ras ou tiverem filhos brasileiros, comtanto que residam no Brasil, salvo si manifestarem a inten
ção de não mudar do nacionalidade; 
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f) os estrangeiros por outro modo naturalizados (decretos n̂  6.9'+8, de 14 de maio de 1908, 
e n2 2.004, de 26 de novembro do mesmo anno). 

§ 2- Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem ou perdem nos seguintes casos: 
1°) suspendem-se: 
a) por incapacidade physica ou moral; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os seus effeitos; 
2°) perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Poder 

Executivo Federal. 
§ 3- Perdem todos os direitos políticos: 
a) os brasileiros que allegarem motivo de crença religiosa, com o fim de se isentarem de 

qualquer ónus que as leis da Republica imponham, porventura, aos cidadãos; 
b) os brasileiros que acceitarem condecoração ou titulo nobiliarchico estrangeiro. 
§ 42 Readquire os direitos de cidadão brasileiro o natural desnaturalizado, que obtiver sua 

reintegração na conformidade do decreto legislativo n- 569, de 7 de junho de 1899. 

CAPITULO n 

Do alistamento 

Art 3- O alistamento eleitoral é permanente (decreto legislativo n̂  4.226, de 30 de dezem
bro de 1920, art. l^). 

§ 1- Não terão, porém, direito de voto nas eleições, ficando suspensa a expedição dos res
pectivos titulos, os cidadãos que se alistarem dentro dos 60 dias anteriores ao pleito (decreto le
gislativo n2 4.226, de 30 de dezembro de 1920, arL 3° 

§ 2- A disposição do § 1- é applicavel ás eleições estaduaes, quando se realizarem com os 
eleitores alistados na conformidade deste regulamento. 

Art. Ar- O requerimento para alistamento será dirigido: 
a) nos Estados e no Território do Acre, ao juiz de direito do município de residência do 

alistando, e, onde houver mais de um juiz de direito, ao da 1̂  vara. 
b) no Districto Federal, a um dos juizes de direito do districto eleitoral (lei n̂  3.208, de 27 

de dezembro de 1916) em que tiver effectiva residência o alistando, ficando á escolha deste o 
districto municipal em que se queira qualificar. Deverá declarar e provar, no seu pedido de alis
tamento, a residência verdadeira, e endereçar o requerimento ao juiz da circumscripção a que 
pertencer o districto municipal escolhido (decreto legislativo n- 4.226, de 30 de dezembro de 
1920, art. 14. lettra b). 

Para esse fim, o 1- districto eleitoral constará das seguintes circumscripções de alistamen
to, a cargo dos juizes de direito aqui designados: 

1* circumscripção - districtos municipaes de Copacabana e Gávea -juiz da 1- vara criminal; 
2- circumscripção - districtos municipaes de Gloria e Lagoa -juiz da 1- vara eivei; 
3* circumscripção - districtos municipaes de S. José e Candelária -juiz da 2̂  vara criminal; 
Ar circumscripção - districtos municipaes de Sacramento e SantAnna -juiz da 7? vara eivei; 
5- circumscripção - districtos municipaes de Santo António, Santa Thereza e Gamboa -

juiz da y vara criminal; 
6̂  circumscripção - districtos municipaes de Santa Rita e Ilhas -juiz da 3̂  vara eivei. 
0 1 - districto eleitoral terá: 
7- circumscripção - districtos municipaes de Engenho Velho, Andarahy e Tijuca - juiz da 

4̂  vara criminal; 
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8- circumscripção - districtos municipaes de Espirito Santo S. Christovão e Engenho 
Novo -juiz da 4* vara eivei; 

9* circumscripção - districtos municipaes de Irajá e Jacarépaguá -juiz da 5- vara criminal; 
W circumscripção - districtos municipaes de Meyer e Inhaúma -juiz da 5* vara eivei; 
11- circumscripção - districto municipal de Campo Grande - juiz da 6̂  vara criminal (1-

officio); 
1^ circumscripção - districtos municipaes de Santa Craz e Guaratiba - juiz da & vara eivei. 
Paragr^ho único. Os juizes das actuaes circumscripções remetterão aos das circumscrip-

ções ora reorganizadas os processos dos alistados até 30 de dezembro de 1920, nos districtos 
municipaes que lhes correspondiam pela anterior distribuição (decreto legislativo n- 4.226, de 
30 de dezembro de 1920, art. 16). 

Art 5- Os juizes serão substituídos, nos seus impedimentos e faltas, de accôrdo com as 
leis da respectiva organização judiciaria. 

Art 6̂  Verificado o desmembramento de um districto ou parte de districto, de um municí
pio para outro, o juiz de direito, ex-officio ou a requerimento de qualquer eleitor, fará a transfe
rencia dos eleitores pertencentes ao território desmembrado para o outro a que foi annexado, 
communicando e remettendo ao juiz respectivo (decreto legislativo n- 4.226, de 30 de dezembro 
de 1920 de 1920, art. 15). 

Art. 7- O requerimento, para o fim do alistamento, será escripto, em língua vernácula, pelo 
próprio alistando, por elle datado e assignado, e deverá conter as declarações de idade, naturali
dade, filiação (quando não fôr omittida), estado civil, profissão, município e logar de residência. 

§ 12 A lettra e a firma do requerimento deverão ser reconhecidas, como do punho do pró
prio alistando, por tabellião do município, ou do Districto Federal, conforme o caso. 

§ '2r^ Nenhum requerimento poderá ser deferido sem que venha acompanhado das seguin
tes provas: 

a) de idade maior de 21 annos, mediante certidão de baptismo anterior a 1890, certidão do 
registro civil de nascimentos, certidão de casamento, da qual conste a idade do nubente, certidão 
de exercício actual, ou passado, de fiincção electiva ou de cargo publico para que se exija a 
maioridade, ou documento de que esta se infira necessariamente, ficando prohibidas as justifica
ções, e tendo valor probatório o titulo de eleitor expedido até ao anno de 1908; 

b) de exercício de industria ou profissão, ou de posse de renda que assegure a subsistên
cia, mediante qualquer documento admissível em juizo, excepto as justificações; 

c) de residência no município, pelo prazo de quatro mezes, ininterruptos, quando se tratar 
dos Estados (decreto legislativo n̂  4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 4 )̂; 

1°) por documento comprobatório da propriedade do prédio em que resida; 
2°) por documento comprobatório do pagamento de aluguel do prédio em que habite; 
3-) por declaração do proprietário, ou de quem pagar o aluguel do prédio, de que o alistan

do neste habita, gratuitamente, como seu empregado, ou a titulo de favor ou de parentesco; 
d) de ter ao qualidade de cidadão brasileiro, para os nascidos no estrangeiro que não esti

verem coiiq)rehendidos em os ns. 2̂  e 3- do art. 69 da Constituição, feita a prova por documento 
do qual se verifique alguma das seguintes hypotheses: 

1-) que o alistando se achava no Brasil a 15 de novembro de 1889 e não fez a declaração a 
que se refere o n̂  4^ do citado artigo 69 da Constituição; 

2°) que preenche as condições do n̂  5̂  do mesmo artigo; 
3-) ou que se naturalizou pelos meios legaes. 
§ 3^ A qualificação de cidadão brasileiro, para os alistandos nascidos em paíz estrangeiro, 

e de que tratam os números 1̂  e 2-, será provada perante o juiz do alistamento, com o titulo dec
laratório expedido na conformidade do decreto numero 6.948, de 14 de maio de 1908. 
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§ 4- Todos os documentos deverão trazer as firmas reconhecidas por tabellião. 
§ 5- A photographia e as impressões digitaes do alistando, as quaes devem constar 

da carteira de identidade, exigida para o alistamento nos municípios onde houver gabi
nete de identificação federal ou estadual, reconhecido pela União, e cujo serviço seja 
gratuito, só poderão ser tiradas no próprio gabinete, incorrendo em responsabilidade cri
minal, além da multa de 500$ a 2:000$, imposta pelo presidente da junta de recursos, o 
chefe ou encarregado desse serviço que consentir ou tolerar que sejam ellas obtidas fora 
da própria repartição. 

Art. S- O requerimento do alistando, depois de devidamente instruído, será entregue ao es
crivão do juizo competente. 

§ 1- Onde houver mais de um escrivão, o juiz de direito, nos Estados, ou o Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, quando se tratar do Districto Federal, organizará uma relação des
ses escrivães, por ordem de antiguidade, e, nessa ordem, servirá um, durante cada anno civil. 

§ 2- No Districto Federal, entregue o requerimento em qualquer dia útil, das 12 ás 16 ho
ras, o escrivão dará recibo, deste e dos respectivos documentos, ao requerente, que, por sua vez, 
declarará com sua lettra e assignatura, no livro próprio (mod. n- 1), o dia e a hora em que fez a 
entrega, repetindo, nessa declaração, a sua qualificação, conforme o requerimento. 

§ 3̂  Em seguida, o escrivão autuará todos os papeis e fará conclusos os autos ao juiz, den
tro de 48 horas, certificando nelles a existência da declaração, e mencionando as duvidas que 
ella suscite quanto á identidade da lettra e qualificação, confrontadas com as do requerimento. 

§ 42 Nos Estados a inscripção do alistamento no livro de que trata o § 2- só poderá effec-
tuar-se em presença do juiz encarregado do alistamento. 

Para esse effeito, são os juizes do alistamento obrigados, até ao dia 10 de janeiro de cada 
anno, por editaes publicados pela imprensa, onde houver, ou affixados na porta do edifício do 
Fórum, a designar dois dias, ao menos, em cada semana, para as audiências especiaes de ins
cripção de eleitores, as quaes deverão estar abertas das 12 ás 16 horas, ou por mais tempo, si fôr 
necessário, sempre sem inteirupção e com a presença do juiz. 

§ 5- Aberta a audiência, na forma ordinária das audiências judiciaes, o juiz fará annunciar, 
pelo porteiro dos auditórios, ou por quem suas vezes fizer, que receberá os requerimentos dos 
cidadãos que se queiram alistar eleitores, instruídos com os respectivos documentos. 

§ 6̂  Recebidos e numerados, por ordem de apresentação, os requerimentos, e verificando 
o juiz que se acham em devida forma, mandará que cada alistando se inscreva no livro a isso 
destinado (mod. n- 1), o qual se achará sobre a mesa, repetindo nessa inscripção a sua qualifica
ção, conforme o que constar do requerimento. 

§ 7- Si no acto da inscripção reconhecer o juiz que o alistando não sabe escrever, ou que 
não ha identidade de lettra e qualificação, confrontadas com as do requerimento, indeferirá, im-
mediatamente, o requerimento, fazendo o escrivão cancellar a inscripção. Não se conformando 
com esse despacho, e querendo delle recorrer, poderá o alistando faze-lo na mesma audiência, 
immediata e verbahnente. Neste caso, o juiz, mandando autuar o requerimnto, e tomar por termo 
o recurso, fará o alistando repetir a sua qualificação, em uma folha de papel, em separado, a 
qual, depois rubricada pelo juiz será junta aos autos, para instruir o recurso, que, immedi-
atamente, será enviado á respectiva junta. 

§ S- Não havendo duvidas sobre a identidade da lettra, assignatura e qualificação do re
querente, o juiz mandará autuar o requerimento e subir á sua conclusão, para a decisão defuiiti-
va, fazendo mencionar no termo de audiência, todas as occorrencias e reclamações. 

ArL 9- Recebidos os autos, o juiz de direito, no Districto Federal e nos Estados, os despa
chará, mandando ou não incluir o requerente no alistamento de eleitores, e os devolverá a cartó
rio, no prazo máximo de oito dias. 
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§ 1- No caso de indeferimento da inclusão do eleitor, o juiz deverá fundamentar a sua de
cisão. 

§ 1° Em qualquer tempo, sem prejuízo do recurso a que se refere o art. 22, o cidadão não 
incluído poderá renovar o seu requerimento. 

Art 10. Devolvidos os autos a cartório, com a decisão mandando incluir o requerente no 
alistamento, o escrivão, no prazo de 48 horas, lavrará, no livro próprio (mod. n- 2), um termo, 
em que declarará a data da decisão e o nome do alistando, com as especificações constantes do 
requerimento. 

§ 1- Cada termo, que só poderá referir-se a um cidadão, será numerado e feito em ordem 
chronologica das decisões. 

§ 2- Ao mesmo tempo, em outro livro (mod. n- 3), o escrivão lançará o nome ido alistando, 
o município, ou districto municipal (quando se tratar do Districto Federal), e o logar de sua resi
dência. 

§ 3- Nas comarcas que se compuzerem de riiais de um município, haverá, em cada um del-
les, os livros de que trata este artigo, de modo que os lançamentos se façam pelos municípios de 
residência dos eleitores. 

§ 4- Nos dias 15 e ultimo de cada mez, ou nos subsequentes, quando aquelles cahirem em 
domingo ou forem feriados, o escrivão affixará, no logar do costume, um edital, que será publi
cado, uma vez, pela imprensa, onde fôr possível, contendo o nome, a idade, a profissão e a resi
dência dos cidadãos incluídos, dos excluídos, e dos não incluídos no alistamento, durante o pe
ríodo quinzenal precedente ao edital. 

§ 5- No alludido edital deverá o escrivão do alistamento declarar, especificadamente, 
quaes os ducumentos que serviram para provar os requisitos legaes do cidadão incluído no alis
tamento eleitoral sob pena disciplinar de 100$ a 300$ de multa, imposta ex-officio pelo juiz. 

§ 62 Pena igual soffrerá o escrivão, si retardar a publicação desse edital, por mais de 48 horas. 
§ 72 O escrivão que, depois de multado, deixar de fazer essa publicação, será destituído 

das funcções e processado como prevaricador. 
Art. 11 .0 eleitor de um município, nos Estados, ou de um districto municipal no Districto 

Federal, pôde transferir-se, mediante requerimento ao juiz de direito do novo logar, communi-
cando este juiz ao do antiga residência, a transferencia do eleitor, afim de ser eliminado do res
pectivo alistamento. A communicação será feita pelo Correio, em officio registrado, dentro do 
prazo de cinco dias, contados da data da transferencia. 

§ 12 Ao requerimneto de transferencia, cuja lettra e firma serão reconhecidas por tabellião 
do logar, devem acompanhar o titulo do eleitor e a prova da nova residência. 

§ 22 O juiz preparador, nos Estados, requererá o seu alistamento, ao juiz de direito, deven
do este ser alistado, ex-officio, independente das provas exigidas no presente regulamento. 

Art. 12. No Districto Federal, si o escrivão crear qualquer embaraço ao alistamento, o pre
judicado poderá representar ao respectivo juiz, que providenciará sobre a incluisão. Si o embara
ço fôr posto pela autoridade judiciaria, a representação deverá ser dirigida ajunta de recursos. 

Paragrapho único. Quando o escrivão se recusar a receber o requerimento, o alistando o 
apresentará pessoalmente, ao juiz, depois de testemunhar aquella recusa, com a declaração es-
cripta de duas testemunhas; e, no caso de recusa do juiz, enviará o requerimento pelo Correio, 
acompanhado da reclamação, ao presidente da junta de recursos, para que este ordene o seu an
damento, instaurando o respectivo processo, si os responsáveis não provarem, immediatamente, 
os motivos em que se fundamentaram e os eximam de culpa. 

Art. 13. A escripturação nos Uvros de alistamento será feita seguidamente, sem abreviatu
ras, resalvandò-se, no fim de cada assentamento, as emendas, entrelinhas ou quaesquer outras 
circumstancias que possam occasionar duvidas. 
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§ 1- Serão consideradas inexistentes e sem effeitos jurídicos quaesquer annotações ou 
averbações feitas sem preceder despacho ou decisão da autoridade competente, bem como 
quaesquer emendas ou alterações posteriores ao assentamento e não ressalvadas, ficando os es
crivães infractores sujeitos a responsabilidade criminal e á multa de 100$ a 1:000$, imposta pela 
mesma autoridade. 

§ 22 Quando, em virtude de decisão da autoridade cotrg)etente, se haja de restaurar ou sup-
prir um assentamento feito erradamente ou não existente, proceder-se-á a novo assentamento, 
escripto em seguida ao ultimo que houver no livro respectivo; em frente ou á margem do primi
tivo, serão lançadas notas remissiveis, com a necessária clareza, de modo que tomem conhecida 
a relação entre os dois assentamentos. 

Art 14. Toda vez que o juiz do alistamento, nos Estados, tiver de sahir da sede, em dili
gencia, acotiçanhado pelo respectivo escrivão, e fôr forçado a passar fora delia o dia destinado 
á audiência de alistamento eleitoral, esta realizar-se-á onde o juiz estiver, levando o escrivão o 
livro de inscripção, e publicando, na sede, com a devida antecedência, um edital relativo a esse 
facto (decreto legislativo n̂  4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 92). 

CAPITULO ffl 

Dos Recursos 

Art 15. Nas capitães dos Estados, no Districto Federal, e na sede do Juizo Federal do Ter
ritório do Acre, haverá uma junta de recursos, con^sta do juiz federal, como presidente, do seu 
substituito e do procurador geral do Estado. 

§ l~ No Districto Federal, servirão o juiz federal da 1- vara e o procurador geral do mesmo 
districto. 

§ 22 No Território do Acre, servirá o procurador geral junto ao Tribunal de Appellação. 
§ 32 Estas autoridades serão substituídas, nos seus impedimentos e faltas, de accôrdo com 

as leis da respectiva organização judiciaria. 
§ 42 Funccionará como escrivão da junta de recursos o escrivão do juízo federal, servindo 

o do 12 officio, quando houver mais de um. 
Art. 16. Para a junta de que trata o artigo anterior, haverá recurso, interposto das decisões 

dos juizes de direito: 
a) pelo próprio interessado, ou seu procurador, nos casos de não inclusão, de exclusão e 

de não transferencia; 
b) pelo rq)resentante do ministério publico federal, estadual, ou local no Districto Federal 

ou no Território do Acre, ou por qualquer cidadão, nós casos de inclusão e de não exclusão. 
Art 17. O recurso, que será interposto, a todo tempo e em qualquer dia útil do anno, pe

rante as respectivas autoridades judiciarias, só terá effeito suspensivo no caso de exclusão. 
ArL 18. Em caso de recurso de não inclusão, deante de novos documentos, offerecidos 

pelo recorrente, poderá o juiz reformar a decisão recorrida, deixando o escrivão, neste caso, de 
fazer, à junta de recursos, remessa dos autos, para cumprir o despacho e proceder à respectiva 
inclusão no alistamento. 

Art. 19. O recurso de exclusão, sob os fundamentos do § I2 e das letras a e c do § 22 do 
art. 72 deste regulamento, não pôde ser repetido dq>ois de passados seis mezes da incusão (lei n2 
3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 12, § 32.) 

Art. 20. Cada recurso só poderá referir-se a um individuo. 
Art 21. O juiz despachará o requerimento de recurso, logo que lhe seja ^resentado, man

dando tomal-o por termo e autuar as razões e os documentos com que fôr instruído. 
§ 12 O escrivão, salvo o caso do art 18, fará, no prazo de 48 horas, as diligencias ordena-
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das, e, sem mais fomialidades, dentro de três dias, na hypothese da letra a do arL 16, enviará os 
autos, pelo Correio, mediante registro, ao presidente da junta de recursos. 

§ 2- Na hypothese da letra b do art. 16, o escrivão lavrará e affixará edital, dentro do prazo 
de 48 horas, intimando ao eleitor o recurso contra elle interposto, e convidando-o a contestar 
esse recurso, no prazo de 10 dias. No caso de poder o escrivão intimar, pessoalmente o recorri
do, será dispensado o editai, e o prazo de 10 dias correrá da data da intimação, devendo o inti
mado lançar o seu - Sciente - na certidão de intimação. 

§ 3- Dentro desse prazo, o eleitor recorrido poderá, independentemente de despacho, jun
tar, em cartório, aos respectivos autos, as suas razões e os documentos contra a procedência do 
recurso. 

§ 4^ As partes dará o escrivão recibo, datado e assignado, não só das petições e allegações, 
como também dos documentos apresentados contra a procedência do recurso. 

§ 5- Terminado o prazo de que trata o § 2-, e dentro de três dias, serão os autos remettidos 
nos termos do § 1-. 

§ 6̂  No caso de que o juiz não cumpra o disposto neste artigo, quanto ao prazo para a re
messa do recurso, a parte poderá apresental-o directamente à respectiva junta (lei n̂  3.454, de 6 
de janeiro de 1918, art. 35). 

ArL 22. Recebendo os autor, o presidente da junta os relatará, oralmente na primeira ses
são, e, si os outros juizes estiverem habilitados a julgar, será logo o recurso decidido, salvo a 
preliminar de qualquer diligencia considerada necessária. 

§ 1- Si um dos juizes quizer fazer a revisão dos autos, ou si ambos assim entenderem con
veniente, serão os autos conclusos, a cada um, pelo prazo de 24 horas, findas as quaes o recurso 
será julgado na primeira sessão. 

§ 2- A decisão será sempre fundamentada. 
§ 3- Das sessões da junta o escrivão lavrará acta, em livro próprio (mod. n- 4), a qual será 

assignada pelos respectivos membros, mencionando-se nella todas as occorrencias, e, em resu
mo, as decisões proferidas. 

§ 4̂  A junta reunir-se-á, no primeiro dia útil de cada mez, e fiinccionará oito dias, salvo 
quando o accumulo de recursos exigir sessões extraordinárias, que serão convocadas pelo res
pectivo presidente. 

ArL 23. Lançada a decisão, que será assignada por todos os membros da junta, mandará o 
presidente que os autos sejam devolvidos ao escrivão do juizo a quo, pelo Correio e sob regis
tro. Essa devolução será feita, pelo escrivão, no prazo de três dias. 

ArL 24. O escrivão do juizo a quo fará, immediatamente, conclusos os autos, para que o 
juiz mande cuirçrir a decisão, por despacho, que será proferido dentro de 24 horas. 

§ 12 Si a decisão fôr de exclusão (art. 16, § 1-, da lei n- 3.139, de 2 de agosto de 1916), ao 
lado do termo de alistamento e da lista dos eleitores, a que se refere o arL 10 deste regulamento, 
fará o escrivão a annotação necessária, mencionando a data da decisão. 

§ 22 Si a decisão fôr de inclusão, originaria ou por motivo de transferencia (lei n̂  3.139, de 
2 de agosto de 1916, art. 16, § 2 )̂, procederá o escrivão conforme o prescripto no dito art. 10. 

§ 32 Em ambas as hypotheses dos paragr^hos antecedentes, as decisões constarão do edi
tal de que trata o § 4̂  do mesmo art. 10. 

ArL 25. Quando a decisão da junta de recursos sobre inclusão ou exclusão de eleitores não 
fôr unanime, poderá o membro vencido recorrCT para o Supremo Tribunal FedCTal (decreto le
gislativo Ti- 4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 13). 

ArL 26. Ficam suspensaos, durante os 30 dias anteriores a qualquer eleição, os effeitos do 
recurso para exclusão do alistamento, cujos autos tenham sido, nesse prazo, devolvidos ao juiz 
para a devida execução, salvo si os eleitores excluídos tiverem sua inclusão deferida na quinze-
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na anterior aos 60 dias que precederem á eleição (decreto legislativo n- 4.226, de 30 de dezem
bro de 1920, art. 28). 

Art. 27. Os recursos de não inclusão preferem aos de exclusão, e assim devem ser julga
dos (decreto legislativo numero 4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 29). 

Art. 28. O julgamento dos recursos para exclusão será feito pela ordem chronologica de 
sua apresentação á junta (decreto legislativo n-4.226, art. 30). 

Art. 29. Contra os eleitores actualmente alistados só serão admitidos recursos interpostos 
dentro de um anno, contado de 30 de dezembro de 1920, data do decreto legislativo n̂  4.226 
(decreto legislativo n- 4.226, art. 1-, paragrapho único). 

CAPITULO IV 

Das Exclusões 

Art. 30. O cidadão, uma vez alistado eleitor de conformidade com o presente regulamento, 
por decisão do competente juiz de direito, só poderá ser excluido do alistamento respectivo sob 
o fundamento de insufficiencia de prova dos requisitos exigidos pelo art. 7- e seus paragraphos, 
mediante o recurso interposto para a respectiva junta, no prazo de trinta dias, contados da publi
cação da decisão, feita nos termos do § 4^ do art. 10 e observância das formalidades prescriptas 
nos §§ 22 a 5^ do art. 21 (decreto legislativo n̂  4.226, art. l^). 

Art. 31. Salvo o disposto no artigo anterior, a exclusão do alistamento, pelo respectivo 
juiz de direito, só poderá effectuar-se (decreto legislativo n- 4.226, art 1̂ ): 

1-) mediante requerimento do próprio eleitor, em caso de mudança de residência; 
2°) mediante requerimento do representante do ministério publico ou de qualquer cidadão; 
a) à vista de certidão de óbito, extraida do livro de registro civil, ou prova que a supra, nos 

termos das leis vigentes; * 
b) á vista de certidão de sentença ou de documento authentico que prove a perda ou sus

pensão dos direitos políticos, nos casos previstos no art. 71 da Constituição e no decreto legisla
tivo n2 569, de 7 de junho de 1899 (lei n̂  3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 17, ns. 1̂  e 22). 

Art 32. Realizada a exclusão, serão feitas as necessárias declarações nos livros de alista
mento e no respectivo edital, a que se refere o § 4^ do art. 10. 

Art. 33. O processo da exclusão e os prazos do respectivo andamento são os constantes 
dos arts. 82,92 e 10 deste regulamento. 

CAPITULO V 

Dos Títulos Eleítoraes 

Art. 34. Salvo o disposto no § 22 do art. 32 deste regulamento, ao eleitor, uma vez alistado, 
será entregue, immediatamente, ou logo que o reclame, um titulo declaratório do seu direito de 
voto, conforme os modelos annexos (A e B). 

Paragr^ho único. No caso previsto em o citado § 22 do art. 32, a entrega do titulo far-se-á 
desde o dia seguinte ao da eleição, e logo que o eleitor o reclame. 

Art. 35. O titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará e fará assignar, na sua pre
sença, pelo eleitor, que, também assignará o recibo constante do livro de talões de onde fôr ex
traído o titulo. 

§ 12 No mesmo acto, o eleitor assignará o nome, com a declaração do numero de ordem 
do seu alistamento, o livro próprio (mod. n2 5), referente ao município de sua residência, no Es
tado, ou do respectivo districto municipal, no Districto Federal. 

§ 22 Recebendo o titulo, o eleitor o ^resentará ao juiz de direito, que o assignará immedi
atamente. f 
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§ 3 - 0 livro de recibos dos titulos de eleitor será remettido, terminado o anno, á Secretaria 
da Justiça e Negócios Interiores, com destino ao respectivo archivo. 

Art 36. Excepto no Districto Federal e nas capitães dos Estados, o eleitor poderá, consti
tuir legitimo procurador, com instrumento de mandato nos termos da legislação civil, para o fim 
especial de assignar o recibo e lhe ser entregue o respectivo titulo, ficando a procuração junta 
aos autos do processo, depois de visada pelo juiz do alistamento (decreto legislativo n̂  4.215, de 
20 de dezembro de 1920, art. 11). 

Art. 37. Na falta de livros de talões de titulos, expedir-se-ão titulos provisórios, com a de
claração expressa dessa qualidade, os quaes só poderão servir em uma eleição, ficando retidos 
pelas respectivas mesas eleitoraes. < . 

§ 1- Do título devem constar o seu número de ordem, o número de ordem no alistamento, 
o nome, a idade, a filiação (quando declarada), o estado civil, a naturalidade, a profissão, o mu
nicípio de residência do eleitor, nos Estados, ou o districto municipal e a circumscripção, quan
do se tratar do Districto Federal. 

§ 2- Os talões correspondentes aos titulos terão a mesma numeração daquelles, serão ru
bricados pelo juiz, conterão o nome e o número de ordem do eleitor, e serão por este ãssignados. 

ArL 38. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrega do título ou o juiz recusar ou de
morar a sua assignatura, haverá recurso para a respectiva junta, que, ouvindo-os, no prazo que 
fôr marcado, decidirá da reclamação, e, verificada a sua procedência, decretará a responsabilida
de, imporá a multa de 100$ a 1:000$, e ordenará a immediata entrega do título ou a sua assigna
tura. 

Art. 39. A entrega dos titulos e a sua assignatura far-se-ão, em todos os dias úteis, das 12 
ás 16 horas. 

Paragrapho Único. As carteiras de identificação que os eleitores juntarem para instrucção 
dos seus requerimentos de alistamento, deverão ser restituídas, por occasião do recebimento do 
título eleitoral (decreto legislativo n̂  3.542, de 25 de setembro de 1918, art. 2^). 

Art. 40. No caso de perda ou extravio do título, expedir-se-á outro, com a declaração de 
ser nova via, fazendo-se a necessária averbação nos respectivos talões, quer do antigo, quer do 
novo titulo. 

CAPITULO VI 

Disposições Geraes 

Art. 41. No Território do Acre e nos diversos Estados, as Delegacias fiscaes; no do Rio de 
Janeiro, a CoUectoria de Rendas Federaes em Nictheroy; e, no Districto Federal, a Directoria da 
Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negócios Interiores, fornecerão os livros para o alista
mento e os talões de titulos de eleitores, sempre que forem requisitados, de accôrdo com os res
pectivos modelos, annexos a este regulamento. 

§ 1- Aos respectivos juizes compete requisitar, com a devida antecedência, não só os li
vros e talões de titulos, como também os objectos de expediente necessários ao alistamento. 

§ 2- Os livros e mais objectos de que trata o § 1- serão fornecidos pelas repartições men
cionadas neste artigo, cabendo á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negócios 
Interiores o exame e o processo de todas as contas relativas a eleições e ao alistamento. 

§ 3- Quando nos Estados não fôr possível effectuar os alludidos fornecimentos, a Directo
ria de Contabilidade procederá, a tal respeito, como no Districto Federal, fornecendo-os. 

§ 42 Os livros e talões deverão ter, sempre, na primeira e na última folhas o carimbo da re
partição que os fornecer. 

Art. 42. Os escrivães encarregados do alistamento eleitoral guardarão, sob sua responsabi-
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lidade, os livros respectivos, os processos de habilitação e de recursos, e os documentos relati
vos a assentamentos, notas e averbações, os quaes serão convenientemente emmaçados e rotula
dos com os números de ordem correspondentes aos assentamentos. 

Paragrapho Único. Para a guarda dos documentos a que se refere este artigo, serão forne
cidos os necessários moveis, pelas repartições mencionadas no art. 41, ficando os respectivos 
escrivães responsáveis pelo extravio de taes documentos. 

Art 43. Os escrivães do alistamento nada perceberão por titulo que entregarem ao eleitor, 
nem mesmo no caso de nova via (decreto legislativo n̂  3.542, de 25 de setembro de 1918, art. 

Paragrapho único. Nos Estados, terão gratificação, annual, de 300$ os escrivães do archi-
vo eleitoral, que sãó os mesmos do alistamento, em cada comarca, paga pela verba destinada ao 
serviço eleitoral, e a de 150$ os escrivães nos termos. Para tal effeito, os juizes remetterão, no 
fim de cada anno, á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores a respectiva folha (decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 10, § 
22). 

Art. 44. O serviço de alistamento prefere a qualquer outro. 
Paragr^ho Único. Estão isentos de custas e impostos os processos, as carteiras de identi

ficação, as certidões e mais papeis destinados ao alistamento, assim como será gratuito o serviço 
postal a elle referente. 

Art. 45. Não dependem de petição, nem de despacho, as certidões de assentamentos, notas 
e averbações sobre o alistamento. 

Art. 46. Os escrivães do alistamento deverão, sob pena de responsabilidade, transaever, 
nas certidões dos assentamentos, as notas e averbações que a estes sejam referentes, ainda que 
não solicitadas. 

CAPITULO vn 

Disposições Penaes 

ArL 47. Os que recusarem, retardarem ou embaraçarem o fornecimento de certidões e do
cumentos destinados ao alistamento dos eleitores ficarão sujeitos á multa de 100$0(X) a 
1:000$000, além das penas de responsabilidade em que incorrerem (arL 30 da lei n̂  3.139, de 2 
de agosto de 1916). 

Art 48. Quando o juiz do alistamento ou ajunta de recursos encontrar, no decurso do pro
cesso de um alistando, ou no de recurso, qualquer prova de falsidade de declarações, ou da falsi
ficação de documentos, imporá, ex-officio, ao seu autor ou signatário, a pena disciplinar de pri
são até 30 dias, sem prejuízo da acção criminal, que deverá ser intentada no prazo legal. 

Paragrapho Único. Dessa pena disciplinar caberá recurso suspensivo para a instancia su
perior, interposto, dentro de 10 dias, perante a autoridade que a decretar, sendo julgado no prazo 
de 45 dias, improrogaveis, sob pena de responsabilidade, ficando extincto o effeito penal do 
despacho. 

Art 49. Quando o tabellião, em assumpto de alistamento, recusar o reconhecimento de le
tra e firma do alistando ou eleitor que escrever em sua presença e deixar a firma registrada em 
cartono, será passível da pena disciplinar de multa até 500$, salvo si ficar, evidentemente, pro
vado não ser o alistando ou eleitor a própria pessoa cujo nome pretendeu usar, porque, neste 
caso, ao alistando ou eleitor será imposta pena igual, sem prejuízo do processo criminal. 

Art. 50. Quando o tabellião fizer o reconhecimento de letra ou firma de outra pessoa como 
sendo do alistando ou do signatário de qualquer documento para alistamento eleitoral, ser-lhe-á 
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inq)osta a pena disciplinar de multa até 500$, e instaurado, ex-qfficio, processo de responsabili
dade, por prevaricação, incorrendo em egual crime o juiz que deixar de promover esse processo. 

Art 51. A inftacção de qualquer das disposições do artigo 21 e sais paragr^hos acarretará, 
para o juiz ou escrivão, a pena disciplinar de multa de 100$ a 300$, imposta pela junta de recursos, 
mediante reclamação, devidamente insttuida, apresoitada por qualquer fiscal ou interessado. 

Art. 52. O escrivão do alistamento deverá ser destituído pela autoridade que o designou 
depois de punido duas vezes, por infracções da lei, coimnetidas no exercício do seu cargo. 

Art. 53. A fraude de qualquer natureza no processo de alistamento do eleitor, já pela de
claração de residência em logar diverso da verdadeira residência do alistando, já pela exhibição 
de quaesquer documentos falsos, falsificados ou adulterados, no todo ou em parte, já com o re
conhecimento de firmas ou letras falsas ou falsificadas, além de determinar, a todo tempo, a an-
nullação do alistamento, mediante recurso regular, sujeitará o alistando á pena de dois mezes a 
um anno de prisão cellular, acarretará ao tabellião a multa de 500$ a 2:000$, de cada firma frau-' 
dulentamente reconhecida, e o dobro destas penas, na reincidência 

§ 1- Os que concorrerem com seu auxilio, já fornecendo ao alistando os alludidos docu
mentos, já collaborando directamente, de qualquer forma, na fraude, serão punidos como auto
res, com as; mesmas penas estabelecidas para o alistando. 

§ 2̂  As penas de multa, quando não cumpridas, serão convertidas em prisão simples, na 
proporção de 10$ por dia. 

ArL 54. Deixar o juiz de mandar incluir no alistamento o alistando que provou, evidente
mente, estar no caso de ser eleitor; protelar o alistamento ou a entrega do titulo de eleitor; não 
designar, no tempo próprio, os dias da semana destinados ás audiências, ou deixar de presidil-as, 
sem justa causa: Pena - perda do emprego, com inhabilitação para qualquer outro, durante cinco 
annos. 

ArL 55. Deixar o juiz de excluir do alistamento o eleitor que se alistou em outro municí
pio, dentro dos 15 dias que se seguirem á communicação official deste facto: Pena - suspensão 
do emprego, de seis mezes a um anno. 

Art. 56. Recusar-se o tabellião a reconhecer as assignaturas dos documentos que instruírem as 
petições, quando estivo^m regularmente authenticados; reconheça" como de determinada pessoa le
tra e firma de outrem; extraviar, como escrivão do alistamento, os papeis ou documentos do alista
mento, do recorrido ou do recorrente, juntos em autos ou para esse effeito entregues em cartório: 
Pena - dois a sds mezes de prisão, e suspensão de fiincções, de seis mezes a um anno. 

Art. 57. Alistar-se o eleitor em mais de um município: Pena - seis mezes a um anno de 
prisão. 

Art. 58. As penas discipUnares são impostas de plano e administrativamente, cabendo re
curso para a autoridade superior. 

Art. 59. As multas impostas e passadas em julgado serão cobradas pela repartição arreca
dadora competente, á qual deverão ser enviados, em certidão, pela autoridade que as decretou, 
os termos respectivos. 

Art. 60. Os crimes definidos neste regulamento os de igual natureza do Código Penal se
rão inafiançaveis e de acção publica, cabendo, nos Estados ao procurador seccional ou a qual
quer cidadão a denuncia, perante o juiz da secção, o qual poderá ordenar ao seu substituto, na 
sede, e aos supplentes, nos diversos municípios, as diligencias do summario, ficando-lhe reser
vados, como attríbuição própria, a pronuncia e os demais actos do julgamento. 

Paragríçho único. No Districto Federal, a denuncia caberá ao procurador criminal, perante 
o juiz federal da 1- vara. 

Art 61. Sempre que deixar de ser incluído na lista dos eleitores, ou desta fôr excluído, o 
candidato, por se ter verificado qualquer das infracções mencionadas neste regulamento, o juiz 
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de direito ou presidente da junta de recursos remetterá os papeis e documentos ao procurador 
seccional, nos Estados, e ao criminal, no Districto Federal, para que promovam o respectivo 
processo, incorrendo nas mesmas penas, por denuncia de qualquer cidadão, o juiz, o presidente 
da junta e o procurador seccional que, no prazo de 30 dias deixar de cumprir esse dever. 

ArL 62. A acção contra qualquer desses crimes prescreverá em oito annos (decreto n̂  
4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 27). 

ArL 63. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1921. -Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

MODELO n2 1 

Estado d 
Município d 

Livro, a que se refere o decreto n̂  14.658, de 29 de janeiro de 1921, para as declarações so
bre entrega dos requerimentos de alistamento. 

Assinatura do 
Alistando 

Idade Nattiralidade Filiação Estado 
civil 

Pro fissão Residência Dia e hora da 

entrega do 
requerimento 

Observações 
| ! Todas as declarações devem ser feitas pelo punho do próprio alistando. 
2- Este livro, que deve ter 200 folhas e termos de abeitma e enoenamento. assignados pelo juiz competente, o qual rubricará as res
pectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas. 
No Districto Federal serão feitas as modificações necessárias, meocionándo-se o districto eleitoral, e ciicunscripção e districto muni
cipal. 

CAPITULO v n 

Disposições Penaes 

art. 47. Os que se recusarem, retardarem ou embaraçarem o fornecimento de certidões e 
documentos destinados ao alistamento dos eleitores ficarão sujeitos á multa de 100$000 a 
1:00$000, além das penas de responsabilidade em que incorrerem (art. 30 da lei n- 3.139, de 2 
de agosto de 1916). 

Art. 48. Quando o juiz do alistamento ou a junta de recursos encontrar, no decurso do pro
cesso de um alistando, ou no de recurso, qualquer prova de falsidade de declarações, ou da falsi
ficação de documentos imporá, ex-officio, ao seu autor ou signatário, a pena disciplinar de pri
são até 30 dias, sem prejuízo da acção criminal, que deverá ser intentada no prazo legal. 

Paragrapho único. Dessa pena disciplinar caberá recurso suspensivo para a instancia superior, 
interposto, dentro de 10 dias, perante a autoridade que a decretar, sendo julgado no prazo de 45 dias, 
inçroiTogaveis, sob pena de responsabilidade, ficando extinto o effeito penal do despacho. 

Art. 49. Quando o tabellião, em assumpto de alistamento, recusar o reconhecimento de le
tra e firma do alistando ou eleitor que escrever em sua presença e deixar a firma registrada em 
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cartório, será passível de pena disciplinar de multa de até 500$, salvo si ficar, evidentemente, 
provado não ser o alistando ou eleitor a própria pessoa cujo nome pretendeu usar, porque, neste 
caso, ao alistando ou eleitor será imposta pena igual, sem prejuízo do processo criminal. 

Art. 50. Quando o tabellião fizer o reconhecimento de letra ou firma de outra pessoa como 
sendo do alistando ou do signatário de qualquer documento para alistamento eleitoral, ser-lhe-á 
imposta a pena disciplinar de multa até 500$, e instaurado, ex-officio, processo de responsabili
dade por prevariação, incorrendo em egual crime o juiz que deixar de promover esse processo. 

Art. 51. A infiacção de qualquer das disposições do artigo 21 e seus paragr^hos acarretará, 
para o juiz ou escrivão, a pena disciplinar de multa de 100$ a 300$, imposta pela junta de recursos, 
mediante reclamação, devidamente instruída, apresentada por qualquer fiscal ou interessado. 

, Art. 52. O escrivão do alistamento deverá ser destituído pela autoridade que o designou, 
depois de punido duas vezes, por infracções da lei, commettidas no exercido do seu cargo. 

Art. 53. A fraude de qualquer natureza no processo de alistamento do eleitor, já pela de
claração de residência em logar diverso da verdadeira residência do alistando, já pela exhibição 
de quaisquer documentos falsos, falsificados, ou adulterados, no todo ou em parte, já com o re
conhecimento de firmas ou letras falsas ou falsificadas, além de determinar, a todo tempo, a an-
nuUação do alistamento, mediante recurso regular, sujeitará o alistando á pena de dois mezes a 
um ano de prisão cellular, acarretará ao tabellião a multa de 500$ a 2:000$, de cada firma frau
dulentamente reconhecida, e dobro destas penas, na reincidência. 

§ 1- Os que concorrerem com seu auxilio, já fornecendo ao alistando os alludidos docu
mentos, já collaborando directamente, de qualquer forma, na fraude, serão punidos como auto
res, com as mesmas penas estabelecidas para o alistando. 

MODELO N.2 

Estado d 
Município d.. 

Livro para os termos de inclusão no alistamento, a que se refere o decreto n. 14.658, de 
29dejaneírodel921. 

Termo n 
Data da decisão: 
Nome: 

observações 
r Cada termo, que só poderá referír-se a um cidadão, deverá ser numerado e feito em ordem chrouologica das decisões. 
2* No termo o escrivão deverá declarar a data da decisão eo nome do alistando, com as especificações constantes do teqierimento. 
3° Este livro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura e encerramento, assígnados pelo juiz corrçetente, o qual rubricará as res-
pecitivas folhas^ servirá etrxpianto estas não se acharem esgotadas. 
No Distrito Federal serão fdtas as modificações necessárias, mendonando-se o dislricto eleitoral, a circumscripção e o distrícto mu
nicipal. 
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, MODELO 3 

Estado d 
Município d 

Livro, a que se refere o decreto n° 14.658, de 29 de janeiro do 1921 para o lançamento 
dos nomes dos alistandos 

Nomes Resindenicas 

Observações 
1° o escrivão lançará, neste livro, o nome do alistando e o logar da residência. 
2° Nas comarcas que se conpuzerem de mais de um municí[H0, haverá, para cada uma, os livros necessários, de modo que os lança
mentos se façam pelos municipios de residência dos eleitores. No Districto Foteral, haveiá tantos livros , quantos forem os districtos 
municipaes. 
3° Este livro, que deverá ter 200 folhas e tennos de abertura e enceiramento, assignados pelo juiz competente, o qual rubricará as res
pectivas folhas, servirá emquanto estas não se achatem esgotadas. 
No Districto Federal seião feitas as modificações necessárias, mencionando-se o districto eleitoral, a ciicumscripçSo eo districto mu
nicipal. 

MODELO 4 

Estado d 
Município d.. 

Livre, a que se refere o decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, para as actaz das 
sessões da junta de recursos 

Observações 
Este livro, que deverá ter 200 folhas e teimos de abertura e escenamento, assignados pelo presidente da junta, o qual nibricaiá as res
pectivas folhas, serviíá emquanto estas não se achatem esgotadas. 
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MODáON.5 

Estado d 
Municpiod.. 

Livro de recibos dos títulos de eleitor, a que se refo-e, o decreto n. 14.658, de 29 de ja
neiro de 1921. 

Observações 
I* Neste livro o eleitor assignaii o seu nome, com a declaraçio do numero de ordem do seu alistamento. 
2° No fim de cada anno, este livro, que teií 100 folhas, com iodice alphabetíco, e lubiicadas pelo juiz competente, será lemelido á Di-
recloiia do Interior da Secretaiia de Estado da Justiça e Negocias Interiores, com destino ao icspeclivo archivo. 
No Districto Federal seiSo feitas as modificações necessárias, mencionando-se o districto eleitoral, a drcunscripçio e o districto, mu-
nidpat. 
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0 0 

Modelo do titulo de eleitor nos Estados, a que se refere o art . 25 do decreto n. 14.668, 
de 29 de janeiro de 1981 

I 

RBPllica tos Estalos Uuiilos do Brasil 
X I T U t . O l > K K I . K I T O I t 

Dacratos a. 4.«Sd, d»30 da dazsrabro 
d» W», « n. H.flOS, de 89 de ja
neiro de t9ít. 

Kst*<lò d 
Manieipio d 

Nome do skitoi' 

Numoro 

í 
/A 

RBPOBUCA DOS ESTADOS ONIDOS DO BRiSIL 
Ti tu lo d e e l e i t o r 

Decretos a. 1.229^ d» 30 da dezembro de Numero 
19i0, » n. 14.63$, *e 30 de JMieiro de t98l 

QnMatlvM 

Idada 

CBtado civil 
ProttaSl» 

Kainero da ordem f^ 
no alistamento 

Estado d 
Mnnicifiod 

Nome do alailer 

Qaaltn«ativw 

Recebi otitnlo •xtrfthido 
<ieata talia 

O.Êk1for, 

Katregaei o titulo, qas foi 
anignade na minba preseora. 

O esaimo, 

M Idade 
•Q/ Filiação 
M Estada civil 
í í ppoflssa» • 

Naiaeco da ordem 
no aliatameat» 

0BSBRVA.ÇÕE;S — o.» livros da talões deverão conter 50 lilnios ^ 
Qâ<la am, e iraaer, n;>a primeira a nltima folhas, o carimbo da te-^Á 
psMtfSo 'lua as fornecer. \< 

Assignatura do aUitor 

Asatgaatura do escrivão AoBigaatora dojiiíz 



Modelo do titulo de eleitor no Dístricto Federal, a que se refere o art . 35 do decreto 
n. 14.658, do 29 de janeiro de 1921 

Repatilica ios Estados Unidos do Brasil § 

* 
f 
9 

T I T U L O l»K Rr.RITOIC 

Deecatos a. 4.3^, de 33 dad«2«mbra 
d« 1020.en. K.663, d« «9 ds ja-
nairo da tíH. 

Numaro 

RBPaBLíCA DOS ESTAD(B ONÍDOS DO BRASIL 
Dirtficta Padarai 

-Clroomaeripi^a 
Diairlcto D>anicip*I da 

Noma do elaitor 

Tittxlo d e e l e i t o r 
Decreto» a. 4 . ^ 3 , de 30 de daxambro 

de 1980, e n. 14.6133, d« 29 de ja> 
aatro-da 19it. 

Obiricto Fedw»! 

NrnnMTo 

Idade • : 
FUl*çío 
EsUdodTlI 
Proflssão ' 

R«e«bl o Ctufo eitreMd4 

Numara da ordem 
a» kllitamento 

— CircazaaertptSe 
Díatricto ^sáDieipaJ i»-

Nome áo aleitar 

.A.Í 

> talSa 
lotreguei o titolo, qua foi 

aMíernado n» mlnlM prasoaça. 

O merivM, 

QaalMcirtiTM 
Idade —.... 
FiIhi«iio :-
Eet&de «ÍTII 

Proflsaãa 

Nanara d« arrfeae 
>o alíMamaat» 

i - ^ -

ÁsaigBatura do ataitor 

OBSKRrACÕBS-^Om livra* da taiS» deveria contar M Utuln» 
ead» «n», e tnaar, B M fcfmatra • «I^m» folha», o CBrtub» da Í » 1 
ptHTttcio ^o* os <beaeear« -^ « • rT>- Xsaignatnni do aaonvSã «Ura do }ail: 

oo 



EMENDAS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1926 

Nós, Presidentes e Secretários do Senado e da Câmara dos Deputados, de 
acordo com o § 3̂  do art. 90 da Constituição Federal e para o fim nde prescri
to, mandamos publicar as seguintes emendas à mesma Constituição, aprovadas 
nas duas Câmaras do Congresso Nacional: 

"Substitua-se o art 6̂  da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 6̂  O Governo Federal não poderá intCTvir em negócios peculiares aos estados, salvo: 
I) para repelir invasão estrangeira, ou de um estado em outro; 
n) para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes princípios constitucionais: 
a) a forma republicana,-
b) o regime representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a independência e harmonia dos Poderes; 
e) a ten^rarariedade das íiinções eletivas e a responsabilidade dos funcionários; 
f) a autonomia dos municípios; 
g) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição; 
h) um regime eleitoral que permita a representação das minorias; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irredutíbilidade dos seus venci

mentos; 
j) os direitos políticos e individuais assegurados pela Constituição; 
k) a não-reeleição dos Presidentes e Governadores; 
/) a possibilidade de reforma constitucional e a competência do Poda' legislativo para de

cretá-la; 
m) para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes públicos estaduais, por solicita

ção de seus legítimos representantes, e para, independente de solicitação, respeitada a existência 
dos mesmos, pôr tomo à guerra civil; 

rV) para assegurar a execução das leis e sentenças federais e reorganizar as finanças do es
tado, cuja inc^acidade para a vida autónoma se demonstrar pela cessação de pagamentos de sua 
dívida fundada, por mais de dois anos. 

§ 1- Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a intervenção nos estados para as
segurar o respeito aos princípios constitucionais da União (n̂  H); para decidir da legitimidade de po
deres em caso de duplicata (n̂  m), e para reorganizar as finanças do estado insolvente (n̂  IV ). 

§ 2- Covapete, privativamente, ao Presidente da Rq)ública intervir nos estados, quando o 
Congresso decretar a intervenção (§ l^); quando o Supremo Tríbunal a requisitar (§ 3^; quando 
qualquer dos poda'es públicos estaduais a solicitar (n̂  Dl); e, independentemente de provoca
ção, nos demais casos compreendidos neste artigo. 
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§ 3̂  Compete, privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar do Poder Executi
vo a intervenção nos estados, a fim de assegurar a execução das sentenças federais (n- FV)." 

"Substitua-se o § 1̂  do art. 37 pelo seguinte: 
§ l- Quando o Presidente da República julgar, um projeto de lei, no todo ou em parte, in

constitucional ou contrário aos interesses nacionais, o vetará, total ou parcialmente, dentro de 
dez dias úteis, a contar daquele em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os motivos do 
veto, o projeto, ou a parte vetada, à Câmara onde ele se houver iniciado." 

"Substitua-se o art. 72 da Constituição pelo seguinte: 
Art. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabili

dade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

§ 22. Dar-se-à o habeas-corpus sempre que alguém softer ou se achar em iminente perigo de 
sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua Ubadade de locomoção. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1926. - Estácio de Albuquerque Coimbra, Presidente do 
Senado - Manoel Joaquim de Mendonça Martins, 1- Secretário do Senado. 
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DECRETO N2 5 J71, DE 4 DE OUTUBRO DE 1927 

Dispõe sobre a Presidência das mesas eleitoraes e dá outras providencias, 
concernentes á constituição do Conselho Municipal do Distrícto Federal. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- Além das autoridades e funccionarios a que se referem os arts. 9 ,̂ § 4 ,̂ da lei n̂  

3.208, de 27 de dezembro de 1916, e 3̂  do decreto legislativo n̂  4.215, de 20 de dezembro de 
1920, concorrerão para a presidência das mesas eleitoraes os directores e chefes de serviços fe-
deraes e municipaes e os professores de institutos officiaes de ensino superior e secundário da 
União, ou do Distrícto Federal, distribuídos pelo juiz federal da 2- Vara, no inicio de cada legis
latura, e á proporção que se formarem novas mesas no seu interregno. 

Art. 22 Nas eleições para a constituição do Conselho Municipal do Districto Federal, o elei
tor poderá votar em oito nomes differentes, ou accumular todos os seus votos ou parte delles, 
em um só candidato, escrevendo o nome do mesmo tantas vezes quantos votos lhe quizer dar. 

§ 1- No caso do eleitor escrever um só nome, só um voto será contado ao nome escripto. 
§ 2- Si a cédula contiver maior numero de votos do que os de que pôde dispor o eleitor, 

serão somente apurados, na ordem da collocação, os votos em numero legal e desprezados os 
excedentes. 

Art. 3- Decorrendo vagas, o preenchimento delias se fará nas condições prescriptas no art. 
2- e da forma seguinte: 

Até duas vagas, inclusive, o voto será uninominal; 
Até quatro vagas, inclusive, cada eleitor disporá de dous votos; 
Até cinco vagas, inclusive, cada eleitor disporá de três votos; 
Até sete vagas, inclusive, cada eleitor disporá de quatro votos; 
Até oito vagas, inclusive, cada eleitor disporá de cinco votos; 
Até 10 vagas, inclusive, cada eleitor disporá de seis votos; 
Até 11 vagas, inclusive, cada eleitor disporá de sete votos. 
Art. 4r Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1927, 106^ da Independência e 39- da Republica. -

WASHINGTON LUÍS P. DE SOUSA - Augusto de Vianna do Castello. 
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DECRETO N219.398, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1930 

Institui o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil e dá outras 
providências. 

O Ghefe do Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil decreta; 
ArL 1- O Governo Provisório exercerá discricionariamente em toda sua plenitude as fun

ções e atribuições, não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, 
eleita a Assembleia Constituinte, estabeleça reorganização constitucional do País. 

Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de iiincionários ou de quaisquo* cargos 
públicos, quer sejam efetivos, interinos ou em comissões, competem exclusivamente ao Chefe 
do Governo Provisório. 

Art. V- É confirmada para todos os efeitos, a dissolução do Congresso Nacional, das atuais 
Assembleias Legislativas dos Estados (quaisquer que sejam as suas denominações). Câmaras ou 
Assembleias Municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos 
Estados, nos Minicípios, no Distrito Federal ou Território do Acre e dissolvidos os que ainda 
não tenham sido de fato. 

Art 3- O Poder Judiciário, Federal, dos Estados, do Território do Acre e do Distrito Fede
ral, continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, com as modificações que vie
rem a ser adotadas de acordo com a presente Lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem 
desde j l 

Art. 42 Continuam em vigor as Constituições federais e estaduais, as demais leis e decre
tos federais, assim como as posturas e deliberações e outros atos municipais, todos, porém, in
clusive as próprias Constituições, sujeitos às modificações e restrições estabelecidas por esta Lei 
ou por decretos ou atos ulteriores do Governo Provisório ou de seus delegados na esfera de atri
buições de cada um. 

Art 5̂  Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a apreciação judicial dos 
decretos e atos do Governo Provisório ou dos Interventores federais, praticados na conformida
de da presente Lei ou de suas modificações ulteriores. 

Parágrafo único. E mantido o habeas corpus em favor dos réus ou acusados em processos 
de crimes comuns, salvo os funcionais e os da competência de Tribunais especiais. 

Art 6̂  Continuam em inteiro vigor e plenamente obrigatórias, todas as relações jurídicas 
entre pessoas de direito privado, constituídas na forma da legislação respectiva e garantidos os 
respectivos direitos adquiridos. 

Art 7- Continuam em inteiro vigor, na forma das leis aplicáveis, as obrigações e os direi
tos resultantes de contratos, de concessões ou outras outorgas, com União, Estados, os Municí
pios, o Distrito Federal e o Território do Acre, salvo os que, submetidos à revisão, contrave-
nham ao interesse público e à moralidade administrativa ' 

Art S- Não se compreendem nos arts. 6̂  e 7̂ , que poderão ser anulados ou restringidos, 
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coletiva ou individualmente, por atos ulteriores, os direitos até aqui resultantes de nomeações, 
aposentadorias, jubilações, disponibilidades, reformas, pensões ou subvenções e, em geral, de 
todos os atos relativos a emprego, cargos ou ofícios públicos, assim como do exercício ou o de
sempenho dos mesmos, inclusive, e para todos os efeitos, os da Magistratura, do Ministério Pú
blico, Ofícios de Justiça e quaisquer outros, da União federal, dos estados, dos Municípios, do 
Território do Acre e do Distrito Federal. 

Art 9- É mantida a autonomia financeira dos Estados e do Distrito Federal. 
Art. 10. São mantidas em pleno vigor todas as obrigações assumidas pela União federal, 

pelos Estados e pelos Municípios, em virtude de empréstimos ou de quaisquer operações de 
crédito público. 

Art. 11. O Governo Provisório nomeará um Interventor federal para cada Estado, salvo 
para aqueles já organizados, em os quais ficarão os respectivos Presidentes investidos dos pode
res aqui mencionados. 

§ 1 - 0 Interventor terá em cada Estado, os proventos, vantagens e prerrogativas, que a le
gislação anterior do mesmo Estado confira ao seu Presidente ou Governador, cabendo-lhe exer
cer, em toda a plenitude, não só o Poder Executivo como também o Poder Legislativo. 

§ 22 O Interventor terá, em relação à Constituição e leis estaduais, deliberações, posturas e 
atos municipais, os mesmos poderes que por esta Lei cabem ao GovCTno Provisório, relativa
mente à Constituição e demais leis federais, cumprindo-lhe executar os decretos e deliberações 
daquele no território do Estado respectivo. 

§ 32 O Interventor federal será exonerado a critério do Governo Provisório. 
§4-0 Interventor nomeará um Prefeito para cada Município, que exercerá aí todas as fun

ções executivas e legislativas, podendo o Interventor exonerá-lo quando entenda conveniente, 
revogar ou modificar qualquer dos seus atos e resoluções e dar-lhe instruções para o bom de-
seiíçenho dos cargos respectivos e regularização e eficiência dos serviços municipais. 

§ 52 Nenhum Interventor ou Prefeito nomeará parente seu, consanguíneo ou afim até o 
sexto grau, para cargo público no Estado ou Município, a não ser um para cargo de confiança 
pessoal. 

§ 6̂  O Interventor e o Prefeito, depois de regularmente empossados, ratificarão expressa
mente ou revogarão os atos ou deliberações, que eles mesmos, antes de sua investidura, de acor
do com a presente Lei, ou quaisquer outras autoridades que anteriormente tenham administrados 
de fato o Estado ou Município hajam praticado. 

§ 7- Os Interventores e Prefeitos manterão, com a amplitude que as condições locais per
mitirem, regime de publicidade dos seus atos e dos motivos que o determinarem, especialmente 
no que se refere a arrecadação e aplicação dos dinheiros públicos, sendo obrigatória a publica
ção mensal de balancetes da receita e da despesa 

§ 8- Dos atos dos Interventores haverá recurso para o Chefe do Governo Provisório. 
Art. 12. A nova Constituição federal manterá a forma republicana federativa e não poderá 

restringir os direitos dos Minicípios e dos cidadãos brasileiros e as garantias individuais cons
tantes da Constituição de 24 de fevereiro de 1891. 

Art. 13. O Governo Provisório por seus auxiliares do Governo federal e pelos Intervento
res dos Estados, garantirá a ordem e segurança pública, promovendo a reorganização geral da 
República. 

ArL 14. Ficam expressamente ratificados os atos da Junta Governativa Provisória consti
tuídas nesta Capital aos 24 de outubro último, e os do Governo atual. 

ArL 15. Fica criado o Conselho Nacional Consultivo, com poderes e atribuições que serão 
regulados em lei especial. 
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Art. 16. Fica criado o Tribunal Especial para processo e julgamento de crimes pob'ticos, 
funcionais e outros que serão discriminados na lei da sua organização. 

Art. 17. Os atos do Governo Provisório constarão de decretos expedidos pelo Chefe do 
mesmo Governo e subscritos pelo Ministro respectivo. 

ArL 18. Revogam-se todas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1930, 109- da Independência e 42- da República. -

GETULIO VARGAS - Osvaldo Aranha - José Maria Whitaker - Paulo Moraes Barros -
Afrânio Mello Franco - José Fernandes Leite de Castro José Isaías de Noronha. 
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DECRETO N2 21.076, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1932 

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil. 

Decreta o seguinte: 

CÓDIGO ELEITORAL 

PARTE PRIMEIRA 

Introdução 

ArL 1- Este Código regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, es
taduais e municipais. 

ArL 2- É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma des
te Código. 

Art. 3̂  As condições da cidadania e os casos em que se suspendem ou perdem os direitos 
de cidadão, regulam-se pelas leis atualmente em vigor, nos termos do Decreto n̂  19.398, de 11 
de novembro de 1930, art. A-, entendendo-se, porém, que: 

a) o preceito firmado no art. 69, n- 5, da Constituição de 1891, rege igualmente a naciona
lidade da mulher estrangeira casada com brasileiro; 

b) a mulher brasileira não perde sua cidadania pelo casamento com estrangeiro; 
c) o motivo de convicção filosófica ou politica é equiparado ao de crença religiosa, para 

os efeitos do art 72, § 29, da mencionada Constituição; 
d) a parte final do art. 72, § 29, desta, somente abrange condecorações ou titulos que en

volvam foros de nobreza, privilégios ou obrigações incompatíveis com o serviço da Republica. 
ArL 4- Não podem alistar-se eleitores: 
a) os mendigos; 
b) os analfabetos; 
c) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. 
Paragrafo único. Na expressão praça de pré, não se compreendem: 
1°) os aspirantes a oficial e os sub-oficiais; 
2-) os guardas civis e quaisquer funcionários da fiscalização administrativa, federal ou lo

cal. 

PARTE SEGUNDA 

Da Justiça Eleitoral 

ArL 5- É instituída a Justiça Eleitoral, com funções contenciosas e administrativas. 
Paragrafo único. São órgãos da Justiça Eleitoral: 
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1-) um Tribunal Superior, na Capital da Republica; 
2°) um Tribunal Regional, na Capital de cada Estado, no Distrito Federal e na sede do Go

verno do Território do Acre; 
3°) juizes eleitorais nas comarcas, distritos ou termos judiciários. 
Art. 6̂  Aos magistrados eleitorais são asseguradas as garantias da magistratura federal. 
Art. 1- Salvo motivo justificado perante o Tribunal Superior, a exoneração de seus mem

bros ou a de membros dos Tribunais Regionais somente pôde ser solicitada dois anos depois de 
efetivo exercício. 

Art. 8- Ao cidadão, que tenha servido efetivamente dois anos nos tribunais eleitorais, é li
cito recusar nova nomeação. 

CAPITULO I 

Dó Tribunal Superior 

Art. 9- Compõe-se o Tribunal Superior de oito membros efetivos e oito substitutos. 
§ 1- É seu presidente o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 
§ 2- Os demais membros são designados do seguinte modo: 
a) dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os ministros do Supremo Tribunal Fe

deral; 
b) dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Ape

lação do Distrito Federal; 
c) três efetivos e quatro substitutos, escolhidos pelo chefe do Governo Provisório dentre 

15 cidadãos, propostos pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 3- Somente pôde figurar na proposta quem reúna os seguintes requisitos: 
1-) ter notável saber juridico e idoneidade moral; 
2-) não ser funcionário demissivel ad nutum; 
l-) não fazer parte da administração de sociedade ou empresa que tenha contrato com os 

poderes públicos, ou gose, mediante concessão, de isenções, favores ou privilégios; 
4r) ser domiciliado na sede do Tribunal. 
Art. 10. Não podem fazer parte do Tribunal Superior pessoas que tenham, entre si, paren

tesco até o 42 grau; sobrevindo este, exclue-se o juiz por último designado. 
Art. 11. Ao juiz do Tribunal Superior, por sessão a que compareça, é abonado o seguinte 

subsidio: 
a) 100$000, sem prejuízo dos vencimentos integrais, quando exerça Outra função púbUca 

remunerada; 
b) 150$000, em caso contrario. 
Art. 12. Dentre seus membros, elege o Tribunal Superior um vice-presidente, e um procu

rador para as funções do Ministério Público. 
Art. 13. Salvo disposição em contrario, delibera o Tribunal Superior por maioria de votos, 

em sessão pública, com a presença de cinco membros, pelo menos, além do que ocupar a presi
dência, que tem apenas voto de desempate. 

Art. 14. São atribuições do Tribunal Superior: 
1) elaborar seu regimento e o dos Tribunais Regionais; 
2) organizar sua secretaria dentro da verba orçamentaria fixada; 
3) superintender sua secretaria e propor ao Chefe do Governo Provisório a nomeação dos 

respetivos funcionários; 
4) fixar normas uniformes para a aplicação das leis e regulamentos eleitorais, expedindo 

instruções que entenda necessárias; 
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5) julgar, em ultima instancia, os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Regio
nais; 

6) conceder originariamente habeas-corpus, sempre que proceda de Tribunal Regional a 
coação alegada; 

7) decidir conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais ou entre juizes eleitorais de re
giões diferentes; 

8) propor ao chefe do Governo Provisório as providencias necessárias, para que as elei
ções se realizem no tenço e forma determinados em lei. 

ArL 15. As decisões do Tribunal Superior, nas matérias de sua cotiçetencia, põem termo 
aos processos. 

SECÇÃO ÚNICA 

Da Secretaria do Tribunal Superior 

ArL 16. Divide-se a secretaria do Tribunal Superior em duas secções: 1-, a do expediente; 
2-, a do registro e arquivo eleitorais. 

ArL 17. Tem a secretaria um diretor, um vice-diretor e os funcionários julgados necessá
rios. 

Parágrafo único. O diretor é, ao mesmo tempo, secretario do Tribunal Superior. 
Art. 18. Incumbe á secretaria: 
1) publicar o Boletim Eleitoral; 
2) realizar operações técnicas de carater eleitoral; 
3) prestar informações de natureza eleitoral, solicitadas pelos partidos políticos; 
4) em geral, exercer as atribuições que lhe sejam conferidas em regimento, bem como 

cunprir as determinações do Tribunal Superior. 
ArL 19. Além das publicações ordenadas pelo Tribunal Superior, devem constar do Bole

tim Eleitoral: 
a) as inscrições arquivadas até o dia anterior á publicação do Boletim; 
b) as inscrições canceladas e revalidadas; 
c) as decisões que alterem direitos eleitorais; 
d) a relação dos atestados de óbito remetidos pelos oficiais con^etentés. 
Art. 20. Compreende o arquivo eleitoral os seguintes registros: 
l)odatiloscopico; 
2) o patronimico; 
3) o domiciliário; 
4) o fotográfico; 
5) o de processos; 
6) o eleitoral nacional; 
7) o de inscrições plurais; 
8) o de cancelamentos; 
9) o de inhabilitados; 
10) o supletorio nacional. 

CAPITULO n 

Dos Tribunais Regionais 

ArL 21. Compõem-se os Tribunais Regionais de seis membros efetivos e seis substitutos. 
§ 1- Preside ao Tribunal Regional: 
1) nos Estados, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de mais alta graduação; 
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2) no Distrito Federal, o vice-presidente da Corte de Apelação; 
3) no Território do Acre, o presidente do Tribunal de Apelação. 
§ 2- Os demais membros são designado do seguinte modo: 
I. Quanto aos Estados: 
a) o juiz federal, servindo o da 2- Vara, si houver mais de uma; 
Parágrafo único. Na falta ou impedimento do juiz efetivo, funcionará o juiz da 1- Vara, 

ou, si houver apenas uma, o juiz de direito mais antigo da capital do Estado; 
b) dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os membros do Tribunal de Justiça lo

cal; 
c) dois efetivos e três substitutos, escolhidos pelo chefe do Governo Provisório, dentre 12 

cidadãos propostos pelo Tribunal de Justiça local. 
II. Quanto ao Distrito Federal: 
a) o juiz federal da ^ Vara e, em sua falta ou inçedimento, respectivamente, o da 1- e o 

da3^ 
b) dois efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Ape

lação; 
c) dois efetivos e três substitutos, escolhidos pelo Chefe do Governo Provisório dentre 12 

cidadãos propostos pela Corte de Apelação. 
ni. Quanto ao Território do Acre: 
a) o juiz federal e, em sua falta ou impedimento, o juiz de direito da sede do go

verno; 
b) os dois outros membros do Tribunal de Apelação; 
c) dois efetivos e cinco substitutos, nomeados pelo chefe do Govôno Provisório dentre 12 

cidadãos propostos pelo Tribunal de Apelação. 
Art 22. Por sessão a que compareça, ao juiz do Tribunal Regional é abonado o seguinte 

subsidio: 
a) 80$, sem prejuízo dos vencimentos integrais, quando exerça outra função pública re

munerada; 
b) 120$, em caso contrário. 
Art. 23. São atribuições do Tribunal Regional: 
1) cumprir e fazer cunq)rir as decições e determinações do Tribunal Superior; 
2) organizar sua secretaria dentro da verba orçamentaria fixada; 
3) superintender sua secretaria, bem como as repartições eleitorais da respectiva re

gião; ' -
4) propor ao Chefe do Governo Provisório a nomeação dos fiinccionarios da mesma secre

taria e dos encarregados das identificações nos cartórios eleitorais; 
5) decidir, em primeira instancia, os processos eleitorais; 
6) processar e julgar os crimes eleitorais; 
7) julgar, em segunda instancia, os recursos interpostos das decisões dos juizes eleitorais; 
8) conceder habeas-corpus em matéria eleitoral; 
9) fazer publicar, diariamente, no jornal oficial, a lista dos inscritos na véspera; 
10) dar publicidade a todas as resoluções de caracter eleitoral refot^ntes á região respectiva; 
11) fazer a apuração dos sufrágios e proclamar os eleitos. 
Art. 24. Dentro de 15 dias depois de instalados, devem os Tribunais Regionais, para o 

efeito do alistamento: 
a) dividir em zonas o território de sua jurisdição; 
b) designar as varas eleitorais e os ofícios que ficam incumbidos do serviço de qualifica

ção e identificação. 
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Art. 25. Aplicam-se aos Tribunais Regionais as disposições dos arts. 9̂ , § 3, 10, 12 e 13, 
reduzida, porém ao minimo de quatro o numero de membros que devem estar presentes á ses
são. 

SECÇÃO ÚNICA 

Da Secretaria dos tribunais Regionais 

Art. 26. Divide-se a secretaria de cada Tribunal Regional em duas secções: 1-, a do expe
diente; 2-, a do registro e arquivo eleitorais. 

Art. 27. Cada secretaria tem um diretor e os funcionários julgados necessários. 
Paragrafo único. O diretor é, ao mesmo tempo, secretário do Tribunal Regional. 
Art 28. Incumbe á secretaria: 
1) realizar ou ultimar a inscrição dos alistáveis; 
2) receber e classificar os processos eleitorais remetidos pelos cartórios; 
3) coligir a prova nos processos de exclusão; 
4) expedir titulos eletorais; 
5) prestar as informações solicitadas pelos partidos políticos; 
6) em geral, exercer as atribuições que lhes sejam conferidas em regimento, bem como 

cumprir as determinações do Tribunal Regional. 
Art. 29. Devem os arquivos regionais compreender, pelo menos, os seguintes regis

tros: 
l)odatiloscopico; i 
2) o patronimico; 
3) o domiciliário; 
4) o fotográfico; 
5) o de processos. 

CAPITULO m 

Dos Juizes Eleitorais 

Art. 30. Cabem aos juizes locais vitalícios, pertencentes á magistratura, as funções de juiz 
eleitoral. 

§ 1- Onde haja mais de uma vara, o Tribunal Regional designa aquela, ou aquelas, a que 
se atribui a jurisdição eleitoral. 

§ 2- Nas varas de mais de um ofício, servirá o escrivão que fôr indicado pelo Tribunal. 
Art. 31. Compete aos juizes eleitorais: 
1) cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal Superior ou Regional; 
2) preparar os processos eleitorais, servindo também como juizes de instrução ao Tribunal 

Regional, em virtude de delegação expressa deste; 
3) dirigir e fiscalizar os serviços de identificação nos cartórios eleitorais; 
4) despachar em primeira instancia, os requerimentos de qualificação e as listas de cidadãos 

incontestavelmente alistáveis, enviadas pelas autoridades competentes. 
Paragrafo único. Nas comarcas, municípios ou termos, em que não existem juizes nas 

condições previstas pelo artigo 30, preparam os processos as autoridades judiciarias locais, 
mais graduadas, remetendo-os, para julgamento, ao juiz que preencha tais requisitos, na comar
ca, distrito ou termo mais próximo. 

Art. 32. Aos juizes eleitorais é abonado o subsidio de um conto e duzentos mil réis por 
ano, pago em quotas mensais. 
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SECÇÃO ÚNICA 

Dos Cartórios Eleitorais 

Art. 33. Subordinado a cada juiz eleitoral funciona diariamente, das 9 ás 12 e das 13 ás 17 
horas, um cartório, que tem a seu cargo as operações iniciadas de inscrição. 

ArL 34. Compõe-se o cartório do respectivo escrivão e dos funcionários nomeados pelo 
Tribunal Regional. 

Art 35. Ao escrivão designado para.osserviços eleitorais é abonada a gratificação de seis
centos mil réis por ano, paga em quotas mensais.' 

PARTE TERCEIRA 

Do Alistamento 

TITULO I 

Da Qualificação 

ArL 36. Faz-se a qualificação ex-officio ou por iniciativa do cidadão. 

CAPITULO I 

Da Qualificação Ex-Officio 

Art. 37. São qualificados ex-officio: • ' 
a) os magistrados, os militares de terra e mar, os funcionários públicos efetivos; 
b) os professores de estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo Governo; 
c) as pessoas que exerçam, com diploma cientifico, profissão liberal; 
d) os comerciantes com firma registrada e os sócios de firma comercial registrada; 
e) os reservistas de 1̂  categoria do Exercito e da Armada, Ucenciados nos anos anteriores. 
§ 1- Os chefes das repartições publicas, civis ou militares, os diretores de escolas, os pre

sidentes das ordens dos advogados, os chefes das repartições onde se registrem os diplomas e 
as firmas sociais, são obrigados, nos 15 dias imediatos á abertura do alistamento, a fomecer ao 
juiz eleitoral, sob cuja jurisdição estejam, listas de todos os cidadãos qualificáveis ex-officio. 

§ 2- Devem as listas conter, em referencia a cada cidadão, o nome e o prenome, o cargo e 
profissão que exerça, e o que conste quanto á nacionalidade, idade e residência. 

§ 3- Recebidas as Ustas, declara o juiz qualificados os que se encontrem nas condições le
gais, dando disto conhecimento ao Tribunal Regional. - ' 

§ 4- Sempre que as listas sejam omissas, podem os interessados reclamar perante o juiz, o 
qual deve pedir informações a quem tenha de presta-las, nos termos do § 1-. 

§ 5- As secretarias dos Tribunais, ou os cartórios eleitorais, fornecerão aos qualificados, 
diretamente ou pelo correio, as fórmulas para a inscrição. 

CAPITULOn 

Da Qualificação Requerida 

ArL 38. Deve o requerimento de qualificação: 
1̂  ser escrito e firmado pelo peticionário, com letra e assinatura legalmente reconhecida; 
2) declarar a idade, naturalidade, filiação, estado civil, profissão e residência do alistando; 
3) conter a afirmação de se achar o mesmo, segundo a lei, quite quanto ao serviço militar, 

ou de não estar obrigado a este; 
4) ser instruído com a prova: 
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a) de maioridade do alistando; 
b) da qualidade de nacional, si nascido no estrangeiro o requerente. 
§ l- Apresentado o requerimento, é permitido ao alistando identifícar-se, no cartório de 

seu domicilio eleitoral, mesmo antes de deferida a sua qualificação. 
§ 2- Deferida a qualificação, entrega-se o processo ao requerente mediante recibo, em li

vro especial, sob a guarda do escrivão. 

TITULO n 

Da Inscrição 

ArL 39. Qualificado, ex-qfficio, ou não, deve o alistando, para ser inscrito, comparecer á 
secretaria do Tribunal ou ao cartório eleitoral, onde será identificado, si já o não tiver sido na 
forma do § 1̂  do artigo anterior. 

CAPITUI.OI 

Do Modo da Inscrição 

Art. 40. O pedido de inscrição é acompanhado: 
a) de três fotografias do alistando; 
b) da prova de qualificação, quando requerida (artigo 38, § 2). 
Paragrafo único. As fotografias, com as dimensões aproximadas de três centimentros por 

quatro, apresentarão a imagem nitida da cabeça descoberta, tonnada de frente. 
Art. 41 .0 pedido de inscrição é entregue contra recibo, em que o funcionário da secretaria 

ou do cartoiro eleitoral, si já não tiver sido identificado o alistando, ou não fór possível identifi
cá-lo imediatamente, marcará, observando a ordem da apresentação, o dia e a hora em que deve 
este comparecer para identificar-se. 

Paragrafo único. Não sendo tomado em consideração o pedido, pode o alistando requerer 
sua inscrição ao presidente do Tribunal Regional, ou ao juiz eleitoral. 

Art 42. Compete á secretaria do Tribunal ou ao cartório eleitoral: 
1) organizar a ficha datiloscopica do peticionário, em três vias, tomando-lhe a assinatura e 

as impressões digitais das duas mãos, sucessivamente, a começar pela direita, e fazendo as ano
tações que no caso caibam; 

2) preparar três vias do titulo eleitcral, devendo cada uma conto- a fotografia do alistando, sua as
sinatura e impressão digito-polegar direita, ou na falta do polegar, a de outro dedo, que é então indicado. 

§ 1- Si, por qualquer motivo, deixa o alistando de conq)arecer no dia e hora designados, 
pode a identificação ser feita a qualquer tempo, depois de atendidos os que já estejam presentes 
para o mesmo fim. 

§ y É necessária a presença do alistando, apenas para a tomada das impressões e assinaturas. 
Art. 43. Aos delegados de partido, ou a qualquer eleitor, é licito, dentro de cinco dias de

pois de noticiada em edital, impugnar, por escrito, qualquer inscrição. 
Paragrafo único. O processo de impugnação será o do art. 55. 
Art. 44. Os cartórios eleitorais remeterão semanalmente os processos concluídos á secretaria 

do Tribunal Regional, e esta, á secretaria do Tribunal Superior, as peças destinadas ao seu arquivo. 

CAPITULO n 

Da E}q>edição do Titulo 

Art. 45. Cabe aos Tribunais Regionais ordenar ás respectivas secretarias a entrega imedia
ta do titulo eleitoral: 
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a) quando não impugnada, no prazo legal, a inscrição do alistando; 
b) quando rejeitada a impugnação em setença irrecorrível. 
Paragrafo único. Deve o titulo ser entregue ao eleitor ou a quem apresente e restitua o re

cibo mencionado no art 41, com a assinatura do eleitor no verso. 

CAPITULO m 

Do Domicilio Eleitoral 

Art. 46. Ao cidadão é permitida, para o exercício do voto, a escolha de domicilio diferente 
de seu domicilio civil. 

Parágrafo único. Domicilio eleitoral é o lugar onde o cidadão comparece para inscrever-se. 
Art. 47. O eleitor que preferir outro domicilio deverá promover sua transferencia no res

pectivo registro. 
§ 1- Mudando-se o domicilio dentro da mesma região, basta o requerimento de transfaencia. 
§ 2- Sendo a mudança para outra região deve-se repetir, na secretaria do Tribunal ou no 

cartório eleitoral, o processo estabelecido no art. 42. 
§ 3- Não se admite mudança de domicilio sinão um ano, pelo menos, depois de inscrito o 

eleitor, ou de anotada a mudança anterior. 
§ 4 - 0 eleitor que transferir seu domicilio eleitoral não poderá votar antes de decorridos 

tres meses. 
§ 5- Os funcionários públicos, civis ou militares, quando removidos, poderão requerer 

transferencia de domicilio sem as restrições estabelecidas nos § § 3̂  e 4- deste artigo. 
Art 48. A secretaria do Tribunal Regional do novo domicilio registrará a mudança, comu

nicando o fato á secretaria do Tribunal Superior, para os devidos efeitos. 
Parágrafo único. A mudança de domicilio é anotada no titulo do eleitor. 

TITULO ffl 

Da Revisão 

Art 49. Cancelam-se as inscrições cuja ilegalidade ou caducidade se verificar. 

CAPITULO I 

Das Causas de Cancelamento 

Art 50. São causas de cancelamento: 
1) qualquer infração ao art 38; 
2) condenação nos termos e com os efeitos do art 55 do Código Penal; 
3) suspensão ou perda dos direitos políticos; 
4) pluralidade de inscrição; 
5) falecimento; 

6) ausência declarada em juizo, de acordo com a lei civil. 

CAPITULO n 

Da Exclusão e seu Processo 
Art 51. A exclusão dos inscritos é promovida ex-officio ou a requerimento de qualquer 

eleitor ou delegado de partido. 
Parágrafo único. Durante o processo de exclusão, e enquanto não for determinado o can

celamento de sua inscrição, pode o eleitor votar. 
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Art. 52. Qualquer eleitor ou delegado de partido pode, também, assumir a defesa do ex-
cluendo. 

Art. 53. Dá-se a exclusão ex-officio, chegando ao conhecimento da secretaria do Tribunal 
Regional alguma das causas de cancelamento. 

§ 1- Ao comandante da Região Militar cabe provocar a exclusão ex-officio dos inscritos 
não quites de suas obrigações militares. 

§ 2- Prova falsidade ou pluraUdade de inscrição o atestado, expedido pela secretaria do 
Tribunal Superior, de haver, no arquivo eleitoral, fichas datiloscopicas da mesma pessoa inscrita 
sob nomes diversos ou em diferentes lugares. 

Art 54. Apurado o fato determinativo de exclusão, enviam-se ao juiz eleitoral os docu
mentos comprobatórios, observando-se, no que fôr aplicável, o processo estabelecido no artigo 
seguinte. 

Art. 55. Na exclusão promovida a requerimentos tomará o juiz eleitoral estas providencias: 
a) mandará autuar e registrar a petição; 
b) publicará edital, com prazo de 10 dias, para ciência do interessado, que poderá contestar 

dentro de cinco dias; 
c) concederá dilação probatória, de 5 a 10 dias, si requerida; 
d) a seguir, remeterá o processo, com sua informação, ao Tribunal Regional, que resolverá 

dentro de 10 dias. 
§ 1- Si, decretada a exclusão, nenhum recurso fôr interposto, o Tribunal Regional comuni

cará a sentença ao Tribunal Superior, que determinará o cancelamento da inscrição. 
§ 2- Havendo recurso, o Tribunal Regional fará subirem os autos ao Tribunal Superior, 

que decidirá no prazo máximo de dez dias. 
§ 3- Confirmada a decisão recorrida, o Tribunal Superior ordenará á secretaria o cancela

mento da inscrição. ' ' ' 

PARTE QUARTA 

Das Eleições 

TITULO I 

Do Sistema Eleitoral 

Art 56. O sistema de eleição é o do sufrágio universal direto, voto secreto e representação 
proporcional. 

CAPITULO I 

Do Voto Secreto 

Art. 57. Resguarda o sigilo do voto um dos processos mencionados abaixo. 
I - Consta o primeiro das seguintes providencias: 
1) uso de sobrecartas oficiais, uniformes, opacas, numeradas de 1 a 9 em séries, pelo pre

sidente, á medida que são entregues aos eleitores; 
2) isolamento do eleitor em gabinete indevassavel, para o só efeito de introduzir a cédula 

de sua escolha na sobrecarta e, em seguida, fecha-la; 
3) verificação da identidade da sobrecarta, á vista do numero e rubricas; 
4) emprego de uma suficientemente ampla para que se não acumulem as sobrecartas na 

ordem em que são recebidas; 
II - Consta o segundo das seguintes providências: 
1) registro obrigatório dos candidatos, até 5 dias antes da eleição; 
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2) uso das máquinas de votar, regulado oportunamente pelo Tribunal Superior, de acordo 
com o regimen deste Código. " 

CAPITULO n 

Da Representação Proporcional 

Art. 58. Processa-se a representação proporcional nos termos seguintes: 
1-) É permitido a qualquer partido, aliança de partidos ou grupo de cem eleitores, no míni

mo, registrar, no Tribunal Regional, até cinco dias antes da eleição, a lista de seus candidatos, 
encimada por uma legenda. 

Parágrafo único. Considera-se avulso o candidato que não conste de lista registrada 
2°) Faz-se a votação em dois turnos simultâneos, em uma cédula só, encimada, ou não, de 

legenda. 
3°) Nas cédulas, estarão impressos ou dactilografados, um em cada linha, os nomes dos 

candidatos, em numero que não exceda ao dos elegendos mais um, reputando-se não escritos os 
excedentes. 

Ar) Considera-se votado em primeiro turno o primeiro nome de cada cédula, e, em segun
do, os demais, salvo o disposto na letra è do n̂  5. 

5-) Estão eleitos em primeiro turno: 
aj os candidatos que tenham obtido o quociente eleitoral (n%); , . > 
b) na ordem da votação obtida, tantos candidatos registrados sob a mesma legenda quan

tos indicar o quociente partidário (n^?). . . 
§ 12 Para o efeito de apurar-se a ordem da votação, contam-se ao candidato de lista regis

trada os votos que lhe tenham sido dados em cédulas sem legenda ou sob legenda diversa 
§ 2- Tratando-se de candidato registrado em mais de uma lista considera-se o mesmo 

eleito sob a legenda em que tenha obtido maior número de votos. 
62) Determina-se o quociente eleitoral, dividindo o número de eleitores que concorreram á 

eleição pelo número de lugares a preencher no circulo eleitoral, desprezada a fração. , 
7-) Determina-se o quociente partidário, dividindo pelo quociente eleitoral o número de 

votos emitidos em cédulas sob a mesma legenda desprezada a fracção. 
8°) Estão eleitos em segundo turno os outros candidatos mais votados, até serem preenchi

dos os lugares que não o foram no primeiro turno. 
9°) Contendo a cédula um só nome e legenda registrada considera-se esse nome votado 

em primeiro turno, e, em segundo, toda a Usta registrada sob a referida legenda 
10) Contendo a cédula legenda registrada e nome extranho á respectiva Usta, considera-se 

inexistente a legenda. 
11) Contendo a cédula apenas legenda registrada considera-se voto para a respectiva lista 

em segundo tumo e voto em branco no primeiro. 
12) Pode-se repetir o primeiro nome da cédula: neste caso, considera-se votado o candida

to em primeiro e segundo tumo, muito embora não se deva reputar simultaneamente eleito nos 
dois turnos: . ' , ; 

13) Não se somam votos do primeiro tumo com os do segundo, nem se acumulam votos 
em qualquer tumo. 

14) Em caso de empate,'está eleito o candidato mais idoso. 
15) Nas secções eleitorais onde se use a máquina de votar, serão observadas estas regras: 
a) o voto é dado na máquina dispensando-se a cédula; 
b) é obrigatório o registro dos candidatos até cinco dias antes da eleição; 
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c) a máquina estará preparada de modo que cada eleitor não possa votar, no primeiro tur
no, em mais de um nome, e só o possa, no segundo, até o número de lugares a preencher. 

16) São suplentes dos candidatos registrados, na ordem decrescente da votação, os demais 
candidatos votados em segundo turno sob a mesma legenda. 

TrnjLon 
Das Condições de ElegibSidade 

ArL 59. São condições de elegibilidade: 
1-) ser eleitor; 
2-) ter mais de quatro anos de cidadania 
ArL 60. Serão determinados em lei especial os casos de inelegibilidade. 

TITULO m 

Dos Ates Preparatórios das Eleições 

CAPITULO I 

Das Secções Eleitorais 

Art. 61. Cada municipio que não tenha mais de 400 eleitores constitue imia secção eleitoral. 
Parágrafo único. Quando o eleitorado do municipio exceda àquele numero, o Tribunal Re

gional o distribue em secções, com o máximo de 400, atendendo aos meios de transporte e á 
maior comodidade dos eleitores. 

Art 62. Incumbe ao Tribunal Regional: 
a) dar imediato conhecimento aos juizes eleitorais dos logares onde devam funcionar as 

Mesas Receptoras; 
b) remeter, pelo menos 30 dias antes da eleição, aos juizes e ás Mesas Receptoras as listas, 

em folhetos avulsos, dos eleitores do municipio. 
Parágrafo único. Devem as listas ser afixadas em logar público, na sede do cartono eleito

ral e nos locais em que hajam de funcionar as Mesas Receptoras. 
Art 63. O eleitor, cujo nome tenha sido omitido, pôde reclamar contra o fato vrabalmente, por 

escrito ou por telegrama, ao juiz, ao Tribunal Regional, ou, diretamente, ao Tribunal Superior. 
§ 12 A reclamação também pôde ser feita por intermédio dos delegados de partido. 
§ 2- Verificada a procedência da reclamação, providencia a autoridade competente para 

que o eleitor seja logo incluído em lista 

CAPITULO n 

Das Mesas Receptoras 

Art 64. A cada secção eleitoral corresponde uma Mesa Receptora de votos. 
Art. 65. Formam a Mesa Recqitora um presidente, um 1- e um 2̂  suplentes, nomeados pelo 

Tribunal Regional, 60 dias antes da eleição, e dois secretários, nomeados nos termos do art 68. 
§ 1- São condições para ser nomeado presidente ou suplente da Mesa Receptora: 
a) ser eleitor; 
b) ser, de preferencia magistrado, membro do ministério público, professor, diplomado em 

profissão liberal, serventuário de justiça formado em direito, contribuinte de imposto direto; 
c) não ser funccionarío demissivel ad nutum, nem pertencer á magistratura eleitoral; 
§ 22 O Tribunal Regional publicará as nomeações, comunicando-as, pelo correio ou pelo 
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telégrafo, aos nomeados, e, no mesmo ato, os convocará para constituírem as Mesas, no dia e lu
gares designados, às 7 horas da manhã. 

Art. 66. Os suplentes das Mesas Receptoras auxiliam e substituem o presidente, de modo 
que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 

§ 1- É anotada a hora exata em que se substituam os membros da Mesa. 
§ 22 O presidente deve estar presente ào áto de abertura e de encerramento das eleições, 

salvo força maior, comunicado o impedimento aos dois suplentes pelo menos 24 horas antes da 
abertura dos trabalhos, ou, imediatamente, si se dér dentro desse prazo ou no curso da eleição. 

§ 3̂  Os dois suplentes não podem ausentar-se ao mesmo tempo, nem o presidente com um 
deles. 

§ 42 Não comparecendo o presidente á hora certa, assume a presidência o primeiro suplen
te e, na sua falta, ou impedimento o segundo. 

§ 5- Não se reunindo a Mesa por falta ou impedimento do presidente e suplentes, assiste 
aos eleitores a faculdade de votar em outra que esteja sob ajunsdisção do mesmo juiz, sendo os 
votos recebidos com a nota do fato, em folha de observação. 

ArL 67. São atribuições do presidente da Mesa Receptora; 
1-) receber os sufrágios dos eleitores; 
2°) decidir mediatamente todas as dificuldades, ou duvidas que ocorrerem; 
3-) manter a ordem, para o que disporá da força pública necessária; 
4̂ ) comunicar ao Tribunal Regional as ocurrencias cuja solução deles dependerem, e, nos 

casos de urgência, recorrer ao juiz eleitoral, que providenciará. 
Art 68. Cada Mesa Receptora tem dois secretários, nomeados pelo presidente 24 horas, 

pelo menos, antes de começar a eleição. 
§ 1- Devem os secretários ser eleitores e, de preferencia, serventuários de justiça. 
§ 2- Sua nomeação é comunicada imediatamente, por telegrama, ou carta, ao presidente do 

Tribunal Regional e publicada pela imprensa ou por edital afixado á frente do edifício onde te
nha de funcionar a Mesa 

§ 32 Compete aos secretários; 
a) dar aos eleitores a senha de entrada, nos termos do art 81; 
b) tomar, no caso de protesto quanto á identidade do eleitor, suas impressões digitais; 
c) cumprir as demais obrigações que lhes sejam atribuídas em regulamentos ou instruções. 
§ 42 O cargo de secretário é irrenunciável. 
§ S- No impedimento ou falta dos secretários, funciona o substituto que o presidente no

mear. 
Art 69. O presidente, suplentes, secretários, fiscais, ou delegados de partidos, assim como 

as autoridades, podem votar perante as Mesas em que servirem, ainda que alistados em outra 
secção, anotando-se o fato na ata respectiva. 

CAPITULO m 

Do Material para a Votação 

Art 70. As Mesas Receptoras onde a votação não seja feita por meio de máquinas remete
rá ao Tribunal Regional: 

1-) listas dos eleitores da secção correspondente; 
2°) uma uma fechada e lacrada, na fechadura e no orifício para a entrada de cédulas, fican

do as chaves sob a guarda do presidente do Tribunal; 
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32) sobrecartas de papel opaco, tendo impressos o escudo nacional e estas palavras: "Fir
ma do presidente....Firma do secretario....Municipio Secção n .̂..,Sobrecarta n-... 

42) fórmulas para atas; 
52) folhas para assinaturas e observações; 
62) utensílios e folhas para impressões digitais; 
1-) cédulas de qualquer candidato, ou partido, que lhe tenham sido enviadas para serem 

postas á disposição dos eleitores no gabinete indevassavel; 
S-) objetos que considere indispensáveis ao fiincionamento das Mesas. 
Parágrafo único. Deixará o Tribunal Regional de remeter umas e sobrecartas ás Mesas Re

ceptoras onde se empreguem máquinas de votar, que virão seladas e lacradas. 
Art 71. Devem as cédulas ser: 
a) de forma retangular; / 
b) de cor branca; 
c) de dimensões tais que, dobradas ao meio, ou em quarto, caibam nas sobrecartas ofi

ciais; 
d) impressas ou datilografadas e sem mais dizeres ou sinais que os nomes dos candidatos 

e uma legenda devidamente registrada. 

TITULO IV 

Da Votação 

CAPITULO I 

Dos Lugares das Votações 

Art. 72. Funcionam as Mesas Receptoras em lugares designados pelos Tribunais Regio
nais, sob proposta dos juizes eleitorais, publicando-se a designação. 

§ 12 Dar-se-á preferencia a edifícios públicos, recorrendo-se a edifícios de propriedade 
particular quando aqueles não existam em número e condições requeridas. 

§ 22 Dez dias, pelo menos, antes do fixado para a eleição, devem os Tribunais Regionais 
comunicar aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administra
dores das propriedades particulares, a resolução de serem utilizados os respectivos edificios, ou 
parte deles, para o funcionamento das Mesas Receptoras. 

§ 32 A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. 
Art. 73. No local da votação, será separado do público o recinto da Mesa, e, ao lado desta, 

deverá achar-se a máquina de votar, ou um gabinete indevassavel, para que, dentro dele, possam 
os eleitores, á medida que compareçam, colocar suas cédulas nas sobrecartas oficiais. 

CAPITULO n 

Da Policia dos Trabalhos Eleitorais 

ArL 74. Ao presidente da Mesa Receptora cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. 
Parágrafo único. Sem ordem do presidente da Mesa, nenhuma força armada pode penetrar 

no lugar da votação, nem se colocar em suas imediações, a distancia menor de cem metros em 
tomo. 

Art. 75.0 presidente da Mesa fará retirar-se do local toda pessoa que não guardar a ordem 
e compostura devidas. 
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Art. 76. Somente têm direito a permanecer no recinto da Mesa os seus membros, os candi
datos e seus fiscais, os delegados de partidos, e o eleitor durante o tempo necessário á votação. 

Art. 77. É vedado oferecer cédulas de sufrágio no local onde funcione a Mesa Receptora e 
nas suas imediações, dentro de um raio de cem metros. 

CAPITULO m 

Do Inicio da Votação 

ArL 78. No dia marcado para a eleição, ás 7 horas, o presidente da Mesa, os suplentes e os 
secretários verificam no local designado: 

1-) si estão em ordem os papeis e utensílios remetidos pelo tribunal; 
2°) si a máquina de votar ou a urna destinada a recolher os sufrágios têm os selos intactos; 
3-) si estão presentes fiscais de candidatos e delegados de partidos. 
Parágrafo único. Si os selos não estiverem intactos, será substituida a máquina, ou de 

novo cerrada a uma, pondo-se-Ihe unia faixa de papel com a firma do presidente da Mesa e, fa
cultativamente, a dos fiscais e delegados, registrando-se, em ata, o incidente. 

Art. 79. Feita a verificação acima e supridas as deficiências, o presidente, ás 8 horas em 
ponto, inutiliza o selo da máquina, ou do orificio da uma, á vista dos eleitores, e, declarando ini
ciados os trabalhos, assina, com os demais membros da Mesa, com os fiscais e delegados de 
partido que quizerem, a ata respectiva. 

Art. 80. O recebimento dos votos começa ás 8 horas, durando, seguidamente, até ás 18 ho
ras. 

Parágrafo único. Em caso algum interrompe-se o ato eleitoral e, si isso acontecer, deverão 
constar em ata o tempo e as causas da interrupção. 

CAPITULO IV 

Do Ato de Votar 

ArL 81. Observa-se na votação seguinte: 
1-) cada eleitor recebe, á entrada do edificio, uma senha numerada, e, no momento, rubri

cada ou carimbada pelo secretário; 
2°) ao penetrar, cada um por sua vez, no recinto da Mesa, dirá o seu nome, e apresentará 

ao presidente o seu título de eleitor, o qual poderá ser examinado pelos fiscais e pelos delegados 
de partido; 

3-) achando-se em ordem o título e não sendo contestada a identidade do eleitor, o presi
dente da mesa entregar-lhe-á uma sobrecarta oficial, aberta e vasia, numerada no ato, e convida
rá o eleitor a passar ao gabinete indevassavel, cuja porta ou cortina deverá cerra-se em seguida; 

42) no gabinete indevassavel, o eleitor, dentro do prazo máximo de um minuto, colocará a 
cédula de sua escolha na sobrecarta recebida, que fechará; 

5-) ao sair do gabinete, o eleitor depositará, na uma, a sobrecarta fechada; 
62) antes, porém, o presidente, os fiscais e os delegados verificarão, sem tocá-la, si a so

brecarta que o eleitor vai depositar na uma é a mesma que lhe foi entregue; 
7-) si não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar ao gabinete indevassavel e trazer 

seu voto na sobrecarta que recebeu, deixando de ser admitido a votar, si o não fizer e mencio-
nando-se em ata a circumstancia; 

%-) colocado o voto na uma, o presidente da Mesa escreverá a palavra votou, na lista dos 
eleitores, ao lado do nome do votante, lançando no título deste a data e sua rubrica; 

92) em seguida, lançará o eleitor, na lista e em uma duplicata, que ficará com o presidente, 
a firma de que usa. 
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§ 1- o presidente da Mesa poderá interrogar o eleitor sobre anotações do titulo, referentes 
á sua identidade, e mencionará, nas observações da lista dos eleitores, a dúvida suscitada 

§ 22 Se a identidade do eleitor fôr contestada por qualquer fiscal, ou delegado, o presiden
te da Mesa tomará as seguintes providencias: 

a) escreverá, em sobrecarta maior que a entregue ao eleitor, o seguinte: "Impugnado por 
F..."; 

b) fará tomar, em seguida, as impressões digitais e a assinatura do eleitor em folha apro
priada, que rubricará juntamente com o impugnante, depois de consignar o número e a serie da 
inscrição do eleitor; 

c) ao voltar este do gabinete, com a sua cédula já encerrada na sobrecarta oficial, o presi
dente a colocará, sem dobrar, na sobrecarta maior, juntamente com a folha mencionada na letra 
anterior; 

d) entregará ao eleitor a sobrecarta para que a feche e coloque na urna; 
e) anotará, por fim, a impugnação, nas observações da lista de eleitores. 
§ 3- Proceder-se-á da mesma forma se o nome do eleitor tiver sido omitido ou figurar er

radamente na lista. 
Ârt 82. Si se utilizarem niáquinas de votar, o processo de votação será regulamentado 

oportunamente. 
Art 83. No recinto da eleição não se admitem discussões a respeito dos eleitores, e só se 

poderão admitir observações que se refiram á sua identidade, quando formuladas pela Mesa, pe
los candidatos, seus fiscais ou delegados de partido. 

CAPITULO V 

Do Encerramento das Votações 

Art. 84. As dezoito horas menos quinze minutos, o presidente suspenderá a entrega de se
nhas numeradas, admitindo, porém, a votar os que já tiverem senhas e estiverem presentes, os 
quais entregarão, desde logo, á mesa, seus titulos eleitorais. 

ArL 85. Terminada a votação, o presidente encerrará o ato eleitoral com as seguintes pro
videncias: 

a) selará a máquina, ou a abertura da uma, com uma tira de papel forte, que levará sua as
sinatura, bem como a dos fiscais de candidatos e delegados de partidos, os quais também pode
rão £^ôr suas impressões digitais na tira; 

b) assinará e convidará os fiscais e delegados presentes a que assinem a lista eleitoral em 
duplicata, depois de riscar os nomes dos eleitores que não tiverem comparecido; 

c) mandará lavrar, ao pé das listas assinadas pelos eleitores, ata de que constem o número, 
por extenso, dos votantes e a menção de quaisquer protestos ou ocurrências que devam ser con
signados; 

d) assinará a ata com os demais membros da Mesa, com os candidatos, seus fiscais ou de
legados de partido que quizerem; 

e) entregará á secretaria do Tribunal, ou á agência do correio mais próxima, pessoal e ime
diatamente, sob recibo em duplicata, com a indicação da hora, a urna ou máquina, e, dentro de 
sobrecarta rubricada por êle, e pelos fiscais e delegados que o quizerem, todos os documentos 
do ato eleitoral; 

f) enviará, por fim, ao Tribunal Regional, em sobrecarta á parte, um dos recibos. 
§ 1- A secretaria dos Tribunais Regionais e as agências do correio, no dia da eleição, de

vem conservar-se abertas e com pessoal suficiente a postos, para receber a uma ou máquina e os 
documentos acima referidos. 
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§ 22 o presidente da Mesa garantirá, com a força de policia ás suas ordens, os agentes de 
correio até que as umas ou máquinas e os documentos por eles recebidos estejam em lugar segu
ro. 

§ 32 Os candidatos, seus fiscais ou delegados de partido têm direito de vigiar a uma, desde 
o momento da eleição, enquanto estiver na agência, e durante o percurso até o Tribunal Regio
nal. 

§ 42 No Tribunal Regional ficarão as umas á vista dos interessados de dia e de noite. 

TITULO V 

Da Apuração 

Art 86. Compete aos Tribunais Regionais a apuração dos sufrágios e proclamação dos 
eleitos nas regiões eleitorais respectivas. 

Parágrafo único. Dos trabalhos de cada dia, será lavrada ata parcial, assinada pelo presi
dente, demais membros e secretário do Tribunal, devendo da mesma constar qualquer interrup
ção e os motivos desta. 

Art. 87. Começa a apuração no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado pe
rante o Tribunal Superior, devem terminar dentro de trinta dias, não se podendo interromper no 
tocante a cada secção eleitoral. 

Art. 88. A apuração pôde ser feita simultaneamente em duas ou três tumnas, cada uma 
com a presença minima de dois membros do Tribunal. 

Art. 89. A medida que se realizar a apuração, podem os fiscais de candidatos e os delega
dos de partido deduzir suas impugnações. 

CAPITULO I 

Dos Ates Preliminares 

Art. 90. Com respeito a cada secção, preliminarmente, deve o Tribunal verificar: 
1) Si ha indícios de haverem sido violadas as máquinas ou as umas; 
2) Si cada uma vem acompanhada dos documentos do ato eleitoral; 
3) Si o número de sobrecartas, na uma, corresponde ao dos votantes; • 
4) Si houve entrega imediata da uma e demais documentos á secretaria do Tribunal, ou 

agência do correio mais próxima; 
5) Si o número de umas é igual ao número de Mesas Receptoras. 
§ 1- Si houver indicio de violação da uma ou da máquina, o Tribunal, antes de proceder á 

apuração, fará examiná-las por peritos, com assistência do Ministério Público. 
§ 2- Si houver falta de uma ou mais umas, ou si não vierem acompanhadas dos documen

tos legais, ou si o número de sobrecartas autenticadas, em cada uma, não corresponder ao decla
rado na ata pelo presidente da Mesa, o Tribunal fará lavrar um termo do que verificar, deixando 
de computar os votos da secção. 

§ 3- Neste caso, ordenará o presidente que, na secção respectiva, se realize nova eleição, 
sob a presidência do juiz eleitoral. 

CAPITULOU 

Da Contagem de Votos 

Art. 91. Feita a verificação a que se refere o capitulo anterior, passará o Tribunal á conta
gem dos votos, observadas as seguintes regras: 

1)0 presidente examinará os registros dos votos encerrados nas máquinas, ou, si não tive-

205 



rem sido usadas, lerá ou fará ler por outro membro do Tribunal, em voz alta, as cédulas extraí
das, uma a uma, das lunas; 

2) Si houver, na mesma sobrecarta, mais de uma cédula, valerá uma delas, si forem iguais, 
e não valerá nenhuma, si forem diferentes; 

3) Será nula a cédula que não preencher os requisitos do art. 71; 
4) no caso de falta ortográfica, diferença leve de nomes ou pronomes, inversão, ou supres

são de algum destes, decidir-se á pela validade do voto em favor do candidato notório, desde 
que não seja possível confusão com outro candidato que figure em che^a; 

5) as impugnações de cédulas serão resolvidas no inicio da apuração. 
§ 1- Si as impressões digitais do eleitor impugnado não coincidirem com as existentes na 

folha pessoal de sua inscrição, o voto será declarado nulo; si comcidirem, o voto prevalecerá, 
voltando a cédula á uma: num ou noutro caso, providenciará o Ministério Público quanto ao 
processo a instaurar-se contra o eleitor fraudulento ou contra o autor da falsa impugnação. 

§ 22 Si sobre qualquer fato da apuração não houver, desde logo, unanimidade entre os 
membros presentes do Tribunal, reservar-se-á para o final dos trabalhos a discussão da dúvida, 
que então se resolverá por maioria de votos. 

CAPITULO m 

Da Proclainação dos Eleitos 

ArL 92. Terminada a apuração, o presidente do Tribunal anunciará, em voz alta: 
1) a soma total dos votos líquidos em toda a região; 
2) o quociente eleitoral, que resultou, para o primeiro turno; 
3) os nomes votados, na ordem decrescente dos votos recebidos; 
4) os nomes dos eleitos no primeiro turno; 
5) os nomes dos eleitos no segundo turno; 
6) os nomes dos suplentes. 
Art. 93. Da apuração será lavrada ata geral, assinada pelo presidente, demais membros e 

secretario do Tribunal. 
Art. 94. Qualquer candidato, fiscal de candidato ou delegado de partido pôde recorrer das 

decisões tomadas durante a apuração. 
Parágrafo único. Esta ata, acompanhada de todos os documentos enviados pelas Mesas 

Receptoras, será remetida, em pacote lacrado, áo presidente do Tribunal Superior. 

CAPITULO IV 

Dos Diplomas 

Art. 95. O candidato eleito recebe, como diploma, um extrato da ata geral. 
§ 1- O Tribunal concederá, a requerimento de qualquer interessado, certidão da ata geral, 

selando-a com 50$000. 
§ 2- Contestado o diploma, emquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interpos

to, pode o diplomado tomar assento na assembléa, exercendo o mandato em toda a plenitude. 
§ 3- A nulidade de votos só importa nulidade do diploma, quando, deduzidos os votos nu

los, ficar o seu titular em inferioridade de votação em segundo turno, a outro da mesma chíqja de 
partido ou quando, sendo candidato não registrado, ficar sua votação inferior ao quociente elei
toral. 

Art. 96. As vagas que, por qualquer motivo, houver na representação de cada partido, 
aliança de partidos ou candidatos registrados, serão preenchidas pelos suplentes respectivos, na 
ordem em que forem declarados eleitos. 
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Parágrafo único. Si não houver suplentes, a vaga será provida mediante eleição, dentro 
de 30 dias. 

TITULO VI 

Das Nulidades 

ArL 97. Será nula a votação: 
1) realizada perante Mesa Recpetora, constituída por modo diferente do prescrito neste 

Código; 
2) realizada em dia, hora ou lugar diverso do legalmente designado; 
3) feita mediante listas de eleitores falsas ou fraudulentas; . 
4) quando a uma não houver sido remetida em tempo, salvo força maior, ao Tribunal Re

gional, ou não tiver sido acompanhada dos documentos do ato eleitoral, ou quando o número 
das sobrecartas autenticadas nela existentes fôr superior ao número de votantes consignado na 
ata; 

5) quando se provar que foi recusada sem fundamento legal, aos candidatos, a seus fiscais, 
ou a delegados de partidos, a assistência aos atos eleitorais e sua fiscalização; 

6) quando se provar violação do sigilo absoluto do voto; 
7) quando se provar coação, ou fraude, que altere o resultado final do pleito. 
Parágrafo único. Si a nulidade atingir a mais de metade dos votos de uma região 

eleitoral, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, e mandar-se-á fazer nova elei
ção. 

PARTE QUINTA 

Disposições Comuns 

TITULO I 

Das Garantias Eleitorais 

Art 98. Ficam assegurados aos eleitores os direitos e garantias ao exercício do voto, nos 
termos seguintes: 

§ l- Ninguém pode impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. 
§ 2- Nenhuma autoridade pode, desde cinco dias antes e até 24 horas depois do encerra

mento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo flagrante delito. 
§ 32 Desde 24 horas antes até 24 horas depois da eleição, não se permitirão comidos, ma

nifestações ou reuniões publicas, de carater politico. 
§ 4r Nenhuma autoridade estranha á Mesa Receptora pode intervir, sob pretexto algum, 

em seu funcionamento. 
§ 5- Os membros das Mesas Receptoras, os fiscais de candidatos e os delegados de parti

do são invioláveis durante o exercício de suas funções, não podendo ser presos, ou detidos, sal
vo flagrante delito em crime inafiançavel. 

§ 62 É proibida durante o ato eleitoral, a presença de força pública dentro do edifício em 
que funcione a Mesa Receptora ou nas suas imediações. 

§ 7- Será feriado nacional o dia da eleição. 
§ 8 - 0 Tribunal Superior e os Tribunais Regionais darão habeas-corpus para fazer cessar 

qualquer coação ou violência atual ou iminente. 
§ 92 Nos casos urgentes, o habeas-corpus poderá ser requerido ao juiz eleitoral, que o de

cidirá sem demora, com recurso necessário para o Tribunal Regional. 
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TITULO n 

Da Interferência dos Partidos e Eleitores 

CAPITULO I 

Da Fisodização 

Art 99. Consideram-se partidos politicos para os efeitos deste decreto: 
1) os que adquirem personalidade jurídica, mediante inscrição no registro a que se refere o 

art. 18 do Código Civil; 
2) os que, não a tendo adquirido, se apresentarem para os mesmos fins, em carater provi

sório, com um minimo de quinhentos eleitores; 
3) as associações de classe legalmente constituídas. 
Paragrafo único. Uns e outros deverão comunicar por escrito ao Tribunal Superior e aos 

Tribunais Regionais das regiões em que atuarem a sua constituição, denominação, orientação 
politica, seus órgãos representativos, o endereço de sua sede principal, e o de um representante 
local pelo menos. 

Art. 100. Para todos os atos referentes ao alistamento, é facultado aos partidos politicos, 
por meio de delegados seus ou representantes, que nomeiem juiito aos juizes ou Tribunais elei
torais: 

1) examinar, no arquivo eleitoral, em companhia dos funcionários designados, e com a 
aquiescência prévia do Tribunal Superior, quaisquer autos ou documentos; 

2) apresentar alegações e protestos, por escrito, recorrer, produzir todo género de provas e 
denuncia perante a autoridade competente os funcionários eleitorais; 

3) acompanhar o processo de qualificação e inscrição dos eleitores; 
4) requerer que, com sua assistência, se interrogue, em forma sumaria, o alistando quanto 

á identidade e se verifique seu conhecimento de leitura e escrita. 
Art. 101. Para os atos referentes á votação e apuração, podem, quando registrados, nomear 

fiscais: 
a) os candidatos, individualmente ou em conjunto; 
b) os partidos e as alianças de partido. 
§ 1- Qualquer candidato avulso, não registrado, pode nomear fiscais junto ás Mesas ou 

Tribunais, mediante comunicação escrita, assinada pelo menos por 50 eleitores, com as firmas 
reconhecidas. 

§ 2- Os partidos bem como os candidatos registrados podem ter junto a cada Mesa Recep
tora, um delegado, e, até três, junto ao Tribunal Regional. 

Art 102. As observações dos fiscais ou delegados sobre as votações serão registradas em 
fórmulas especiais, assinadas pelo observante, pelo presidente da Mesa, e seus secretários. 

CAPITULO n 

Dos Recursos 

Art. 103. Dos atos, resoluções ou despachos dos juizes eleitorais, caberá recurso, dentro 
de cinco dias, para o Tribunal Regional. , 

§ 12 A petição de recurso deve ser hindamentada e conter indicação das provas em que se 
basear o recorrente. 

§ 22 O juiz recorrido, dentro de 48 horas, fará subirem os autos ao Tribunal Regional, com 
sua resposta e os documentos em que se fundar, si entender que não é caso de reconsiderar sua 
decisão. 
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§ 3- Ao tomar conhecimento do processo, sempre que o entenda conveniente, pode o Tri
bunal Regional atribuir efeito suspensivo ao recurso, dando ciência disso ao juiz recorrido. 

§ 42 Si o recorrente ou o recorrido houver protestado por provas, será concedido, para 
isso, o prazo improrrogável de quinze dias. 

§ 5.2 Processa-se a prova perante um membro do Tribunal ou juiz, designado pelo presi
dente. 

Art. 104. Para o Tribunal Regional, dentro de cinco dias, caberá recurso dos atos, resolu
ções ou despachos de seu presidente. 

Art 105. Dos atos, resoluções ou despachos dos Tribunais Regionais, caberá recurso, den
tro de dez dias, para o Tribunal Superior, observando o processo do artigo antecedente. 

Art. 106. O Tribunal Superior, nas decisões proferidas em recursos interpostos contra o 
reconhecimento de candidatos, tomará deste logo extensivos ao resultado geral da eleição os 
efeitos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. 

TITULO m 

Da Sanção Penal 

CAPITULO I 

Dos Delitos 

ArL 107. São delitos eleitorais: 
§ 1- Inscrever-se fraudulentamente mais de uma vez como eleitor Pena - três meses a um 

ano de prisão celular. 
§ 2r Fazer falsa declaração para fins eleitorais, ou de que possa resultar qualificação ex-of-

ficio: Pena - multa de 500$ a 5:000$, conversivel em prisão celular, nos termos das leis penais. 
§ 3- Fornecer ou usar documentos falsos ou falsificados, para fins eleitorais: Pena - um a 

quatro anos de prisão celular, e perda do cargo público que exerça. 
§ 4- Efetuar o funcionário inscrição de alistando não qualificado pela autoridade compe-, 

tente, ou não identificado devidamente: Pena - dois a seis anos de prisão celular, perda do cargo 
público que exerça, além de inhábilitação por dez anos para exercer qualquer outro. 

§ 5- Reter titulo eleitoral contra a vontade do eleitor: 
Pena - um a quatro anos de prisão celular e perda do cargo público que exerça. 
§ 62 Reconhecer o tabelião, para fins eleitorais, letra ou firma que não seja verdadeira: 

Pena - dois a seis anos de prisão celular e perda do cargo. 
§ 72 Atestar, junto aos tabeliães, como verdadeira, para fins eleitorais, letra ou firma que o 

não seja: Pena - seis meses a dois anos de prisão celular. 
§ 82 Perturbar ou obstar, de qualquer forma, o processo de alistamentor Pena - quinze dias 

a seis meses de prisão celular. 
§ 92 Subtrair, danificar, destruir, ou ocultar documento ou objeto das repartições eleito

rais: Pena um a quatro anos de prisão celular, perda do cargo público que exerça e multa de 
20% dos danos causados. 

§ 10. Recusar ou renunciar, antes de dois anos de efetivo exercício, sem causa justificada 
e aceita pelo Tribunal competente, o cargo ou múnus público de natureza eleitoral, para que seja 
nomeado ou sorteado, ou passar, nas mesmas condições, seu exercício: Pena - multa de 2:000$ 
a 5:000$, perda do cargo público que exerça, além de inhábilitação, por dois anos, para exercer 
qualquer outro. 

§ 11. Deixar o juiz eleitoral, ou membro do Tribunal, com violação de dispositivo expres
so de lei, de julgar qualificado, ou de mandar inscrever, no registro eleitoral, cidadão que 
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prove evidentemente estar no caso de ser eleitor: Pena - suspensão do cargo por seis meses a 
um ano. 

§ 12. Embaraçar o juiz, ou qualquer magistrado eleitoral, o reconhecimento de direitos in
dividuais, de natureza eleitoral. Pena - seis meses a dois anos de prisão celular e, em caso de 
reincidência, perda do cargo. 

§ 13. Deixar o juiz eleitoral, ou qualquer, ou qualquer magistrado, ou autoridade eleitoral, 
de remeter aos representantes da justiça os papeis e documentos, para que se inicie a ação penal 
pro delitos eleitorais, cuja existência seja patente de documentos, papeis ou atos, submetidos ao 
seu conhecimento: Pena - as do parágrafo anterior. 

§ 14. Não cumprir, nos prazos legais, qualquer funcionário dos juizos e repartições eleito
rais, os deveres que lhe são impostos por este código: Pena - multa de 200$ a 1:000$, a critério 
do juiz, e suspensão até 30 dias do exercido do cargo. 

§ 15. Alegar o cidadão idade falsa, para fugir aos efeitos do art. 119: Pena - multa de 
500$, conversível em prisão, nos termos da lei penal. 

§ 16. Recusar a autoridade eclesiástica aos interessados a verificação dos lançamentos de 
batismo, ou de casamento, anteriores a 1889 ou recusar-lhes certidão de assentos existentes: 
Pena - multa de 200$ a 1:000$ e privação dos direitos poUticos no caso de reincidência. 

§ 17. Violar qualquer das garantias eleitorais do art. 98: Pena - trinta dias a seis meses de 
prisão celular, e perda de cargo publico que exerça, além das demais penas em que incorra. 

§ 18. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: Pena - seis meses a 
três anos de prisão celular e perda do cargo publico que exerça 

§ 19. Oferecer ou entregar cédulas de sufrágio, seja a quem for, onde funcione Mesa Re
ceptora de votos, ou em suas proximidades dentro de um raio de cem metros: Pena - três a doze 
meses de prisão celular, e perda do cargo público que exerça. 

§ 20. Violar ou tentar violar o sigilo do voto: Pena - seis meses a três anos de prisão celu
lar e perda do cargo publico que exerça. 

§ 21. Oferecer, prometer, solicitar, exigir ou receber dinheiro, dadiva ou qualquer vanta
gem, para obter ou dar voto, ou para conseguir abstenção, ou para abster-se de voto; 

Pena - seis meses a dois anos de prisão celular. 
§ 22. Falsificar ou substituir atas ou documentos eleitorais: Pena - dois a oito anos de pri

são celular, e perda do cargo público que exerça. 
§ 23. Praticar ou instigar desordens, tumultos ou agressões que prejudiquem o andamento 

regular dos atos eleitorais: Pena - um a quatro anos de prisão celular, e perda do cargo publico, 
que exerça, além das demais penas em que incorra 

§ 24. Arrebatar, subtrair, destruir ou ocultar uma, ou documentos eleitorais, violar os selos 
das umas ou os volucros de documentos: Pena - três a dez anos de prisão celular e perda do car
go publico que exerça 

§ 25. Praticar ou ocultar ato de que decorra nulidade da eleição: Pena - seis meses a dois 
anos de prisão celular, além de perda do cargo pubUco que exerça. 

§ 26. Recusar ou renunciar, sem causa justificada e aceita pelo Tribunal Regional, o cargo 
de membro de Mesa Receptora: Pena - perda do cargo público, que exerça, e multa de 1:000$ a 
2:000$, conversível em prisão, na forma do Código Penal. 

§ 27. Deixar de mencionar nas atas os protestos formulados pelos fiscais, delegados de 
partido ou candidatos ou deixar de remetê-los ao Tribunal Regional: Pena - seis meses a dois 
anos de prisão celular. 

§ 28. Faltar voluntariamente, em casos não especificados nos parágrafos anteriores, ao 
cunçrimento de qualquer obrigação que este código expressamente impões: Pena - oito a cem 
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dias de prisão celular, ou, si fôr funcionário, suspensão por dois a seis meses do exercício do 
cargo. 

ArL 108. As infrações eleitorais definidas acima são crimes inafiançaveis e de ação públi
ca. 

§ 1- A autoridade judiciaria que verificar a existência de algum fato delictuoso definido 
neste Código, providenciará para que seja iniciada a ação penal. 

§ 2- Não se suspende a execução de pena nos crimes eleitorais. 
Art 109. Em todos os delitos de natureza eleitoral, a reincidência elevará a pena ao máxi

mo. 
Parágrafo único. Haverá reincidência sempre que o criminoso, depois de condenado por 

sentença irrecorrível, cometer crime eleitoral, embora não infrinja a mesma disposição de lei. 

CAPITULO n 

Da Ação Penal 

Art 110. A iniciativa da ação penal, pelos crimes eleitorais, definidos neste Código, com
pete aos procuradores eleitorais, ou a qualquer eleitor. 

§ 1- A denúncia será oferecida ao presidente do Tribunal Regional que, depois de mandar 
autuá-la e de ouvir o procurador, si não fôr ele o denunciante, designará, por distribuição, um de 
seus membros, para servir de juiz preparador. 

§ 2- O juiz preparador mandará citar o acusado, para dentro do prazo de cinco dias, a con
tar da citação, oferecer defesa escrita 

§ 3— Apresentada a defesa, ou findo o prazo respectivo, o preparador concederá ás partes 
uma dilação probatória comum, de 10 dias. 

§ 4- Após a dilação probatória, o denunciante e o denunciado terão, sucessivamente, o 
prazo de cinco dias, para oferecer alegações finais. 

§ S- Expirado o prazo das alegações finais, o juiz preparador submeterá a causa á decisão 
do Tribunal na forma do seu regimento, sendo permitida ás partes, na sessão de julgamento, de
fesa oral do seu direito, pelo tempo que o regimento conceder. 

§ 6̂  O juiz preparador, finda a dilação, poderá decretar a prisão preventiva do acusado, 
nos casos previstos na legislação em vigor. 

ArL 111. Para os atos e diligencias, que se devam realizar fora da sede do Tribunal, o juiz 
preparador delegará atribuição ao juiz eleitoral do logar onde tenham de ser praticados, ou, em 
seu impedimento, ao da comarca ou termo mais próximo. 

§ 1- Em tais atos, que podem ser acompanhados pelos delegados de partido, o procurador 
eleitoral será representado pelo orgam do ministério público estadual da comarca e na falta dele, 
por um procurador ad-hoc, nomeado pelo mesmo juiz, 

§ 22 O juiz eleitoral que, por delegação do juiz preparador, ordenar a citação do acusado, 
receber-lhe-á defesa para encaminhá-la ao Tribunal. 

Art 112. Dos despachos do juiz eleitoral e do juiz preparador, caberá recurso para o Tri
bunal Regional, nos casos em que se admite, segundo a lei processual comum, recurso dos jui
zes substitutos, para o juizes seccionais. 

Art 113. Das decisões do Tribunal Regional haverá recurso para o Tribunal Superior, nos 
mesmos casos em que se admite, para o Supremo Tribunal Federal, recurso das decisões crimi
nal dos juizes secionais, observada a mesma forma processual, no que não fôr alterada pelo regi
mento. 

Art 114. O crime comum, ou de responsabilidade, conexo com crime eleitoral, será pro
cessado e julgado pelas autoridades judiciarias competentes para o conhecimento deste. 
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Art 115. Em todos os termos do processo penal, poderá o acusado defender-se por procu
rador, emquanto não fôr ordenada sua prisão. 

Art. 116. A ação por qualquer dos crimes de natureza eleitoral prescreverá em 10 anos, 
observadas as causas de interrupção e suspensão estabelecidas na lei penal comumu 

Art. 117. Contra as decisões passadas em julgado somente poderá haver o recurso da revi
são. 

ArL 118. As leis processuais da justiça federal serão aplicadas subsidiariamente aos casos 
não regulados neste Código e no regin^nto dos tribunais eleitorais. 

TrrULOIV 

Disposições Gerais 

ArL 119. O cidadão alistavel, um ano depois de completar maioridade ou um ano depois 
de entrar em vigor este Código, deverá apresentar seu titulo de eleitor para poder efetuar os se
guintes Atos: 

a) desempenhar o continuar desempenhando funções ou eny)regos públicos ou profissões 
para as quais se exija a nacionalidade brasileira; , , 

b) provar identidade em todos os casos exigidos por lei, decretos ou regulamentos. 
Art. 120. Não se aplicam as disposições do artigo anterior:, 
a) aos cidadãos residentes no estrangeiro, ou domiciliados no Brasil, ha menos de um ano; 
b) aos homens maiores de sessenta anos, e ás mulheres em qualquer idade. 
ArL 121. Os homens maiores de sessenta anos e as mulheres em qualquer idade pedem 

isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. 
Art. 122. Não dependem de petição escrita, nem de despacho de juizes as certidões de as

sentamento, notas e averbações concernentes ou destinadas aos processos eleitorais. 
Art. 123. O serviço eleitoral e o criminal respectivo preferem a qualquer outro, e são isen

tos de ónus não expressamente estipulado neste Código. 
Art. 124. É concedida franquia postal, telegráfica, telefónica radiotelegráfica ou radiotele

fónica nas linha oficiais, ou nas que estejam obrigadas ao serviço oficial, para as transmissões 
de natureza eleitoral, expedidas pelas autoridades e repartições competentes. 

ArL 125. As secretarias e os cartórios da justiça eleitoral não poderão, sob pretexto algum, 
restituir os documentos que instruírem os processos eleitorais. 

ArL 126. Dentro de 10 dias seguintes ao encerramento do período de alistamento, o Tribu
nal Superior publicará, no Boletim Eleitoral, os nomes de todos os eleitores. 

§ 1- A lista de nomes será feita por Estado, por Município ou suas divisões eleitorais. 
§ 2- Designar-se-ão, com o nome, prenome e domicilio do inscrito, a série e o número de 

sua inscrição. 
§ 3- No dia do encerramento do período inscrícionaí, todos os cartoríos eleitorais comuni

carão, telegraficamente, ou, na falta de telegrafo, por ofício, á Repartição Regional, o número 
dos cidadãos inscrítos com indicação do número de ordem da prímeira e da última inscríção 
efeituada . 

ArL 127. O eleitor que, por justo motivo não puder estar no seu domicilio no dia da elei
ção, pedirá ao juiz eleitoral resalva que o habilite a votar em outra secção eleitoral, dentro da 
mesma circunscríção. , . 

§ 1- A ressalva só é valida para a eleição a que se referir. 
§ 2- Na secção em que votar, o voto será recebido com as formalidades dos impugnados 

por identidade, remetida a resalva respectiva, com os papeis da eleição, ao Tríbunal apurador. 
ArL 128. Sempre que os Tribunais Regionais deixarem de fazer, nos prazos legais, salvo 
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motivo justificado, qualquer áto ordenado por este Código, o Tribunal Supraior, ex-offirío, ou a re
querimento da parte interessada, poderá realizá-lo, comunicando sua resolução ao tribunal faltoso. 

Parágrafo único. Analogamente praticarão os Tribunais Regionais em relação aos juizes 
eleitorais. 

Art 129. Não se admitem, como prova no alistamento eleitoral, públicas-fórmas ou justi
ficações. . ' , 

Art. 130. O serviço de qualquer das secretarias dos Tribunais será organizado de modo 
que toda modificação operada em seus registros seja comunicada á secretaria do Tribunal Supe
rior e por esta, á secretaria do Tribunal Regional a que interessar a modificação. 

Art. 131. Os cegos alfabetizados, que reunam as demais condições de alistamento podem 
qualificar-se mediante petição por eles apenas assinada. 

Parágrafo único. Suas cédulas, no ato de votar, serão colocadas na sobrecarta e na uma 
pelo presidente da Mesa. 

Art 132. As repartições publicas são obrigadas, no prazo máximo de dez dias, a fornecer 
ás autoridades, aos representantes dos partidos, ou a qualquer alistando, as informações e certi
dões que solicitarem, relativas á matéria eleitoral. 

Art. 133. As autoridades eclesiásticas fornecerão, gratuitamente, aos interessados, as certi
dões de batismo de pessoas nascidas antes de 1889, podendo o requerente, si lhe fôr negada a 
existência de assentamento de batismo, pessoalmente e por determinação do juiz eleitoral, revis
tar os livros, em presença da autoridade eclesiástica ou seu representante. 

Art. 134. Os tabeliães não podem deixar de reconhecer, nos documentos necessários á ins
trução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das 
que se apresentem com dois abonadores seus conhecidos. 

Parágrafo único. Si a letra e a firma a serem reconhecidas forem de alistando, poderá o ta
belião exigir que o requerimento seja escrito e assinado em sua presença; ou, si se tratar de do
cumento, o tabelião poderá exigir que seu signatário escreva em sua presença para a devida con-
ferição. 

Art. 135. Os escrivães ou oficiais.encarregados dos registros de óbitos, são obrigados a re
meter, semanalmente, á secretaria do Tribunal Regional respectivo, lista em duplicata de todos 
os óbitos de pessoas de maior idade e nacionalidade brasileira, registrados na semana anterior. 

Art 136. Os escrivães, ou secretários dos juizos ou tribunais, são obrigados a enviar, men
salmente, ao Tribunal Superior, comunicação da sentença ou ato que declare ou signifique sus
pensão, perda ou reaquisição da cidadania. 

Art 137. O sorteio dos magistrados, para a formação dos tribunais eleitorais, se fará, em 
sessão pública, dentro de dez dias depois de entrar em vigor este Código. 

Art 138. Enquanto o Tribunal Superior não organizar o seu regimento, vigorará o do Su
premo Tribunal Federal, no que fôr aplicável. 

Art 139. Ficam sem efeitos todos os alistamentos eleitorais da União ou dos Estados, 
efeituados até esta data. 

§ 1- Os escrivães dos juizes eleitorais restituirão, sob recibo indepedente de traslado e a 
requerimento do alistado ou seu procurador, os documentos com que instruíram o processo do 
seu alistamento anterior a este Código. 

§ 2- Por esta restituição não serão cobradas custas ou taxas. 
Art 140. Ao atual juiz de Direito da Vara Eleitoral do Distrito Federal são assegurados to

dos os direitos e vantagens que a Constituição e as leis lhe garantem, com a competência para 
todos os casos previstos no art. 85, §§ 3 ,̂ 4̂  e 5̂  do decreto n- 16.273, de 20 de dezembro de 
1923, e decreto n̂  20.661, de 16 de novembro de 1931, mantidos para esse fim os atuais serven
tuários. 
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Art 141. Terão preferencia, na nomeação, para os cargos administrativos dos tribunais, 
respeitadas as condições de capacidade, os funcionários do extinto Registro Geral dos Eleitores. 

Art 142. No decreto em que convocar os eleitores para a eleição de representantes á 
Constituinte, o Governo determinará o número de representantes nacionais que a cada Estado 
caiba eleger, bem como o modo e as condições de representação das associações profisionais. 

Parágrafo único. Cada Estado, o Distrito Federal e o Território do Acre constituirá uma re
gião eleitoral. 

Art. 143. Pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores correrão as despesas com a exe
cução deste Código. 

ArL 144. O Código Eleitoral entrará em vigor trinta dias depois de oficialmentee publica
do. 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1932,111^ da Independência e 44^ da República. - GE-
TUUO VARGAS - J. Maurício Cardoso - Protogenes P. Guimarães - Oswaldo Aranha - José 
Fernandes Leite de Castro - José Américo de Almeida - Lirtdolfo Collor - Francisco Campos -
Afranio de Mello Franco - Mário Barbosa Carneiro - encarregado do expediente da Agricultu
ra, na ausência do Ministro. 
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DECRETO N2 21.207, DE 28 DE MARÇO DE 1932 

Dispõe sobre a Presidência do Tribunal Regional no Distrito Federal. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Atendendo a que o decreto ĥ  21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que instituiu o Código 

Eleitoral, em seu art. 21, § 2-, declara que o Tribunal Regional do Distrito Federal será presidido 
pelo vice-presidente da Corte de Apelação, sem, entretanto, estabelecer qual dos três vice-presi
dentes, ora ali existentes, deverá exercer a função. 

Decreta: 
Art unicotigo. No Distrito Federal, exercerá as funcções de presidente do Tribunal Regio

nal o desembargador mais antigo dos três atuais vice-presidentes da Corte de Apelação; revoga
das as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 1932, 111^ da Independência e 44^ da República.- GETU-
LIO VARGAS — Francisco Campos. 
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DECRETO N2 21.282, DE 13 DE ABRIL DE 1932 

Altera o Código Eleitoral quanto às atribuições administrativas a que se 
referem os seus arts. 14 e 23, e dá outras providências. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta: 
Art 1- As atribuições de natureza administrativa contidas nos ns. 2 e 3 do art. 14, bem 

como as constantes dos números 2, 3 e 4 do art. 23, tudo do Código Eleitoral sancionado pelo 
decreto n- 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, serão exercidas pelos Presidentes dos Tribunais 
Eleitorais. 

Art. 2- Na organização das Secretarias a que aludem as disposições referidas no artigo an
terior, serão ^roveitados os funcionários federais que se achem nas condições previstas pelo 
art. l- do decreto n̂  20.486, de 6 de outubro de 1931. 

Art. 3- Fica assim redigido o art. 17 do Código Eleitoral: 
"ArL 17. Tem a Secretaria um diretor e os funcionários julgados necessários." 
ArL 42 O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação; revogadas as dis

posições em contrario. 
Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1932, 111^ da Independência e 44^ da Republica. - GE-

TULIO VARGAS - Francisco Campos. 
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DECRETO N2 21.402, DE 14 DE MAIO DE 1932 

Fixa o dia três de maio de 1933 para a realização das eleições à Assem-
biéia Constituinte e cria uma comissão para elaborar o anteprojeto da Consti
tuição. 

O chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que, com a constituição dos Tribunais Eleitorais, terá início a fase de alista

mento dos cidadãos para a escolha dos seus representantes na Assembleia Constituinte; 
Considerando que, nesses termos, convém seja prefixado um prazo dentro no qual se habi

litem a exercer o direito de voto; 
Considerando a utilidade de abrir desde logo, como trabalho preparatória às deliberações 

da Assembleia Constituinte, um largo debate nacional em tomo às questões fundamentais da or
ganização pob'tica do país, decreta: 

ArL 1- É, criada, sob a presidência do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, uma co
missão incumbida de elaborar o ante-projeto da Constituição. 

ArL 2- A comissão será composta de tantos membros quantos forem necessários à elabo
ração do referido ante-projeto e por forma a serem nelas representadas as correntes organizadas 
de opinião e de classe, a juizo do Chefe do Governo. 

Art. 3- As eleições à Assembleia Constituinte se realizarão no dia 3 de maio de 1933, ob
servados o decreto n̂  21.076. de 24 de fevereiro de 1932 e os que, em complemento dele, foram 
ou vierem a ser expedidos pelo Governo. 

ArL 4- Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1932,111^ da Independência e 44^ da República. - GETU-

LIO VARGAS - Francisco Campos. - José Fernandes Leite de Castro. - Osvaldo Aranha. -
Pratogenes P. Guimarães - Afranio de Mello Franco - Joaquim Pedro Salgado Filho - Mário 
Barbosa Carneiro encarregado do Expediente do Ministério da Agricultura, na ausência do mi
nistro - Fernando Augusto de Almeida Brandão, encarregado do Expediente, na ausência do 
ministro da Viação e Obras Públicas. 
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DECRETO N2 21.411, DE 17 DE MAIO DE 1932 

Derroga o art. 1325 do Código Civ9, quanto a alínea n, com relação aos 
membros dos Tribmiais Eleitorais, Superior e Regionais, nomeados pelo Go
verno entre os cidadãos eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribu
nais Judiciários dos Estados, e do Distrito Federal e do Território do Acre, mas 
tão somente nas causas em que não tenham de intervir como juizes eleitorais. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que o art. 6̂  do Código Eleitoral promulgado pelo decreto n- 21.076, de 24 

de fevereiro de 1932, equiparara, quanto ás garantias, a magistratura eleitoral á magistratura fe
deral; 

Considerando que entre os membros dos ditos tribunais se encontram os nomeados pelo 
Governo entre os cidadãos eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Judiciários 
dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre; 

Considerando que tais eleições recaíram, em geral, em advogados militantes, que vivem 
dos proventos auferidos no exercício da sua profissão; 

Considerando que a renumeração que o Código Eleitoral confere, nos arts. 11, letra a, e 
22, letra a, modificado, aliás, neste ponto, com as reduções de 50%, pelo decreto n̂  21.302, de 
18 de abril do corrente ano, àqueles membros dos Tribunais Eleitorais, por exigua, insuficiente 
se toma, em geral, ás suas subsistências, o que os inçossibilitará, constituindo motivo de incon
testável relevância, de aceitar os cargos, para que foram nomeados; 

Decreta: 
Artigo único. Fica derrogado o art. 1.325 do Código Civil, quanto á alinea II, com relação 

aos membros dos Tribunais Eleitorais, Superior e Regionais, nomeados pelo Governo entre os 
cidadãos eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Judiciários dos Estados, do 
Distrito Federal e do Território do Acre, mas tão somente nas causas em que não tenham de in
tervir como Juizes eleitorais. 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1932, 111^ da Independência e 44̂  da República. - GETU-
LIO VARGAS - Francisco Campos. 
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DECRETO N2 21.412, DE 17 DE MAIO DE 1932 

Regula a incompatibilidade de que trata o art 10 do decreto n̂  21.076, de 
1931. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da fa
culdade que lhe é atríbuida pelo arL 1- do decreto n̂  19.398, de 11 de novembro de 1930, decre
ta: , , 

Art. 1- A incompatibilidade a que se refere o art. 10, do decreto n̂  21.076, de 24 de feve
reiro de 1931, só excusará a não aceitação das funções de membro de Tribunal Eleitoral, quando 
os magistrados entre si parentes no grau proibido forem membros efetivos do Tribunal. 

Paragrafo único. No caso de parentesco até o 4̂  grau entre membros efetivo e substituto 
dos Tribunais Eleitorais, aquele somente deixará de funcionar nas sessões a que este fôr convo
cado e si a designação do primeiro tiver sido posterior á do segundo. 

Art 2- Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1932, 111^ da Independência e 44^ da República. - GETU-

LIO VARGAS — Francisco Campos. 
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DECRETO N2 21.660, DE 20 DE JULHO DE 1932 

Cria, no Distrito Federal, três cartórios privativos de alistamento eleito
ral, abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o respectivo crédito e 
dá outras providencias. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Usando das atribuções que lhe confere o art. 1̂  do decreto n̂  19.398, de 11 de novembro 

de 1930; e. 
Considerando que o Tribunal Regional, no Distrito Federal, desobrigando-se das atribui

ções que lhe competem, nos termos do art 24 do Código Eleitoral, dividiu o território de sua ju
risdição em três circunscrições, e estas em zonas cujos juizes designou; 

Considerando que, de todos os grandes núcleos eleitorais do País, o Distrito Federal é, 
sem dúvida, o de mais densa população alistavel; 

Considerando que, iniciado o alistamento, os cartórios dos juizes designados, dado o vulto 
dos serviços judiciários que absorvem toda a atividade funcional dos respectivos serventuários, 
não poderão atender satisfatoriamente a um de seus encargos, sem dano insanável do outro, re
sultando fatal prejuizo do interesse público; 

Considerando que, só depois do exaustivo trabalho de restauração do eleitorado, os servi
ços de alistamento nesta Capital poderão ser atendidos pelos cartórios da justiça comum; 

Considerando, finalmente, as razões aduzidas pelos juizes eleitorais, em sua representação 
e respeito, recebida pelo Tribunal Regional e Transmitida pelo Tribunal Superior: 

Decreta: 
Art. 1- Até ulterior deliberação do Governo, os trabalhos relativos ao alistamento eleitoral 

nesta Capital, atribuídos aos cartórios da Justiça comum nos termos do art. 24, letra b, do Códi
go Eleitoral, serão exercidos por três cartórios privativos, sendo um para cada circunscrição. 

Paragrafo único. Cada cartório terá um escrivão, sete escreventes e um servente, e funcio
nará diariamente de acordo com o horário estabelecido no art. 33 do Código Eleitoral. 

Art 2̂  Os funcionários dos três cartórios privativos creados por este decreto serão nomea
dos em comissão, vigorando para as nomeações dos escrivães e serventes o decreto n̂  20.486, 
de 6 de outubro de 1931. Para preencher os lugares de escreventes, poderá o Governo, respeita
das as condições de capacidade, aproveitar os funcionários dos extinctos Registro Geral de Elei
tores e JUÍZO de Alistamento Eleitoral. 

Art. 3- O presidente do Tribunal Regional, no Distrito Federal, fica autorizado a requisitar 
da autoridade competente o local, ou os locais, em que devem ser instalados os três cartórios, 
devendo ter em vista a comodidade dos alistandos e a facilidade da execução dos trabalhos. 

Art. 42 De acordo com art. 143, do decreto n̂  21.076, de 24 de fevereiro último, fica aber
to ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de oitenta e dois contos e 
quinhentos mil réis (82:500$000), para pagamento das gratificações que competem aos fiincio-
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narios dos três cartórios, de 1- de agosto a 31 de dezembro do corrente ano, e que serão distri
buídas da seguinte forma: 

a) 3 escrivães (a hOOOSOOO) 15:000$000 
b) 21 escreventes (a 600$000) 63:000$0(X) 
c) 3 serventes (a 3(X)$000) 4:500$000 82:500$000 
Art. 5- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as dispo

sições em contrário. 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1932,111^ da Independência e 44^ da República. - GETU-

LIO VARGAS - Francisco Campos. 

221 



DECRETO N2 21.669, DE 25 DE JULHO DE 1932 

Dispõe, sobre a abertura dos trabalhos de alistamento eleitoral, em cada 
uma das Regiões Eleitorais em que está dividido o País. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que para o inicio do alistamento eleitoral não deve ser fixada uma data úni

ca para todo o país, em razão de, por sua conçlexidade, não se haver organizado o indispensá
vel aparelhamento preparatório de modo simultâneo em todas as regiões eleitorais, mas sucessi
vamente; 

Considerando, porém, que o § 1- do art. 37, do Decreto n- 21.076, de 24 de fevereiro últi
mo, exige a determinação de uma data para a abertura dos trabalhos de alistamento, em cada re
gião eleitoral; 

Considerando, finalmente, a representação que, neste sentido, lhe fez o Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral; 

Decreta: 
Art l- A abertura do alistamento a que se refere o § 1- do art. 37, do Código Eleitoral -

decreto n- 21.076, de 24 de fevereiro de 1932 - dar-se-á no dia imediato ao em que seja publica
da em cada região a aprovação, pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, da divisão em zonas 
de que trata a letra a, do art. 24, do mesmo Código. 

ArL 2- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1932, 111- da Independência e 44- da República. - GETU-
LIO VARGAS — Francisco Campos. 
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DECRETO N2 22.168, PE 5 DE DEZEMBRO DE 1932 

Estabelece providências de emergência para facilitar o alistamento dos 
eleitores para a Assembléa Nacional Constituinte. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art 1- do decreto n̂  19.398, de 11 de novembro de 1930; e 

Considerando que o recente movimento armado, abalando todo o país, acarretou o desa
proveitamento de três meses de trabalhos eleitorais; 

Considerando, portanto, que é indispensável a adoção de providências de emergência para 
o caso excepcional da eleição da Assembléa Nacional Constituinte, cuja instalação não deve ser 
procrastinada; 

Considerando que tais providências podem ser adotadas sem prejuízo das garantias neces
sárias á verdade eleitoral: 

Decreta: 
Art. l- Serão observadas as disposições dos artigos seguintes como providências de emer

gência para o alistamento dos eleitores da Assembléa Nacional Constituinte. 
Art. 2- Serão qualificados ex-officio, quando reúnam os requisitos básicos para serem elei

tores: 
a) os magistrados e os membros do Ministério Público; 
b) os militares de terra e mar; 
c) os funcionários e empregados públicos efetivos e contratados, federais, estaduais e mu

nicipais; 
d) os professores dos estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelos governos 

federal, estaduais e municipais; 
e) os que exercem, com diploma cientifico, profissão liberal; 
f) os comerciantes que tiverem suas firmas registradas, quer em nome individual, quer 

como sócios de sociedades mercantis; 
g) os reservistas de 1- categoria do Exército e da Armada, licenciados até o fim do corren

te ano; 
h) os membros dos sindicatos reconhecidos de acordo com o decreto n- 19.770, de 19 de 

março de 1931. 
Parágrafo único. São funcionários públicos efetivos, para os efeitos deste decreto, todos os 

serventuários da administração pública, federal, estadual ou municipal, nomeados por decreto, 
portaria ou simples ofício, desde que a função seja permanente, embora exercida interinamente 
ou em comissão: contanto que os seus vencimentos, remunerações ou subsídios sejam pagos em 
virtude de dotação orçamentaria dos respectivos governos. 

Art. 3- Os presidentes, diretores, chefes e comandantes, dos Tribunais de Justiça e dos ser
viços públicos civis e militares; os reitores e diretores dos estabelecimentos de ensino oficiais ou 
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fiscalizados: os diretores, presidentes ou chefes das juntas e demais repartições encarregadas do 
registro de diplomas cientificos e de firmas cormerciais; e, finalmente, os chefes dos serviços de 
sindicalização do proletariado, que não houverem ainda enviado as listas de qualificação ex-offi-
cio de que trata o art. 37, §§ 1̂  e 2r, do Código Eleitoral, são obrigados a fornecer, nos quinze 
dias imediatos á publicação deste decreto, ao juiz eleitoral, sob cuja jurisdição estiverem, as di
tas listas em uma só via, com os nomes dos cidadãos qualificáveis ex-officio, nos termos do art. 
2- deste decreto, contendo, em referencia a cada cidadão, a respectiva filiação e as indicações 
mencionadas no citado § 2̂  do art. 37 do Código Eleitoral. 

§ 12 A falsidade em qualquer indicação constituirá crime eleitoral punivel nos termos do 
Código; pelo que, em caso de dúvida sobre algum dos requisitos do alistando, deverá a pessoa 
legalmente encarregada de fornecer a lista de que trata este artigo, exigir do mesmo prova do 
requisito em dúvida, sob pena de excluir da relação a enviar; prova que remeterá com a lista, ao 
juiz eleitoral. 

§ 2- No caso de exclusão por dúvida, fará constar os nomes dos excluídos, com o motivo 
de cada exclusão, de uma relação suplementar, em seguida á pnmeira. 

§ 3- Dentro em 24 horas do recebimento de cada hsta, o juiz eleitoral fará remeter ao seu 
responsável o número necessário das formulas de inscrição a que se refere o art. 37, § 5- do Có
digo Eleitoral. 

Art. 42 Para se inscrever, cada cidadão qualificado ex-officio, apresentará, em pessoa, no 
cartono do juiz eleitoral, ou do juiz preparador da zona que escolher para seu domicilio eleito
ral, a fórmula de inscrição que houver recebido, constante do impresso segundo o padrão já 
aprovado pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, o qual deverá vir preenchido, com o local 
da assinatura em branco, para ser assinado pelo alistando na presença do escrivão que lançará 
sua rtíbrica ao lado da assinatura do alistando, como prova dessa circunstancia. 

§ 1- Com a fórmula, ou requerimento de inscrição, o cidadão qualificado ex-officio entre
gará ao escrivão os três retratados de que trata o art. 40, letra a, do Código Eleitoral, com as di
mensões e requisitos estabelecidos no paragrafo único do mesmo artigo. 

§ 22 A inscrição dos qualificados ex-offiicio far-se-á independentemente da identificação 
datiloscopica que, para esta classe de aUstandos, fica dispensada, excéto quanto á autenticação 
das três vias do titulo eleitoral, com a hnpressão do polegar direito ou, na falta deste, com a de 
outro dedo, que será indicado. Essa autenticação, todavia, só poderá ser exigida onde houver 
seiviço oficial de identificação datUoscopica. 

§ 3- Em seguida procederá o cartório á inscrição na forma estabelecida nos arts. 41 a 44 
do Código Eleitoral e no Regulamento Gerai das Secretarias, JUÍZOS e Cartórios Eleitorais, pro
vado pelo Tribunal Superior (arts. 15 a 26); excetuadas as referencias á identificação datilosco
pica que passa a ser executada unicamente de acordo com o disposto neste decreto. 

§ 4- Decorrido, sem impugnação, o prazo de cinco dias estabelecido no art 43 do Código 
Eleitoral, ou julgada improcedente a impugnação que houver sido posta á inscrição do alistando, 
fará o escrivão os autos conclusos ao Juiz Eleitoral (depois de autuar as respectivas peças, si ain
da não o houveram sido em consequência de impugnação). 

§ 52 Si a inscrição se estiver fazendo perante o Juiz Preparador, nos municípios que não 
são sede de zona eleitoral, o juiz, examinando o processo e verificando que se contém todas as 
peças exigidas e foram observadas as formalidades legais, ordenará que se remeta ao Juiz Elei
toral da sede da zona, para que este resolva sobre a expedição do titulo eleitoral, na forma esta
belecida no parágrafo seguinte, ou mande suprir as formalidades preteridas. 

Art 62 O Juiz Eleitoral, verificando que o processo contém todas as peças exigidas e nele 
foram observadas as formalidades legais, ou mandando suprir o que faltar, ordenará a expedição 
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do título eleitoral, depois de assinar a primeira via, abaixo da assinatura do eleitor (nos padrões, 
aprovados) e de rubricar a segunda e a terceira vias. 

Art. 72 O cartono afixará á porta do Juizo e publicará no órgão de publicidade oficial, 
onde houver, a lista dos inscritos cujos titulos se acham prontos, para serem entregues na forma 
estabecida no art 46 e seus paragrafes, do Regulamento Geral das Secretarias, Juizos e Cartó
rios Eleitorais, com as alterações expressas neste decreto. 

ArL 82 Si a inscrição houver sido feita no Cartório do Juiz Preparador e o título não fôr re
clamado na sede da zona até tres dias depois de fixado o edital de que trata o parágrafo anterior, 
o escrivão providenciará imediatamente para a remessa do título ao cartório onde foi feita a ins
crição, para que lá se faça a entrega mediante aviso, afixado em listas á porta do Juizo, de que os 
titulos se acham á disposição dos inscritos. 

Art. 9- Entregue, que seja, o titulo eleitoral, será o processo enviado ao Tribunal Regional 
para o necessário registro, juntamente com os demais em condições; remessa que se fará sema
nalmente. A Secretaria do Tribunal Regional, recebendo-o, dele retirará a 3- via do titulo e a re
meterá á Secretaria do Tribunal Superior; procedendo em seguida ao registro das peças que lhe 
são destinadas, como está determinado no Regimento Geral, com as modificações adiante pres
critas. 

Art. 5- A qualificação requerida far-se-á na forma estabelecida pelo Código Eleitoral e 
pelo Regimento Geral aprovado pelo Tribunal Superior; com as modificações expressas neste 
decreto. 

Parágrafo único. No requerimento de qualificação: 
a) fica dispensada a afirmação de se achar o requerente, segundo a lei, quite quanto ao ser

viço militar, onde ou de estar; 
b) será obrigatória a atestação da identidade pessoal do suplicante, por duas testemunhas 

que assinarão a seguinte afirmação, escrita por uma delas: 
"Afmnamos, sob as penas da lei, que o requerente é o próprio". As testemunhas mencio

narão sua profissão e sua residência depois das respectivas assinaturas, que também serão reco
nhecidas por notário público. 

Art. 62 A inscrição dos qualificados a requerimento do próprio alistando, será processada 
na forma estabelecida pelo Código Eleitoral (arts. 40 a 44) e pelo Regimento Geral aprovado 
pelo Tribunal Superior, á vista dos documentos e dos retratos a que se referem, respectivamente, 
os arts. 38 e 40 do Código Eleitoral; mas com as seguintes modificações: 

I. Fica provisoriamente dispensada a identificação datiloscopica nas regiões ou municípios 
onde ainda não haja instituto oficial de identificação. 

II. Onde houver, a identificação do alistando consistirá: 
a) na tomada da assinatura e das impressões digitais das duas mãos, sucessivamente, a co

meçar pela direita (art 42, n̂  1, do Código Eleitoral), em uma única ficha datiloscopica; 
b) na tomada da impressão simultânea dos dedos de cada uma das mãos, direita e esquer

da, no verso da ^ e da 3- vias dos titulos eleitorais e da assinatura do alistando nas três vias; 
c) da impressão digito-polegar direita ou, na falta de polegar, da de outro dedo, que será 

então indicado qual foi, na 1- via do titulo eleitoral. 
in. O processo de inscrição subirá á conclusão do Juiz, como está disposto para os de ins

crição dos cidadãos qualificados ex-officio, no art. 4 ,̂ §§ 42 e 5̂  deste decreto, para o fim de ser 
expedido e entregue o titulo eleitoral pelos juizes e cartórios eleitorais da respectiva zona, nos 
termos do disposto nos §§6^6 seguintes ao mesmo art. 4^ deste decreto. 

rV. Semanalmente serão enviados os processos findos á Secretaria Regional e, por esta, á 
Secretaria Central a ficha datiloscopica (quando houver) e a 3- do titulo eleitoral. 

Art. 72 Nas Secretarias Regionais organizar-se-ão por emquanto, apenas dois Registros 
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Eleitorais, cada um com duas secções (uma de registro positivo, outra de registro negativo ou de 
eliminação), a saber: 

I. Registro de Processos: com uma ^ Secção Supletoria para registro dos processos e pe
ças que representam duplicatas de outros já registrados, em consequência da inscrição de cida
dãos já inscritos que, por abuso, de novo se inscreveram, bem como para registro dos processos 
e peças de inscrições canceladas. 

II. Registro Eleitoral Regional, organizado de acordo com o que está estabelecido, para o 
Registro Eleitoral Nacional, no Regimento Geral das Secretarias, JUÍZOS e Cartórios Eleitorais 
(2- parte), aprovado pelo Tribunal Superior (art. 73); com uma 2- secção de Inhabilitados e Ex
cluídos. 

Art. 8- Na Secretaria Central (do Tribunal Superior) serão por emquanto organizados ape
nas três Registros, cada um com duas secções (uma de registro positivo ou de peças eficientes, 
outra de registro negativo ou de eliminação), a saber: 

I. Registro datiloscopico, com uma 2- Secção de Inscrições Plurais. 
II. Registro de processos, com uma 2- Secção de Registro Supletorio e cancelamentos, 
in. Registro Eleitoral Nacional, com uma 2- Secção de Inhabilitados e Excluídos. 
Art. 9- Serão aproveitadas para qualificação e inscrição as peças já impressas segundo os 

padrões aprovados pelo Tribunal Superior, preenchendo-se nelas somente o que não está em de
sacordo com as modificações de emergência, prescritas neste decreto. 

Art 10. Nos processos de inscrição em andamento, prevalecerão todos os átos até agora 
pratícados nos Cartórios e Tribunais, devendo, porém, obedecer os átos ulteriores ás disposições 
de emergência deste decreto; átos esses que se processarão perante o mesmo Juizo ou Tribunal 
onde houver sido requerida a inscrição. 

Art. 11. Continuam em vigor, em tudo quanto não houver sido expressamente alterado por 
este decreto ou não fôr incompatível com o que aqui se preceitua, as disposições do Código 
Eleitoral. (Dec. n- 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) e a legislação subsequente que o veiu 
completar. 

Art. 12. Tratando-se neste decreto, de providência de emergência, tendentes à facilitação 
do alistamento necessário á eleição da Assembléa Nacional Constituinte, todos os cidadões que 
se alistarem sem a identificação datiloscopica e sem a prova de quitação, quanto ao serviço mili
tar, terão de sujeitar-se oportunamente a essas exigências do Código Eleitoral. 

ArL 13. O presente decreto entrará em vigor, em cada Região Eleitoral, na data de sua pu
blicação, no órgão oficial local; providenciando o Governo para a transmissão imediata de seu 
inteiro teor aos Estados e ao Território do Acre; 

Rio de Janeiro, novembro de 1932, 111- da Independência e 44^ da República. - GETU-
LIO VARGAS — Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.249, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1932 

Prorroga até o dia 20 de janeiro de 1933 o prazo legal para o fornecimen
to das listas dos cidadãos qualificáveis ex-officio, nos termos do decreto n̂  
22.168, de 5 do corrente. 

Considerando que o prazo de quinze dias, estabelecido no art. 3^ do decreto n^ 22.168, de 
5 de dezembro corrente, para o fornecimento das listas dos cidadãos qualificáveis ex-officio, nos 
termos do mesmo decreto, ficou esgotado a 22 do corrente, e se tomou manisfestamente insufi
ciente para a organização das relações dos membros dos sindicados reconhecidos de acordo com 
o decreto n- 19.770, de 19 de março de 1931; e. Considerando que, nesse sentido, representaram 
varias associações de classe, interessadas: 

Decreta: 
Art. 1- Fica prorrogado até 20 de janeiro de 1933 o prazo legal para o fornecimento das 

listas dos cidadãos qualificáveis ex-officio, nos termos do decreto n^ 22.168, de 5 de dezembro 
corrente. 

Art. 1- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, 
transmitido o seu inteiro teor a todos os tribunais regionais e do Território do Acre; e revogadas 
as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1932, 111^ da Independência e 44^ da República. -
GETULIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.364, DE 17 DE JANEIRO DE 1933 

Determina os casos de inelegibOidade para a Assembléa Nadonal Consti
tuinte. 

0 Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 1-, do decreto n- 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
decreta: 

ArL l- São ineligiveis para a Assembléa Nacional Constituinte: 
1 - Em todo o território da República: 
a) o Chefe do Gov&no Provisório, os interventores federais e os ministros de Estado; 
b) os ministros do Supremo Tribunal Fedra'al, os do Supremo Tribunal Militar, os do Tri

bunal de Contas e os membros do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral; 
c) os chefes e sub-chefes dos Estados-Maiores do Exa'cito e da Armada; 
d) os parentes consanguíneos do Chefe do Governo Provis(»io, em 1- e 2- graus, e os afins 

em l- grau; 
e) os não alistáveis como eleitores. 
n - Nos Estados, no Distrito Federal e no Território do Acre: 
a) os Secretários de Estado; 
b) os magistrados; 
c) os chefes de policia; 
d) os comandantes das fcxças do Exercito, da Marinha ou da Policia 
ni - Nos municípios: os Prefeitos. 
Art 2- Os ministros de Estado, comquanto inelegíveis, poderão comparecer á Assembléa 

Nacional Constituinte, a juizo do Governo ou por solicitação daquela. 
ArL 3^ É obrigatório o registro de todos os candidatos á Assembléa Nacional Constituinte, 

quer figurem em listas, quer avulsos. 
§ 1- O registro deve ser feito no Tribunal Regional, até cinco dias antes da eleição. 
§ 2- São inelegíveis os candidatos não registrados nos termos deste artigo. 
ArL 4^ A inelegibilidade deixará de existir, uma vez que cesse sua causa dois meses antes 

da eleição. 
Paragrafo único. Para o efeito do desaparecimento da inelegibilidade, considera-se cessa

do o exercido do cargo pela exoneração, í^sentadoria, inatividade, reforma, jubilação ou dis
ponibilidade. 

ArL Ŝ  A inegibilidade detomina a nulidade dos votos aos que nela incidam. 
§ 12 Será reconhecido o imediato em votos, si houvCT obtido, pelo menos, um número de 

sufrágios igual á metade dos alcançados pelo inelegível; no caso contrario, proced^-se-á a nova 
eleição, para a qual se consid^ará prcnrogada a inelegibilidade. 
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§ 2- No calculo do quociente eleitoral a que se refere o paragrafo anterior, só serão com
putados os votos válidos. 

ArL 6̂  Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1933, 112- da Independência e 45- da República. -

GETULIO VARGAS — Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22 J97, DE 26 DE JANEIRO DE 1933 

Cria postos eleitorais no Distrito Federal e dá outras providências. 

O Chefe do Çovêmo Provisório da República dos Estados Unidos de Brasil: 
Atendendo a que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral á vista de uma representação que 

lhe foi endereçada pela Associação Brasileira de Imprensa, por intermédio do Tribunal Regional 
do Distrito Federal, no sentido de se crearem postos eleitorais, resolveu, por votação unanime, 
encaminha-lá ao Governo Provisório, em razão de entender que a medida nela proposta deverá 
trazer reais benefícios ao serviço de alistamento que ora se está processando para a eleição da 
Constituinte; 

Atendendo a que, com a adoção de semelhante medida, o trabalho de identificação e 
quaisquer outros, exclusivamente destinados aos diretores, associados, empregados e demais se-
ventuarios alistáveis, poderá ser efetuado nas próprias sedes tanto das repartições públicas, fede
rais e municipais, como das associações de classe, uma vez que se obriguem, previamente, a for
necer o local e o mobiliário necessário ao serviço; 

Atendendo a que, por ser de manifesta utilidade a medida transitória, sugerida pelo Tribu
nal Superior, e ajuizar este, também, que a execução dos serviços deve ser dirigida pelo referido 
Tribunal Regional, mister se faz que a providencia alvitrada seja acompanhada de outras com
plementares, para sua perfeita e completa efetividade; 

Atendendo a que, nessa conformidade, é indispensável, para a marcha regular do trabalho 
e satisfatório desempenho do encargo, ter-se em conta, entre outros elementos, o número neces
sário de funcionários, até agora insuficiente, no tocante não só á Secretaria do Tribunal Regio
nal, cujo serviço, dia a dia, cresce de modo evidente, mas ainda aos Cartórios, cujo pessoal está 
reduzido á terça parte do que existia, por ocasião do último alistamento, o qual não ascendia ás 
proporções nem obedecia ás formalidades do que ora está processando de accôrdo com o Códi
go Eleitoral em vigor; 

Atendendo a que a creação dos Postos Eleitorais necessita ser acompanhada de medidas 
de fiscalização e de outras providencias, no que concerne, estritamente, á parte disciplinar e de 
expediente dos serviços em geral, convindo para esse fim ser creada, sem aumento de despesa, 
uma Comissão Especial, cujos membros deverão sèr designados dentre os próprios Juizes Elei
torais: 

Decreta: 
ArL l- No Distrito Federal, poderão, nas sedes das repartições públicas, federais e munici

pais, das associações de classe culturais, industriais e comerciais, que o requererem e disponham 
de local adequado e do mobiliário indispensável, ser instalados, durante o período do alistamen
to para a eleição da Assembléa Constitutinte, postos eleitorais, exclusivamente destinados aos 
respectivos funcionários, associados, empregadores e empregados, qualificados ex-officio. 

§ 1- Nos postos eleitorais será efetuado o processo de indentificação e preparada a fórmu-
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la de inscrição que o interessado houver recebido, assinada, no mesmo áto, pelo alistando, na 
presença do escrevente designado, lançando este sua rubrica ao lado da assinatura daquele, 
como prova dessa circunstancia. 

§ 2- Para execução do que prescreve o paragrafo anterior, o presidente do Tribunal Regio
nal sob proposta, respectivamente, da Comissão Especial de Juizes Eleitorais e do diretor do Ga
binete de Identifição, designará, em número suficiente, escreventes dos Cartórios Eleitorais e 
identificadores, ficando aqueles com os encargos cometidos aos escrivães pelo art. 42e seu § 1-, 
do decreto n̂  22.168, de 5 de dezembro de 1932. 

§ 3-Cumpridas, com as modificações contantes deste artigo as formalidades estabelecidas 
no art. 4-, seus §§ 1̂  e 2-, do decreto n- 22.168, de 5 de dezembro de 1932, o escrevente desig
nado coordenará e recolherá os documentos preparados, os quais serão entregues aos Cartórios, 
seguindo-se aí, estritamente, o processo determinado no § 3- e seguintes do mesmo art. 4- do ci
tado decreto n̂  22.168. 

Art. 2- O presidente do Tribunal Regional, ao qual serão endereçadas as requisições ou 
petições para as instalações dos px)Stos, promoverá, por intermédio da Comissão Especial de Jui
zes Eleitorais, dos funcionários da Secretaria do Tribunal, dos Cartórios, e do Gabinete de Iden
tificação, a execução dos serviços de que trata este artigo, os quais ficarão sob a sua direção e 
superintendência, expedindo, para esse fim, as instruções que forem necessárias. 

§ 1- Os funcionários, de quaisquer categorias, serão aproveitados e designados segundo a 
conveniência do serviço e a juizo do presidente do Tribunal. 

§ 2- Nos casos omissos ou de dúvida, poderá o presidente consultar o Tribunal Regional, 
continuando em vigor os recursos admitidos pelo Código Eleitoral e por todas as leis comple
mentares. 

§ 3- Fora das repartições públicas só poderão ser instalados postos eleitorais nas sedes de 
associação legalmente constituídas, que se componham, no minimo, de cem associados número 
que não prevalecerá si regularmente organizadas ha mais de cinco anos. 

§ 42 As requisições dos chefes ou diretores das repartições públicas e as petições dos pre
sentes das associações, serão instruidas com a relação nominal, respectivamente, dos funcioná
rios e dos candidatos á inscrição, sendo as destas ultimas, também, acompanhadas da prova de 
sua constituição legal. 

§ 5- Nos postos eleitorais, além dos alistandos ex-ojficio, também será facultado aos cida
dãos qualificados a requerimento, desde que pertençam ás associações de que trata este artigo, 
fazerem a sua inscrição de acordo com o art. 6^ do decreto n^ 22.168, de 5 de dezembro de 1932, 
uma vez que exibam, devidamente julgado, ao funcionário incumbido do serviço, o processo de 
qualificação de que cogita o art. 5^ do decreto citado, comprovando, ainda, a competente publi
cação no Boletim Eleitoral. 

Art. 3- O Tribunal Regional designará três Juizes eleitorais para comporem a Comissão 
Especial a que aludem o art. 12, § 2- e art. 2-, á qual privativamente incumbirá: 

a) fiscalizar os Postos Eleitorais, provendo á sua organização; 
b) propor ao presidente do Tribunal os ftincionarios dos cartórios que deverão ser designa

dos para a execução do serviço, dando-lhes as instruções necessárias; 
c) manter a ordem e a disciplina dos cartórios, promovendo a organização dos competen

tes arquivos, fazendo autuar quçm incorrer em falta sujeita a sanção penal e fiscalizando a assi
duidade dos funcionários, bem como o horário do expediente que passa a ser das 11 horas ás 17 
e poderá ser por ela prorrogado; 

d) requisitar, mediante ofício dirigido ao presidente do Tribunal, e fazer distribuir pelos 
Cartórios e Postos Eleitorais, o material necessário ao serviço e ao expediente; 

e) proporás medidas concernentes á instalação e conservação dos JUÍZOS e Cartórios; 
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f) dar exercício aos escreventes nomeados para os Cartórios; 
g) encaminhar, devidamente informados, os pedidos de licença dos funcionários; 
h) designar o escrevente que, nos impedimentos ocasionais e faltas, deva substituir o es

crivão, registrando-se-lhe a portaria; 
i) apresentar, trimensalmente, um relatório do serviço eleitoral, e, findo, o seu exercício 

anual, um relatório geral, com dados estatísticos e sugestões sobre as dificuldades ou omissões 
que se fizerem sentir na prática do novo sistema eleitoral. 

Paragrafo único. A Comissão Especial terá exercício pelo prazo de um ano, podendo ser 
renovada a designação dos seus membros. 

Art. 42 Os Juizes Eleitorais, no período a que se refere o art. 1̂  do presente decreto, sem 
prejuízo das garantias e vantagens integrais dos seus cargos, ficarão dispensados do serviço ju
diciário das Varas de que são titulares, e nas quais serão substituídos de acordo com a legislação 
em vigor, obrigados, porém, a comparecer diariamente á sede dos trabalhos, nas horas do expe
diente, ou emquanto fôr necessário ao serviço das suas funções eleitorais. 

Art. 5- A inobservância do dever imposto pelo art. 37, § 1̂  do Código Eleitoral e art. 3̂  do 
decreto n- 22.168, de 5 de dezembro de 1932, no Distrito Federal, só sujeitará o responsável á 
sanção do art 107, § 28 do Código Eleitoral, a partir da publicação do presente decreto. 

Art. 62 Para a execução das providencias contidas neste decreto e para atender aos traba
lhos eleitorais, consideravelmente aumentados com o advento do decreto n̂  22.168, de 5 de de
zembro último, serão nomeados: 

I - Para os serviços a cargo dos cartórios privativos de alistamento eleitoral: 
50 escreventes, a 600$000 mensais 30:000$000 • 

II - Para os trabalhos que incumbem á Secretaria de Tribunal Regional: 
3 oficiais, a 1:125$000 3:375$000 
2 primeiros auxiliares, a 800$000 1:600$000 
4 auxiliares, a 600$000 2:400$000 
1 steno-datilógrafo, a 800$000 
1 datilógrafo, a 600$000 
1 continuo, a 500$000 
1 servente, a 360$000 
1 correio, a 360$000 

in - Para auxiliarem os trabalhos de identificação eleitoral atribuídos ao Instituto de Iden
tificação: 

10 identificadores, a 400$000 4:000$000 
IO auxiliares, a 300$000 3:000$000 

Paragrafo único. Devendo prevalecer, tão só, até o encerramento dos trabalhos de alista
mento para as eleições á Assembléa Nacional Constituinte, as nomeações de que trata este artigo 
serão feitas em comissão, aproveitando o Govêmo, de preferencia, os funcionários alcançados 
pelo decreto n̂  20.486, de 6 de outubro de 1931. 

Art 1- O Ministério da Justiça fica autorizado a mandar executar as obras de adaptação 
que forem necessários no prédio ora ocupado pelos Cartórios Eleitorais. 

Art. 82 De acordo com o art 143 do decreto n̂  21.076, de 24 de fevereiro de 1932 (Códi
go Eleitoral), fica aberto ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial de du
zentos contos de réis (200:000$000), para atender ás despesas do pessoal, material e serviços 
extraordinários, necessários á execução deste decreto, como se segue: 

Pessoal: 
Cartórios Eleitorais 90:000$000 
Secretaria do Tribunal Regional 29:985$000 
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Identificação 21:000$UUO 
Para serviços extraordinários 30:015${)00 171:(X)0$000 

Material: 
Obras no prédio ocupado pelos 

Cartórios Eleitorais 29:000$000 29:000$000 
Art 9- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as dispo

sições em contrário. 
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1933, 1122 ja Independência e 45- da República. - GE-

TULIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.560, DE 20 DE MARÇO DE 1933 

Prorroga o prazo de inscrição e dá outras providências. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1- do decreto n- 19.398, de 11 de novembro de 1930; e. 

Considerando que, nos Cartórios Eleitorais do Distrito Federal, é evidente a desproporção 
entre o número de cidadãos já qualificados e o daqueles que têm conseguido a respectiva inscri
ção; 

Considerando que, segundo os apelos recebidos de outros pontos do país o mesmo fato se 
verifica em todo o território nacional; e. 

Considerando que a providencia indispensável, no caso não acarretará perturbação aos tra
balhos preparatórios da eleição á Assembleia Nacional Constituinte, na data fixada; 

Decreta: 
Art. 1- Os cidadãos alistáveis que já se achem qualificados, ou cujos requerimentos te

nham sido recebidos pelos cartórios eleitorais, até o dia fixado para o encerramento da qualifica
ção, poderão provovCT suas inscrições até o dia 10 de abril próximo futuro. 

§ 1- Durante esse prazo de execução fica suspenso o recebimento de petições de qualifica
ção. 

§ 22 Para o descongestionamento dos trabalhos a cargo dos Cartórios Eleitorais e o apres-
samento das medidas preparatórias da eleição, fica supenso o serviço de alistamento durante o 
período compreendido entre os dias 10 de abril e 3 de maio do corrente ano. 

Art. ^ Para atender aos trabalhos decorrentes da presente providencia e aos preparatórios 
da eleição, prefixada para 3 de maio vindouro, os presidentes dos Tribunais Regionais ficam au
torizados a designar novos juizes vitalícios que terão funções idênticas ás dos já designados para 
cada zona eleitoral, discriminando-lhes as competentencias e vigorando para os do Distrito Fe
deral, o disposto no art 42 do decreto número 22.397, de 26 de janeiro do corrente ano. 

§ 12 O juiz eleitoral de cada zona poderá designar um ou mais escreventes para subscreve
rem os termos de continuação do processo de inscrição, como sejam a data, a conclusão, a re
messa, ajuntada e a entrega de processos e certidões. 

§ 22 O expediente dos Cartórios Eleitorais, no Distrito Federal, poderá ser prorrogado até 
ás 24 horas, sempre que a afluência dos alistandos o exigir, providenciando os Juizes da Comis
são Especial para a divisão dos funcionários em turmas que se substituam. 

Nas demais regiões eleitorais essa providencia poderá ser tomada pelos Juizes Eleitorais. 
Art. 32 A Comissão Especial de Juizes no Distrito Federal, e os Juizes Eleitorais, nos Esta

dos, poderão impor aos funcionários dos Cartórios Eleitorais as penas de advertência e suspen
são até cinco dias, com recurso para o presidente do Tribunal Regional. 

Art. 42 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cumprindo ao Tri
bunal Superior de Justiça Eleitoral transmiti-lo telegraficamente aos Tribunais Regionais que, 
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por sua vez, transmiti-los-ão, também por via telegráfica, aos Juizes Eleitorais, para imediata 
execução. 

Art 5- Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 20 de março de 1933, 112- da Independência e 45- da República. -

GETULIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel 

235 



DECRETO N2 22^73, DE 24 DE MARÇO DE 1933 

Revalida as listas remetídas aos juizes deitorais, pelos diretores dos sindi
catos, para a qualificação ex-ojfido. 

O decreto n- 22.168, de 5 de dezembro de 1932, que procurou facilitar a participação do 
maior número possível de cidadãos na eleição da Assembléa Nacional Constituinte, de modo 
que esta fosse a legítima expressão da opinião do país, facultou a qualificação ex-officio aos 
membros dos sindicatos reconhecidos, de acordo com o decreto n^ 19.770, de 19 de março de 
1931. Entre as pessoas a quem impes a obrigação de fornecer as listas de qualificação ex-officio 
de que cogita o art. 37, §§ \-e,l° do Código Eleitoral, incluiu-se, no art. 3^, "o chefe dos servi
ços de sindicalização do proletariado", o que deu lugar a interpretações diferentes e antagónicas, 
tendo alguns juizes aceito as listas de qualificação ex-officio enviadas pelos diretores dos sindi
catos, enquanto outros as rejeitavam, sob o fundamento de que a lei não lhes dera competência 
para fornecer tais listas. 

Para o reconhecimento dos sindicatos, não exige, porém, a lei a prova da profissão, idade, 
estado civil, nacionalidade e residência dos sócios, o que impossibilita o chefe do departamento 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a quem compete o serviço de reconhecimento 
e fiscalização dos sindicatos de responder péla veracidade dos dados constantes das relações de 
membros de sindicatos arquivados no mesmo departamento. Acresce que, restringida a compe
tência para a remessa das listas aos chefes daquele departamento, resultaria inútil e ineficaz a 
providencia de emergência estabelecida pelo decreto n^ 22.168, de 11 de novembro de 1930, no 
art. 2-, letra h, com relação aos sócios dos sindicatos com sede em lugares distantes da Capital 
Federal. 

Isto posto, o Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, 
Usando das atribuições que lhe confere o art. 1̂  do decreto n- 19.398, de 11 de novembro 

de 1930, 
Decreta: 
Art \- Para a qualificação ex-officio dos membros dos sindicatos reconhecidos de acordo 

com o decreto n219.770, de 19 de março de 1931, são válidas as listas já remetidas pelos direto
res dos respectivos sindicatos, observadas as normas legais que regem a referida qualificação. 

Art. 2- Revogam-se as dispodições em contrário. 
Rio de Janeiro, 24 março 1933, 112- da Indq)endencia e 45^ da República. - GEWUO 

VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.592, DE 29 DE MARÇO DE 1933 

Conceáe novo prazo, improrrogávd, para que sejam supridas as omissões 
verificadas nas listas dos cidadãos alistáveis ex-officio, e dá outras provi
dência. 

i 

o Código Eleitoral e a legislação subsequente, provendo a qualificação ex-officio dos fun
cionários públicos, cometeram aos chefes dos departamentos da administração, federal, munici
pal ou estadual, a obrigação de remeterem as listas dos serventuários alistáveis, civis e militares, 
no prazo que foi prefixado. Sucede, porém, que, extinto aquele prazo e, posteriormente, encerra
do o período de qualificação, verifícaram-se varias omissões nas lista em apreço, principalmente 
nas provindas dos corpos do Exercito, resultando isso das constantes transferencias de oficiais e 
suas classificações, e comissões fora da tropa Cumprê  entretanto, considerar que as sanções, 
em que hajam ocorrido os responsáveis pelas referidas listas, não resolvem o interesse indivi
dual dos omitidos, convindo, pois, prevenir em tempo, e definitivamente, o mal decorrente das 
faltas verificadas. 

- Outra providencia, no monrento, indispensável, é a que se refere á grande massa de títu
los que terão de ser expedidos pelos cartórios eleitorais aos cidadãos inscritos a tempo de con
correrem ás umas, no próximo pleito. Para isso mister se faz o funcionalismo de que dispõe o 
serviço não disperdice o seu tempo útil em trabalhos que podem ser executados oportunamente, 
sem prejuízo do alistamento. 

Isto posto, o Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
usando das atribuições que lhe confere o art \- áo decreto n̂  19.398, de 11 de novembro de 
1930, decreta: 

Art. Y- Os chefes dos serviços públicos, civis e militares, e demais encarregados da remes
sa das listas dos cidadãos qualificáveis ex-officio, nos termos do art 37 do Código Eleitoral e do 
art. 3- do decreto n̂  22.168, de 5 de dezembro de 1932, deverão remeter, no prazo improrrogá
vel de cinco dias, que serão contados da publicação deste decreto, ao juiz respectivo, a lista dos 
cidadãos cujos nomes hajam sido onutidos na relação anteriormente enviada. 

§ 1- Os cidadãos qualificáveis ex-officio, prejudicados pela omissão verificada, deverão 
fornecer aos responsáveis pelo envio das listas, todas as informações necessárias á satisfação do 
disposto na Ultima parte do citado arL 3^ do decreto n- 22.168, de 5 de dezembro de 1932. 

Art. Ir A expedição para entrega, dos titulos eleitorais far-se-á antes de ser ultimada a es
crituração das segundas e terceiras vias, pelo Cartório, desde que o juiz verifique conter o pro
cesso todas as peças exigidas e nele hajam sido observadas as demais formalidades legais. 

ArL 3- O presente decreto entrará em vigcff na data de sua publicação; revogadas as dispo
sições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1933,112^ da Independência e 45- da República.- GETU-
LIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 

237 



DECRETO N2 22.607, DE 3 DE ABRIL DE 1933 

Dispõe sobre os prazos a que se referem os artigos 62 e 119 do Código 
Eleitoral. 

O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art. F do decreto n̂  19.398, de 11 de novembro de 1930; e. 

Considerando que a prorrogação do periodo de inscrição eleitoral, a terminar em 10 do 
corrente, nos termos do decreto n̂  22.560, de 20 de março último, não permitira a organização 
das mesas receptoras no prazo fixado pelo artigo 1-, paragrafo único, do decreto n- 22.428, de 1 
de fevereiro deste ano; 

Considerando que o periodo do primeiro ano de vigência do Código Eleitoral, dada a su-
perveniencia de várias dificuldades á sua execução, foi insuficiente para a restauração do eleito
rado nacional; 

Decreta: 
Art. 1- Ficam reduzidos a 10 dias, anteriores ao fixado, para a eleição da Assembléa Na

cional Constituinte os prazos de que tratam os arts. 62, letra b, e 65, do Código Eleitoral. 
Art. 2- Ficam prorrogados por mais um ano os prazos estipulados no art 119, letra aeb, 

do Código Eleitoral. 
Art. 3- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cun^rindo ao Tri

bunal Superior de Justiça Eleitoral transmiti-lo telegraficamente aos Tribunais Regionais, que, 
por sua vez, o transmitirá aos Juizes Eleitorais; revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1933, 112̂  da Independência e 45^ da República. - GETU-
LIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.621, DE 5 DE ABRIL DE 1933 

Dispõe sobre a convocação da Assembléa Nacional Constituinte; aprova o 
seu Regimento Interno; prefixa o número de deputados á mesma e dá outras 
providencias. . , 

Prosseguindo na ação preparatória da volta do país ao regimen constitucional, o Governo 
sente-se no dever de determinar várias providencias, referentes: á convocação da Assembléa Na
cional Constituinte; ao número de deputados que devem compô-la; ás garantias e á imunidades 
dos mesmos, desde o momento em que recebam diploma; á fixação do subsídio; ás regras indis
pensáveis ao Aincionamento das sessões, dentro do método e da ordem. 

Deteve-se o Governo, mais demoradamente, no estudo do número dos rq)resentantes - as
sunto que vem sendo objeto de atenção desde os primeiros anos do regimen republicano, e, não 
obstante, continua com o mesmo aspecto que lhe deram os constituintes de 1890. 

Foram esses constituintes que inseriram na lei básica brasileira os seguintes preceitos, 
como parágrafos do artigo 29: 

O número de Deputados será fixado por lei na proporção que não excederá de um por se
tenta mil habitantes, não devendo esse número ser inferior a quatro por Estado. 

Para esse fim, mandará o Governo Federal proceder, desde já, ao recenseamento da popu
lação da Republica, o qual será revisto decenalmente. 

Apesar do imperativo de tais disposições e de um cuidadoso recenseamento, praticado no 
País, ha pouco mais de uma década, o número de dq)utados não foi modificado, fracassando to
das as tentativas que surgiram nestes trinta anos. 

Em 1931, a primeira comissão legislativa nomeada pelo Govêmo para elaborar a reforma 
eleitoral, fez apenas uma pequena alteração para mais no número dos representantes á Assem
bléa Nacional, em relação ao total antigo. Tal alteração, porém, não subsistiu no trabalho da co
missão revisora do Código Eleitoral, ficando a solução ao arbítrio do Govêmo. , 

Em novembro do ano passado, começou os seus trabalhos a Sub-Comissão incumbida de 
elaborar o ante-projeto constitucional. Os concidadãos que compõem essa corporação, além de 
brilhantes cultores de direito público, foram, em sua maioria, parlamentares; outros conhecem 
fundamente o problema, por força de altos cargos que exerceram na Camará dos Deputados. 
Logo, nas primeiras sessões, tratou a Sub-Comissão do Poder Legislativo, cujo capítulo foi redi
gido sem demora pela ausência de discordâncias maiores, que, entretanto, surgiram e, de modo 
intenso, quando chegou o momento de se fixar o número dos deputados á Assembléa Nacional e 
de estabelecer outros aspetos da sua composição. 

Em face dessa disparidade de opiniões, o Govêmo achou de melhor alvitre manter o sta-
tusquo, isto é, o criterio da tradição, para a representação politica na Assembléa Nacional, com a 
mesma distribuição pelos Estados, acrescentando dois deputados para o território do Acre, em 
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obediência ao Código Eleitoral, que deu direitos políticos áquêle território, e quarenta para a 
representação das associações profissionais, a que alude o Código Eleitoral, no seu art. 142. 

Não parece prudente ao Governo escolher, desde já, a data exata da instalação da Assem-
bléa Nacional, deante das incertesas em tomo da apuração, sobre cuja demora divergem as opi
niões, entre as quais algumas ha sobremodo pessimistas. Por isso, prefere aguardar a comunica
ção do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, de estar terminada aquela operação, para fixar a 
data referida, com a brevidade possível. 

Sendo, entretanto, provável que, nos Estados de melhores meios de comunicações, haja, 
mais cedo, alguns diplomados, é necessário decretar, desde logo, as imunidades dos eleitos e de
terminar outras garantias e direitos dos membros da Assembléa Nacional, afim de que os candi
datos tenham conhecimento prévio desses direitos e dos deveres consequentes. 

Julgou o Governo de bom conselho reunir tudo isso em um Regimento Interno, para a As
sembléa Nacional, imprescindível, no momento em que as sessões preparatórias vão ser proces
sadas sob um método inteiramente novo para o Brasil. 

Assim considerando, 
O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 

atribuições que lhe confere o art 1- do decreto n^ 19.398, de 11 de novembro dê 1930, decreta: 
Art. 1-. A Assembléa Nacional Constituinte será convocada por decreto especial, que de

verá ser baixado dentro de trinta dias após comunicação do Tribunal Superior de Justiça Eleito
ral, de estarem terminados os trabalhos de apuração das eleições. 

Art. 2- A Assembléa Nacional Constituinte terá poderes para estudar e votar a nova Cons
tituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil, devendo tratar exclusivamente de assuntos 
que digam respeito á respectiva elaboração, á aprovação dos átos do Governo Provisório e á 
eleição do Presidente da Republica - feito o que se dissolverá. 

Art. 3^ A Assembléa Nacional Constituinte cõmpôr-se-á de duzentos e cincoenta e quatro 
deputados, sendo duzentos e quatorze eleitos na forma prescrita pelo Código Eleitoral (decreto 
n- 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) e assim distribuídos: Amazonas, quatro; Pará, sete; Mara
nhão, sete; Piauí, quatro; Ceará, dez; Rio Grande do Norte, quatro; Paraíba, cinco; Pernambuco, 
dezesete; Alagoas, seis; Sergipe, quatro; Baía, vinte e dois; Espirito Santo, quatro; Distrito Fe
deral, dez; Rio de Janeiro, dezesete; Minas Gerais, trinta e sete; São Paulo, vinte e dois; Goiaz, 
quatro; Matto Grosso, quatro; Paraná, quatro; Santa Catharina, quatro; Rio Grande do Sul, de-
zesseis; Teritorio do Acre, dois; _ e quarenta eleitos _ na forma e em datas que serão reguladas 
em decreto posterior - pelos sindicatos legalmente reconhecidos e pélas associações de profissões 
liberais e as de funcionários públicos existentes nos termos da lei civil. 

Art. 42 Os membros da Assembléa Nacional Constituinte terão as garantias consignadas 
no Regimento abaixo, que fica aprovado e entrará em vigor, desde logo, na parte aplicável aos 
direitos, garantias e deveres dos deputados diplomados. 

Art. 5- Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1933, 112^ da Independência e 45^ da República. _ GETU-

LIO VARGAS _ Francisco Antunes Maciel _ Joaquim Pedro Salgado Filho _ Augusto Ignacio 
Espirito Santo Cardoso _ A. de Mello Franco _ Oswaldo Aranha _ Juarez do Nascimento Fer
nandes Távora _ Washington Ferreira Pires _ Protogenes P. Guimarães _ Augusto Fernando 
de Almeida Brandão encarregado do Expediente do Ministério da Viação e Obras Públicas. 
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DECRETO N2 22.627, DE 7 DE ABRIL DE 1933 

Aprova as instruções para a realização da eldção para a Assembléa Na
cional Constituinte. 

O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1̂  do decreto n̂  19.398, de,11 de novembro de 1930, resolve 
que, para a execução do Decreto n̂  21.076, de 24 de fevereiro de 1932 (Código Eleitoral) e da 
legislação subsequente e ao mesmo relativa, na eleição da Assembléa Nacional Constituinte, se 
observem as instruções elaboradas pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, as quais a este 
acompanham, assinadas pelos ministros de Estado da Justiça e Negócios Interiores e da Viação 
e Obras Públicas. 

Rio de Janeiro, 7 de abril de 1933, 112̂  da Independência e 45^ da República. - GETU-
LIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel - Fernando Augusto de Almeida Brandão, encarre
gado do expediente, na ausência do ministro da Viação e Obras Públicas. 

INSTOUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLÉL\ NACIO
NAL CONSTITUINTE 

CAPITULO I 

Dos Atos Preparatórios da Eleição 

Art 1-. Os municípios que não tiverem mais de 400 eleitores, constituirão uma única sec
ção eleitoral, que funcionará na sede. (Cod. EleiL, art 61). 

Parágrafo único. O Distrito Federal e os municípios que tiverem mais de 400 eleitores, te
rão tantas secções quantas forem necessárias para que os eleitores de cada uma delas não exce
dam esse número; não podendo hav^ secção com menos de cincoenta eleitores. 

Art 2°. Os juízes eleitorais, no dia seguinte ao encerramento do alistamento, deverão co
municar ao Tribunal Regional o número de cidadãos inscritos em cada distrito, termo ou muni
cípio. 

Art 3-. Cabe aos juízes eleitorais, 10 dias antes da eleição: 
a) dividir a respecttiva zona em secções eleitorais; 
b) designar o local e o edifício onde devem funcionar as secções eleitorais; 
c) nomear um presidente, um 1- e um 2- suplentes para as Mesas Receptoras (Cod. Eleit., 

art. 65 e seus parágrafos); • . . -
d) publicar as nomeações de que trata a letra antecedente, comunicando-as pelo correio ou 

telégrafo, ao Tribunal Regional, e aos nomeados, convocando a estes no mesnno ato, para consti
tuírem as Mesas, no dia e lugares designados, às sete horas da manhã (Cód. Eleit., art. 65, § 2-); 

e) comunicar imediatamente aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arren
datários ou administradores das propriedades particulares, a resolução de serem ultilizados os 
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respectivos edifícios, ou parte deles, para o funcionamento das Mesas Receptoras (Cód. Eleit., 
art. 72, § 2 )̂. 

Parágrafo único. O Tribunal Regional poderá alterar a divisão da região em secções eleito
rais, assim como nomear outros cidadãos para presidente e suplente das Mesas Receptoras, des
de que isso se tome necessário para a regularidade do serviço eleitoral, e possa chegar ao conhe
cimento do juiz eleitoral até oito dias, pelo menos antes da eleição. Essas alterações e novas no
meações devem ser imediatamente comunicadas ao juiz eleitoral, que providenciará sobre os 
avisos e convocações. 

ArL Ar Na escolha dos edifícios em que devem funcionar as Mesas Receptoras, dar-se-á 
preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos de propriedade particular somente quando 
aqueles não existam em número e condições requeridas. (Cód. EleiL, art. 72, § 1-). 

§ 1- A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim (Cód. 
Eleit, art. 72, § 32). 

§ 22 O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as neces
sárias adaptações. 

Art. 52 Os juízes eleitorais, pelo menos sete dias antes da eleição, à vista da lista dos elei
tores da zona das respectivas jurisdições, organizada por ordem alfabética e por distritos, termos 
ou municípios, distribuirão os eleitores pelas secções, com o máximo de 400 eleitores e o míni
mo de 50, atendendo aos meios de transporte e à maior comodidade dos eleitores. 

§ 12 Uma cópia autenticada da distribuição de que trata este artigo, deve ser imediatamen
te enviada pelo juiz ao Tribunal Regional. 

§ 22 Na mesma ocasião, os juízes eleitorais mandarão afixar a lista da distribuição de elei
tores em lugar público, na sede do cartório e nos lugares em que hajam de funcionar as Mesas 
Receptoras, e enviarão essa lista em duplicata aos juízes preparadores para o mesmo fim. 

§ 32 Os eleitores poderão reclamar contra a sua inclusão em secção diferente da de sua 
moradia. 

§ 42 O eleitor, cujo nome tenha sido omitido, ou figurar errada ou tmncadamente na Usta, 
poderá reclamar contra o fato verbalmente, por petição, ou por telegrama, ao juiz, ao Tribunal 
Regional, ou dirètamente, ao Tribunal Superior (Cód. Eleit., art. 63). 

§ 52 A reclamação também pode ser feita por intermédio dos delegados de partido (Cód. 
EleiL, art. 63, § I2). 

§ 62 Verificada a procedência da reclamação, providenciará a autoridade competente para 
que o eleitor seja logo incluído na Usta (Cód. Eleit., art. 63, § 22), comunicando, por ofício ou te
legrama, a sua decisão ao juiz da respectiva zona. 

Art. 62 Na sala do edifício designado para funcionamento de uma Mesa Receptora, deverá 
haver um recinto para a Mesa, separado do público (Cód. EleiL, art.73). 

ArL 72 Ao lado do recinto da Mesa, haverá um gabinete indevassável, onde o eleitor colo
cará a cédula dentro da sobrecarta (Cód. EleiL, art 73). 

§ 12 Esse gabinete não poderá ter outra via de acesso além da porta de entrada; e, si tiver, 
deverá estar fechada, de modo a evitar qualquer comunicação com o eleitor ou a violação do se
gredo do voto. 

§ 22 Nos edifícios onde não houver cómodo apropriado à instalação do gabinete indevas
sável, com as condições exigidas, será construído um gabinete conforme os modelos números 
15 e 15 A, no próprio recinto da Mesa. 

ArL 82 O ministro da Justiça providenciará relativamente às adulações de que tratam os 
arts. 62 e 72, e ao fornecimento do material necessário, constante do art. 92, ao Tribunal Regio
nal, para que este o remeta aos juízes eleitorais, os quais o distribuirão em tenpo útil pelas Me
sas Receptoras sob sua jurisdição (Dec. 22.428, art. 4). 
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Art. 9- Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada uma das Mesas Receptoras, 
com a antecedência necessária, para que chegue 48 horas, pelo menos, antes da eleição, o se
guinte material: 

1) uma lista dos eleitores da zona; • < 
2) duas folhas de votação dos eleitores da secção (modelo n̂  16); 
3) uma urna fechada e lacrada, na fechadura e no orifício para entrada de cédulas cujas 

chaves ficarão sob a guarda do presidente do Tribunal Regional; 
4) sobrecartas de papel opaco para cédulas (modelo n- 17); 
5) sobrecartas maiores para os votos impugnados ou duvidosos (modelo n̂  18); 
6) uma fórmula de ata de abertura e uma de encerramento (modelos ns. 19 e 20); 
7) duas listas do modelo n- 21, para assinatura dos eleitores de outra secção (arL 66, § 5 ;̂ 

do Cód. Eleit.); 
8) tinta, prancheta, rolo e folhas apropriadas para serem tomadas ingressões digitais do 

polegar direito, dos eleitores, na hipótese do art 81, § 2 ,̂ letra b do Cód Eleit., nos municípios 
onde haja instituto oficial de indentificação; 

9) cédulas de qualquer candidato ou partido, de que tenham sido enviadas ao Tribunal Regio
nal ou ao juiz eleitoral, para serem postas à disposição dos eleitores no gabinete indevassável; 

10) tinteiros, canetas, lápis, cadernos de papel abnaço, tinta, penas, lacre, goma arábica, 
borrachas e qualquer outro material que julguem indispensável ao funcionamento das Mesas Re
ceptoras (Cód. Eleit., art. 70); , • 

11) folhas apropriadas para impugnação (modelo n̂  22) (Cód. EleiL, art 81. § 2-, letra b); 
12) titras de papel forte (Cód. EleiL, art. 85, letra a); 
13) sobrecartas de 48x33; 
.14) um exemplar destas instruções. 
Art. 10. O material de que trata o artigo antecedente deverá ser remetido, por protocolo ou 

pelo correio, acompanhado de uma relação, ao pé da qual o detinatário declarará o que recebe e 
como o recebe, e porá a sua assinatura. 

Art. 11.0 secretário do Tribunal Regional, em presença do presidente ou do juiz do Tri
bunal, por êle delegado, verificará antes de fechar e lacrar as umas, si estas estão completamente 
vasias. 

Parágrafo único. Fechadas e lacradas as umas, entregará as chaves ao presidente do Tribu
nal Regional, que as conservará sob sua guarda. 

Art 12. Publicadas estas instruções, o presidente do Tribunal Regional verificará, desde 
logo e independentemente do encerramento do alistamento, si há lugares cuja distancia da sede 
do Tribunal impossibilite a remessa, em tempo útil, do material a que se refere o art. 9̂  e, nessa 
hipótese, autorizará imediatamente o juiz eleitoral da respectiva zona a fornecer às Mesas Re
ceptoras o material mencionado no mesmo artigo. 

Parágrafo único. Neste caso, incumbe ao escrivão encarregado do alistamento, na presen
ça do juiz eleitoral, a verificação de que trata o art 11, sendo as chaves das umas remetidas, 
dentro do praz» de 24 horas, pelo correio, sob registro, ao presidente do Tribunal Regional, que 
as conservará sob sua guarda. Essa remessa será feita pelo juiz e acompanhada da declaração de 
ter sido feita a verificação determinada neste parágrafo. r . 

> Art 13. As folhas de votação (modelos ns. 16,16 A e 21) serão rubricadas pelo respectivo 
juiz eleitoral. ' 

Art 14. O Tribunal Regional, quatro dias antes da eleição, fará publicar no jornal oficial, 
os nomes dos candidatos registrados até a véspera, e a relação dos partidos registrados na forma 
do art. 99, do Código Eleitoral e arts. 92 e 93, do Regimento Geral dos Juízos, Secretarias e Car
tórios Eleitorais. . . . 
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§ 1- Os nomes dos candidatos serão comunicados por telegrama circular, ou, na falta de 
telégrafo, pelo meio mais rápido, aos presidentes de Mesas Receptoras da respectiva região elei
toral. 

§ 2 - 0 texto do telegrama será remetido à estação telegráfica, acompanhado de uma rela
ção manuscrita, dactilografada ou impressa, da qual constem o nome e endereço dos destinatá
rios. 

CAPITULO n 

Das Mesas Receptoras, sua Constituição e Funcionamento 

Art 15. Em cada secção eleitoral haverá uma Mesa Receptora de votos (Cód. EleiL, art. 
64). 

Art. 16. As Mesas Receptoras serão constituídas por um presidente, um 1- e um 2- suplen
tes, e dois secretário^ (Cód. EleiL, art 65). 

ArL 17. Não podem ser nomeados presidentes e suplentes das Mesas Receptoras: 
a) os cidadãos que não forem eleitores; í 
b) os funcionários demissíveis ad nutum; 
c) os que pertençam à magistratura eleitoral (Cód. EleiL, art. 65, letras aec). 
§ 1- Para presidente e suplentes das Mesas Receptoras, deverão, de preferência, ser indica

dos os magistrados, membros do ministério público, professores, diplomados em profissão libe
ral, serventuários de justiça que sejam formados em direito, contribuintes de imposto diréto 
(Cód. Eleit., art. 65, letra b). 

§ 2- Os presidentes ou suplentes, quando por excusa legal não pudo-em servir, deverão co
municar o fato pelo telégrafo, ou na falta deste, pelo meio mais rápido, ao juiz eleitoral, que 
imediatamente providenciará para as suas substituições. 

ArL 18. Os dois secretários serão nomeados pelo presidente da respectiva Mesa Recepto
ra, 24 horas, pelo menos, antes de começar a eleição (Cód. EleiL, arts. 65 e 68). 

§ l- No impedimento ou falta dos secretários, funcionará o substituto que o presidente no
mear (Cód. EleiL, art. 68, § 5̂ ). 

§ 2? Os secretários deverão ser eleitores, e de preferência serventuários de justiça (Cód. 
EleiL, art. 68, § l^). 

§ 3- A nomeação dos secretários das Mesas Receptoras deverá ser comunicada imediata
mente, por telegrama ou ofício, aos nomeados, ao presidente do Tribunal Regional e ao juiz 
eleitoral, publicada no jornal oficial, onde houver, ou afixada à frente do edifício onde tenha de 
funcionar a Mesa Receptora (Cód. Eleit., art. 68, § 2-). 

§ 42 O cargo de secretário é irrenunciável. (Cód. Eleit., art. 68, § 4 )̂. 
ArL 19. Compete aos presidentes das Mesas Receptoras: 
a) nomear os dois secretários e seus substitutos eventuais (Cód. EleiL, art. 68); 
b) receber o sufrágio dos eleitores (Cód. EleiL, arL 67); 
c) decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem (Cód. EleiL, art. 

67); 
d) comunicar ao presidente do Tribunal Regional as ocorrências cuja solução depender 

desse Tribunal, e, nos casos de urgência, recorrer ao juiz eleitoral, que providenciará (Cód. 
EleiL, art. 67); 

e) manter a ordem durante as eleições, e requisitar a força pública necessária para esse fim 
(Cód. Eleit., art. 67); 

f) fazer retirar-se do local em que se realiza a eleição, toda pessoa que não guardar a or
dem e compostura devidas (Cód. Eleit., art. 75); 
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g) interrogar o eleitor sobre a sua identidade, no caso de dúvida suscitada na ocasião da 
votação (Cód. EleiL, art. 81, § l^); 

/ij fazer tomar as impressões digitais do eleitor impugnado ou omitido na lista, e as do im
pugnante (Cód. Eleit., art. 81, § 2-, letra è, e § 3̂ ), nos lugares onde fôr exigida a identificação 
datiloscópica (Dec. 22.168, art. 6̂ , n̂  1); 

i) autenticar, com a sua assinatura, as sobrecartas oficiais e numerá-las em séries de 1 a 9; 
j) assinar as atas de abertura e de encerramento da eleição (Cód. EleiL, art. 85, letra d). 
Art. 20. Si o presidente não puder, por motivo de força maior, conparecer ao local onde 

funciona a Mesa Receptora que preside, no dia e hora marcados para a realização da eleição, de
verá comunicar esse fato aos suplentes com a antecedência de, pelo menos, 24 horas, ou imedia
tamente, si o impedimento se der dentro desse prazo, ou no curso da eleição (Cód. EleiL, art. 66, 
§ 22). 

§ l-.Não comparecendo o presidente à hora certa, assume a presidência o primeiro suplen
te e, na sua falta, ou impedimento, o segundo (Cód. Eleit., art. 66, § 4 )̂; bastando que compare
ça um deles para que se instale a Mesa e se processe a eleição 

§ 22 O presidente, durante a eleição, não poderá ausentar-se quando não estiver presente 
suplente a quem passe a presidência (Cód. Eleit., art. 66, § 3 )̂. 

ArL 21. Compete aos suplentes: 
a) auxiliar o presidente durante a eleição (Cód. Eleit., arL 66). 
b) assumir a presidência, quando o presidente não comparecer à hora marcada, ou retirar-

se durante a eleição por motivo de força maior; 
c) assinar a ata da abertura e a de encerramento da eleição (Cód. Eleit., arts. 79 e 85, letra d). 
§ l- Deve ser anotada a hora exata (Cod. em que se substituam os membros da Mesa 

(Cód. Eleit., art. 66, § l^). 
§ 22 Os dois suplentes durante a eleição não podem ausentar-se ao mesmo tempo. (Cód. 

EleiL, art. 66, § 32). 
Art. 22. Compete aos secretários: 
a) rubricar ou carimbar a senha numerada que cada eleitor recebe ao penetrar na sala onde 

se realiza a eleição (Cód. Eleit., art 81, modelo n2 24); 
b) dar aos eleitores a senha de que trata a letra antecedente. (Cód. EleiL, art. 68, § 32, a); 
c) autenticar, com a sua assinatura, as sobrecartas oficiais; 
d) assegurar a invisibilidade e incomunicabilidade do eleitor no gabinete indevassável, e 

impedir que ai se demore mais de um minuto; 
e) tornar, no caso de protesto quanto à identidade do eleitor, suas impressões digitais, no 

seu titulo existir identificação dactiloscópica (Cód. Eleit. art. 68, § 3°, letra b); 
f) lavrar a ata de abertura e a de encerramento da eleição (Cód. Eleit., art. 85, letra d). 
Paragrafo único. As atribuições das letras a, b & e competem a um dos secretários que o 

presidente designar, e as das letras c, Í/ e/ao outro, sendo comum a ambos a da assinatura das 
atas de abertura e de encerramento de eleição. 

ArL 23. No dia marcado para a eleição, às sete horas da manhã, o presidente da Mesa, os 
suplentes e os secretários, deverão sob as penas da lei, comparecer ao local designado para o 
funcionamento da respectiva Mesa Receptora (Cód. Eleit., arL 78). 

Art. 24. Reunidos os membros da Mesa verificarão: 
a) si estão em ordem os papeis e utensílios remetidos pelo juiz eleitoral (art. 92); 
b) si a urna destinada a recolher os sufrágios tem os selos intactos; 
c) si estão presentes fiscais de candidatos e delegados de partidos (Cód. Eleit., art 78, ns. 

l a 3). 
§ 12 Si OS selos da uma não estiverem intactos será ela de novo cerrada por uma tira de papel, 
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com a firma do presidente e, facultativamente, as dos fiscais e delegados de partidos, registran-
do-se em ata o incidente (Cód. Eleit., art. 78, parágrafo único). 

§ 2-. O presidente providenciará para que sejam sanadas as deficiências que se verificarem 
no material, e nomeará quem substitua o secretário faltoso ou impedido. 

ArL 25. Às oito horas da manhã, verificando o presidente que tudo se acha em ordem, de
clarará iniciados os trabalhos, inutilizará os selos do orifício da uma, e mandará lavrar a ata de 
abertura da votação (Cód. EleiL, art. 79). 

Parágrafo único. A ata deverá ser assinada por todos os membros da Mesa, e pelos fiscais 
e delegados que o quiserem; e deverá mencionar: 

á) os membros da Mesa que comparecerem; 
b) as substituições e as nomeações que se fizerem; 
c) o estado dos selos do orifício da uma; 
d) os nomes dos fiscais e delegados de partidos que conçarecerem até essa hora; 
é) a causa da demora do im'cio da votação, si tiver havido. 
Art. 26. Só poderão permanecer no recinto da Mesa os seus membros, os candidatos e 

seus fiscais, os delegados de partidos, e o eleitor, durante o tempo necessário à votação (Cód. 
Eleit., art. 76). 

§ 1-. O presidente da Mesa, ao qual compete a poh'cia dos trabalhos eleitorais, fará retirar-
se do recinto ou do edifício, toda a pessoa que não guardar a ordem e a compostura devidas 
(Cód. Eleit., arts. 74 e 75). 

§ 2-. No recinto da eleição, não se admitem discussões a respeito dos eleitores, mas tão 
somente observações que se refiram à identidade deles, quando formuladas pela Mesa, pelos 
candidatos, seus fiscais ou delegados de partidos (Cód. EleiL, art. 83). 

ArL 27. Os membros das Mesas Receptoras, os fiscais de candidatos e os delegados de 
partido, são invioláveis durante o exercício de suas funções, não podendo ser presos, ou detidos, 
salvo flagrante delito em crime inafiançável (Cód. Eleit., art.98, § 5°). 

§ \-. Nenhuma autoridade extranha a Mesa Receptora, pode intervir, sob pretexto algum, 
em seu funcionamento (Cód. EleiL, art. 98, § 4 )̂. 

§ 2-. É vedado oferecer cédulas de sufrágio no local onde funcionar a Mesa Receptora e 
nas suas imediações, dentro de um raio de cem metros (Cód. Eleit., art. 77). 

§ 3 .̂ A igual distância deve conservar-se toda força armada, a qual só poderá aproximar-se 
ou penetrar no lugar da votação por ordem do presidente da Mesa Receptora (Cód. Eleit., art. 
98, §62). 

CAPITULO ni 

Da Votação 

ArL 28. A votação terá início às oito horas (Cód. Eleit., art. 80). 
Parágrafo único. Os eleitores receberão, ao penetrar na sala onde funciona a Mesa Recep

tora em que votam, uma senha numerada que o secretário rubricará ou carimbará, no momento 
(Cód. Eleit., art. 81, n2 1). 

ArL 29. Não se reunindo a Mesa por falta ou inpedimento do presidente e suplentes, as
siste aos eleitores da secção, a faculdade de votar em outra que esteja sob a jurisdição do mesmo 
juiz, sendo os votos recebidos com a nota do fato, nas observações das folhas de votação (Cód. 
EleiL, art. 66, § 5̂ ). 

ArL 30. Declarando o presidente iniciados os trabalhos e lavrada a respectiva ata, votarão 
em primeiro lugar os membros da Mesa Receptora, os delegados de partidos e os fiscais. 

246 



§ 1-. Os eleitores serão adimitidos no recinto da Mesa, cada um por sua vez e segundo a 
ordem numérica das senhas de que trata o art. 28, parágrafo único. 

§ 2 .̂ Ao penetrar no recinto da Mesa, dirá o eleitor o seu nome, apresentará ao presidente 
o seu título, o qual poderá ser examinado pelos fiscais e pelos delegados de partidos (Cód. 
EleiL, art 81, n2 2). 

§ 3°. Achando-se em ordem o título e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o 
presidente da Mesa convidá-lo-à a lançar nas duas folhas de votação a sua assinatura usual, en-
tregar-lhe-à uma sobrecarta oficial, aberta e vasia, numerada no ato, e o fará passar ao gabinete 
indevassável, cuja porta ou cortina deverá cerrar-se em seguida (Cód. Eleit., art. 81, n̂  3). 

.. § 42. Si a Mesa tiver razão fundada para duvidar da identidade de algum eleitor, o presi
dente poderá interrogá-lo sobre a sua qualificação, segundo os dados constantes do título, men
cionando nas observações das duas folhas de votação a dúvida suscitada (Cód. Eleit., art. 81, § 
1-) e prosseguirá o processo de votação estabelecido nos parágrafos seguintes. 

§ 5°. Si a identidade do eleitor fôr contestada por qualquer fiscal, ou delegado de partidos, 
o presidente da Mesa tomará as seguintes providências: a) escreverá, em sobrecarta maior, mo
delo n̂  18, o seguinte: impugnado por F...; b) fará tomar a seguir na folha apropriada (modelo n̂  
22) a assinatura do eleitor, e, nos municípios onde haja gabinetes de identificação, também as 
suas impressões digitais, mbricando a dita folha juntamente com o impugnante, depois de con
signar o número e a série de inscrição do eleitor; feito o que observar-se-á o disposto nos pará
grafos deste artigo, notadamente, o § 11. 

§ 6̂ . Si o nome do eleitor tiver sido omitido ou figurar oradamente na lista, proceder-se-á 
como na hipótese do parágrafo anterior, substituindo-se a declaração da letra a, pela de que o nome 
do eleitor não consta da lista, ou consta truncada ou erradamente. (Cód. Eleit., art. 81, § 3̂ ). 

§ 7°. No gabinete indevassável, o eleitor colocará a cédula de sua escolha na sobrecarta re
cebida do presidente da Mesa, e fechará a dita sobrecarta ainda no gabinete, onde não poderá de-
morar-se mais de um núnuto (Cód. Eleit., art. 81, n- 4-). 

§ 8-. As cédulas para serem aceitas deverão preencher as seguintes condições: 
1) ser de forma retangular e de côr branca; 
2) terem dimensões tais que, dobradas ao meio, ou em quatro, caibam nas sobrecartas do 

modelo n̂  17); 
3) estar impressas ou datilografadas e sem mais dizeres ou sinais que os nomes dos candi

datos, um em cada linha, e uma legenda devidamente registrada (Cód. Eleit, art 71). 
§ 9-. A legenda registrada a que se refere o parágrfo antecedente é a que qualquer partido, 

aliança de partidos ou grupo de 100 eleitores, pelo menos registram no Tribunal Regional, até 
cinco dias antes da eleição (Cód. Eleit., art. 58, n̂  1). .1 

§ 10. Ao sair do gabinete indevassável, o eleitor mostrará ao presidente da Mesa, e aos fiscais 
e delegados de partidos que a quisCTem ver, que a sobrecarta que vai lançar na uma é a mesma que 
lhe foi entregue; feito o que, lançará na uma a sobrecarta fechada (Cód. Eleit, art. 81, ns. 5 e 6). 

§ 11. Nos casos dos §§ 5- e 6̂ , quando o eleitor apresentar ao presidente a sobrecarta fe
chada, para a verificação de que trata o parágrafo antecedente, o presidente a colocará sem do
brar, na sobrecarta, modelo n- 18 juntamente com a folha mencionada na letra b, do § 5- (Cód. 
Eleit, art 81, § 2-, letra c) entregará ao eleitor sobrecarta para que a feche e coloque na uma, e 
anotará, por fim, a impugnação nas observações das folhas de votação. 

§ 12. Si a sobrecarta que o eleitor trouxer ao sair do gabinete indevassável não fôr a mes
ma que recebeu do presidente da Mesa, será convidado por este a voltar àquele gabinete, para 
trazer o seu voto na sobrecarta oficial que lhe foi entregue para esse fim. Si recusar-se a isso, 
não será admitido a votar; devendo constar o incidente das observações das folhas de votação e 
da eleição (Cód. Eleit., art 81, n̂  7). 
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§ 13. Colocada a sobrecarta na uma, o presidente da Mesa escreverá a palavra votou, nas 
duas folhas de votação, depois do nome do votante, lançando no título deste a data e sua mbrica 
(Cód. Eleit.art. 81,n2 8). 

§ 14. Si o eleitor fôr cego, entregará sua cédula, convenientemente dobrada, ao presidente 
da Mesa Receptora, para que este a coloque na sobrecarta, modelo n- 17, que lançará na uma, 
salvo si o cego preferir fazer tudo isso por si mesmo (Cód. Eleit., art. 131, parágrafo único). 

Art. 31. A votação não deverá, em caso algum, ser interrompida, mas se isso acontecer, 
far-se-á constar da ata o tempo e as causas da interrupção (Cód. EleiL, art. 80, parágrafo único). 

Art. 32. Faltando 15 minutos para as 18 horas, o presidente mandará suspender a entrega das 
senhas numeradas e vedar a entrada aos eleitores que comparecem depois dessa hora, e convidará, 
em voz alta, os eleitores que ja tiverem senha e estiverem presentes, a entregar à Mesa, os seus títu
los eleitorais, para que sejam admitidos a votar, continuando a votação a ser feita pela ordem numé
rica das senhas, e sendo o titulo devolvido ao eleitor no momento em que este votar. 

Art. 33. Depois de ter votado o último eleitor, o presidente declarará encerrados os traba
lhos, e tomará as seguintes providências: 

a) colocará na abertura de entrada das cédulas uma tira de papel ou de pano, da qual cons
tará a que município e secção pertence a uma, e que levará a assinatura do presidente, bem 
como a dos ílscais de candidatos e delegados de partidos, os quais poderão apor suas impressões 
digitais na tira; 

b) assinará e convidará os fiscais e delegados presentes a que assinem as duas folhas de 
votação, depois de riscar os nomes dos eleitores que não tiverem comparecido; 

c) mandará lavrar ao pé da última folha de votação dos eleitores da secção, nas duas vias, 
por um dos secretários, a ata da eleição (modelo n- 20), a qual deverá conter: 1) o número por 
extenso dos eleitores que compareceram e votaram; 2) o motivo por que não votou algum elei
tor; 3) os nomes dos fiscais ou delegados de partidos, que não constem da ata de abertura, e os 
dos que se retirarem durante a votação e a que horas o fizeram; 4) a hora em que se substituíram 
os membros da Mesa; 5) os protestos e as impugnações íçresentados pelos fiscais ou delegados 
de partidos; 

d) assinará a ata com os demais membros da Mesa, com os candidatos, seus fiscais ou de
legados de partidos que quiserem; 

e) colocará as folhas de votação, a ata de abertura e quaisquer outros documentos relativos 
ao pleito, dentro de sobrecarta especial, da qual constará a secção eleitoral remetente, e que será 
mbricada por êle e pelos fiscais e delegados de partidos que o quiserem; 

f) entregará à secretaria do Tribunal Regional ou à agência do correio mais próxima, pes
soal e imediatamente, a uma, sob recibo em duplicata (modelo n^ 23), com a indicação da hora, 
e sobrecarta de que trata a letra anterior; 

g) enviará, por fim, ao Tribunal Regional, em sobrecarta à parte, que indicará a secção re
metente, um dos recibos mencionados na letra anterior; 

h) comunicará em ofício ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de 
eleitores que votarem, discriminando os da secção e os de outra secção, e a remessa da uma e 
dos documentos ao Tribunal Regional, assinalando o dia e a hora de tal remessa. 

Parágrafo único. O juiz eleitoral comunicará, urgentemente, ao Tribunal Eleitoral quais as 
secções de sua zona em que houve eleição, qual o comparecimento de eleitores em cada Mesa, 
com a discriminação acima, e em que dia e hora remeteu cada secção a uma e os documentos da 
eleição. 

ArL 34. A secretaria dos Tribunais Regionais e as agências do correio, no dia da eleição, 
devem conservar-se abertas e com pessoal suficiente a postos, para receber a uma e os docu
mentos relativos à eleição (Cód. Eleit., art. 85, § 1-). 
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ArL 35. O presidente da Mesa garantirá, com a força de polícia às suas ordens, os agentes 
do correio, até que as umas e os documentos, por eles recebidos, estejam em lugar seguro (Cód. 
Eleit, art. 85,1^. 

ArL 36. Os candidatos, seus fiscais ou delegados de partidos, têm direito de vigiar e acom
panhar a uma, desde o momento da eleição, até que chegue ao Tribunal Regional a que se desti
ne (Cód. Eleit., art. 85, § 3=). 

Art 37. No Tribunal Regional ficarão as umas à vista dos interessados, de dia e de noite, 
guardadas por funcionários desse Tribunal, que o diretor da secretaria designar e que se reveza
rão por turmas (Cód. Eleit, art 85, § Ar). 

CAPITULO IV 

Da Apuração 

Art 38. A apuração dos sufrágios e proclamação dos eleitos, compete ao Tribunal Regio
nal da respectiva região eleitoral (Cód. Eleit., art 86), e regular-se-á pelos disposições do Regi
mento Intemo, arts. 84 a 96, com as modificações e esclarecimentos destas Instmções. 

Art 39. A apuração começará no dia seguinte ao da eleição e, salvo motivo justificado pe
rante o Tribunal Superior, deve terminar dentro de trinta dias, não se podendo interromper no to
cante a cada secção eleitoral (Cód. Eleit., art 87 e Reg. Int, art 84, § l^). 

Art 40. Quarenta e oito horas antes da eleição, o presidente do Tribunal Regional sorteará 
os juízes que deverão fazer parte das turmas de apuração. 

§ 1- Nas regiões onde houver mais de 200 Mesas Receptoras, serão convocados os juízes 
substitutos do Tribunal Regional, e, neste caso, o sorteio será feito em umas diversas: uma para 
os juízes efetivos do Tribunal, inclusive o presidente, e outra para os substitutos. 

§ 2- Cada turma será composta de dois membros do Tribunal Regional, pelos menos, sen
do um efetivo. 

§ 32 reunida a turma furadora, esta escolherá um presidente, que será sempre um mem
bro efetivo do Tribunal. 

§ 4̂  O presidente da turma apuradora distribuirá, com igualdade, entre os membros da tur
ma, inclusive ele, próprio, o trabalho de furacão. 

§ 52 SCTvirá como secretário o funcionário da secretaria que o presidente do Tribunal Re
gional determinar. 

Art 41. O secretário do Tribunal levantará o mapa geral das secções eleitorais da região, 
assinalando os membros das Mesas Receptoras e as datas de expedição das umas e documentos, 
bem como a da entrada dos mesmos. A proporção que se verifique essa entrada, levará a folha 
ou folhas ao presidente do Tribunal, para que este distribua o trabalho às turmas apuradoras. A 
estas será entregue, com a uma e os docimientos que a acompanharam, a duplicata de recibo, a 
que se refere a letra g, do art 33. 

Parágrafo único. Si, pelo confronto dos recibos e comunicações, que as letras e e ̂ , e o pa
rágrafo único do artigo 33 prescrevem, com os dizeres das umas e documentos chegados ao Tri
bunal, verificar o secretário que faltam umas e documentos, já estando decorrido prazo razoável 
para a entrada dos mesmos, levará o fato ao conhecimento do presidente do Tribunal, o qual 
promoverá as reclamações e diligências que lhe pareçam convenientes para apressar a dita entra
da e evitar estravios. 

Art 42. Cada turma apuradora verificará, preliminarmente, a respeito das secções eleito
rais, cujos sufrágios lhe incumbe apurar: 1) si há indícios de violação das umas; 2) si houver de
mora na entrega da uma e documentos relativos à eleição, ao Tribunal Regional ou à agência do 
corteio mais próxima (Cod. Eleit., art. 90, ns I e IV); 3) si a Mesa Receptora foi a mesma cuja 
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nomeação foi comunicada ao Tribunal e se constituiu pela forma prescrita nestas insUiições; 4) 
si a eleição se realizou no dia, hora e lugar designados, segundo a lei; 5) si não autênticas as fo
lhas de votação. 

§ l- Si houver indícios de violação da uma, o presidente da turma, antes de apurar os su
frágios, fará examiná-la por peritos, com assistência do procurador regional (Cód. Eleit., art. 90, 
§ n 

§ 22 Si o parecer dos peritos concluir pela existência da violação da uma, e esse parecer 
for aceito pela turma, o presidente desta comunicará a ocorrência ao presidente do Tribunal Re
gional, para os fins do § 3-, do art. 90, do Código Eleitoral e do disposto no art. 51, das presen
tes Intruções. 

§ 3̂  Não havendo indício, ou si o parecer dos peritos concluir pela inexistência da viola
ção, e com esse parecer concordar o procurador regional, a urna será aberta e dela retirar-se-ão 
todas as sobrecartas que contiver. 

§ 42 No caso do procurador regional discordar do parecer dos peritos, levará o fato ao co
nhecimento da turma, com as razões da divergência, e da decisão da turma, si não for unânime, 
poderá recorrer para o Tribunal Regional. 

§ 5- No caso de se verificar um empate por ocasião da decisão da turma, compete ao Tri
bunal Regional decidir a questão, nos termos do art. 46, § 2-. 

§ 62 As decisões da turma sobre os casos dos ns. 3, 4 e 5 deste artigo, serão tomadas com 
observância do art. 46, e não impedirão, em qualquer caso, a apuração em separado, que preva
lecerá, ou não, conforme se dicidir afinal. 

Art. 43. Aberta a uma, verifícar-se-á si o número de sobrecartas autenticadas coresponde 
ao de votantes declarado na áta pelo presidente da Mesa (Cod. Eleit., art. 90, n̂  3). 

§ l- Si não corresponder, sem apurar os sufrágios, proceder-se-á como no § 2̂  do art. 42. 
§ 2- Si corresponder, separar-se-ão as sobrecartas maiores (modelo n l̂S) das menores 

(modelo n2 17). 
§ 32 Serão abertas em primeiro lugar as sobrecartas maiores, afim de que se inicie a apura

ção pelas impugnações (Cód. Eleit., art 91, n̂  5). 
Art 44. Resolvidas as impugnações ou adiada a solução para o final da apuração, passar-

se-á à contagem dos sufrágios, obedecendo às seguintes regras: 
1) serão nulas as cédulas: 
a) que não tiverem a forma retangular; 
b) que não forem de côr branca; 
c) que forem de dimensões tais que, dobradas ao meio, e ou em quarto, não caibam nas so

brecartas oficiais; 
d) que não forem impressas ou datilografadas, ou que contiverem outros dizeres ou sinais 

além dos nomes dos candidatos e uma legenda devidamente registrada (Cód. Eleit., art. 71); 
e) em que os nomes dos candidatos não estiverem escritos em uma só coluna e um nome 

em cada Unha (Cod. EleiL, art. 58, n̂  3); 
2) no caso de haver em uma sobrecarta mais de uma cédula, será apurada uma só, si forem 

todas iguais, e não valerá nenhuma, si forem diferentes (Cod Eleit., art. 91, n̂  2); 
3) no caso de erro ortográfico, diferença leve de nomes ou prenomes, inversão ou supres

são de algum destes, contar-se-á o voto ao candidato desde que não seja possível confusão com 
outro candidato que figure em chapa (Cod. Eleit., art. 91, n̂  4); 

4) quando as impressões digitais do eleitor impugnado não coincidirem com as existentes 
na ficha datiloscópica, e, na falta desta, na folha anexa à 2- e 3- vias do título, o voto será decla
rado nulo, e, no caso contrário, prevalecerá (Cod. Eleit., art. 91, § 1̂ ); 
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5) ter-se-ão como não escritos os nomes repetidos, exceto o primeiro da cédula, que pode
rá repertir-se uma vez; 

6) serão nulos os votos dados em candidatos não registrados até cinco dias antes da elei
ção e os dados a cidadãos inelegíveis (Dec. 22.364, art. 3^, §§ 2- e 5^). 

Art. 45. A proporção que forem sendo extraídas as cédulas, o presidente fará lêr por um 
dos juízes da turma em voz alta, o nome dos votados (Cod. Eleit., art. 91, n- 1). 

Art. 46. A medida que se realizar a apuração, podem os fiscais de candidatos e os delega
dos de partidos, deduzir por escrito suas impugnações (Cod. Eleit., art. 89). 

§ 1- Si sobre qualquer fato ou sobre a apuração, não houver, desde logo, unanimidade en
tre os membros presentes da turma, reservar-se-á para o final dos trabalhos a discussão da dúvi
da, que se resolverá, então, por maioria de votos, havendo, em ambos os casos, recurso para o 
Tribunal Regional. 

§ 2- Os recursos dos fiscais de candidatos e delegados de partidos, interpostos das decisõ
es das turmas apuradoras, serão julgados pelo Tribunal Regional, depois de terminados os traba
lhos de apuração e antes de lavrada a ata geral dos trabalhos. 

Art. 47. Dos trabalhos de cada dia, será lavrada ata parcial, assinada pelos juízes da turma 
e respectivo secretário, a qual deverá conter: 

á) a secção ou secções apuradas; 
b) os votos apurados, discriminando os votos impugnados; 
c) as impugnações apresentadas pelos fiscais e delegados de partidos, e como foram resol

vidas pelas turmas apuradoras; 
d) os membros das turmas apuradoras que comparecerem; e, 
é) finalmente, qualquer interrupção, declarando-se, com os motivos dela, si ocorreu ou 

não, nos trabalhos de uma mesma secção eleitoral; e os outros incidentes verificados nos traba
lhos do dia. 

Parágrafo único. Os secretários das turmas apuradora fornecerão, diariamente, ao secretá
rio do Tribunal, em nota assinada, uma resenha dos trabalhos da respectiva turma, com os por
menores deste artigo. 

Art. 48. Si as impressões digitais do eleitor impugnado não coincidirem com as existentes 
na ficha datiloscópica e, na falta desta, na folha anexa às 2- e 3- vias do título, o procurador re
gional providenciará para que seja instaurado processo criminal contra o autor da fraude; igual 
procedimento deve ter contra o autor da falsa impugnação, quando provar-se ser verdadeira a as
sinatura (Cód. Eleit., art 91, § l^). 

Art. 49. Serão apurados separadamente os sufrágios dados aos candidatos que constem da 
lista registrada sob a mesma legenda e os dados aos candidatos avulsos, ou aos candidatos cons
tantes de hsta registrada, quando os sufrágios lhes forem dados em cédulas sem legenda ou le
genda diversa. 

§ 1- Antes de serem apurados os votos constantes de cédulas sob legenda registrada, veri-
ficar-se-á si há nela algum nome estranho à lista registrada sob essa legenda; caso em que todos 
os votos nela contidos serão apurados como votos dados em cédulas sem legenda (Cód. Eleit., 
art. 58, n2 10). 

§ 2- Serão considerados como dados para o primeiro turno: 
á) os candidatos mencionados em primeiro lugar nas cédulas; 
b) os sufrágios em cédula que contiver um só nome. 
§ 2>- Serão considerados dados para o segundo tumo: 
a) os sufrágios aos candidatos mencionados em seguida ao primeiro nome da cédula; 
b) os sufrágios em cédulas que contenham apenas a legenda registrada; 
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c) os sufrágios aos outros candidatos registrados sob uma legenda quando as cédulas men
cionarem só um nome além da legenda. 

§ 4- Não se somam votos do primeiro turno com os do segundo, nem se acumulam votos 
em qualquer turno; mas contam-se ao candidato de lista registrada, os votos que lhe tenha sido 
dados em cédulas sem legenda ou sob legenda diversa, para o efeito de apurar-se a ordem da vo-
tação.(Cód. Eleit., art. 58, n̂  5 § l^, e n^ 13). 

Art. 50. Além dos casos enumerados no art. 44, em que são nulos os sufrágios será nula 
toda a votação: 

a) feita perante a Mesa Receptora constituída por modo diferente do prescrito no Código 
Eleitoral: 

b) realizada em dia, hora ou lugar diverso do legalmente designado; 
c) feita em folhas de votação falsas ou fraudulentas; 
d) quanto faltar a urna, ou esta não houver sido remetida em tempo, salvo força maior, ao 

Tribunal Regional, ou não tiver sido acompanhada dos documentos do alo eleitoral, ou quando o 
número das sobrecartas autenticadas nela existente não corresponder ao número de votantes 
consignado na ata: 

e) quando se prova que foi recusada sem fundamento legal, aos candidatos, seus fiscais, 
ou aos delegados de partidos, a assistência aos atos eleitorais e sua fiscalização; 

f) quando se prova violação do sigilo absoluto do voto; 
g) quando se provar coação, ou fraude, que altere o resultado final do pleito (Cód. Eleit., 

art. 97ns. 1 a7). 
Art. 51. Si a nulidade atingir a mais de metade dos sufrágios de uma região eleitoral, jul-

gar-se-ão prejudicadas as demais votação e mandar-se-á nova eleição, em dia que o presidente 
do Tribunal Regional determinar, dentro de prazo que não poderá exceder de 40 dias. 

Art. 52. Si a nulidade da votação que importar em nova eleição, tiver sido decretada pelo 
Tribunal Superior, em grau de recurso, presidente deste Tribunal comunicará o julgado ao do 
Tribunal Regional para o efeito do artigo antecedente. 

Art. 53. Si não fôr cumprido o disposto no art. 51, o procurador regional levará o fato ime
diatamente ao conhecimento do procurado geral, o qual, comunicara o ocorrido ao presidente do 
Tribunal Superior. 

Parágrafo único. O presidente do Tribunal Superior tendo ciência de que não foi comprido 
o disposto no artigo 51, marcará, imediatamente, a nova eleição, com o limite de prazo fixado 
no mesmo artigo. 

Art. 54. A eleição realizada em virtude de anulação de mais de metade dos sufrágios da 
eleição anterior, se procederá nos mesmos lugares em que se realizou a eleição declarada nula e 
perante as mesmas Mesas Receptoras, salvo quando estas tenham dado causa à anulação, caso 
em que serão organizadas novas Mesas na forma legal. 

Parágrafo único. O presidente do Tribunal regional providenciará para serem imediata
mente devolvidas as umas, e enviadas as folhas de votação e as sobrecartas oficiais para todas as 
seções eleitorais. 

Art 55. Terminado o trabalho das turmas apuradoras o secretário do Tribunal Regional 
apresentará ao presidente do Tribunal a relação das secções eleitorais cujas urnas não tenham 
chegado a destino ou tenham chegado desacorrçanhadas do documentos da eleição. Essa rela
ção será levantada, até o encerramento dos trabalhos, pelo modo indicado no art. 41 e seu pará
grafo. 

Art. 56. O presidente submeterá o caso ao Tribunal, juntamente com os de que tratam o 
art. 42, § 2-, e art. 43, § 1-, destas Instruções, para os fins do § 3^, art. 90, do Código Eleitoral. 
Feito isso, e antes de lavrada a ata geral da apuração (art. 65), ordenará o presidente ao juiz elei-
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toral da zona, a que pertença a secção anulada, que convoque os eleitores da secção, que tenham 
comparecido à eleição anulada, bem como os eleitores de outra secção, que, igualmente, aí te
nham comparecido e votado, para que venham renovar os seus votos, em dia que será desde 
logo indicado, com o mínimo possível de prazo. 

Parágrafo único. A eleição, de que ti"ata este artigo, será realizada sob a presidência do 
juiz eleitoral da respectiva zona, o qual, com as mesmas atribuições e deveres do presidente das 
Mesas receptoras verificará, ao ser apresentado cada título, si deste consta ter o eleitor votado na 
eleição anulada. 

ArL 57. Caso se possa evidendeciar, pelos documentos eleitorais chegados sem as umas, 
pelas comunicações dos juízes eleitorais (parágrafo único do art. 33) ou por qualquer documento 
de autenticidade que inconteste, que a nova eleição não pode, materialmente, alterar o resultado 
apurado, o Tribunal Regional, por provocação do presidente, procurador regional ou de qual
quer interessado, dispensará a nova eleição, podendo revogar a ordem que, a respeito, já se te
nha expedido. 

ArL 58. Em qualquer dos casos previstos no art. 42, a ordem de se proceder nova eleição 
não impede e expedição dos diplomas, podendo o diplomado, apezar dela, tomar assento na as
sembleia, exercendo o mandato em toda plenitude. Verefícada, porém a nova eleição, o Tribunal 
Regional, ao apurá-la, fará em vista dos novos resultados, a revisão da apuração geral anterior, 
observadas na apuração as normas que a regulam nestas Instruções. Caso daí resultem alterações 
na ordem dos eleitos, expedir-se-ão novos diplomas, que invalidarão os anteriores. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior, logo que receba a ata geral da nova apuração, co
municará à Assembleia as alterações havidas e a expedição dos novos diplomas. 

Art 59. Havendo as turmas apuradoras terminando os seus trabalhos, o Tribunal Regional 
definir-se-á para resolver as dúvidas não decididas e proclamar os eleitos. 

§1-. Resolvidas as dúvidas de que trata este artigo, o Tribunal Regional vereficará o nú
mero de eleitores que compareceram á eleição, e determinará o quociente eleitoral, dividindo 
esse número pelo de representantes que couber à respectiva região eleitoral, desprezada a fração. 

§ 2° Determinará, em seguida, os quocientes partidários, dividindo o número de cédulas 
sob a mesma legenda pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. 

§ 3- Organizará uma lista dos nomes votados, na forma dos modelos ns. 25 a 25 D. 
Art. 60. Serão considerados eleitos em primeiro tumo, os candidatos colocados em pri

meiro lugar nas cédulas e que obtiverem o quociente eleitoral, assim como tantos candidatos re
gistrados sob a mesma legenda, na ordem da votação, quantos faltem para complentar o quo
ciente partidário (Cód. Eleitoral, art. 58, n-5. letra b). 

Art. 61. Serão considerados eleitos no segundo tumo os candidatos mais votados dentre os 
que não ficaram eleitos em 1- tumo, até serem preenchidos todos os lugares de deputados pelo 
circulo eleitoral em questão. 

Art. 62. Serão considerados suplentes dos candidatos de lista registrada, os demais candi
datos votados em segundo tumo, sob a mesma legenda (Cód. Eleit., art. 58, a n̂  16). 

Art 63. Terminada a q)uração, o presidente do tribunal anunciará, em voz alta: 
1) a soma total dos votos apurados em toda a região; 
2) o quociente eleitoral, que resultou, para o primeiro tumo; 
3) os nomes votados, na ordem decrescente dos votos recebidos; 
4) os nomes dos eleitos no primeiro tumo; 
5) os nomes dos eleitos no segundo tumo; 
6) os nomes dos suplentes, (Cód. Eleit., art. 92). 
Art 64. Em caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso 

(Cód. Eleit. art. 58, n̂  14). 
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Art. 65. Da apuração será lavrada, no livro de ata do Tribunal, ata geral com os requisitos 
do art. 47, e do artigo 63, devendo ser assinada pelo presidente, demais membros e secretário do 
Tribunal Regional (Código Eleitoral, arL93). 

Art. 66. Os candidatos eleitos e os suplentes, receberão como diploma um extrato da ata 
geral, assinado pelo presidente do Tribunal e que deverá conter: 

1) o total dos votos apurados e o dos não apurados; 
2) as secções eleitorais apuradas, e as que foram anuladas, com os motivos da anulação; 
3) e a enumeração do art. 63 (Cód. Eleit., art. 95). 
§ 12. O presidente do Tribunal regional concederá, a requerimento de qualquer interessa-

do,certidão da áta geral, selando-acom 50$000 (Cód. EleiL, art. 95, § l^). 
§ 22. Um translado da áta geral, com todas as assinaturas constantes do original, e acom

panhado de todos os documentos enviados pelas Mesas Receptadoras, será remetido.em pacote 
lacrado, ao presidente do Tribunal Superior (Código Eleitoral, art 94, parágrafo único). 

Art. 67. Os casos omissos nestas Instruções serão resolvidos pelo Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral, na conformidade do disposto no n^ 4), do art. 14, do decreto número 21.076, de 
24 fevereiro de 1932. 

ArL 68. No caso de colidirem dispositivos do Código Eleitoral com os destas Instruções, 
prevalecerão estes; considerando-se para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte tempo
rariamente suspensos os artigos do Código Eleitoral que forem contrários ao disposto nestas Ins
truções. 

Rio de Janeiro, 7 de abril de 1933,112^ da Independência e 45^ da República. 
GETUUO VARGAS 
Francisco Antunes Maciel. 
Fernando Augusto de Almeida Brandão, encarregado do expediente, na ausência do mi

nistro da Viação e Obras Públicas. 
GABINETE INDEVASSAVEL 

Vi«to de frente 

Modelo n. 15 

i I 

0,60 • 
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Modelo n. 15 A 

^ • — . 

,.^c:!^*«^^w*,,,.^^_^;7^.: "•:y 
p-í 

^y^*Ji4:stacjBft, 
"•swj:aj^ 

*"*'=*'=««»w».u« î:::x' 

GABINETE INDEVASSÁVEL 
Visto de lado 
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Modelo fi. 15 A 
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Modelo n. 15 — 1» folh» 

FOLHA DE VOTAÇÃO 

SECÇAO 

iíomc do eleitor Assinalara iisuf.l 
ilu clelioc 

Dcclarnçio 
(lo 

Presldciití 
<la Mesa 

Ob:ervai;5cs 

íím,02 Cn:,08 D.T1.12 b:n,(H Sm,U 

(Cad& cUllor soTiV secarado selo «spscvde t r ts 1(2303 e baverí 3Q nosin cn 
cada tOhtí 
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FOLHA DE \'OTAÇÃÓ 

SECÇÃO DO MUNICÍPIO 

Mudelo n. 16 A 
(ultima, tollial 

ií.o, 

O.-n,02 

Mcr.e dg clc!'ar 

0:n,Ga 

Assir.utiira iisua! 
du tleitur 

0m,l2 

Díclaragio 
di> 

presidento 
da Mssa 

0m,04 

Observações 

Oin.U 

(í.ssinatiiraj dns menihros' da Mes» Receptora, fljcsis 6 delegiidos de partidos) 

f F... ;. _ r F 

F .„ T. _ _ . F , F _. 

F F l . _ F F 

ATADE ENCERRAMENTO 

(Haverá somcnts dexTOToes sesta tollm) 
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Mr:;i', n. 17 

^..ãeeç^ò 

ftvsac âo Hurjzrptcj 

oT -f? 

(r.uT'!--! lia 

i iiia 

l— 

Mdôlo D. 19 

.VtCr,i 

f iXjm da ríjr,ic':r)ioj 

n," 13 

, .prcsidenle 
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Modelo n° 19 

FORMULA DE ATA DE ABERTURA DE VOTAÇÃO 

Aos dias do mês de ano de mil novecentos e trinta e três, ás 
{n. por extenso) 

oito horas da manhã, reunidos os membros da Mesa Receptora da secção eleitoral do 
que funciona no composta 

(mumcípio {estado) (edifício) (rug) (M.) . 

de F ^ ,F JF ,F respectivamente, presidente, 1 e 2 suplentes, e secretários 

(si não comparecer o presidente, mencionar qual o suplente que o substituiu, e si não compare

cer um dois secretários, quem o presidente nomeon para substituil-os, F ^ ,F ,e de

pois de examinarem o material enviado pelo juiz eleitoral da zona para servir nesta secção elei

toral e verificarem que estava indo em ordem, e que a uma destinada a receber os sufrágios es

tava com orifício de entrada das cédulas convenientemente vedado (si faltar algum dos objetos 

que poderem ser substituídos, mencionar a providencia dada, e si a tira que veda o orifício de 

entrada das cédulas na uma fôr encontrada já rota, será mencionada esta circunstancia, assim 

como providencia que fôr tomada em comprimento do art. 78 § único do Código Eleitoral), o 

presidente inutilizou a tira que vedava o orifício de entrada das cédulas na uma e declarou em 

voz alta, iniciados os trabalhos da votação. Estavam presentes nesta ocasião os F ,F 

,F ,respectivamente, candidato, delegado dos Partidos e , fiscais do candidatos F 

e F E para constar o presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que foi escrita 

por mim F secretário designado para esse fim e vai assinada pelos membros da Mesa e pe

los delegados dos partidos e fiscais de candidatos F presidente, F 1° suplente, F 

2° suplente, F secretario, F ,F eF (Si algum delegado de partido ou fiscal, 

que conte estar presente a abertura dos trabalhos da votação, não assinar a ata, o secretário 

acrescentará ao pé das assinaturas. 

Deixou de assinar a ata, por não querer fazê-lo, por tal motivo declarar o motivo, o Sr. F O 

referido é verdade e dou fé F secretário) 
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Modelo n" 20 

FÓRMULA DE ATA DE ENCERRAMENTO 

Ás horas, depois de ter votado o ultimo eleitor, o presidente da Mesa Receptora 
(por extenso) 

declara encerrados os trabalhos, verificando-se que compareceram e votaram 
(numero por extenso) 

eleitores desta secção eleitoral (si deixar de votar algum eleitor que tiver comparecido, deve-se 

mencionar o motivo por que o não fez) (si tiverem votado na secção eleitores de outra, mencio

nar essa circunstancia, a secção a que pertencem esses eleitores e o número por extenso desses 

eleitores) e que deixaram de comparecer eleitores desta secção, cujos nomes foram, pelo 

presidente, riscados das folhas de votação. Durante os trabalhos houve na Mesa as seguintes 

substituições: - ou, não houve substituições entre os membros da Mesa. (si tiver ha, eido substi

tuições indicar quais os membros da Mesa que se ausentaram quem os substituiu e a que horas 

se deu cada uma das substituições). Não foi apresentado nenhum protesto ou impugnação (ou 

foram apresentados protestos por parte de F e F e impugnações por parte de 

F e F a respeito dos eleitores F e F (Mencionar qualquer outro incidente 

em fato importante que o presidente julgue dever constar da ata), acham-se presentes na ocasião 

do encerramente da votação os Srs. F eF delegados, respectivamente, dos Partidos 

eF F eF fiscais, respectivamente, dos candidatos F F eF (tendo-

se retirado algum delegado de partido ou fiscal, deve-se mencionar qual deles foi e a que horas 

se retirou). E para constar o presidente mandou que se lavrasse a presente ata, o que foi por mim 

F secretário escrita e vai assinada pelos membros da Mesa e pelos delegados de partidos e 

fiscais de candidatos. F presidente, F 1̂  suplente, F 2- suplente, F secretá

rio, F ,F eF (Se algum delegado de partido ou fiscal, que conste estar presente ao 

encerramento da votação, não assinar a ata, o secretario acrescentará ao pé das assinaturas: Dei

xou de assinar a ata, por não querer fazê-lo, por tal motivo ou sem declarar o motivo, o Sr. F 

O referido é verdade e dou fé F secretário). 
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FOLHAS DE VOTAÇÃO 
PAKA 03 ELBITORES DE OUTUA BECÇlO 

Modelo n. 21 

Secção 
Assinatura nsnal 

do eleitor 

Declaração 
do 

Presidente 
da Meti» 

0(11,02 Om.tl 0m,12 0i.,C4 

(Idem du modelo n. 16) 

ESTADO D.. 

MUNICÍPIO D-

N.. 
SecçSo 

(da inscri(;ão do eleitor) 

Assinaturas 

Impressão daliloscoplca do 
polei;ar direito do eleitor 

Ixuhríca: 

Hubrica: 
(Jo presidente da Mesa) 

(do Impagnaatc) 

ObscrTaçSos 

em.is 

Modelo n. 2Z 

(do eletter) 
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Modiilo n. Zl 

- í ^ 

t* Vis 

eEP4?f7IM-^TG DOS Zmm^% E TcLEgRÃFOS 

(Ssrviço Eleitoral) 

Modelo «. H 

Município d 

Ás -horas do c'ia <fc 

recaí),'' unm urna slaitoral com iodos c-s cr/f/c/os 

vedados e com es selas intactas, « urna sobre-

caria gransf* fiífiada, tudo dirifido to Tribunal 

Regíonai do , na Csofía/ do Estado. 
(Estidoi 

Gari!nbo da-
estação 

S 
t Seíihî  m. mm 

< ^ . \ _ . 

(Assinstari do cncavrcgiida d» ajencia pcstal) (rubricí ou cwinbo io secret&río) 



UODELO 25 

Foiha de apuração dos votos do candidato avulso .... 

zona Município ti secrao 

VOTAÇÃO OBTIDA 
••ARA O 1 " TUKNO 

VOTAÇÃO ODTIP.V 
PARA O áU TUHNO 

Tninsporte. 

^Om.07 Om.07 

(As folhas deoem ser rubricadas pula turma aparadora. A uotaçá» 
-énoe ser marcada cor algarismos, 1, 2, 3 etc) 

Om.28 X 0m.l8 

Leis de 1933 - Vol. TL 4 
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MODELO iS *. 

Fsiíia de apuração geral do candidato avulso »... 

Zona Munlcipiu 

1 

Secçáõ 
i 

Votftcão cm 1" 
. : , turno 

«Transporte 

VntBfào em 2" 
turno 

Transporte , 
Observjgões Munlcipiu 

1 

Secçáõ 
i 

' (Numero por 
• e x t e n s o ) 

(Numero por 
extenso) 

Cm.íi"; 

i 

; • 

1 

1 

Cm.íi"; ' Om/vi 
1 * 

Ooi,'J3 

- , - n 

Om.CKí Om.OG 0rn,05 

) 

Ooi,'J3 

- , - n 

Om.CKí 

, 

{ ; ( 
• ! • 

• ^ 

' 

' 
. 

• 1 
, 

: 

> 

i 

... L ': 
1 

i 
1 : 

f 

. 

1 

i 

> 
: • 

i ' • 
1 

_ 
! 

ToUl. 
1 

. . Totiil - •* 

(Nesta folha irão sendo lançados os resultados f>nais de cada secção apurada.-
A s to lhas (JcYcm s e r rubrlcad&a pe la turma apuradora.) 
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taocEte íí» (' 

Foltia de apiiraçso dos rolos dos candidatos'registrados: sol) a lepidii. 
..zona Município d SBCCOO 

Homes 
dos 

.'CiMidldatos 

Votai;5o cm 
I»turno 

Transporte. 

Om.lOxOiiviC 

Votavio em 
1» Uirwa em 
redulu s<m 
l*g iidaou 

sob l»Kenda 
diversa 

Trojispone.. 

Om,I(hOm,in 

Voiacào em 
2' turno em 
cedtilas sem 
legenda ou 

sob tegcnda 
dWarsa 

Transporte. 

Número do 
cédulas 

npuradiis sub 
a mesma 
legenda 

Transporte.. 

^ 

o 

OiiscrvaçôÉsi 

Não ha necessidade dá marcar a votação em segundo turno em cédulas sob 
mesma legenda, basta saber-te « numero de cédulas apuradas sob a mesma legenda., 
porque os nomes sendo sempre os mesmos, o numero de cednlas sob a mesma, 
legenda aerA o dos votos obtidos por todos os candidatos reglitrados. sob essa le<-
genda. As lolba* devem ser rubricadas pela tarma apurador^. 
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MtiÁtio 2â C 

fõida de apuração oerai dos volos dos candidalos reglsIraUos sob a fegenSi-

Komes 
dus 

candidatos 
da lisu 

Tolal (ta v«taç3o 
em 1» turno 

em cédulas sob 
a mesma (cr-

senda 

Total dos votos 
dados em 

lo turno em cé
dulas sem le
genda, sob le
genda diversa 
eu que conte
nham nome 

estranho a lista 
(ífúmero por 

rxiensn) 

Total dos vot«s 
em 2» turno 

em cédulas sob 
a mesma le

genda 

{Hiimcro por 
exUnsoJ 

Total dos votes 
dados era 

2<>tnrno em cé
dulas sem le-
pendit, sob le
genda diversa 
on que conte
nham nomo 

estranho & lista 
(Número por 

e.rtenso) 

. Total das 
cédulas apura

das sob a 
mesma legenda 

(Numeropor 
exíenso) 

ZONA círio S£CÇ20 OBSCRVAÇSee 

Komes 
dus 

candidatos 
da lisu 

(Uúmerú por 
exre»so) 

Total dos votos 
dados em 

lo turno em cé
dulas sem le
genda, sob le
genda diversa 
eu que conte
nham nome 

estranho a lista 
(ífúmero por 

rxiensn) 

Total dos vot«s 
em 2» turno 

em cédulas sob 
a mesma le

genda 

{Hiimcro por 
exUnsoJ 

Total dos votes 
dados era 

2<>tnrno em cé
dulas sem le-
pendit, sob le
genda diversa 
on que conte
nham nomo 

estranho & lista 
(Número por 

e.rtenso) 

. Total das 
cédulas apura

das sob a 
mesma legenda 

(Numeropor 
exíenso) 

ZONA círio S£CÇ20 

, 

- ' ... . _ . -

- ..-
. 

- \ 
t 

• • 

1 
1 
1 
i 

-

1 i 
/íesfa folha irão sendo laxfados os rcsnllaios finais de cada secção apurada. As folhas deva:: ser ruirUadas-pcla turms aparadora. 



to 
00 

Resultado 6eral da Apuração do 
n<n>cx.o 25 D 

(Estado, Distrito Federal on TeiTitorio do Acre) 

(Art. 59, S 3.0 das Instruções) 

— 

L)5tÁ nominal 
dos votados 

para t.» tniDo 

(quoelcntp elei
toral) ií 

liftil 
iifíli 

Níimero 

total 

de 

votos 

Lista nominal 
•los rotados 

para !.<> tnrno 

((jnocieTitc partl-
. , , , darlo) , 

= 3 

r-
m m 

Kúmero 

total • 

de 

votos 

Lista nominal 
do.s votados 
em 2.0 Uiuio 

111 ii 
iíii 

TOTAL 

0111.07 Oin,04 

i 

ODUM Om,M Om,o7 

i 

' Oin.M 0in,04 Om,0T - Om,04 Om,04 

• 

Om.Ofl 

1 

• 

i 

Verl(lca-$c, peKs folbas modSlos K A e 2r> C, troata os votado^ pam V» mruo por SB ftcliai'Cra cdhiCAdos em primeiro logar nas cédulas, a os TOIOS ob!!-
do«. Depois, peins tolhas modelo 2ô C, qnal o Diinicro tni.-\l fl.is cRdtlln î•lp||̂ a\|)l.'7.̂ -ob M mCMna legenda, (luul o qnocienic partidário, a o nome do» vtflados pRrsi 
1» turno cm virtude desse quociente larLS8n.ãIvmA^^^^ <;udi^o£lciioi'4l). Aa Ustiis vtuer i}i; I» quer oe 2» Lumodcveu) $cr organlze4asisr,«r<i> în d.eçfeic^o*,?) 



DECRETO N" 22.653, DE 20 DE ABRIL DE 1933 

Fixa o número e estabdece o modo de escolha dos representantes de asso
ciações prc^ssionais que participarão da Assembléa Constitiiinte' ' 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do BrasU, na conformi
dade do art. 142 do Código Eleitoral (decreto n" 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), decreta: 

ArL 1 ' Tomarão parte na Ássembléa Constituinte, com os mesmos direitos e regalias que 
competirem aos demais de seus membros, quarenta representantes de associações profissionais, 
tocando vinte aos empregados e vinte aos empregadores, nestes incluídos três por parte das pro
fissões librais e, naqueles, dous por parte dons funcionários públicos. 

ArL 2* Os representantes das associações profissionais de que trata o artigo anteríOT, res
peitadas as condições de capacidade estabelecidas pela legislação eleitoral em vigor, serão esco
lhidos por eleição, que se realizará, nesta Capital, em data, hora e local previamente anunciados 
e sob a presidência do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, de cujas deliberações poderá 
havCT recurso, interposto pelos inta'essados, para o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, no 
prazo máximo de cinco dias da data da apuração. 

ArL 3 = Só terão direito de voto na eleição determinada no art. 1 * os sindicatos que hou
verem sido reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Industria e Comercio até o dia 20 de 
maio de 1933 e as associações de profissões liberais e de funcionários públicos que estiverem 
organizadas legalmente até a mesma data. 

ArL 4<' A eleição dos representantes das associações profissionais se efetuará separada
mente, para cada um dos grupos mencionados no art. 1 ^ , por escrutínio secreto, votando cada 
eleitor em Usta de tantos nomes quantos forem os delegados que devam ser eleitos. 

§ 1« O Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, antes e iniciar os trabalhos da eleição, 
convidará dous ou mais dos eleitores presentes para servirem como secretários da mesa, caben-
do-lhes, conforme a designação do presidente, proceder á chamada dos votantes, abrir, lêr e apu
rar as cédulas e lavrar a ata da eleição, sem prejuízo de seu direito de voto. 

§ 2 ' Nenhum delegado poderá tomar parte na eleição sem estarem previamente reconhe
cidos os respectivos poderes pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comercio. 

§ 3 <> A ata dos trabalhos eleitorais será assinada pela mesa que os presidir e servirá de di
ploma, devendo este ser desde logo registrado no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

§ 4 ' serão proclamados eleitos os que obtiverem maioria de votos, na forma prescrita por 
este decreto. 

ArL 5" Só poderão ser eleitos representantes os que estiverem, ha mais de dous anos, no 
exercício da respectiva profissão. 

ArL 6" Os sindicatos reconhecidos de acordo com a legislação em vigor e as associações 
legais das profissões liberais e dos funcionários públicos elegerão, em sua sede, até o dia 30 de 
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maio de 1933, á razão de um por sindicato ou associação, os delegados que deverão escolher, 
como prescrevem os artigos anteriores, os respectivos representantes na Assembléa Constituin
te. 

§ 1« Os delegados a que alude este artigo serão eleitos, separadamente, pelos sindicatos e 
pelas associações, em assembléa geral de cada uma dessas instituições, em dia e hora prefixados 
pelas respectivas diretorias. 

§ 2" Só poderão ser eleitos delegados pelo sindicatos, ou pelas associações, os sindicali
zados ou os membros das mesmas associações. 

Art. 7 ^ 0 Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, logo ^ s a publicação deste de
creto, expedirá as instruções necessárias á sua execução. 

Art. 8" Este decreto entrará em vigor em a data de sua publicação. 
. Art. 9" revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 1933,112« da Independência e 45» da República. - GETU-
LIO VARGAS - Joaquim Pedro Salgado Filho - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO Nã 22.671^ DE 26 DE ABRIL DE 1933 

Considera feriado nacional o dia três de maio próximo, prefixado para as 
eleições à Constituinte. - . 

O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o arL 1̂ , do decreto n^ 19.398, de 11 de novembro de 1930; e 

Considerando que, para facilitar a manutenção da ordem durante o áto eleitoral, será con
veniente a paralização de todas as atividades profissionais; e. 

Considerando que, dessa paralização, resultará também,maior afluência de eleitorado ás 
umas: 

Decreta: 
• ArL ,1- É considerado feriado nacional o próximo dia 3 de maio, prefíxado para a realiza

ção das eleições à Assembléa Nacional Constituinte; não sendo permitido, durante o dia, o fun
cionamento de diversões publicas. . . . . -, • 

Paragrafo único. Ficam excluídos desta disposição somente os hotéis, restaurantes, cafés, 
bars e farmácias. • • r. - '. 

Art. 2- Revogam-se as disposições em contrário. 
• Rio de Janeiro, 26 de abril de 1933, Í122 da Independência e 45- da República. - GETU-

LIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. • ' • 

Tl\ 



DECRETO N2 22.672, DE 26 DE ABRIL DE 1933 

Altera, unicamente para a próxima eleição à Constituinte, o disposto no 
art. 59 do Código Eleitoral. 

O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o arL 1̂  do Decreto n̂  19.398, de 11 de novembro de 1930; 
' ' • Considerando que a condição de ser eleitor, estabelecida para a elegibilidade, no Código 

Eleitoral, não deve prevalecer, no momento, uma vez que, por motivos notórios, independentes 
da própria iniciativa, miiitos interessados não conseguiram a sua inscrição, apezar de qualifica
dos em tempo: 

Decreta: 
ArL 1- Como providencia excepcional e de aplicação exclusiva ás eleições da Assembléa 

Nacional Constituinte, são elegíveis, não só os candidatos que preencham as condições referidas 
no art. 59, do Código Eleitoral, como também aqueles que se inscrevam, nos Tribunais Regio
nais mediante a prova de terem sido qualificados para fins eleitorais. 

Art 2- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial; 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de janeiro, 26 de abril de 1933, 112= da Independência e 45^ da República. - GETU-
LIO VARGAS — Francisco Antunes Maciel. •. * 
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DECRETO N2 22.695, DE 10 DE MAIO DE 1933 

Estabdece medidas para abreviar a apurações das eleições à Assembléa 
Constituinte, , 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1« do decretto n̂  19.398, de 11 de novembro de 1930; 

Considerando quê os trabalhos de apuração das eleições realizadas em 3 do mês corrente 
se vão processando sob morosidade que toma inviável a observância estrita do disposto nos arts. 
86 e seguintes dó Código Eleitoral; 

Considerando que de todos os pontos do país, se reclamam, uniformemente, providencias 
imediatas, no sentido de acelerar os refmdos trabalhos; 

Consida'ando que, havendo tomado conhecimento dessas reclamações,'o Tribunal Supe
rior de Justiça Eleitoral debateu a niateria, em plenário, e decidiu apresentar ao Governo suges
tões capasses, no seu entender, de abreviar a apuração; 

Cõnsid«-àndo que á Justiça Eleitoral competem exclusivamente, as responsabilidades do 
Poder Apurador, e ao Governo cumpre, portanto, acatar-lhe o proiíunciainento e prestigiar-lhe as 
iniciativas; 

Decreta: 
Art 1 > Ficam aprovadas as novas instruções Seguintes, organizadas e redigidas pelo Tri

bunal Superior de Justiça Eleitoral, no intuito de abreviar a apuração das eleições de 3 de maio 
de 1933. ' 

ArL 2> Este decreto entrará em vigor imediatamente, devendo so* transmitido o seu teor, 
por telegrama, aos Tribunais Regionais dos Estados e do Território do Acre. 

Art 3 « Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1933,112> da Independência e 45 ' da República. 

GETUUO VARGAS 
Francisco Antunes Maciel 

" * f f . i 

INSTRUÇÕES PARA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES Á ASSEMBLÉA NACIONAL 
CONSTITUINTE, APROVADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL, EM SESSÃO DE 10 DE MAIO CORRENTE. 

ArL 1 > Nas regiões que tenham mais de cem secções eleitorais, o serviço de apuração da 
eleição será feito por dez turmas apuradoras, constituídas por dois cidadãos de notória integrida
de e independência, eleitos pelo Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, sob a presidência de um 
dos membros, effectivos ou substitutos do Tribunal. 

Art 2« O Presidente do Tribunal, a pedido dos presidentes das turmas, poderá requisitar 
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dos Interventores Federais e dos chefes dos serviços públicos federais, no Distrito Federal e nos 
Estados, os funcionários necessários aos serviços auxiliares de apuração. 

Art. 3 = As turmas apuradoras funcionarão diariamente em locais e horários e escala deter
minados pelo Tribunal Regional e que serão publicados para conhecimento dos interessados. 
Poderão ser suspensos os trabalhos, em casos de rigorosa necessidade, sendo, então, as cédulas 
não apuradas e as folhas de apuração recolhidas á urna e esta encerrada e lacrada com as forma
lidades legais, o que constará da ata a que se refere o arL ...(V). 

Art. 4» Aberta a uma e feita a verificação prescrita no art. 43 das Instruções aprovadas 
pelo decreto n" 22.627, de 7 de abril de 1933, o presidente da turma abrirá todas as cédulas; ex
cluirá, desde logo, as que incidam nas nulidades estabelecidas na lei; e examinará, separadamen
te, as cédulas sob as várias legendas registradas e as cédulas avulsas, observando o disposto no 
art. 49 das Instruções. Feito isto, anotar-se-á o número de cédulas colhido por cada um dos par
tidos; cohtar-se-á a cada candidato de lista registrada sob legenda tantos votos para segundo tur
no quantas as cédulas sob essa legenda; e passar-se-á em seguida a apurar a votação do primeiro 
turno nas cédulas de legenda e nas cédulas avulsas. 

Art S' Dos trabalhos de cada dia será lavrada uma ata resumida, da qual constarão as 
ocurrencias verificadas e, finda a apuração de cada secção, o presidente da turma proclamará o 
resultado, consignará na ata o número de cédulas apuradas, discriminadas quantas o forem com 
e sem legenda, e fará transcrerver em livro apropriado os resultados constantes das folhas de 
furacão, que serão, ainda, afixadas pela secretaria no próprio Tribunal e remetidas para serem 
publicadas na imprensa oficial. 

Art. 6" As questões que se suscitarem no correr dos trabalhos serão decididas pelo presi
dente da turma apuradora, com recurso dos interessados para o Tribunal Regional, que será in
terposto dentro de 48 horas e julgado nos termos prescritos rio art. 48, § 2" , das Instruções 
aprovadas pelo decreto n « 22.627, de 7 abril de 1933. 

Art 1" Funcionará junto a cinco turmas o Procurador Regional e junto a outras cinco ou
tro membro do Tribunal Regional, por este escolhido no carato" de Procurador ad-hoc. 

Art 8 * Se, com a continuação dos serviços de apuração se verificar a necessidade de au
mentar o número de turmas apuradoras em alguma das regiões, ó Tribunal Regional apresentará 
ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, que poderá autorizar a constituição de turmas organi
zadas segundo o critério do § 1 * do art. 65 do Código Eleitoral, sempre sob a imediata fiscaliza
ção de um membro do Tribunal Regional, ao qual competirá abrir as umas e decidir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias, nos termos do art ...(VI). 

Art 9= Poderá o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral autorizar ou recomendar novos 
processos e fórmulas conducentes á aceleração do serviço, que julgue compatíveis com as segu
ranças de boa apuração. 

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1933. - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.696, DE 11 DE MAIO DE 1933 

Aprova as instruções para a execução do decreto iH- 22.653, de 20 de 
abril de 1933, que fixa o número e estabdece o modo de escolha dos repre
sentantes de associações profissionais que participarão da Assembléa Consti
tuinte. 

O Chefe do Govêmo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o arL 1» do decreto n« 18.398, de 11 de novembro de 1930, resolve: 

Artigo único. Ficam aprovadas, para a execução do decreto n* 22.653, de 20 de abril do 
corrente ano, as instruções que a este acompanham, assinadas pelos ministros de Estado dos Ne
gócios do Trabalho, Indústria e Comércio e da Justiça e Negócios Interiores; revogadas as dis
posições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1933,112= da Independência e 45» da Republica. 

GETUUO VARGAS 
Joaquim Pedro Salgado Filho 

Francisco Antunes Maciel 

INSTOUÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO n« 22.696, DE 11 DE MAIO DE 1933, 
PARA A EXECUÇÃO DO DE n-̂  22.653, DE 20 DE ABRIL DE 1933, QUE FIXA O 
NÚMERO E ESTABELECE O MODO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 
DE ASSOCL\ÇÕES PROHSSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA ASSEMBLÉA 
NAQONAL CONSTITUINTE. 

Da Eleição dos Ddegados-Eleitores 

ArL 1 = Os sindicatos reconhecidos até o dia 20 de maio do corrente ano, de acordo com a 
legislação em vigor, e as associações de profissionais liberais e dos funcionários públicos, que 
estiverem legalmente organizadas até a mesma data, elegerão em suas sedes, até o dia 30 de ju
nho próximo futuro, os seus delegados, com a missão especial de virem ao Rio de Janeiro, Capi
tal da Republica, eleger, na forma dessas instruções, os quarenta representantes das associações 
profissionais na Assembléa Nacional Constituinte. 

Paragrafo único. A eleição dos representantes das associações profissionais, de que trata 
este artigo, - empregadores, empregados, profissionais liberais e funcionários públicos - será 
realizada nesta Capital, no Palácio Tiradentes, ás 12 horas, respectivamente, nos dias 20,25 e 30 
de julho e 3 de agosto vindouros. 

ArL 2* Em cada sindicato ou associação, a eleição dos delegados-eleitores se realizará em 
assembléa geral e dentro das normas e de acordo com as disposições estabelecidas nos respecti-
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vos estatutos para a eleição da diretoría, cabendo a cada sindicato ou associação eleger um só 
delegado-eleitor. 

Paragrafo único. No mesmo dia em que se realizar a eleição, a diretoría do sindicato ou 
associação comunicará, por telegrama, o nome do eleito ao ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, sem prejuízo da remessa imediata ao mesmo titular, da cópia da áta devidamente au
tenticada 

ArL 3* Os delegados-eleitores deverão estar no Rio de Janeiro, Capital da Republica, pelo 
menos, oito dias antes da data marcada para a eleição dos representantes e deverão trazer os do
cumentos que possam elucidar o «tudo e o reconhecimento de seus poderes de delegado-eleitor, 
inclusive prova de que esteja ha mais de dois anos no ex«'cicio da respectiva profissão, cópia da 
áta da reunião em que tiverem sido eleitos e um exemplar dos estatutos do respectivo sindicato 
ou associação, tudo autenticado pelas respectivas diretorías. 

ArL 4* No caso de duplicata de eleitos, em que se tome difícil declarar que seja o devida 
e legahnente escolhido, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá declarar sem efeito 
a eleição, determinando novo pleito, si para isto houver tempo. 

Paragrafo único. Do mesmo modo se procederá sempre que o referido ministro verificar 
não estar o delegado apresentado nas condições legais ou, por qualquer outro motivo, não se 
achar devidamente habilitado ao exercício do mandato. 

ArL 5 * Só poderão ser eleitos delegados-eleitores os membros efetivos das associações ou 
dos sindicatos legalmente reconhecidos. •^,... 

ArL 6» Cinco dias, pelo menos, antes da eleição dos representantes o ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio mandará publicar no Diário Oficial a lista dos delegados-eleitores de 
todos os grupos, cujos poderes tenham sido reconhecidos na forma prescrita nestas instruções. 

Da Eleição dos Representantes 

ArL 7 * A eleição dos representantes será feita em quatro sessões, sob a presidência do mi
nistro do Trabalho, Indústria e Comércio, servindo de secretários dois delegados-eleitores por 
êle convidados na sessão, ou anteriormente, os quais conservarão o direito de voto. 

ArL 8* Aos secretários caberá, de acordo com determinação do presidente, proceder á 
chamada dos delegados votantes pela lista que houver sido remetida pelo ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, acompanhar a votação, abrir, lêr e apurar as cédulas e lavrar a respectiva, 
a t a . i . . ( I • 

ArL 9* Caberá ao presidente declarar o resultado da eleição, indicar o número de votos 
obtidos pelos diversos candidatos e proclamar os eleitos, bem como os respectivos suplentes. 

ArL 10. As eleições serão realizadas com a presença de metade e mais um dos delegados-
eleitores de cada grupo, desde que tenham os seus poderes devidamente reconhecidos pelo cita
do ministro. 

ArL 11. Na primeira sessão, tomarão parte, para escolher os respectivos representantes, os 
delegados-eleitores do grupo dos empregados, cabendo-lhes eleger dezoito representantes; na 
segunda, tomarão parte os delegados dos empregadores, cabendo-lhes eleger dezessete repre
sentantes; na terceira, tomarão parte os delegados das associações de funcionários públicos para 
eleger dois representantes; e, finalmente, na quarta sessão, tomarão parte os delegados das asso
ciações de profissionais liberais, para eleger três representantes. 

Paragrafo único. Não poderá ser eleito representante de associações profissionais para a 
Assembléa Nacional Constituinte, na forma prescrita por este artigo, mais de um membro de 
cada organização sindical ou profissional. 

ArL 12. O método da eleição será o de escrutínio secreto. ÍÍ , -
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§ 1 = Na primeira eleição, dos dezoito representantes dos empregados, cada cédula deverá 
conter vinte e sete nomes; na segunda, dos dezessete representantes dos empregadores, cada cé
dula deverá conter vinte e seis nomes; na terceira, dos dois representantes das associações dos 
funcionários públicos, cada cédula deverá conter três nomes; e finalmente, na quarta, quando 
devem ser eleitos os três representantes das associações de profissionais liberais, cada cédula 
conterá cinco nomes. 

§ 2= Serão considerados eleitos os que obtiverem a maioria absoluta de sufrágios, ou seja 
metade e mais um da totalidade dos votos validos manifestados. 

§ 3 = Si todos, algum ou alguns dos votados, não obtiverem maioria absoluta, reaUzar-se-á 
segundo escrutinio, pelo mesmo método, no qual só poderão ser sufragados os nomes mais vo
tados dentro do total que corresponda ao duplo dos lugares a preencher. - > 

§ 4= Neste escrutinio, serão considerados eleitos os que obtiverem maioria relativa de vo-
tos; e, em caso de empate, ó presidente, colocando dentro da uma duas cédulas contendo uma o 
nome de um dos candidatos e a outra o do outro, convidará um delegado-eleitor, que não fízer 
parte da mesa, a retirar da uma uma delas, proclamando-se eleito o candidato cujo nome figurar 
na cédula retirada. 

§ 5" Si houver segundo escrutinio, para o total dos representantes ou parte deles, serão 
proclamados suplentes dos representantes do gmpo dos empregados os nove candidatos imedia
tos, em votos, aos proclamados eleitos; serão suplentes dos representantes dos empregad^es os 
nove imediatamente sufragados após os eleitos, deste grapo; serão suplentes dos dois repre
sentantes das associações dos funcionários públicos os dois que se seguirem a estes na ordem da 
votação; e, finalmente, serão suplentes dos representantes das associações de profissionais libe
rais os dois mais votados em seguida aos eleitos do ntósmo grupo. 

§ 6^ Si não houver segundo escrutinio, serão proclamados suplentes os que tiverem Obti
do no primeiro maiores votações, de acordo com o paragrafo anterior; e, em caso de empate, a 
sorte decidirá, procedendo-se de conformidade com disposto no § 4 * deste artigo. 

Art. 13. Nas sessões da eleição dos representantes não serão admitidos debates, sendo po
rém, licito a qualquer delegado usar da palavra pela ordem para prestar ou solicitar esclareci
mento, ou fazer communicações ou declarações, desde que a sua permanência na tribuna não ex
ceda de cinco minutos. ' 

Art 14. Todas as questões de ordem serão resolvidas pelo presidente, sendo-lhe porém, 
reservado o direito de submeter os casos ocorrentes á deliberação da assembléa. 

Art. 15. De cada uma das sessões em que se tiver realizado a eleição dos repre
sentante, o secretario, designado pelo presidente, lavrará ata minuciosa, a qual, assinada 
pela mesa, será remetida, com urgência, ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, onde será 
arquivada. 

Dos Diplomas 

Art. 16. A cada um dos representantes eleitos na forma prescrita por estas instruçõ
es será entregue, pessoalmente ou a seu procurador, uma cópia da ata da respectiva elei
ção, devidamente autenticada, para lhe servir de diploma na Assembléa Nacional Cons
tituinte. 

§ 1" Recebido esse documento, o seu portador levá-lo-á, no mesmo dia ou no dia seguin
te, ao registro no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e, realiz^ia essa formalidade, será o di
plomado consido-ado representante eleito á Assembléa Nacional Constituinte e, como tal, terá 
direito a todas as garantias e vantagens que a lei estabelece. 

§ 2^ Esse registro não impedirá ao Tribunal receber e julgar qualquer recurso que lhe seja 
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presente sobre a eleição, dentro do prazo máximo de cinco dias, a contar da data da mesma elei
ção, para manter ou anular o diploma. 

ArL 17. Emquanto o diploma não fôr anulado produzirá todos os efeitos legais e dará ao 
seu portador os direitos estabelecidos no Regimento Interno da Assembléa Nacional Constituin
te. 

Paragrafo único. Em caso de vaga, será chamado a ocupar a cadeira, na Assembléa Nacio
nal Constituinte, o suplente mais votado do grupo a que pertencer a mesma cadeira. 

Dos Representantes 

ArL 18. Só poderão ser eleitos representantes profissionais á Assembléa Nacional Consti
tuinte, ou seus suplentes, brasileiros maiores de 25 anos de idade, sem distinção de sexo, que 
saibam lêr e escrever, estejam na posse dos direitos civis e políticos, respeitadas as demais con
dições de capacidade estabelecidas pela legislação em vigor, e venham exercendo a respectiva 
profissão ha mais de dois anos. 

Paragrafo único. A prova de exercício da profissão poderá ser feita com atestado passado 
por autoridade judiciaria ou policial do lugar onde trabalhar ou fôr estabelecido o eleito ou pelo 
dono ou diretor da empresa, repartição, oficina ou qualquer outra corporação em que esteja tra
balhando, ha mais de dois anos, o mesmo interessado, devidamente reconhecida a firma do ates-
tador. 

Art 19. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio designará, dentre os funcionários 
efetivos do respectivo Ministério, os auxiliares que forem necessários á execução dos serviços 
preliminares e finais das eleições dos representantes profissionais a que aludem estas instruções 
podendo solicitá-los de outros Ministérios, sem pa'da de seus vencimentos. 

Art 20. Mediante solicitação de cada grupo de eleitores de que tratam estas instruções, o 
ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá consentir realizem os interessados, em local 
indicado pelo ministro, nesta C^çital, uma reunião preparatória para a eleição de seus repre
sentantes. Nesta reunião servirá a mesa escolhida pelos interessados. 

Art 21. Os delitos cometidos em qualquo* das fases do processo eleitoral para a escolha 
dos representantes profissionais, quer em relação á eleição destes, quer em relação á dos delega-
dos-eleitores, serão processados e punidos, de acordo com o que dispõe o Código Eleitoral (de
creto num^o 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), em tudo que lhes fôr aplicável. 

Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1933. - Joaquim Pedro Salgado Filho. - Francisco Antu
nes Maciel 
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DECRETO N£ 22.838, DE 19 DE JUNHO DE 1933 

Regula a competência e as atribuições do Ministério Público Eleitoral. 

O Chefe do Governo Provisório da República, dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que' o art. 12 do decreto n* 21.076, de 24 de fevereiro dé 1932, determinou 

expressamente que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral elegerá dentre os seus membros, um 
procurador para as funções do Ministério Público; 

Considerando que, em virtude desse dispositivo expresso, o mesmo Tribunal Superior ao 
elaborar o respectivo Regimento Interno discriminou, em seu art. 21, as atribuições do procura
dor geral; 

Considerando que, dó mesmo modo e baseados no mesmo dispositivo do decreto citado, 
os Tribunais Regionais Eleitorais fixaram as atribuições dos respectivos procuradores; 

Considerando porém, que a fixação das atribuições dos procuradores péla forma estabele
cida, outorgàndo-lhes funções judicantes, como juizes quesão dos Tribunais a que pertencem, 
ao mesmo tempo que lhes atribula as do Ministério Público, colocou-os, assim, em situação ver
dadeiramente original; " '" 

Considerando que essa situação não deve perdurar, para que se estabeleça recíproca inde
pendência entre os órgãos da Magistratura Eleitoral e os do conçetente Ministério Público; 

Considerando que essa independência é que marcará a bôa aplicação da lei e determinará 
uma niais eficiente fiscalização de sua execução; .' • 

Considerando que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em sessão de 19 de maio do 
corrente ano, aprovou, em sua alta sabedoria, como órgão máximo daJustiça Eleitoral, ó projeto 
regulador da competência è atribuições do Ministério Público Eleitoral; -

Usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1* do decreto n^ 19.398, de 11 
de novembro de 1930, ,' ' 

'Decreta: > . ' 
Art. 12 O Ministério Público eleitoral, que é exercido por um procurador geral e vinte e 

dois procuradores regionais, é o advogado da lei eleitoral e o fiscal da sua execução, incumbin-
do-lhe promover a ação pública contra todas as violações do direito. 

Art. 2» No exercício de suas atribuições, ha recíproca independência entre os órgãos do 
Ministério Público eleitoral e os da magistratura eleitoral. 

ArL 3 * O procurador geral e os procuradores regionais são designados, em comissão, pelo 
Chefe do Governo Provisório, o primeiro dentre os juizes dos respectivo Tribunais Regionais e 
desempenharâo dita comissão pelo periodo de dois anos, sem direito a voto nos julgamentos das 
consultas e dos processos submetidos á decisão dos mesmos Tribunais. 

Paragrafo único. A aceitação da comissão de que trata este artigo, não traz para o magis
trado escolhido nenhuma incompatibilidade com o desempenho de qualquer outra função na 
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magistratura federal, do Distrito Federal, do Território do Acre e dos Estados, nem lhe aféta 
qualquer direito ou garantia de que goze, ou venha a gozar, direitos e garantias que lhe são ple
namente assegurados por esta lei. 

Art. 4* Ao procurador geral, como chefe do Ministério Público eleitoral e o seu órgão pe
rante o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, incumbe: 

a) exercer a ação pública e promovê-la até final em todas as causas da competência do 
Tribunal; 

b) oficiar e dizer de direito nos processos criminais e nos recursos eleitorais; 
c) velar pela execução das leis, decretos e resoluções eleitorais que tiverem de ser aplica

das; 
d) defender a jurisdição do Tribunal; 
e) ministrar instruções ao procuradores regionais e sujeitar á decisão do Tribunal as con

sultas dos mesmos procuradores concernentes á matéria eleitoral ou ao exercício de seu cargo; 
f) representar ao Tribunal o que entender a bem da fiel observância do Código Eleitoral, 

de modo que este seja uniformemente executado, quer pelo Tribunal, quer pelos Tribunais Re
gionais; 

g) requisitar das autoridades competentes as diligencias, certidões e quaisquer esclareci
mentos necessários ao regular desempenho das funções de seu cargo. 

Art. 5 * Aos procuradores regionais, que exercem suas atribuições perante os Tribunais 
Regionais, um em cada região eleitoral em que se divide o país, compete: 

a) exercer a ação pública e promovê-la até final em todas as causas da competência do 
Tribunal perante o qual serve; 

b) oficiar e dizer de direito nos processos criminais promovidos por qualquer eleitor e nos 
recursos criminais e eleitorais; ^ 

c) velar pela execução das leis, decretos e resoluções eleitorais; 
d) defender a jurisdição do Tribunal Regional junto ao qual desempenha suas atribuições; 
e) fazer consultas ao procurador geral sobre matéria eleitoral ou assunto concernente ao 

exercido de seu cargo; , . , 
f) representar ao Tribunal Regional junto ao qual serve o que entender a bem da fiel obser

vância do Código Eleitoral, de modo que este seja uniformemente executado, quer pelo mesmo 
Tribunal, quer pelos juizes eleitorais da respectiva jurisdição; ^ 

g) requisitar das autoridades con^)etentes as diligencias, cotidões ou quaisquer esclareci
mentos necessários ao regular desempenho das funções de seu cargo. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1933, 112« da Indq)endencia e 45* da República. -

GETULIO VARGAS — Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 22.940, DE 14 DE JULHO DE 1933 

Esclarece e completa as instruções aprovadas pelo decreto n- 22.696, de 
11 de maio de 1933. 

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brasil, na conformi
dade do art. 18 do decreto n^ 19.398, de 11 de novembro de 1930, atendendo á conveniência de 
esclarecer e completar as instruções a que se refere o decreto n* 22.696, de 11 de maio de 1933, 
expedidas para a execução do de n» 22.653, de 20 de abril de 1933, que fixa o numero e estabe
lece o modo da escolha dos representantes de associações profissionais que participarão da As-
sembléa Nacional Constituinte, resolve: 

Art. 1 * Na eleição dos representantes profissionais na Assembléa Nacional Constituinte, 
de que trata o decreto n* 22.653, de 20 de abril de 1933, os delegados-eleitores serão admitidos 
a votar á medida que forem chamados pela lista oficial, organizada pelo Ministério do Trabalho, 
Industria e Comércio, devendo cada um deles assinar o livro de presença, antes de depositar a 
sua cédula na uma, bem como apresentar o respectivo titulo. 

ArL 2* A cédula, devidamente fechada pelo eleitor em envolucro que lhe será entregue pela 
Mesa, poderá ser impressa, datilografada ou mimeografada, devendo conter, na primeira eleição dos 
dezoito representantes dos en ĵregados, vinte e sete nomes; na segunda dos dezessete representantes 
dos empregadores, vinte e seis nomes; na terceira, dos três representantes das associações de profi-
cionais liberais, cinco nomes; e, finalmente, na quarta, quando devem ser eleitos os dois repre
sentantes das associações dos funcionários públicos, cada cédula conterá três nomes. 

§ 1 * Cada delegado-eleitor determinará, na cédula com que tiver de expressar o seu voto, 
os nomes escolhidos para representantes profissionais e, em seguimento, os dos suplentes. 

§ 2» Na falta desta indicação consideram-se votados para representantes profissionais os 
primeiros nomes inscritos na cédula até se completar o numero dos representantes que devam 
ser eleitos, considerando-se os que se seguirem indicados para suplentes. 

§ 3= As cédulas que não contiverem o numero de nomes prescrito por este artigo serão, 
iq)ezar disso, i^uradas, para se contarem os votos aos nomes inscritos, comforme as indicações 
nelas expressas. 

ArL 3* Terminada a votação, serão contadas as cédulas, procedendo-se imediatamente á 
£̂ )uração pelos secretários da Mesa e seus auxiliares, á medida que se forem lendo as mesmas 
cédulas, as quais, verificadas pelo presidente, serão emaçadas para qualquer verificação ou con
ferencia posterior sendo o resultado final proclamado pelo mesmo presidente. 

Art. 4* Serão considerados eleitos representantes os que, de acordo com esta indicação, 
obtiverem maioria absoluta dos suMgios, ou seja metade e mais um da totalidade dos votos vá
lidos manifestados, considerando-se suplentes os candidatos para isso indicados e que tiverem 
obtido igualmente maioria absoluta de votos. 
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§ 1 = Si todos, algum ou alguns votados para representante ou para suplente não obtiverem 
maioria absoluta, realizar-se-á segundo escrutínio, pelo mesmo método, no qual só poderão ser 
sufragados os nomes mais votados dentro do total que corresponda ao duplo dos logares a 
preencher, tanto de representantes como de suplentes, separadamente. 

§ 2= Neste escrutínio serão considerados eleitos os que obtiverem maioria relativa de vo
tos. No caso de empate o presidente procederá ao sorteio, no qual serão contemplados os candi
datos que tiverem obtido igual votação, inscrevendo-se o nome de cada um deles em cédulas di
versas para serem retiradas da uma por um dos delegados-eleitores que não fizerem parte da 
Mesa. 

Art. 5 * Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1933,112* da Independência e 45" da Republica. - GE-

TULIO VARGAS — Joaquim Pedro Salgado Filho - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 23.017, DE 31 DE JULHO DE 1933 

Altera a composição do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e dá ou
tras providências. 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do BrasU: 
Considerando que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral poderá funcionar e deliberar, 

sem prejuízo das suas atribuições, com sete membros efetivos; 
Considerando, por outro lado, que a promoção de juiz substituto a juiz efetivo, por escolha 

do próprio Tribunal em que ocorrer vaga, tem a vantagem de confirmar na efetividade, pessoas 
já especializadas; 

Considerando outrosshn, que a designação para os cargos do Ministério Público Eleitoral, 
nos termos do decreto que o creou (decreto n^ 22.838, de 19 de junho do corrente ano), quando 
venha a recair em algum membro da magistratura federal ou local, não deve acarretar prejuízo 
para o designado, quanto aos proventos do cargo efetivo que exercer; 

Considerando o que, a respeito, representou o Tribunal Superior de justiça Eleitoral; e. 
Usando das atribuições que lhe confere o arL 1« do decreto n* 19.398, de 11 de novem

bro de 1930: i -
Decreta: 
ArL 12 Fica reduzido a dois o número de membros efetivos do Tribunal Superior de Justi

ça Eleitoral, extranhos á magistratura, e aos quais se refere o art. 9-, § 2-, letra c, do Código 
Eleitoral (decreto n̂  21.076, de 24 de fevereiro de 1932). 

Art. 2= As vagas de juizes efetivos dos Tribunais Eleitorais serão preenchidas por promo
ção dos substitutos da mesma categoria, á escolha do Tribunal em que ocorrem. A do substituto 
promovido preencher-se-á pela mesma forma por que foi feita a respectiva designação. 

ArL 3* Aos juizes comissionados nos cargos do Ministério Público Eleitoral nos termos 
do art. 2r do decreto n̂  22.838, de 19 de junho do corrente ano, não se aplicam as disposições do 
decreto n- 22.871, de 28 junho último. 

ArL 4= Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1933, 112^ da Independência e 45s da República. - GE-

TUUO VARGAS - Francisco Antunes Maciel. 
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DECRETO N2 23.102, DE 19 DE AGOSTO DE 1933 

Convoca a Assembléa Nacional Constituinte. 

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando que o decreto n« 22.621, de 5 de abril de 1933, no art. 1-, detominou a 

convocação da Assembléa Nacional Constituinte, por decreto especial, a SCT baixado dentro de 
trinta dias após a comunicação, do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, de estarem terminados 
os trabalhos de apuração das eleições; 

Considerando que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral participou ao Governo, em ofi
cio de 9 do corrente, a terminação daqueles trabalhos; 

Considerando que os recursos pendentes de decisão, no mesmo Tribunal, não têm efeito 
suspensivo, ex-vi do art. 95, § 2-*- do Código Eleitoral (decreto n^ 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932); e 

Usando das atribuições que lhe confCTe o art. 1« do decreto n» 19.398, de 11 novembro 
de 1930, decreta; 

Art. 1« A Assembléa Nacional Constituinte instalar-se-á nesta Capital, no dia 15 de no
vembro do ano corrente, ás quatorze horas, no Palácio Tiradentes, observadas as prescrições do 
decreto n* 22.621, de 5 de abril de 1933. 

ArL 2* Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1933, 112* da Independência e 45« da Republica. - GE-

TULIO VARGAS - Francisco Antunes Maciel - Augusto Inácio do Espirito Santo Cardoso — 
Osvaldo Aranha — Juarez do Nascimento Fernandes Távora - Protogenes Guimarães — José 
Américo de Almeida - Joaquim Pedro Salgado Filho - Washington Ferreira Pires -Afranio de 
Mello Franco. 
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DECRETO N2 24.129, DE 16 DE ABRIL DE 1934 

Dispõe sobre o alistamento e a organização dos arquivos eleitorais, e dá 
outras providências. 

O Chefe do Govêmo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1 * do decreto n* 19.398, de 11 de novembro de 1930; e. 

Considerando que as providências de facilitação decretadas para o alistamento eleitoral, 
anterior ao pleito de 3 de maio de 1933, deram os melhores resultados práticos; 

Consida'ando que tais providências, sempre tomadas com a preocupação precípua de se 
não ferir a estrutura geral do Código, devem ser consolidadas; 

Considerando, finalmente, o estudo feito, e para o qual serviu de base a proposta ofa'ecida 
pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral; 

DECRETA: 
ArL 1 < No alistamento dos eleitores e na organização dos registos eleitorais, será observa

do o disposto no Código Eleitoral (decreto n« 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, arts. 20 e 29 e 
na Parte TCTceira, arts. 36 a 55), com as modificações seguintes: 

ArL 2' Serão qualificados ex-officio, quando reúnam os requisitos básicos para serem 
eleitores: 

a) os magistrados e os membros do Ministério Público; 
b) os militares de terra e mar; 
c) os funcionários e empregados públicos efetivos e contratados, federais, estaduais e mu

nicipais; 
d) os professores dos estabelecimentos de ensino oficiais ou físcalizados pelos govemos 

federal, estaduais e municipais; 
e) os que exercerem, com diploma científico, profissão liberal; 
f) os comerciantes que tivaem suas firmas registadas, quer em nome individual, quer 

como sócios de sociedades mercantis; 
g) os reservitas de 1' categoria do Exército e da Armada, licenciados até o fim do ano ime

diatamente anterior; 
h) os membros dos sindicatos reconhecidos de acordo com o Decreto n^ l 9.770, de 19 de 

março de 1931. 
Parágrafo único. São funcionários públicos efetivos, para os efeitos deste decreto, todos os 

serventuários da administração pública, federal, estadual ou municipal, nomeados por decreto, 
portaria ou simples oficio, desde que a função seja pomanente, embora exercida interinamente 
ou em comissão, contanto que os seus vencimentos, remunerações ou subsídios, sejam pagos 
em virtude de dotação orçamentária dos respectivos govCTnos. 
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§ 2" No caso de exclusão por dúvida, fará constar os nomes dos excluídos, com o motivo 
de cada exclusão, de uma relação suplementar em seguida à primeira. 

§ 3 * Recebidas as listas, o juiz, ^ ó s declarar qualificados os que se encontrarem nas con
dições legais, fará publicar no órgão oficial a respectiva relação, e dentro no prazo de 48 horas 
dessa publicação, enviará ao remetente da lista tantas fórmulas impressas de inscrição quantos 
os qualificados, certificando o escrivão, no verso de cada uma, o nome, cargo, ou profissão do 
qualificado, e a data da publicação do respectivo despacho de qualificação. O responsável (arti
go 3-), fará entrega dessas fórmulas a cada um dos qualificados, depois de rubricá-las logo a se
guir à certidão do escrivão. 

Art. 5 * A qualificação requerida far-se-á na forma estabelecida pelo Código Eleitoral e 
pelo Regimento Geral dos Juizos, Secretarias e Cartórios Eleitorais e aprovado pelo Tribunal 
Superior, com as modificações expressas neste decreto. 

§ 1 = A prova de maioridade, a que se refere o art. 38, n° 4, letra a do Código Eleitoral, só 
poderá ser feita por um destes meios: 

a) certidão de batismo, quando se tratar de pessoas nascidas de 1" de janeiro de 1889; 
b) certidão de registro civil do nascimento; e 
c) certidão de casamento, quando dela conste a data de sua realização e a idade do alistan

do. 
Art. 3 * Os presidentes, diretores, chefes e comandantes, respectivamente - dos Tribunais 

de Justiça e dos serviços públicos civis e militares; os juizes - para os funcionários e auxiliares 
do Jiuzo; os reitores e diretores dos estabelecimentos de ensino, oficiais ou fiscalizados; os pre
sidentes, diretores ou chefes das juntas e demais repartições encarregadas do registro de firmas 
comerciais e de diplomas científicos, e, finalmente, os diretores de sindicatos reconhecidos, de 
acordo com o Decreto n° 19.770, de 19 de março de 1931, são obrigados a enviar, de três em 
três meses, a contar da data do presente decreto, ao juiz eleitoral sob cuja jurisdição estiverem, a 
lista dos cidadãos que se tornarem qualificáveis ex-ojficio, nos termos do artigo deste decreto, 
depois de haver sido remetido a última lista, bem como das pessoas sob sua autoridade que ain
da não tenham sido qualificadas ex-officio e o devam ser; lista essa que deverá conter, em refe
rência a cada alistando, a respectiva filiação e as indicações mencionadas no art. 37, § 2-°- do Có
digo Eleitoral. 

§ 12 A falsidade, em qualquer indicação, constituirá crime eleitoral pum'vel nos termos do 
Código; pelo que, em caso de dúvida sobre algum dos requisitos do alistando, deverá a pessoa 
legalmente encarregada de fornecer a lista de que trata este artigo exigir do mesmo prova do 
requisito ern dúvida, sob pena de o excluir da relação a enviar; prova que remeterá, com a lista, 
ao juiz eleitoral. 

§ 2= No requerimento de qualificação: 
a) fica dispensada a afirmação de se achar o requerente, segundo a lei, quite quanto ao ser

viço militar, ou de não estar a este obrigado; 
b) será obrigatória a atestação da identidade pessoal do requerente, por duas testemunhas, 

que assinarão a seguinte afirmação, escrita por uma delas: 
"Afirmamos, sob as penas da lei, o requerente é o próprio, e que por êle foi escrita e assi

nada a presente petição." 
As testemunhas mencionarão a profissão e a residência depois das respectivas assinaturas, 

que também serão reconhecidas por notário público. 
Art. 5 2 Para se inscrever, o cidadão qualificado, ex-officio ou a requerimento, £çresentará, 

em pessoa, no cartório do juiz eleitoral ou do juiz preparador da zona que escolher para seu do-
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micflio eleitoral, a fórmula de inscrição adotada, a qual deverá vir preenchida, com o lugar da 
assinatura em branco, para ser assinada pelo alistado na presença do escrivão, ou do escrevente 
autorizado, que lançará sua rubrica ao lado da assinatura do alistado, como prova dessa circuns
tância. 

§ 1" Com a fórmula ou requerimento de inscrição, o cidadão qualificado entregará ao es
crivão os três retratos de que trata o art. 40, letra a, do Código Eleitoral, com as dimensões e 
requisitos estabelecidos no parágrafo único do mesmo artigo, bem como os autos de qualifica
ção requerida, se fôr o caso. 

§ 2* A identificação pelo processo datiloscópico fica dispensada nas regiões ou municí
pios onde ainda não haja instituto oficial de identificação, sendo, entretanto, obrigatória onde 
houver, ou venha a ser instalado. 

§ 3» As atribuições conferidas pelo art. 42, n̂  I, e última parte do n- 2, do Código Eleito
ral, ás Secretarias dos Tribunais ou cartórios eleitorais, passarão a ser exercidas somente pelos 
institutos de identificação, onde os houver. Para esse efeito, os cartórios eleitorais apresentarão, 
mediante guia numerada, os alistandos que, para serem identificados, deverão exibir, para auten
ticação pela impressão digital, as três vias do título eleitoral. 

§ 4= Se necessário, o serviço de identificação eleitoral poderá ser auxiliado pelos Gabine
tes de Identificação das Corporações Militares. 

§ 5* A identificação do alistando consistirá: 
a) na tomada da assinatura e das impressões digitais das duas mãos, sucessivamente, a co

meçar pela direita (art. 42, n-»-1, do Código Eleitoral), em duas fichas datiloscópicas (uma desti
nada ao Tribunal Regional outra ao Tribunal Superior); 

b) na tomada, nas três vias do título, da assinatura do alistando, e da impressão digito-po-
legar direita, ou, na falta do polegar, da de outro dedo que, então, se indicará qual foi. 

§ 6* Recebendo o pedido de inscrição na forma estabelecida neste artigo, princípio e § 1° 
, o cartório procederá de acordo com o preceituado nos arts. 41 e 43, e seus parágrafos, do Códi
go Eleitoral. 

§ 7* Decorrido sem impugnação o prazo de cinco dias estabelecido no art 43 do Código 
Eleitoral, ou julgada improcedente a impugnação que houver sido oposta à inscrição do alistan
do, fará o escrivão os autos conclusos ao juiz eleitoral (depois de autuar as respectivas peças, se 
ainda não o houverem sido em consequência de impugnação). 

§ 8^ Se a inscrição se estiver fazendo perante o juiz preparador, nos municípios que não 
são sede de zona eleitoral, o juiz, examinando o processo e verificando que nele se contém todas 
as peças exigidas e foram observadas as formalidades legais, ordenará que se remeta ao juiz 
eleitoral da sede da zona para que este resolva sobre a expedição do título eleitoral na forma es
tabelecida no parágrafo seguinte, ou mande suprir as formalidades preteridas. 

§ 9* O juiz eleitoral, verificando que o processo contém todas as peças exigidas e nele fo
ram observadas as formalidades legais, ou mandando suprir o que faltar, ordenará a expedição 
do título eleitoral, depois de assinar a primeira via, abaixo da assinatura do eleitor e de rubricar a 
segunda e a terceira vias. 

§ 10. O cartório afixará à porta do juizo e publicará no órgão de publicidade oficial, onde 
houver, a lista dos inscritos cujos títulos se acham prontos para serem entregues na forma esta
belecida no artigo 46, e seus parágrafos, do Regimento Geral das Secretarias, Juízos e Cartórios 
Eleitorais, com as alterações expressas neste decreto. Dessa publicação constará, de cada inscri
to, o nome, filiação, naturalidade - inclusive o município em que nasceu, - data do nascimento, 
profissão ou cargo, estado civil, residência e domicílio eleitoral. 
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§ 11. Se a incrição houver sido feita no cartório do Juiz preparador e o título não for recla
mado na sede da zona até três dias depois de afixado o edital de que trata o parágrafo anteceden
te, o escrivão providenciará imediatamente para a remessa do título ao cartório onde foi feita a 
inscrição para que lá se faça a entrega, mediante aviso afixado, em listas à porta do Juizo, de que 
os títulos se acham à disposição dos inscritos. 

§ 12. Entregue, que seja, o título eleitoral será o processo enviado ao Tribunal Regional 
que procederá à sua revisão, mandando preencher formalidades que tenham sido omitidas, ou 
mesmo cancelar a inscrição, verificando qualquer das causas mencionadas no artigo 50 do Códi
go Eleitoral. Nesta hipótese, providenciará o Juiz Eleitoral para o cumprimento da decisão, ex
pedindo edital para conhecimentos dos interessados e intimação do inscrito para devolução do 
título, no prazo de oito dias, sob as penas da lei (Cód. Eleit., artigo 107. § 28), cancelando-se seu 
nome da lista dos eleitores. 

§ 13. Verificando o Tribunal, terem sido observadas no processo todas as prescrições le
gais para a expedição do título, ordenará à Secretaria a remessa da 3" via, de um dos exemplares 
da ficha datiloscópica (si for caso) e de uma das cópias do retrato do alistado à Secretaria do Tri
bunal Superior, bem como, o registo das peças que lhe são destinadas, como está determinado 
no Regimento Geral, com as modificações adiante prescritas. 

Art. 62 Os possuidores de títulos eleitorais expedidos até a presente data que se tenham 
qualificado ex-officio, e em cujo domicílio eleitoral haja instituto oficial de identificação, pode
rão apresentá-los em cartório, diretamente ao escrivão ou aos funcionários por êle designados, 
contra recibo numerado, para que seja feita a identificação datiloscópica, transitoriamente dis
pensada pelo decreto n̂  22.168, de 5 de dezembro de 1932 (art! 4^, § 2^). 

§ 12 O título será apresentado por petição escrita e assinada pelo eleitor, na qual, confor
me já esteja ou não identificado mediante a tomada de duas fichas datiloscópicas requererá que 
lhe se restitua o título com a nota: "Identificado", como abaixo se dispõe, ou que se preencham 
as formalidades de identificação. 

§ 2 * 0 escrivão, recebendo a petição, com o título eleitoral, anotará na mesma petição a 
numeração do recibo de que trata o presente artigo, princípio, dará dela entrada no Livro Espe
cial e insCTeverá, na coluna de "observações", o seguinte: Pedido de revalidação em tal data -
observada, rigorosamente, a ordem em que foram apresentados os requerimentos, constante de 
sua numeração; em seguida juntará a petição e o título eleitoral aos respectivos autos de incri
ção, independentemente de despacho ao juiz, e fará os autos conclusos. 

§ 3= O juiz verificará: 1^, si do processo consta já haver sido o alistando identificado, ou, 
22, si o não foi de todo, ou 3-, si o foi apenas mediante a tomada de uma única ficha datiloscó
pica 

§ 4* Se constar já haver sido identificado na forma estabelecida por este decreto, o juiz 
escreverá no anverso do título, no alto, a nota; "Identificado", datada e rubricada com a sua ru
brica; feito, o que, mandará por despecho nos autos seja o mesmo título desentranhado e resti
tuído ao eleitor; o que se cumprirá mediante a entrega do recibo do cartório com a assinatura do 
eleitor no verso. 

§ 5* Se o alistado ainda não houver sido identificado, mandará o juiz que o seja em dias e 
hora, que o escrivão designará, notificando os interessados por edital, afixado à porta do cartó
rio, do qual constará a relação dos identificandos em cada dia, indicados pelo número dos reci
bos de que trata o presente artigo, princípio. Feita a identificação, serão os autos de novo con
clusos ao juiz, que, verificando acharem-se cumpridas as formalidades legais, ou mandando su
prir as que faltarem, escreverá no ti'tulo, na forma estabelecida no § 4*, a nota: "Identificado"; e 
mandará restituí-lo, também na forma ali estabelecida. 
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§ 6" Se o alistado houver sido identificado de modo incompleto, mandará o juiz que se 
completem as formalidades de identificação de acordo com o estabelecido no presente decreto; 
procedendo-se em seguida como está disposto no parágrafo antecedente. 

§ 7" Se o eleitor desde logo requerer que se preencham as formalidades que faltaram 
(identificação ou tomada de outra ficha), providenciará o cartório, independentemente de despa
cho, para que se faça a diligência de revalidação que houver sido requerida; o que feito, serão os 
autos conclusos ao juiz. 

§ 8 = Entregue o título, serão os autos remetidos à Secretaria do Tribunal Regional para os 
efeitos da presente lei. 

Art. 7" Para que os JUÍZOS Eleitorais, das zonas em que haja serviço oficial de identifica
ção, possam executar as providências estatuídas no artigo precedente: 

1 * , não serão remetidos à Secretaria Regional os processos de inscrição que ainda se 
acharem em cartório, sinão depois de cumpridas as ditas providências; 

l'' , serão devolvidos aos juizes das sedes das zonas eleitorais competentes todos os pro
cessos de inscrição que nas mesmas Secretarias se acharem. 

§ 1" Se no processo se não acharem as 2" e 3" vias do título eleitoral, por já haverem sido 
desentranhadas e remetidas ao seu destino, ou arquivadas, será o mesmo processo devolvido 
sem elas, sempre que de outras peças autuadas se puder verificar se foi, ou não, feita a identifi
cação e de que modo (completa ou não). 

§ 2« Quando o processo houver sido devolvido sem a 2" e a 3" vias do título eleitoral, os 
identificadores tomarão as impressões digito-polegares, exigidas no presente decreto, em novas 
2* e 3" vias, em branco, sem que nestas se preencham outros dizeres além dos que se referem à 
zona e ao município em que se fez a inscrição e ao número desta. As novas folhas serão rubrica
das pelo juiz e conterão a firma usual do eleitor. 

Art 8= Os processos de inscrição iniciados nos Estados e no Território do Acre ate 10 de 
abril de 1933 e no Distrito Federal até 15 do mesmo mês, serão ultimados na forma estatuída no 
decreto n« 22.168, de 5 de dezembro de 1932, pelos juizos e nos cartórios, perante os quais es
tavam correndo. 

Art. 9* O presidente do Tribunal Regional, quando verificar que a eleição a que se vai 
proceder é a última decorrente da nova organização constitucional do país, determinará que se
jam retidos pelos presidentes das Mesas Receptoras, contra recibo, e depois de ter o eleitor vota
do, os títulos eleitorais em que não conste a nota - Identificado, - e cujos possuidores tenham 
escolhido o domicilio eleitoral em zona servida por instituto oficial de identificação. 

Art 10. Serão aproveitados os modelos já impressos segundo os padrões anexos ao Regi
mento Geral dos Juizos, Secretarias e Cartórios Eleitorais, preenchendo-se ou corrigindo-se ne
les somente o que estiver em desacordo com as modificações prescritas neste decreto. 

Art 11. Além das enumeradas no artigo 50 do Código Eleitoral, considerar-se-á causa de 
cancelamento da inscrição o fato de se não achar o inscrito quite, segundo a lei, quanto ao servi
ço militar; estando obrigado a este. 

Art 12. Nas Secretarias Regionais organizar-se-ão três Registros Eleitorais, cada um com 
duas secções (uma de registro positivo, outra de registro negativo ou de eliminação), a saber: 

I - Registo Fotográfico, com uma Secção (2") Inscrições Plurais. 
II - Registo de Processos: com uma 2* Secção Supletória para regitros dos processos e pe

ças que representam duplicatas de outros já registrados, em consequência da inscrição de cida
dãos já inscritos que, por abuso, de novo se inscreverem, bem como para registo dos processos e 
peças de inscrições canceladas. 
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n i - Registro Eleitoral Regional, organizado de acordo com o que está establecido, para o 
Registro Eleitoral Nacional, no Regimento Geral dos JUÍZOS, Secretarias e Cartórios Eleitorais 
(Parte 2", art. 75), aprovado pelo Tribunal Superior, com uma T Secção de Inhabilitados e Ex
cluídos. 

Art 13. Na Secretaria Central (do Tribunal Superior) serão organizados quatro Registros, 
cada um com duas secções (uma de registro positivo ou de peças eficientes, outra de registro ne
gativo ou de eliminação), a saber: 

I - Registro Datiloscópico, com uma 2' Secção de Inscrições Plurais. 
II - Registro Fotográfico, com uma Secção (2*) de Inscrições Plurais. 
EQ - Registro de processos, com uma 2" Secção de Registo Supletório e de Cancelamen

tos. 
rV - Registo Eleitoral Nacional, com uma 2* Secção de Inhabilitados e Excluídos. 
§ 12 A individual datiloscópica destinada ao Tribunal Reginal - art. 5 * , § 5 * , letra a 

deste decreto, - será arquivada, com os demais papeis, no processo respectivo. 
§ 2^ Para facilitar a organização dos registros fotográficos, só a primeira via do título elei

toral deverá ser incorporado o retrato do alistando; as duas outra cópias fotográficas deverão 
acompanhar, respectivamente, as 2" e 3° vias do título, mas sem ser às mesmas incorporadas. 

ArL 14. Os Vice-Presidentes dos Tribunais locais, aos quais competir a presidência dos 
Tribunais Regionais, si já fizerem parte destes como membros efetivos ou substitutos, voltarão 
ao exercício destas funções findo o período para o qual tiverem sido eleitos para aqueles cargos, 
sendo, durante êle, substituídos, na forma da legislação vigente, nos Tribunais Regionais. 

Paragrafo único. Não importa em perda do cargo de juiz efetivo ou substituto dos mesmos 
Tribunais, a nomeação posterior para quaisquer cargos judiciários, de natureza vitalícia, inclusi
ve o de membro do Tribunal de Justiça local. 

Art. 15. Fica revogado o Decreto n* 21.114, de 21 de novembro de 1932, que dispôs so
bre a presidência do Tribunal Regional do Distrito Federal, cujas funções passam a ser exercidas 
pelo 1" Vice-Presidente da Corte de Apelação. 

Art. 16. Os Tribunais Regionais ficam autorizados, em casos de necessidade, a crear pos
tos de emergência para o alistamento, nos termos do Decreto n" 22.397, de 26 de janeiro de 
1933. 

Art. 17. Continuam em vigor o Código Eleitoral (Decreto n** 21.076, de 24 de fevereiro 
1932) e as leis eleitorais complementares de caráter permanente, no que se refere ao alistamento 
eleitoral e não tiver sido alterado pelo presente decreto. 

Art 18. O presente decreto entrará em vigor, em cada Região eleitoral, na data de sua pu
blicação no órgão oficial local, providenciando o Governo para a transmissão imediata de seu 
inteiro teor aos Estados e ao Território do Acre; revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1934, IH ' ' da Independência e 46" da República. -
GErVUO VARGAS - Francisco Antunes Maciel 
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CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS 
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DE 16 DE JULHO DE 1934 

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à Nação 
a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e económico, decretamos e promulgamos a 
seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL (1) 

TÍTULO I 
Da Organização Federal 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Ail 1 s A Nação Brasilieira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de go
verno, sob o regime representativo, a República Federativa proclamada em 15 de Novembro de 
1889. 

Art. 2« Todos os poderes emanam do povo, e em nome dele são exercidos. 

ArL 5* Compete privativamente à União: 

XIX - legislar sobre: 

f) matéria eleitoral da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive alistamento, proces
so das eleições, apuração, recursos, proclamação dos eleitos e expedição de diplomas; 

ArL 7* Compete privativamente aos Estados: 
I - decretar a Constituição e as leis por que se devam reger, respeitados os seguintes prin

cípios: , • 

a) forma republicana representativa; , 

b) independência e coordenação de poderes; 
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c) temporariedade das funções eletivas, limitada aos mesmos prazos dos cargos federais 
correspondentes, e proibida a reeleição de Governadores e Prefeitos para o período imediato; 

d) autonomia dos Municípios; 
e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público locais; 
f) prestação de contas da administração; 
g) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo para decretá-la; 
h) representação das profissões; 

Art. 12. A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo: 
I - para manter a integridade nacional; 
n - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
ni - para pôr termo à guerra civil; 
rV - para garaitir o livre exercício de qualquCT dos poderes públicos estaduais; 
V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais/especificados nas letras a 

a /i do art. 7-, 1)21, e a execução das leis federais; 
VI - para reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, suspendo-, 

por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida fundada; 
Vn - para a execução de ordens e decisões dos juízes e tribunais federais. 
§ 1 * Na hipótese do n̂  VI, assim como para assegurar a observância dos princípios cons

titucionais (art. 7-, n-1), a intervenção será decretada por lei federal, que lhe fixará a amplitude 
e a duração, prorrogável por nova lei. A Câmara dos Deputados poderá eleger o Interventor, ou 
autorizar o Presidente da República a nomeá-lo. 

§ 2= Ocorrendo o primeiro caso do n° V, a intervenção só se efetuará depois que a Corte 
Suprema, mediante provocação do Procurador-Geral da República, tomar conhecimento da lei 
que a tenha decretado a lhe declarar a constitucionalidade. 

ArL 13. Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada a autonomia 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, e especialmente: 

I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele ser 
eleito por esta; 

n - a decretação dos seus impostos e taxas, e a arrecadação e aplicação das suas rendas; 
ni - a organização dos serviços de sua competência. 
§ 12 O Prefeito poderá ser de nomeação do governo do Estado no município da Capital e 

nas estâncias hidrominerais. 

CAPÍTULO n 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOI 
Disposições Preliminares 

Art. 22. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados, com a colaboração 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. Cada legislatura durará quatro anos. 
Art. 23. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos mediante 

sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organi
zações profissionais, na forma que a lei indicar. 
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§ 1 * o número de Deputados será fixado por lei; os do povo, proporcionalmente à popu
lação de cada Estado e do Distrito Federal, não podendo exceder de um por 150 mil habitantes, 
até o máximo de vinte, e, deste limite para cima, de um por 250 mil habitantes; os das profissõ
es, em total equivalente a um quinto da representação popular. Os Territórios elegerão dois De
putados. 

§ 2 * 0 Tribunal Superior de Justiça Eleitoral determinará, com a necessária antecedência, 
e de acordo com os últimos cômputos oficiais da população, o número de Deputados do povo 
que devem ser eleitos em cada um dos Estados e no Distrito Federal. 

§ 3* Os Deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por sufrágio in-
direto das associações profissionais, compreendidas para esse efeito, com os grupos afins res
pectivos, nas divisões seguintes: lavoura e pecuária; indústria; comércio e transportes; profissõ
es liberais e funcionários públicos. 

§ 4 * 0 total dos Deputados das três primeiras categorias será, no nu'nimo, de seis sétimos 
da representação profissional, distribuídos igualmente entre elas, dividindo-se cada uma em cír
culos correspondentes ao número de Deputados que lhe caiba, dividido por dois a fim de garan
tir a representação igual de empregados e de empregadores. O número de círculos da quarta ca
tegoria corresponderá ao dos seus Deputados. 

§ 5-°- Excetuada a quaria categoria, haverá em cada círculo profissional dois grupos 
eleitorais distintos: um, das associações de empregadores, outro, das associações de empre
gados. 

§ õ'' Os grupos serão constituídos de delegados das associações, eleitos mediante sufrágio 
secreto, igual e indireto, por graus sucessivos. 

§ 7* Na discriminação dos cíiculos, a lei deverá assegurar a representação das atividades 
económicas e culturais do país. 

§ 8" Ninguém poderá exercer o direito de voto em mais de uma associação profissional. 
§ 9* Nas eleições realizadas em tais associações, não votarão os estrangeiros. 
Art 24. São elegíveis para a Câmara dos Deputados os brasileiros natos, alistados eleito

res e maiores de 25 anos; os representantes das profissões deverão, ainda, pertencer a uma asso
ciação compreendida na classe e grupo que os elegerem. 

ArL 25. A Câmara dos Deputados reúne-se anualmente, no dia 3 de Maio, na Capital da 
República, sem dependência de convocação, e funciona durante seis meses, podendo ser convo
cada extraordinariamente por iniciativa de um terço dos seus membros, pela Seção Permanente 
do Senado f "ederal ou pelo Presidente da República. 

Art 26. Somente à Câmara dos Deputados incumbe eleger a sua Mesa, regular a sua pró
pria polícia, organizar a sua Secretaria, com observância do art. 39, n" 6, e o seu Regimento In
terno, no qual se assegurará, quanto possível, em todas as Comissões, a representação propor
cional das correntes de opinião nela definidas. 

Parágrafo único. Compete-lhe também resolver sobre adiamento ou a prorrogação da ses
são legislativa, com a colaboração do Senado Federal, sempre que estiver reunido. 

Art. 27. Durante o prazo das suas sessões a Câmara dos Deputados funcionará todos 
os dias úteis, com a presença de um décimo pelo menos dos seus membros, e, salvo se resol
ver o contrário, em sessões públicas. As deliberações, a não ser nos casos expressos nesta 
Constituição, serão, tomadas por maioria de votos, presente a metade e mais um dos seus 
membros. 

Parágrafo único. Nenhuma alteração regimental será aprovada sem proposta escrita, im
pressa, distribuída em avulsos e discutida pelo menos em dois dias de sessão. 
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Art 28. A Câmara dos Deputados reunir-se-á em sessão conjunta com o Senado Federal, 
sob a direção da Mesa deste, para a inauguração solene da sessão legislativa, para elaborar o Re
gimento Comum, receber o compromisso do Presidente da República e eleger o Presidente subs
tituto, no caso do art. 52, § 3 ̂ . 

Art. 29. Inaugurada a Câmara dos Deputados, passará ao exame e julgamento das contas 
do Presidente da República, relativas ao exercício anterior. 

Parágrafo único. Se o Presidente da República não as prestar, a Câmara dos Deputados 
elegerá uma Comissão para organizá-las; e, conforme o resultado, determinará as providências 
para a punição dos que forem achados em culpa. 

Art. 30. Os Deputados receberão uma ajuda de custo por sessão legislativa e durante a 
mesma perceberão um subsídio pecuniário mensal, fixados uma e outro no último ano de cada 
legislatura para a seguinte. 

Art. 31. Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício das 
funções do mandato. 

Art. 32. Os Deputados, desde que tiverem recebido diploma até a expedição dos diplomas 
para a legislatura subsequente, não poderão ser processados criminalmente, nem presos, sem li
cença da Câmara, salvo caso de flagrância em crime inafiançável. Esta imunidade é extensiva ao 
suplente imediato do Deputado em exercício. 

§ 1 ^ A prisão em flagrante de crime inafiançável será logo comunicada ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, com a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para que ela resol
va sobre a sua legitimidade e conveniência, e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 2^ Em tempo de guerra, os Deputados, civis ou militares, incorporados ás forças arma
das por licença da Câmara dos Deputados, ficarão sujeitos às leis e obrigações militares. 

Art. 33. Nenhum Deputado, desde a expedição do diploma, poderá: 
1) celebrar contrato com a administração pública federal, estadual ou municipal; 
2) aceitar ou exercer cargo, comissão ou emprego público remunerados, salvas as exceçõ-

es previstas neste artigo e no art 62. 
§ 1 = Desde que seja empossado, nenhum Deputado poderá: 
1) ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com privilégio, insenção ou 

favor, em virtude de contrato com a administração pública; 
2) ocupar cargo público, de que seja demissível ad nutum; 
3) acumular um mandato com outro de caráter legislativo, federal, estadual ou municipal; 
4) patrocinar causas contra a União, os Estados ou Municípios. 
§ 2" É permitido ao Deputado, mediante licença prévia da Câmara, desempenhar missão 

diplomática, não prevalecendo neste caso o disposto no art 34. 
§ 3 * Durante as sessões da Câmara, o Deputado, funcionário civil ou militar, contará, por 

duas legislaturas, no máximo, tempo para promoção, íçosentadoria ou reforma, e só receberá 
dos cofres públicos ajuda de custo e subsídio, sem outro qualquer provento do posto ou cargo 
que ocupe, podendo, na vigência do mandato, ser promovido unicamente por antiguidade, sal
vos os casos do art. 32, § 2» . 

§ 4* No intervalo das sessões, o Deputado poderá reassumir as suas funções civis, caben-
do-lhe então as vantagens correspondentes à sua condição, observando-se, quanto ao militar, o 
disposto no art. 164, parágrafo único. 

§ 5 " A infração deste artigo e seu parágrafo 1 ̂  importa a perda do mandato, decretada 
pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, mediante provocação do Presidente da Câmara dos 
Deputados, de Deputado ou de eleitor, garantindo-se plena defesa ao interessado. 
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Art. 34. Importa renúncia do mandato a ausência do Deputado às sessões durante seis me
ses consecutivos. 

Art. 35. Nos casos dos arts. 33, § l' ' , e 62, e no de vaga por perda do mandato, renúncia 
ou morte do Deputado, será convocado o suplente na forma da lei eleitoral. Se o caso for de 
vaga e não houver suplente, proceder-se-á à eleição, salvo se faltarem menos de três meses para 
se encerrar a última sessão da legislatura. 

ArL 36. A Câmara dos Deputados criará comissões de inquérito sobre fatos determinados, 
sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros. 

Parágrafo único. Aplicam-se a tais inquéritos as normas do processo penal, indicadas no 
Regimento Interno. 

Art. 37. A Câmaia dos Deputados pode convocar qualquer Ministro de Estado para peran
te ela prestar informações sobre questões prévia e expressamente determinadas, atinentes a as
suntos do respectivo Ministério. A falta de comparência do Ministro, sem justificação, importa 
crime de responsabilidade. 

§ 1 * Igual faculdade, e nos mesmos termos, cabe às suas Comissões. 
§ 2* A Câmara dos Deputados, ou as suas Comissões, designarão dia e hora para ouvir os 

Ministros de Estado, que lhes queiram solicitar providências legislativas ou prestar esclareci
mentos. 

Art. 38. O voto será secreto nas eleições e nas deliberações sobre vetos e contas do Presi
dente da República. 

CAPITULO m 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Do Presidente da República 

Art. 51.0 Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. 
Art. 52. O período presidencial durará um quadriénio, não podendo o Presidente da Repú

blica ser reeleito senão quatro anos depois de cessada a sua função, qualquer que tenha sido a 
duração desta 

§ 1" A eleição presidencial far-se-á em todo o território da República, por sufrágio uni
versal, direto, secreto e maioria de votos, cento e vinte dias antes do término do quadriénio, ou 
sessenta dias depois de aberta a vaga, se esta ocorrer dentro dos dois primeiros anos. 

§ 2= Em um e outro caso, a apuração realizar-se-á, dentro de sessenta dias, pela Justiça 
Eleitoral, cabendo ao seu Tribunal Superior proclamar o nome do eleito. 

§ 3 ** Se a vaga ocorrer nos dois últimos anos do período, a Câmara dos Deputados e o Se
nado Federal, trinta dias após, em sessão conjunta, com a presença da maioria dos seus mem
bros, elegerão o Presidente substituto, mediante escrutínio secreto e por maioria absoluta de vo
tos. Se no primeiro escrutínio nenhum candidato obtiver essa maioria, a eleição se fará por 
maioria relatíva Em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais velho. 

§ 4 ^ 0 Presidente da República, eleito na forma do parágrafo anterior e da última parte do 
§ 1 * , exercerá o cargo pelo tempo que restava ao substituído. 

§ 5* São condições essenciais para ser eleito Presidente da República: ser brasileiro nato, 
estar alistado eleitor e ter mais de 35 anos de idade. 

§ 6 ** São inelegíveis para o cargo de Presidente da República: 
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a) os parentes até o 3-̂  grau, inclusive os afins, do Presidente que esteja em exercício, ou 
não o haja deixado pelo menos um ano antes da eleição; 

b) as autoridades enumeradas no art. 112, n-*- 1, letra a, durante o prazo nele previsto, e 
ainda que licenciadas um ano antes da eleição, e as enumeradas na letra b do mesmo artigo; 

c) os substitutos eventuais do Presidente da República, que tenham exercido o cargo, por 
qualquer tempo, dentro dos seis meses imediatamente anteriores à eleição. 

§ 7 * Decorridos sessenta dias da data fixada para a posse, se o Presidente da República, 
por qualquer motivo, não houver assumido o cargo, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral de
clarará a vacância deste, e providenciará logo para que se efetue nova eleição. 

§8'' Em caso de vaga no último semestre do quadriénio, assim como nos de impedimento 
ou falta do Presidente da República, serão chamados sucessivamente a exercer o cargo o Presi
dente da Câmara dos Deputados, e do Senado Federal e o da Corte Suprema. 

ArL 53. Ao empossar-se, o Presidente da República pronunciará, em sessão conjunta da 
Câmara dos Deputados com o Senado Federal, ou, se não estiverem reunidos, perante a Corte 
Suprema, este compromisso: "Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, 
promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhes a união, a integridade e a 
independência". 

ArL 54. O Presidente da República terá o subsídio fixado pela Câmara dos Deputados, no 
último ano da legislatura anterior à sua eleição. 

Art 55. O Residente da República, sob pena de perda do cargo, não poderá ausentar-se 
para país estrangeiro, sem permissão da Câmara dos Deputados, ou, não estando esta reunida, da 
Seção PCTmanente do Senado Federal. 

CAPÍTULO IV 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Preliminares 

Art. 63. São órgãos do Poder Judiciário: 

d) os juízes e tribunais eleitorais. 

SEÇÃO rv 
Da Justiça Eleitoral 

Art. 82. A Justiça Eleitoral terá por órgãos: o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, na 
Capital da República; um Tribunal Regional na Capital de cada Estado, na do Território do Acre 
e no Distrito Federal; e juízes singulares nas sedes e com as atribuições que a lei designar, além 
das juntas especiais admitidas no art. 83, § 3 <> 

§ 1 sí O Tribunal Superior será presidido pelo Vice-Presidente da Corte Suprema, e os Re
gionais pelos Vice-Presidentes das Cortes de Apelação, cabendo o encargo ao 1" Vice-Presi
dente nos tribunais onde houver mais de um. 

§ 2" O Tribunal Superior compor-se-á do Presidente e de Juízes efetivos e substitutos, es
colhidos do modo seguinte: 

a) um terço, sorteados dentre os Ministros da Corte Suprema; 
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b) outro terço, sorteado dentre os desembargadores do Distrito Federal; 
c) o terço restante, nomeado pelo Presidente da República, dentre seis cidadãos de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Corte Suprema, e que não sejam incompatíveis 
por lei. 

§ 3" Os Tribunais Regionais compor-se-ão de modo análogo: um terço, dentre os desem
bargadores da respectiva sede; outro, do juiz federal que a lei designar e de juízes de direito com 
exercício na mesma sede; e os demais serão nomeados pelo Presidente da República, sob pro
posta da Corte de Apelação. Não havendo na sede juízes de direito em número suficiente, o se
gundo terço será completado com desembargadores da Corte de Apelação. 

§ 4* Se o número de membros dos tribunais eleitorais não for exatamente divisível por 
três, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral determinará a distribuição entre as categorias acima 
discriminadas, de sorte que caiba ao Presidente da República a nomeação da minoria 

§ 5 '̂  Os membros dos tribunais eleitorais servirão obrigatoriamente por dois anos, nunca, 
porém, por mais de dois biénios consecutivos. 

Para esse fim, a lei organizará a rotatividade dos que pertencerem aos tribunais comuns. 
§ 6" Durante o tempo em que servirem, os órgãos da Justiça Eleitoral gozarão das garan

tias das letras Z» e c do art. 64, e, nessa qualidade, não terão outras incompatibilidades senão as 
que forem declaradas nas leis orgânicas da mesma Justiça. 

§ 7* Cabem ajuízes locais vitalícios, nos termos da lei, as funções de juízes eleitorais, 
com jurisdição plena. 

Art 83. À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições 
federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de 
que trata o arL 52, § 3 -, caberá: 

a) organizar a divisão eleitoral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó
rios, a qual só poderá alterar qiiinqiienalmente, salvo em caso de modificação na divisão judiciá
ria ou administrativa do Estado ou Território e em consequência desta; 

b) fazer o alistamento; 
c) adotar ou propor providências para que as eleições se realizem no tempo e na forma de

terminados em lei; 
d) fixar a data das eleições, quando não-determinada nesta Constituição ou nas dos Esta

dos, de maneira que se efetuem, em regra, nos três últimos ou nos três primeiros meses dos pe
ríodos governamentais; 

e) resolver sobre as arguições de inelegibilidade e incompatibilidade; 
f) conceder habeas-corpus e mandado de segurança em casos pertinentes a matéria eleito

ral; 
g) proceder à apuração dos sufrágios e proclamar os eleitos; 
h) processar e julgar os delitos eleitorais e os comuns que lhes forem conexos; 
i) decretar perda do mandato legislativo, nos casos estabelecidos nesta Constituição e nas 

dos Estados. 
§ 1 * As decisões do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral são irreconíveis, salvo as que 

pronunciarem a nulidade, ou invalidade, de ato ou de lei em face da Constituição Federal, e as 
que negarem habeas-corpus. Nestes casos haverá recurso para a Corte Suprema. 

§ 2« Os Tribunais Regionais decidirão, em última instância, sobre eleições municipais, 
exceto nos casos do § 1 = , em que cabe recurso diretamente para a Corte Suprema, e no do § 5 ̂  

§ 3" A lei poderá organizar juntas especiais de três membros, dos quais dois, pelo menos, 
serão magistrados, para a apuração das eleições municipais. 
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§ 4'' Nas eleições federais e estaduais, inclusive a de Govemador, caberá recurso para o 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral da decisão que proclamar os eleitos. 

§ 5 '̂  Em todos os casos, dar-se-á recurso da decisão do Tribunal Regional para o Tribunal 
Superior, quando não-observada a jurisprudência deste. 

§ 6" Ao Tribunal Superior compete regular a forma e o processo dos recursos de que lhe 
caiba conhecer.... 

CAPÍTULO V 
Da Coordenação dos Poderes 

SEÇÃOI 
Disposições Preliminares 

ArL 88. Ao Senado Federal, nos termos dos arts. 90,91 e 92, incumbe promover a coorde
nação dos poderes federais entre si, manter a continuidade administrativa, velar pela Constitui
ção, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos da sua competência. 

Art 89. O Senado Federal compor-se-á de dois representantes de cada Estado e do Distri
to Federal, eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto, por oito anos, dentre brasileiros 
natos, alistados eleitores e maiores de 35 anos. 

§ 1 * A representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado, renovar-se-á pela 
metade, conjuntamente com a eleição da Câmara dos Deputados. 

§ 2= Os Senadores têm imunidades, subsídio e ajuda de custo idênticos aos dos Deputa
dos e estão sujeitos aos mesmos impedimentos e incompatibilidades. 

ArL 91. Compete ao Senado Federal: 
I - colaborar com a Câmara dos Deputados na elaboração de leis sobre: 

b) sistema eleitoral e de representação; 

ArL 92. O Senado Federal pleno funcionará durante o mesmo período que a Câmara dos 
Deputados. Sempre que a segunda for convocada para resolver sobre matéria em que o primeiro 
deva colaborar, será este convoc^o extraordinariamente pelo seu Presidente, ou pelo Presidente 
da República. 

§ 1 * No intervalo das sessões legislativas, a metade do Senado Federal, constituída na 
forma que o Regimento Interno indicar, com representação igual dos Estados e do Distrito Fede
ral, funcionará como Seção Permanente, com as seguintes atribuições: 

I - velar na observância da Constituição, no que respeita às prerrogativas do Poder Legis
lativo; 

n - providenciar sobre os vetos presidenciais, na forma do arL 45, § S'' ; 
in - deliberar, ad referedum da Câmara dos Deputados, sobre o processo e á prisão de 

Deputados e sobre a decretação do estado de sítio pelo Presidente da República; 
rv - autorizar este último a se ausentar para país estrangeiro; 
V - deliberar sobre a nomeação de magistrados e funcionários, nos casos de competência 

do Senado Federal; 
VI - criar comissões de inquérito, sobre fatos determinados, observando o parágrafo único 

do art. 36; 
Vn - convocar extraordinariamente a Câmara dos Deputados. 
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§ 2* Achando-se reunida a Câmara dos Dq)utados em sessão extraordinária, para a qual 
não se faça mister a convocação do Senado Federal, conçete à Seção Permanente deliberar so
bre prisão e processo de Senadores, e exercer as atribuições do n̂  V do parágrafo anterior. 

§ 3= Na abertura da sessão legislativa a Seção Permanente apresentará à Câmara dos De
putados e ao Senado Federal o relatório dos trabalhos realizados no intervalo. 

§ 4» Quando no exercício das suas funções na Seção Permanente, terão os membros desta 
o mesmo subsídio que lhes conçete durante as sessões do Senado Federal. 

ArL 93. Os Ministros de Estado prestarão, pessoalmente ou por escrito, ao Senado Fede
ral, as informações por este solicitada 

ArL 94. O Senado Federal, por deliberação do seu plenário, poderá propor à consideração 
da Câmara dos Deputados projetos de lei sobre matérias nas quais não tenha de colaborar. 

TÍTULO in 
Da Dedaração de Direitos. 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos Polítícos 

ArL 106. São brasileiros: 
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço do Go

verno do seu país; 
b) os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos ém país estrangeiro, estando os seus pais a 

serviço público e, fora deste caso, se ao atingirem a maioridade, optarem pela nacionalidade bra
sileira; ' 

c) os'que já adquiriram a nacionalidade brasileira, em virtude do art. 69, n^ 4 e 5 da 
Constituição de 24 de Fevereiro de 1891; 

d) os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
Art. 107. Perde a nacionalidade o brasileiro: 
a) que, por naturaUzação voluntária, adquirir outra nacionalidade; 
b) que aceitar pensão, emprego ou comissão remunerados de governo estrangeiro, sem li

cença do Presidente da República; 
c) que tiv.er cancelada a sua naturalização, por exercer atividade social ou política nociva 

ao interesse nacional, provado o fato por via judiciária, com todas as garantias de defesa. 
Art. 108. São eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo, maiores de 18 anos , que se 

alistarem na forma da lei. 
Parágrafo único. Não se podem alistar eleitores: 
a) os que não saibam ler e escrever; 
b) as praças de pret, salvo os sargentos do Exército e da Armada e das forças auxiliares do 

Exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial; 
c) os mendigos; 
d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos. 
Art. 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens, e para as mulheres, 

quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas às exceções que a lei 
determinar. 

Art. 110. Suspendem-se os direitos políticos: 
a) por incapacidade civil absoluta; 
b) pela condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. 
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Art. 111. Perdem-se os direitos poUticos: 
a) nos casos do art. 107; 
b) pela isenção de ónus ou serviço que a lei imponha aos brasileiros, quando obtida por 

motivo de convicção religiosa, filosófica ou poUtica; 
c)pela aceitação de título nobiliárquico, ou condecoração estrangeira, quando esta importe 

restrição de direitos ou deveres para com a República. 
§ 1« A perda dos direitos poh'ticos acarreta simultaneamente, para o indivíduo, a do cargo 

por ele ocupado. 
§ 22 A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos poUticos. 
Art. 112. São inelegíveis: 
1) em todo o território da União: a) o Presidente da República, os Govanadores, os Inter

ventores nomeados nos casos do art 12, o Prefeito do Distrito Federal, os Governadores dos 
Territórios e os Ministros de Estado, até um ano depois de cessadas definitivamente as respecti
vas funções; b) os chefes do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, inclusive os 
das Justiças Eleitoral e Militar, os Ministros do Tribunal de Contas, e os chefes e subchefes do 
Estado-Maior do Exército e da Armada; c) os parentes, até o 3^ grau, inclusive os afins, do Pre
sidente da República, até um ano depois de haver este definitivamente deixado o cargo, salvo, 
para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, se já tiverem exercido o mandato anterior
mente ou forem eleitos simultaneamente com o Presidente; d) os que não estivereih alistados 
eleitores; 

2) nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios: a) os Secretários de Estado e os Che
fes de Polícia, até um ano após a cessação definitiva das respectivas funções; b) os comandantes 
de forças do Exército, da Armada ou das PoUcias ali existentes; c) os parentes, até o 3^ grau, in
clusive os afins, dos Governadores e Interventores dos Estados, do Prefeito do Distrito Federal e 
dos Governadores dos Territórios, até um ano ^KSS definitiva cessação das respectivas funções, 
salvo, quanto à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Assembleias Legislativas, á ex-
ceção da letra c do n- 1; 

3) nos Municípios: a) os Prefeitos; b) as autoridades policiais; c) os funcionários do fisco; 
d) os parentes, até o 3- grau, inclusive os afins, dos Prefeitos, até um ano ̂ x3s definitiva cessa
ção das respectivas funções, salvo, relativamente às Câmaras Municipais, às Assembleias Legis
lativas e à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, à exceção da letra c do n̂  1. 

Parágrafo único. Os dispositivos deste artigo se ^licam por igual aos titulares efetivos e 
interinos dos cargos designados. 

CAPÍTULO n 
Dos Direitos e das Garantias Individuais 

ArL 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a invio
labilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à pro
priedade, nos termos seguintes: 

11) A todos é licito se reunirem sem armas, não podendo intervir a autoridade senão para 
assegurar ou restabelecer a ordem pública. Com este fim, poderá designar o local onde a reunião 
se deva realizar, contanto que isso não a impossibilite ou fiustre. 

23) Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou a coação em sua liberdade, por ilegalidade Ou abuso de poder. Nas transgressões 
disciplinares não cabe o habeas-corpus. 
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33) Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito, certo e incontestável, amea
çado ou violado por ato manifestante inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O pro
cesso será o mesmo do habeas-corpus, devendo ser sempre ouvida a pessoa de direito público 
interessada. O mandato não prejudica as ações petitórias competentes. 

TITULO v m 
Disposições Gerais 

Art. 178. A Constituição poderá ser emendada quando as alterações propostas não mo
dificarem a estrutura política do Estado (arts. 1 a 14, 17 a 21); a organização ou a competên
cia dos poderes da soberania (capítulos n, El e IV, do Título I; o capítulo V, do Título I, o 
Título II, o Título IH; e os arts. 175, 177, 181, e este mesmo art. 178); e revista, no caso 
contrário; 

§ 1 = Na primeira hipótese, a proposta deverá ser formulada de modo preciso, com indica
ção dos dispositivos a emendar, e será de iniciativa: a) de uma quarta parte, pelo menos, dos 
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; b) de mais da metade dos Estados, 
no decurso de dois anos, manifestando-se cada uma das unidades federativas pela maioria da 
Assembleia respectiva. 

Dar-se-á por aprovada a emenda que for aceita, em duas discussões, pela maioria absoluta 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois anos consecutivos. 

Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos membros componentes de um desses ór
gãos, deverá ser imediatamente submetida ao voto do outro, se estiver reunido, ou, em caso 
contrário, na primeira sessão legislativa, entendendo-se aprovada, se lograr a mesma 
maioria. ' 

§ 2« Na segunda hipótese, a proposta de revisão será apresentada na Câmara dos Deputa
dos ou no Senado Federal, e ^oiada, pelo menos, por dois quintos dos seus membros ou sub
metida a qualquer desses órgãos por dois terços das Assembleias Legislativas, em virtude de de
liberação da maioria absoluta de cada uma destas. Se ambos, por maioria de votos, aceitarem a 
revisão, proceder-se-á, pela forma que determinarem, à elaboração do anteprojeto. Este será sub
metido, na legislatura seguinte, a três discursões e votações em duas sessões legislativas, numa e 
noutra casa. 

§ 3 * A revisão ou emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. A primeira será incorporada e a segunda anexada, com o respectivo número de 
ordem, ao texto constitucional, que nesta conformidade, deverá ser publicado com as assinaturas 
dos membros das duas Mesas. 

§ 4 = Não se procederá a reforma da Constituição na vigência do estado de sítio. 
§ 5 * Não serão admitidos, como objeto de deliberação, projetos tendentes a abolir a forma 

republicana federativa. 

Art. 180. Nenhum Estado terá na Câmara dos Deputados representação inferior à que hou
ver tido na Assembleia Nacional Constituinte. 

Art 181. As eleições para a composição da Câmara dos Deputados, das Assembleias Le
gislativas Estaduais e das Câmaras Municipais obedecerão ao sistema da representação propor-
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cional e voto secreto, absolutamente indevassável, mantendo-se, nos termos da lei, a instituição 
de suplentes. 

Disposições Transitórias 

Art 1 * Promulgada esta Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte elegerá, no dia 
imediato, o Presidente da República para o primeiro quadriénio constitucional. 

§ 1-»- Essa eleição far-se-á por escrutínio secreto e será, em primeira votação, por 
maioria absoluta de votos, e, se nenhum dos votados a obtiver, pór maioria relativa, no se
gundo turno. 

§ 2" Para essa eleição não haverá incompatibilidades. 
§ 3 = 0 Presidente eleito prestará compromisso perante a Assembleia, dentro de quinze 

dias da eleição e exercerá o mandato até 3 de maio de 1938. 
§ 4" Findará na mesma data a primeira legislatura. 
Art. 2" Empossado o Presidente da República, a Assembleia Nacional Constituinte se 

transformará em Câmara dos Deputados e exercerá cumulativamente as funções do Senado Fe
deral, até que ambos se organizem nos termos do art. 3 * , § 1 '̂  . Nesse intervalo elaborará as 
leis mencionadas lia mensagem do Chefe do Governo Provisório, de 10 de Abril de 1934, e ou
tras porventura reclamadas pelo interesse público. 

Art. 3 " Noventa dias depois de promulgada esta Constituição, realizar-se-ão as eleições 
dos membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias Constituintes dos Estados. Uma vez 
inauguradas, estas últimas passarão a eleger os Governadores e os representantes dos Estados, 
no Senado Federal, a empossar aqueles e a elaborar, no prazo máximo de quatro meses, as res
pectivas Constituições, transformando-se, a seguir, em Assembleias ordinárias, providenciando, 
desde logo, para que seja atendida a representação das profissões. 

§ 1 = O número de representantes do povo na Câmara dos Deputados, na primeira legisla
tura, será de um por 150 mil habitantes, até o máximo de vinte, e, deste limite para cima, de um 
por 250 mil habitantes, observado o disposto no artigo 180; o de membros das Assembleias 
Constituintes dos Estados, igual ao dos antigos Deputados estaduais, eleitos por sufrágio univer
sal, igual e direto, pelo sistema proporcional; o dos Vereadores da primeira Câmara Municipal 
do atual Distrito Federal, o mesmo dos antigos Intendentes. 

§ 2* A eleição da rq)resentação profissional na Câmara dos Deputados se realizará em ja
neiro de 1935. 

§ 3 « No mesmo prazo deste artigo serão realizadas as eleições para a Câmara Municipal 
do Distrito Federal, que elegerá o Prefeito e os representantes do Senado Federal. 

§ 4* O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral convocará os eleitores para as eleições de 
que trata este artigo, efetuando-se simultaneamente a da Câmara dos Deputados e a das Assem
bleias Constituintes dos Estados, e realizando-se todas pela forma prescrita na legislação em vi
gor, com os suplementos que o mesmo Tribunal julgar necessários, observados os preceitos des
ta Constituição. 

§ 5= Diplomados os Deputados às Assembleias Constituintes Estaduais, reunir-se-ão, 
dentro de trinta dias, sob a presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, por convo
cação deste, que promoverá a eleição da Mesa. 

§ 6 * 0 Estado que, findo o prazo deste artigo, não houver decretado a sua Constituição, 
será submetido, por deliberação do Senado Federal, à de um dos outros que parecer mais conve
niente, até que a reforme pelo processo nela determinado. 
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§ 7" Para as primeiras eleições dos órgãos de qualquer poder, não prevalecerão inelegibi
lidade, nem se exigirão requisitos especiais, exceto as qualidades de brasileiro nato e gozo dos 
direitos políticos. 

§ 8 * A qualidade de Interventor no Distrito Federal não toma inelegível, para a primeira 
eleição de Prefeito, o titular do cargo, nos termos do art. 112, n-"-1, letra a, e n° 2. 

ArL 7=0 mandato do representante menos votado do Distrito Federal e de cada Estado 
no Senado Federal terminará com a primeira legislatura Em caso de votação igual, o órgão elei
tor escolherá, por sorteio, aquele cujo mandato terminará com a primeira legislatura 

Sala das sessões da Assembleia Nacional Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, em 
dezesseis de julho de mil novecentos e trinta e quatro. 

António Carlos Ribeiro de Andrada, presidente. - Thomaz de Oliveira Lobo, 1-̂  secretá
rio, com restrições quanto ao preâmbulo. - Mangel do Nascimento Fernandes Távora, 2-=- secre
tário - Clementina de Almeida Lisboa, 3-̂  Secretário. - Waldemar de Araújo Motta, 4»- secre
tário. 
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RESOLUÇÃO DO TRffiUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA ELEITORAL, 
DE 11 DE SETEMBRO DE 1934. PARA A REALIZAÇÃO DAS 

ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES PROFISSIONAIS 
NA PRIMEIRA LEGISLATURA NACIONAL 

CAPITULO I 
Da Escolha dos Delegados-Eleitores 

ArL 1 * Os sindicatos reconhecidos até o dia 10 de outubro de 1934, de acordo com a le
gislação em vigor, e as associações de profissões liberais e as de funcionários públicos, que esti
verem legalmente constituídas até a aludida data elegerão em suas sedes, até o dia 10 de novem
bro vindouro, mediante voto secreto, os seus delegados, para, na Capital Federal, na sede do Tri
bunal Superior ou em outro local que vier a ser indicado, virem eleger, na forma destas instruçõ
es, os cincoenta representantes do grupos profissionais para a Camará dos Deputados. 

Paragrafo único. A eleição será realizada nesta Coitai, nos dias 5, 12, 19, 24 e 26 de ja
neiro de 1935, em local que será designado com a antecedência de vinte dias, pelo menos, a 
contar da primeira data. 

ArL 2* Em cada sindicato ou associação, a eleição de delegados-eleitores realizar-se-á 
em assembléa geral e de acordo com as disposições estabelecidas nos respectivos estatutos para 
a eleição da diretoria e mediante sufrágio direto e secreto. 

§ 1' A assembléa geral para a eleição do delegado-eleitor deverá ser convocada na forma 
dos estatutos, por meio de aviso publicado no jomal oficial, onde houver, e, na falta em jornal 
de grande circulação declarando-se expressamente no aviso o fim da convocação. 

§ 2^ A votação se fará por meio de cédulas impressas, dactilografadas ou mimeografadas 
colocadas em sobrecartas fomecidas pela Mesa, as quais, depois de encerradas pelos associados 
ou sindicalizados, serão depositadas em uma uma lacrada e fechada e com um só orifício para 
entrada das cédulas. A apuração seguir-se-á imediatamente á votação, devendo-se lavrar uma 
acta circumstanciada, que será obrigatoriamente assinada pelos membros da Mesa que tiver pre
sidido os trabalhos, e facultativamente por qualquer associado ou sindicalizado presente. 

§ 3 2 Cabe a cada sindicato ou associação eleger um só delegado-eleitcff. 
§ 4a Só os brasileiros natos ou naturalizados poderão tomar parte na eleição dos delega

dos-eleitores Constituição Fed., art. 23 § 9̂  e art. 106, letra d). 
§ 5 a Ninguém poderá exercer o direito de voto em mais de uma associação sindical ou 

profissional. 
ArL 3 ' Terminada a apuração, a Mesa que presidir a eleição comunicará, imediatamente, 

por telegrama ao Tribunal Superior o nome do eleito, e dentro do prazo de oito dias, a diretoria 
do sindicato ou associação, deverá oficiar, ao mesnno Tribunal, confirmando a escolha do dele
gado eleitor e remetendo os seguintes documentos: 

I. Um exemplar dos estatutos, devidamente autenticado pela Diretoria; 
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II. Lista de assinatura dos sindicalisados ou associados que comparecerem á eleição do 
delegado-eleitor; 

ni. Um exemplar do jornal que houver publicado o aviso de que trata o § I. do art. 2=; 
rV. Acta da eleição do delegado-eleitor, assinada pela Mesa respectiva, reconhecidas to

das as assinaturas por tabelião; 
V. Duas fotografias do delegado-eleitor, tiradas de frente, com a cabeça descoberta e com 

as dimensões de 3 por 4 centímetros. 
Art 4" A medida que forem recebidos os ofícios de que trata o artigo antecedente, serão 

autuados e distribuídos a um juiz do Tribunal, dando-se do fato conhecimento aos interessados 
por meio de edital publicado no "Boletim Eleitoral", para que dentro do prazo de cinco dias, 
contados dessa publicação, possam apresentar impugnações, que deverão vir acompanhadas das 
alegações e das respectivas provas. 

§ 1 >* Findo este prazo, não havendo impugnação, o que o secretario certificará, o juiz rela
tor mandará expedir ao delegado-eleitor o respectivo titulo, o qual será assinado pelo presidente 
do Tribunal Superior, e servirá para uma só eleição. 

§ 2* Ao titulo de delegado-eleitor será aposta uma das fotografias de que trata o artigo an
tecedente em seu numero V; sendo a outra colada na 2* via do titulo, que ficará arquivada na Se
cretaria do Tribunal Superior. 

§ 3 = Havendo impugnação, depois de ouvido o Procurador Geral, dentro do prazo de cin
co dias, serão os autos conclusos ao relator, que depois de examinal-os pedirá dia para julga
mento. 

Art. 5 = No caso de duplicata de eleitos, sem que se possa apurar qual tenha sido o devido 
e legalmente escolhido, o Tribunal Superior declarará nula a eleição e poderá mandar proceder a 
nova eleição, se for possível reaUzal-a em tempo útil. 

Paragrafo único. Para auxiliar os trabalhos de cada eleição, será previamente designado 
um funcionário da Secretaria, a quem competirá redigir a acta. 

Art. 14. Nenhum delegado-eleitor será admitido a votar sem previa exibição do seu titulo, 
o qual será recolhido pelo juiz do Tribunal Superior que estiver presidindo a eleição. 

ArL 15. Caberá ao Tribunal Superior declarar o resultado da eleição, indicar o numero de 
votos obtidos pelos divCTSos candidatos e proclamar os eleitores e respectivos suplentes. 

Art 16. As eleições serão realizadas com a presença de metade e mas um dos delegados 
eleitores de cada grupo. 

ArL 17. Na primeira eleição, a realizar-se no dia 5 de Janeiro de 1935, tomarão parte os 
delegados-eleitores da classe de empregados e os da de empregadores do grupo Lavoura e Pe
cuária para elegerem sete representantes e quatro suplentes cada classe; na segunda eleição, a 
realizar-se no dia 12 de Janeiro do mesmo ano, os das mesmas classes do grupo da Industria 
para elegerem sete representantes e quatro suplentes cada classe; na terceira eleição, a realizar-
se no dia 19 de janeiro do mesmo anno, os das mencionadas classes do grupo do Comercio e 
Transportes, para elegerem sete representantes e quatro suplentes cada classe; na quarta eleição, 
a realizar-se no dia 24 de janeiro, do mesmo ano, os do grupo das profissões liberaes para elege
rem quatro representantes e três suplentes; na quinta e ultima eleição, a realizar-se no dia 26 de 
janeiro do mesmo ano, os do grupo dos funcionários públicos para elegerem quatro repre
sentantes e três suplentes. 

§ 1« Nas tres primeiras eleições haverá duas umas, sendo uma destinada a receber os vo
tos dos delegados-eleitores da classe dos empregados e a outra os dos delegados-eleitores da 
classe dos empregadores. 
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§2'' Não poderá ser eleito mais de um membro de cada associação sindical ou profissio
nal . No caso de que isso ocorra, deverá ser considerado eleito o mais votado. 

Art. 18. A eleição far-se-á por escmtinio secreto e na conformidade com disposto no de 
creto n « 22.940, de 14 de julho de 1932. 

Art. 19. Durante a eleição não é permitido debate de qualquer espécie. Os delegados-elei
tores votarão na ordem em que forem chamados e permanecerão no recinto da Mesa o tempo 
necessário para votar. 

Art. 20. As questões de ordem serão resolvidas pelo membro do Tribunal Superior que es
tiver presidindo a eleição. 

Art. 21. Concluída a votação, seguir-se-á a apuração, devendo-se lavrar acta circunstancia
da, da qual constará o numero de delegados-eleitores que votarem, o nome dos eleitos e quaes 
os membros do Tribunal Superior que se achavam presentes. 

CAPITULO m 
Dos Diplomas 

Art 22. Será dada a cada representante eleito uma cópia autentica da ata, da qual consta a 
apuração, para servir de diploma. 

Paragrafo único. Esta cópia deverá ser assignada pelo presidente e subscrita pelo secreta
rio do Tribunal Superior. 

Art. 23. O diploma conferido aos representantes de classes produ2ârá os efeitos legaes dos 
diplomas expedidos aos demais deputados. 

Paragrafo único. No caso de vaga e no dos artigos 33 § 2^, e 62 da ConsL Fed., será con
vocado o suplente mais votado ou, no caso de empate, o mais velho. 

CAPITULOrV 
Dos Representantes 

Art. 24. Só poderão ser votados para representantes profissionais e respectivos suplentes, os 
brasileiros natos, maiores de 25 anos, sem distinção de sexo, que saibam ler e escrever, e estejam no 
gozo de seus direitos civis e políticos, desde que exerçam a profissão ou emprego ha mais de dois 
anos e potençam a associação compreendida no grupo que os elegeu (Const. Fed., art 24). 

§ 1" A prova do exercício da profissão deverá ser feita perante o Tribunal Superior, antes 
de expedição do diploma, por meio da carteira profissional ou certidão passada pela repartição 
competente do Ministério do Trabalho. 

§ 2= A prova do exercido da profissão liberal e de funcionário publico deverá ser feita, a 
primeira, mediante certidão do registro profissional das repartições competentes, e á segunda 
por certidão da repartição aonde o funcionário exerça o seu cargo, e da qual deverá constar o 
tempo do exercício. 

§ 3 * Não é admissível justificação para a prova do requisito do exercício profissional. 
Art 25. Applicar-se, subsidiariamente, toda a legislação eleitoral e as instruções baixadas 

pelo Tribunal Superior para as eleições para a representação por sufrágio directo no que não fôr 
contrario ao disposto nesta Instrução. 

Art 26. O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral si fôr necessário, baixará instruções com
plementares. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em n de setembro de 1934. Hermenagildo de Bar
ros.— Eduardo Espínola. - Plínio Casado. — José Linhares. — Arthur Q. Moreira - João C da 
Rocha Cabral. 
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RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA ELEITORAL 
DE 11 DE SETEMBRO DE 1934 

Fixa o Número de representantes das associações profissionais na Câmara de 
Deputados, na primeira legislatura nacional. 

O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 
Usando das attribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República (árt 83, 

let. c e Disposições Transitórias, art. 3« § 4«): 
Resolve: 
Art 1 s O numero de representantes das associações profissionaes, na primeira legislatura 

nacional, que terminará em 3 de maio de 1938, será de cincoenta dq)utados, equivalente a um 
quinto da representação popular, cujo total foi determinado pelo Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral e a que se refere a Resolução de 7 de Agosto próximo passado (Const., art. 23, § I«). 

Parágrafo único. Os rq)resentantes das associações profissionaes, gozarão da mesmas ga
rantias e direitos assegurados aos deputados eleitos pelo sufF̂ ragio directo. 

Art. 2* Fica distribuída do seguinte modo a representação profissional de que trata o arti
go anterior: 

Primeira categoria: 

Lavoura e Pecuária 

Empregados - 7 deputados e 4 suplentes. 
Empregadores - 7 dq)utados e 4 suplentes. 
Segunda categoria: 

Industria 

Empregados - 7 deputados e 4 suplentes. 
Empregadores - 7 deputados e 4 suplentes. 
Terceira categoria: 

Commercio e Transportes 

Empregados - 7 deputados e 4 suplentes. 
Empregadores - 7 deputados e 4 suplentes. 
Quarta categoria: . , * 
I. Profissões liberaes - 4 deputados e 3 suplentes. 
n. Funcionários públicos - 4 deputados e 3 suplentes. 
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Art. 3* As eleições serão realizadas nos dias 5,12,19,24 e 26 de janeiro de 1935; na con
formidade das Instruções aprovadas, nesta data. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em n de setembro de 1934. - Hermenegildo de 
Barros, presidente. - Eduardo Espínola. - Plínio Casado.- José Linhares. - Arthur O. Collares 
Moreira - João C. da Rocha Cabral 

308 



LEI N2 48, DE 4 DE MAIO DE 1935 

Modifica o Código Eleitoral. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

CÓDIGO ELEITORAL 
PARTE PRIMEIRA 

Introducção 

Art. 1 = Este Código regula, em todo o paiz, o alistamento eleitoral, e as eleições federaes, 
estaduaes e municipaes. 

Art 2" São eleitores os brasileiros de um e outro sexo, maiores de dezoito annos, alista
dos na forma desta lei. 

Art 3 * Não se podem alistar eleitores: 
a) os que não saibam ler e escrever; 
b) as praças de pret, exceptuados os aluinnos das escolas militares de ensino superior, os 

aspirantes a officiaes, e os sargentos do Exercito, da Armada e das forças auxiliares do Exercito; 
c) os mendigos; 
d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos. 
Art 4« O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e, para as mulheres, quan

do estas exerçam fiincção publica remunerada. 
Paragrapho único. São isentos da obrigatoriedade de alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de sessenta annos; 
c) os cidadãos a serviço do paiz no estrangeiro; 
d) os militares. 
Art. 5 " São isentos da obrigatoriedade do voto, além dos acima enumerados, os funccio-

narios em gozo de licença ou de férias fora do seu domicilio, e os magistrados. 
Paragrapho único. O eleitor que deixar de votar em qualquer eleição só se eximirá da pena 

(arL 183, n« 2), se provar justo impedimento. 
Art. 6*0 cidadão alistavel, desde que attinja a idade de dezenove annos, não poderá, sem 

a posse do titulo de eleitor: 
a) exercer cargo publico ou profissão par a qual se exija a qualidade de cidadão brasileiro; 
b) provar identidade. -
§ 1 * Não tem applicação obrigatória ás mulheres o dispositivo da letra b deste artigo. 
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§2* Não estão comprehendidos na disposição deste artigo os cidadãos residentes no es
trangeiro, ou domiciliados no Brasil ha menos de um anno. 

PARTE SEGUNDA 
Da Justiça Eleitoral 

Art 7* A Justiça Eleitoral, com funcções contenciosas e administrativas, tem por órgãos: 
1) um Tribunal Superior, na Capital da Republica; 
2) um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, na do Território do Aae, e no Dis-

tricto Federal; 
3) juizes singulares nas sedes das comarcas, districtos, ou termos judiciários; 
4) juntas especiaes para a í^uração de eleições municipaes. 
Art. 82 Durante o tempo em que servirem, os órgãos da Justiça Eleitoral gozarão das ga

rantias das letras 6 e c do art. 64 da Constituição Federal. 
Paragríçho único. As medidas restrictivas da liberdade de locomoção, na vigência do es

tado de sitio, não attingem, em todo o paiz, os membros do Tribunal Supmor e, nos territórios 
das respectivas circumscripções, os membros dos tribunaes regionaes. 

Art 92 Os membros dos tribunaes eleitoraes servirão obrigatoriamente por dois annos, 
nunca, porém, por mais de dois biennios consecutivos. 

CAPITULO I 
Do Tribunal Superior 

Art 10. Compõe-se o Tribunal Superior do presidente, de seis membros effectivos e de 
seis substitutos. • 

§1=0 presidente será o vice-presidente da Corte Suprema. 
§ 2* Os demais membros serão designados do seguinte modo: 
a) dois effectivos e dois substitutos, sorteados dentre os ministros da Corte Suprema; 
b) dois effectivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Ap-

pellação do Districto Federal; 
c) dois effectivos e dois substitutos, nomeados pelo Presidente da Republica, dentre seis 

cidadãos de notável saber juridico e reputação illibada, indicados pela Corte Suprema. 
§ 3= Na lista de seis nomes, organizada pela Corte Supreríia não poderá figurar: 
a) quem occupe cargo publico, de que seja demissivel ad hutum; 
b) quem seja director, proprietário, ou sócio de empresa beneficiada com privilegio, isen

ção ou favor, em virtude de contracto com a administração publica; 
c) quem exerça mandato de caracter politico, federal, estadual ou municipal; 
d) quem seja parente até 4̂  gráo, ainda que por affinidade, de ministro da Corte Suprema 
§ 4» Aos cidadãos nomeados de accordo com a letra c do § 2-̂ , não se applica a alinea n 

do art 1.325 do Código Civil, salvo causas de natureza eleitoral. 
§ 52 As vagas de juizes effectivos serão preenchidas por promoção dos substitutos, á es

colha do Tribunal Superior. 
Art 11. Não podem fazer parte do Tribunal Superior pessoas que tenham, entre si, paren

tesco, ainda que por affinidade, até o gráo; verificado este, exclue-se o juiz por ultimo designa
do. 

Art 12. Delibera o Tribunal, por maioria de votos, em sessão publica, com presença mini-
ma de quatro membros, computando-se o que exercer a presidência. 

Art 13. Compete ao Tribunal Superior. 
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a) eleger, dentre os seus membros, o vice-presidente; 
b) elaborar seu regimento interno, organizar sua secretaria, seus cartórios e mais serviços 

auxiliares; 
c) propor, ao Poder Legislativo, creação ou suppressão de empregos e fixação dos venci

mentos respectivos; 
d) nomear, substituir e demittir os funccionarios da sua secretaria, dos seus cartórios e ser

viços auxiliares; 
e) conceder, nos termos da lei, licença aos seus membros e aos funccionarios que lhe fo

rem immediatamente subordinados; 
f) processar e julgar originariamente habeas-corpus, em casos pertencentes á matéria elei

toral, quando proceder a coação do Presidente da Republica, de Ministro de Estado, ou de Tri
bunal Regional, ou quando houver perigo de se consummar a violência, antes que outro juiz, ou 
tribunal, possa conhecer do pedido; 

g) conceder, em material eleitoral, mandado de segurança contra actos do Presidente da 
Republica, ou de Ministro de Estado, ou quando não puder outro tribunal ou juiz conhecer do 
pedido em tempo de evitar que se conssumme a violência; 

h) decretar, originariamente, perda do mandato legislativo federal, nos casos estabelecidos 
na Constituição Federal; 

í) decidir conflictos de jurisdicção entre tribunaes regionaes, ou juizes de regiões eleito-
raes differentes; 

j) determinar, com a necessária antecedência, e de accordo com os últimos cômputos offi-
ciaes da população, o numero de deputados federaes, que devem ser eleitos em cada Estado, no 
Districto Federal e no território do Acre; 

k) adoptar, ou propor ao govemo, providencias para que as eleições se realizem no tempo 
e na forma determinados na lei; 

/) fixar, quando não determinado na Constituição Federal, a data das eleições federaes, de 
modo que se effectuem, de preferencia, nos três primeiros, ou nos três últimos mezes dos perio-
dos govemamentaes; 

m) responder, sobre matéria eleitoral, ás consultas que lhe sejam feitas por autoridades pu
blicas ou partidos registrados; 

n) julgar, em ultima instancia, os recursos interpostos das decisões dos tribunaes regio
naes; 

o) regular a forma e o processo dos recursos de que lhe caiba conhecer; 
p) expedir instrucções necessárias á applicação das leis eleitoraes e realização de eleições; 
q) requisitar, ouvido previamente o Tribunal Regional, força federal para cumprimento 

das decisões da Justiça Eleitoral, quando a força estadual não estiver em condições de fazel-o; 
r) decidir sobre a exoneração de qualquo* de seus membros, ou dos juizes dos tribunaes 

regionaes; 
s) regular o uso das machinas de votar; 
t) permittir o exame, no archivo eleitoral, de quaesquer autos ou documentos. 
Art 14. As decisões do Tribunal Superior são irrecorriveis, salvo as que pronunciarem a 

nuUidade ou a invalidade de acto ou de lei, em face da Constituição Federal, e as que negarem 
habeas-corpus, casos em que haverá recurso para a Corte Suprema. 

Art 15. O Tribunal Superior, a juizo do presidente, de accordo com as necessidades do 
serviço, poderá realizar até três sessões ordinárias por semana. 
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Art. 16. O juiz do Tribunal Superior perceberá, além dos vencimentos da funcção publica 
que exercer, o subsidio de cento e vinte mil réis por sessão ordinária a que compareça, 

Paragrapho único. O presidente em exercício perceberá mais a importância de quinhentos 
mil réis mensaes a titulo de representação. 

SECÇÃO ÚNICA 
Da Secretaria do Tribunal Superior 

Art. 17. O Tribunal Superior organizará sua secretaria, propondo ao Poder Legislativo 
creação ou suppressão de en:q)regos, e fixação dos vencimentos respectivos. 

Paragrqjho único. Essa organização comprehenderá a do registro e archivo eleitoraes. 
Art. 18. Incumbe á secretaria: 
a) publicar o Boletim Eleitoral; 
b) realizar operações technicas de caracter eleitoral; 
c) prestar informações solicitadas pelas autoridades publicas ou partidos políticos; 
d) publicar systematizadamente a jurisprudência do Tribunal; 
e) exercer as attribuições que lhe sejam conferidas em regimento, e cumprir quaesquer de

terminações do Tribunal Superior. 
Art. 19. Constarão do Boletim Eleitoral: 
a) as inscripções archivadas até o dia anterior á publicação do Boletim; 
b) as inscripções cancelladas ou revalidadas; 
c) os accordãos, instrucções e actos do Tribunal Superior e quaesquer outras publicações 

que o mesmo determinar; 
d) as leis e decretos sobre o serviço eleitoral; 
e) os pareceres do Procurador Geral da Justiça Eleitoral; 
J) propostas, estudos e suggestões referentes á matéria eleitoral. 
Art. 20. O archivo eleitoral comprehende os seguintes registros: 
1) dactylographo com uma 2* secção para as fichas dos eleitores inscriptos mais de uma 

vez; 
2) o de processos, com uma 2" secção para as inscripções cancelladas, e para os processos 

de eleitores inscriptos mais de uma vez; 
3) o eleitoral nacional, com uma 2" secção de excluídos. 

CAPITULO n 
Dos Tribunaes Regionaes 

Art. 21. Compõe-se cada Tribunal Regional, do presidente, de cinco membros effectivos e 
de cinco substitutos. 

§ 12 O presidente será o vice-presidente, ou, havendo mais de um, o 12 vice-presidente 
da Corte de Appellação. 

§ 2* Os demais membros serão designados do seguinte modo: 
a) dois effectivos e dois substitutos, sorteados dentre os desembargadores da Corte de Ap

pellação da respectiva sede; 
b) o juiz federal da sede, ou, havendo mais de um, o da 2" vara; 
c) um juiz de direito da capital, eleito pela Corte de Appellação; 
d) um effectivo e dois substitutos nomeados pelo Presidente da Republica, dentre seis ci

dadãos de notável saber juridico e reputação illibada, indicados pela Corte de Appellação. 

312 



ArL 22. As vagas de juizes effectivos serão preenchidas por promoção dos substitutos, á 
escolha da Corte de Appellação. 

§ 1 * Onde houver mais de uma vara federal, servirá o juiz da primeira como substituto do 
da segunda; onde houver só uma, ou em caso de impedimento do juiz da primeira, a substituição 
se fará de accordo com a organização judiciaria em vigor. 

§ 2» Substituirá o juiz de direito, que fôr membro effectivo do Tribunal Regional, o juiz 
de direito da sede, escolhido pela Corte de Appellação, e, de preferencia, o que não fôr juiz elei
toral. 

§ 3 * Não havendo na sede juizes de direito em numero sufficiente, a Corte de Appellação 
sorteará um dentre seus membros, para servir no Tribunal Regional. 

§ 4* Far-se-ão as substituições dos desembargadores segundo a escala que a Corte de Apr 
pellação organizar. 

Art 23. Con^e-se o Tribunal Regional do Território do Acre, do presidente e de três 
membros effectivos e de três substitutos, designados do seguinte modo: 

a) um effectivo e um substituto dentre os desembargadores da Corte de Appellação; 
b) o juiz federal, cujo substituto será o juiz local da sede, respeitado o disposto no § 2-Vn 

fine, e § 3-*- do art. 22; 
c) um effectivo e um substituto nomeados pelo Presidente da Republica, dentre quatro ci

dadãos com os requisitos do art. 10, § 2-, letra c. 
Art. 24. Applica-se aos tribunaes regionaes o disposto nos arts. 10, §§ 3-, 4° e 5̂ , e 11. 
ArL 25. Os tribunaes regionaes reunir-se-ão em sessão ordinária, uma vez por semana, po

dendo elevar esse numero até três, na época das apurações, e a juizo do presidente. 
Art 26. O juiz de Tribunal Regional, perceberá, além dos vencimentos da funcção publica 

que exercer, o subsidio de cem mil réis por sessão ordinária a que compareça. 
Paragrapho único. O presidente em exercício perceberá mais trezentos mil réis, mensaes, a 

titulo de representação. 
Art. 27. Compete aos tribunaes regionaes: 
a) cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior; 
b) eleger, dentre seus membros, o vice-presidente; 
c) elaborar seu regimento interno, organizar sua secretaria, cartórios e serviços auxiliares; 
d) propor ao Poder Legislativo, por intermédio do Tribunal Superior, creação ou suppres-

são de empregos, e fixação dos vencimentos respectivos; 
e) nomear, substituir e demittir os funccionarios da sua secretaria, dos seus cartórios e ser

viços auxiliares, observados os preceitos da lei; 
f) conceder, nos termos da lei, licença aos seus membros, aos juizes eleitoraes e aos func

cionarios que lhe forem immediatamente subordinados. 
g) dividir em zonas e região eleitoral do respectivo Estado, Districto Federal ou Território, 

só podendo modiflcal-as quinquennalmente, salvo em caso de alteração da divisão judiciaria ou 
administrativa do Estado, ou Território, e em consequência delia; 

h) dividir a região em círculos eleitoraes para o effeito da apuração das eleições munici-
paes; 

i) remetter, mensalmente, ao Tribunal Superior, a relação dos eleitores excluídos do alista
mento; 

j) conceder habeas-corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
k) responder a consultas que lhe sejam endereçadas por autoridades publicas ou partidos 

políticos; 
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l) processar a apuração dos suffiragios, proclamar os eleitos e expedir os diplomas; 
m) ordenar o registro dos partidos e dos candidatos; 
n) installar, em caso de necessidade, postos de emergência para o alistamento; 
o) dar substitutos, até quatro dias antes da eleição, ao presidente ou aos supplentes das 

mesas receptoras, desde que a substituição se tome necessária para a regularidade do serviço 
eleitoral, mediante reclamação justificada dos interessados; 

p) processar e julgar crimes eleitoraes; 
q) rever os processos de alistamento; 
r) dar publicidade a todas as resoluções e pareceres de caracter eleitoral; 
s) julgar, em segunda instancia, os recursos interpostos das decisões dos juizes das turmas 

apuradoras, nas eleições federaes ou estaduaes, ou das juntas q)uradoras, nas eleições munici-
paes, e, bem assim, as reclamações contra actos e decisões de seu presidente; 

t) fixar a data das eleições estaduaes e municipaes, quando já não estiverem determinadas 
na Constituição dos Estados, na Lei Orgânica do Districto Federal ou dos Territórios de maneira 
que realizem, de preferencia, nos três primeiros, ou nos três últimos mezes dos periodos gover-
namentaes; 

M) realizar ex-officio, ou a requerimento da parte interessada, os actos què deviam ser rea
lizados pelos juizes eleitoraes, e não o foram, communicando sua resolução ao juiz faltoso; 

v) decretar a perda de mandato legislativo nos casos estabelecidos nas Constituições dos 
Estados, na Lei Orgânica do Districto Federal ou dos Territórios; 

x) requisitar, da autoridade competente, a força estadual necessária ao cumprimento de 
suas decisões, e, por intermédio do Tribunal Superior, a federal, quando não seja attendida a re
quisição daquella, ou seu auxilio se tome inútil ou impraticável. 

ArL 28. Das decisões dos tribunaes regionaes haverá recurso para o Tribunal Superior. 
Paragrapho único. Decidirão, porém, em ultima instancia, sobre eleições municipaes, sal

vo: 
a) quando pronunciarem nuUidade ou invalidade de acto, ou lei, em face da Constituição 

Federal; 
b) quando não observarem a jurispmdencia do Tribunal Superior. 
ArL 29. Deliberam os tribunaes regionaes por maioria de votos em sessões publicas, com 

a presença minima de metade e mais um de seus membros, computando-se entre estes o que 
exercer a presidência 

SECÇÃO UNlCA 
Das Secretarias dos Tribunaes Regionaes 

Art 30. Os tribunaes regionaes organizarão suas secretarias e cartório, propondo ao Poder 
Legislativo, por intermédio do Tribunal Superior, creação ou suppressão de empregos e fixação 
dos vencimentos respectivos. 

Paragrapho único. A organização comprehenderá a dos registros e archivos eleitoraes. 
ArL 31. Só poderá ser director da secretaria bacharel em direito. 
ArL 32. Incumbe á secretaria: 
a) receber e classificar os processos de ihscripção, remettidos pelos cartórios, levando ao 

conhecimento do presidente do Tribunal as irregularidades que verificar; 
b) coUigir a prova nos processos de exclusão; 
c) organizar, pelas segundas vias das folhas de votação, a lista dos eleitores que deixarem 

de cumprir o dever do voto; 
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d) prestar informações solicitadas pelas autoridades publicas, ou partidos políticos; 
e) distribuir o material para as eleições; 
J) exercer, em geral, as attribuições que lhe forem conferidas pelo regimento, e cumprir as 

determinações do Tribunal Regional. 
Art 33. O archivo eleitoral comprehenderá os seguintes registros: 
a) o dactyloscopico, com uma secção para as fichas referentes aos eleitores inscriptos 

mais de uma vez; 
b) o de processos, com uma secção para os cancellamentos de inscripções, e para os ins

criptos mais de uma vez; 
c) o eleitoral regional, com uma secção para os eleitores excluídos. 

CAPITULO m 
Dos Juizes Singulares 

Art. 34. Cabem a juizes locaes vitalícios as funcções de juizes eleitoraes, com jurisdicção 
plena. 

§ 1 * Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquella, ou aquellas, 
a que se attribue a jurisdicção eleitoral. 

§ 2* Nas varas com mais de um officio, servirá o escrivão que fôr indicado pelo Tribunal. 
Art. 35. Os juizes eleitoraes despacharão todos os dias úteis na sede do juizo, e darão au

diência, pelo menos, uma vez por semana, salvo o disposto no art. 198. 
Art 36. Compete aos juizes singulares: 
a) cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal Superior ou Regional; 
b) preparar os processos eleitoraes e determinar a qualificação e inscripção dos eleitores; 
c) expedir os titulos eleitoraes, remettendo, ao mesmo tempo, os processos ao Tribunal 

Regional; 
d) conceder resalva ao eleitor, para que possa votar em determinada zona da região; 
e) conceder habeas-corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
f) nomear o presidente e os supplentes das mesas receptoras; 
g) dar substitutos aos secretários das mesas receptoras, mediante reclamação justificada 

dos interessados; 
h) providenciar para a solução das occorrencias que se verificarem nas mesas receptoras, 

mediante solicitação de seu presidente; 
í) instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funcções; 

, j) organizar as listas dos eleitores da zona respectiva, enviando cópia ao Tribunal Regio
nal; 

k) dividir a zona em secções eleitoraes com o minimo de cincoenta e o máximo de quatro
centos eleitores nas das capitães e trezentos nas demais; 

/).designar, trinta dias antes das eleições, os logares onde devem realizar-se as vo
tações; ' 

m) auxiliar a apuração das eleições junto ao Tribunal Regional; 
n) participar das juntas apuradoras das eleições municipaes. 
Paragr^ho único. Nas comarcas, municípios ou termos, em que não exista juiz vitalício, 

devem preparar os processos as autoridades judiciarias locaes mais graduadas, remettendo-os 
para julgamento ao juiz vitalício competente. 
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ArL 37. Perceberão os juizes singulares, além dos vencimentos a que tiverem direito, o 
subsidio annual de um conto e duzentos mil réis, pago em quotas mensaes. 

SEX:ÇÃO ÚNICA 
Dos Cartórios Eleitoraes 

ArL 38. Subordinado a cada juiz singular, funccionará um cartono eleitoral, diariamente, 
das nove ás doze, e das quatorze ás dezesete horas, podendo o expediente ser prorrogado pelo 
respectivo juiz. 

§ 1 * O escrivão será auxiliado por escreventes juramentados, na forma da legislação lo
cal. 

§ 2* Haverá em cada cartório eleitoral os seguintes livros, abertos, rubricados em todas as 
suas folhas e encerrados pelo juiz: um livro especial para o serviço de qualificação; um livro es
pecial para os pedidos de inscripção e um livro protocoUo para os demais p^eis que derem en
trada no cartono; um protocollo de carga para registro de entrega e recebimento de autos em an
damento. 

Alt 39. Onde não houver cartórios eleitoraes privativos, a designação do cartório que 
deve servir sob as ordens de cada juiz singular ou preparador, será feita pelo Tribunal Regional, 
ao dividir a região em zonas. 

ArL 40. A substituição de um cartório por outro, no serviço eleitoral, será determinada 
pelo Tribunal Regional, publicada em editaes e communicada ao Tribunal Superior. 

Paragr^ho único. A transferencia de um escrivão eleitoral nas funcções da justiça com-
mum, de um cartório para outro, importa substituição idêntica na justiça eleitoral. 

ArL 41. Nas varas onde houver mais de um cartório, cada um delles é obrigado ao serviço 
eleitoral por períodos de três annos. 

ArL 42. Ao escrivão designado para os serviços eleitoraes é abonada a gratificação fixa de 
seiscentos mil réis por anno, paga em quotas mensaes, além de cem mil réis por grupo de qui
nhentos eleitores que, a partir desta lei, forem effectivamente alistados no seu cartono. 

CAPITULO IV 
Das Juntas Apuradoras de Eleições Munidpaes 

ArL 43.. Para a apuração das eleições municipaes ficam instituídas juntas especiaes, cons
tituída cada uma de três juizes locaes vitalícios, servindo perante ellas representantes do Minis
tério Publico da Justiça local. 

§ 12 Cada junta funccionará como turma apuradora. 
§ 2= Os membros das juntas, que tiverem de locomover-se para fora do logar onde te

nham exercício, perceberão, dos cofres públicos estaduaes, as despesas de transporte e as diárias 
fixadas para casos análogos. 

ArL 44. Os tribunaes regionais, sessenta dias antes das eleições municipaes, dividirão as 
respectivas regiões em círculos, comprehendendo, cada um, três zonas no minimo e cinco no 
máximo, e designarão, além do representante do Ministério Publico, os membros das juntas es
peciaes e o município onde respectivamente terão sua sede. 

Paragrapho único. Caberá desses actos recurso voluntário para o Tribunal Superior. 
ArL 45. As juntas especiaes serão presididas pelo juiz que tiver jurisdicção no município 

da sede. 
ArL 46. O presidente da junta especial poderá nomear até seis escrutinadores, dentre cida

dãos de notória integridade e independência. 
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Art 47. O representante do Ministério Publico desempenhará perante a junta, nos traba
lhos de apuração, as funcções do procurador regional. 

ArL 48. Por deliberação do Tribunal Regional, ex-officio, ou a requerimento, devidamente 
comprovado, de qualquer partido, ou candidato, far-se-á apuração pelo próprio Tribunal, sempre 
que, se feita pelas juntas especiaes, possa haver risco de incorrecção, ou de perturbação da or
dem na sede do circulo. 

CAPITULO V 
Do Ministério Publico 

Art 49. O Ministério Publico da Justiça Eleitoral é exercido por um procurador geral e 
vinte e dois procuradores regionaes, nomeados pelo Presidente da Republica, dentre juristas de 
notável saber, alistados eleitores. : 

Art. 50. O procurador geral será substituído, em seus inçedimentos, pelo procurador re
gional do Distrito Federal; e os procuradores regionaes pelo promotor publico da capital, ou 
pelo primeiro, quando houver mais de um. 

Art. 51. As funcções de procurador são incompatíveis com exercício da advocacia em ma
téria criminal ou de qualquer outra íuncção publica remunerada, salvo o magistério, importando 
perda do cargo a violação deste preceito. 

Paragrapho único. Também não pôde o procurador ter actividade politico-partidaria 
Art. 52. Compete ao procurador geral, como chefe do Ministério Publico da Justiça Elei

toral, de que é órgão junto ao Tribunal Superior: 
a) exercer a acção publica e promovel-a até final em todas as causas da competência do 

Tribunal; 
b) officiar, e dizer de facto e de direito, nos processos criminaes e nos processos eleitoraes 

em que houver impugnação; 
c) dar parecer sobre os assumptos submettidos á deliberação do Tribunal, e tomar parte 

nos respectivos debates; 
d) defender a jurisdicção do Tribunal; 
e) representar ao Tribunal o que entender necessário á fiel observância da lei eleitoral, e 

especialmente para que ella seja executada uniformemente, quer pelo Tribunal Superior, quer 
pelos regionaes; 

f) requisitar das autoridades competentes as deligencias, certidões e esclarecimento neces
sários ao bom desempenho das funcções do seu cargo; 

g) ministrar instrucções aos procuradores regionaes; 
h) dar posse aos procuradores regionaes e aos funccionarios do Ministério Publico Eleito^ 

ral podendo ser prestado por procuração o compromisso de bem servir; 
i) conceder licença aos procuradores e funccionarios do Ministério Publico Eleitoral. 
Art. 53. Compete aos procuradores, que exercem suas attribuições perante os tribunaes re

gionaes, um em cada região eleitoral: 
a) promover acção publica contra as infracções da lei eleitoral, em todas as causas de 

competência do Tribunal em que servir; 
b) officiar, e dizer de facto e de direito, nos processos criminaes promovidos por qualquer 

eleitor, e nos recursos criminaes; 
c) velar na bôa execução das leis, decreto e resoluções eleitoraes; 
d) defender a jurisdicção do Tribunal; 
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e) requisitar das autoridades competentes diligencias, certidões e esclarecimentos necessá
rios ao bom desempenho de suas funcções; 

f) opinar sobre qualquer assumpto submettido á ̂ reciação do Tribunal; 
g) attender ás determinações do Procurador Geral sobre matéria concernente ao exercício 

de seu cargo. 
Art. 54. Fora da sede do Tribunal Regional, os membros do Ministério Publico Estadual, 

sençre que solicitados pelo procurador regional, fiinccionarão como auxiliares deste e bem as
sim: 

a) promoverão acção penal, nos delictos cujo processo e julgamento sejam de competên
cia dos juizes singulares eleitoraes; 

b) participarão das juntas apuradoras das eleições municipaes; 
c) officiarão em todo os actos que devam produzir effeito perante a justiça eleitoral. 
Art. 55. Os presidentes dos tribunaes eleitoraes nomearão procuradores ad hoc nos casos 

de impedimento dos respectivos substitutos. 
Art. 56. Os presidentes dos tribunaes regionaes designarão funccionarios para servirem 

junto á Procuradoria, de accordo com o seu regimento. 
Art. 57. E mantida a secretaria da Procuradoria Geral com a sua actual organização, po

dendo o presidente do Tribunal designar para nella servirem, outros funccionarios. 

PARTE TERCEIRA 
Do Alistamento 

TITULO I 
Da Qualificação 

Art. 58. Faz-se a qualificação a requerimento do interessado. 
Art. 59. Deve o requerimento de qualificação: 
1) ser escripto e firmado pelo peticionário com a letra e a assignatura legalmente reconhe

cidas; 
2) declarar idade, filiação, logar do nascimento, estado civil e profissão do alistando; 
3) declarar o domicilio civil do requerente, mencionando o districto a que pertence, e, se 

fôr morador urbano, a rua e numero de sua residência; 
4) conter a attestação, por duas testemunhas, da verdade das declarações do n^S, e da 

identidade pessoal do requerente. Para esse effeito, essas testemunhas assignarão com firmas re
conhecidas, mencionando suas profissões e residências, o seguinte attestado, escripto, por uma 
delias; 

"Attestamos, sob as penas da lei, a identidade do requerente; que esta petição é por 
elle escripta e assignada, e que são verdadeiras as suas declarações sobre domicilio e resi
dência." 

5) ser instruído: 1 * - com a prova da qualidade de nacional, se nascido no estrangeiro, 2" 
- com a de maioridade do alistando, feita por um dos seguintes meios: a) certidão de baptismo, 
quando se tratar de pessoa nascida antes de 1 de janeiro de 1889; b) certidão de registro civil de 
nascimento; c) certidão de casamento, quando delia constem a data de sua realização e idade do 
alistando; d) certidão do registro civil de nascimento de descendente, ha mais de dois annos; e) 
certidão de exercício actual, ou anterior, de funcção politica electiva;/) certidão de diploma con
ferido por estabelecimento de ensino superior, official ou fiscalizado pela União; de patente de 
posto militar; de nomeação, ou exercido, de função publica permanente, remunerada pelos co-

318 



fres públicos, para a qual a lei exija idade minima de dezoito annos, comtanto que uma e outro 
se hajam verificado mais de um anno antes da data do requerimento de qualificação; g) certifica
do de prestação de serviço militar, expedido pelos chefes das circumscripções militares, com fir
mas devidamente reconhecidas; h) documento de natureza judiciaria de que se infira, por direito, 
ter o alistando mais de dezoito annos; i) certidão de director de estabelecimento de ensino supe
rior, official ou fiscalizado pela União, fazendo certa a idade do académico alistando, constante 
de certidão junta aos docuriíentos de matricula. 

§ 1" Apresentado o requerimento pelo próprio alistando, por procurador ou delegado de 
partido, e permittido ao alistando indetificar-se no cartono de seu domicilio ou em gabinete offi
cial de indentificação, mesmo antes de deferida a qualificação. 

§ 2'' Logo depois de receber qualquer requerimento, de que dará recibo, o escrivão, pon-
do-lhe carimbo ou rubrica, com a data da entrega e o numero correspondente, observada rigoro
samente a ordem de apresentação, fará a competente annotação ou menção do facto no Livro Es
pecial de Qualificação e o termo de conclusão ao juiz eleitoral, depois de autuado, com todos os 
documentos, e numeradas todas as folhas. 

§ 3-^ A conclusão e a entrega ao juiz, assim como o recebimento e a autuação pelo ser
ventuário, obedecerão rigorosamente á ordem numérica, do que se fará menção no recibo 
dado ao apresentante, sempre que o solicitar. No caso de apresentação simultânea de reque
rimentos para qualificação, o escrivão pol-os-á em ordem alphabetica, pela qual os lançará 
no protocollo. 

§ 4' ' . Conclusos os autos ao juiz, este, sefôrjuiz eleitoral vitalício, proferirá decisão, qua
lificando ou não o requerente; e, se fôr juiz preparador, ordenará sejam os autos remettidos ao 
juiz eleitoral da sede da zona. 

§ 5-^. Recebendo os autos com os despachos do juiz, o escrivão organizará, com os no
mes dos qualificados nelle e nos demais despachos de qualificação publicados no mesmo dia, 
uma relação diária, que será affixada á porta do cartório e fornecida á imprensa, onde houver, o 
que feito, serão entregues os autos aos respectivos requerentes, ou procuradores, ou delegados 
de partidos, que o hajam entregue, mediante recibo assignado no livro especial. 

§ 6". No caso de não saber o alistando passar o recibo, de que trata o paragrapho antece
dente, nem sequer, sendo cego, assigná-lo, o escrivão deve sobreestar na entrega dos autos e nel-
les communicar o facto immediatamente ao juiz, que ordenará por despacho o comparecimento 
do alistando para uma prova em audiência publica, em que se verificará pela leitura em voz alta 
do próprio requerimento, ou de uma de suas peças annexas, e pela escripta de algumas phrases, 
se elle é de facto analphabeto. 

§ 7-^. Verificando que o alistando é analphabeto, o juiz reformará immediatamente o des
pacho, negará a qualificação e ordenará que se promova a responsabilidade do tabellião, que 
houver reconhecido a letra e a firma do requerimento como se fossem do alistando, e, bem as
sim, a de qualquer pessoa que houver tido participação no facto. No caso contrario, mandará 
responsabilizar o escrivão, se representou falsamente. 

Art. 60. Os cegos alphabetizados, que reunirem as demais condições de alistamento, pode
rão qualificar-se mediante petição, por elles apenas assignada, com as letras communs, ou com 
as do systema de Braille. 

Paragrapho único. A assignatura do cego, com as letras do systema de Braille, de
verá ser feita na presença de um dos directores ou professores de institutos de educação 
de cegos, e reconhecida como havendo sido escripta perante elle, director, ou professor, 
pelo alistando. 
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TITULO n 
Da inscripção 

CAPITULO I 
Do Processo da Inscripção 

Art. 61. Para se inscrever, apresentará o alistando, no cartório do juiz eleitoral ou do juiz 
preparador de seu domicilio: 

1) a formula de inscripção, devidamente preenchida e com o logar da assignatura em bran
co, para ser assignada na presença do escrivão, ou escrevente autorizado, que lançará sua rubrica 
ao lado da assignatura do alistando, como prova dessa circumstancia; 

2) três retratos com as dimensões aproximadas de três por quatro centímetros, apresentan
do a imagem nitida da cabeça tomada de frente e, se o contrario não fôr da essência do habito 
usado, descoberta; 

3) o processo de qualificação. 
Art. 62. Onde houver gabinete official de identificação, é necessária a identificação do 

alistando pelo processo dactyloscopico. 
Paragrapho único. A identificação consistirá: 
a) na tomada das impressões dos pollegares e, em sua falta, de outro dedo, successivamen-

te, em duas fichas dactyloscopicas, uma destinada ao Tribunal Regional e a outra ao Tribunal 
Superior; 

b) na tomada, nas três vias do titulo, da assignatura do alistando e da impressão digito-pol-
legar direito, ou, na falta do pollegar, da de outro dedo, com a declaração de qual tenha sido. 

Art. 63. Recebido o pedido de inscripção, do qual o escrivão dará recibo, segundo a ordem 
de entrada, proceder-se-á da seguinte forma: 

1) o escrivão ou esCTevente lançará, no livro próprio, o pedido de inscripção, declarará na 
petição o numero e a data que couberem ao pedido, preencherá na forma devida os titulos eleito-
raes e as fichas dactyloscopicas; 

2) será affixado, no cartório, edital relativo ao pedido de inscripção; 
3) o escrivão ou escrevente autorizado preparará três vias do titulo eleitoral, collando em 

cada uma delias a photographia do alistando; 
4) decorrido o prazo de cinco dias, com ou sem impugnação, o escrivão fará os autos con

clusos ao juiz eleitoral. 
Paragrapho único. Aos delegados de partidos, ou a qualquer eleitor, é licito, dentro de cin

co dias depois de noticiada em edital, impugnar por escripto qualquer inscripção. 
Art. 64. O alistando poderá reclamar perante o juiz eleitoral, ou directamente ao Tribunal 

Regional, o andamento de processo de inscripção ou quaesquer providencias relativas ao mesmo. 
Art. 65. O processo de impugnação será o do art 81 deste Código. 

CAPITULO II 
Da Expedição dos Tittdos 

Art. 66. O juiz eleitoral, verificando a perfeita regularidade do processo, ordenará, dentro 
de cinco dias, a expedição do titulo, depois de assignar a primeira via, abaixo da assignatura do 
eleitor, e de rubricar a segunda e a terceira vias. 

§ 1 * Se houver falhas sanáveis no processo, o juiz mandará suppril-as. 
§ 22 O cartório affixará á porta do juizo, e publicará no órgão official, onde houver, a lista 

dos inscriptos, cujos titulos se achem promptos para serem entregues, devendo constar na lista, 
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de cada inscripto, o nome, filiação, logar e data do nascimento; profissão ou cargo, estado civil e 
domicilio. 

§ 3= Entregue que seja o titulo, será o processo enviado ao Tribunal Regional, que proce
derá á sua revisão, mandando preencher formahdades que tenham sido omittidas, ou cancellar a 
inscripção. Nesta hypothese, providenciará o juiz eleitoral para o cumprimento da decisão, expe
dindo editaes para sciencia dos interessados e intimação do eleitor para devolver o titulo no pra
zo de trinta dias, cancellando-se-lhe o nome na lista de eleitores. 

§ 4» Se o Tribunal Regional verificar perfeita legalidade na expedição do titulo, ordenará 
á secretaria a remessa da terceira via de um dos exemplares da ficha dactyloscopica, se for caso, 
á secretaria do Tribunal Superior, archivando-se o processo. 

§ 5« O eleitor, que houver perdido seu titulo, poderá requerer outra via ao juiz de seu do
micilio eleitoral, devendo apresentar, com o requerimento, novas photographias e as formulas 
de inscripção, devidamente preenchidas, reproduzindo-se os modelos dos titulos eleitoraes, ob-
servando-se ainda o disposto no art. 62. 

§ 6 ' Concedida a outra via, as demais formulas serão enviadas ao Tribunal Regional para 
os effeitos dos §§ 3- e 4̂  acima. 

§ 7= O juiz fará publicar edital com o aviso da expedição da nova via. 
Art. 67. Na expedição de titulos, será obedecida rigorosamente a ordem da conclusão dos 

autos. 

CAPITULO m 
Do Domicilio Eleitoral 

Art. 68. Domicilio eleitoral é o logar onde o cidadão se inscreve como eleitor, e deve 
coincidir com o domicilio civil. 

Paragrapho único. Se tiver mais de um domicilio civil (Código Civil, art. 32), escolherá 
um delles para domicilio eleitoral. 

ArL 69. Em caso de mudança de domicilio civil para a mesma região eleitoral, requererá o 
eleitor sua transferencia ao juiz do novo domicilio. 

§ 12 O requerimento será acompanhado do titulo do eleitor, e declaração do novo domici
lio, abonada por duas testemunhas, na forma do art. 59, n- 4. 

§ 2 ^ 0 escrivão autuará o requerimento e annunciará em edital, subindo os autos conclu
sos ao juiz, após o decurso do prazo de cinco dias, com ou sem impugnação. 

§ 3 2 A impugnação processar-se-á nos termos do artigo 81. 
§ 42 Deferido o pedido de transferencia, o juiz ordenará a restituição do titulo ao eleitor, 

com as necessárias annotações, e remetterá o processado ao Tribunal Regional. 
§ 5* Se no novo domicilio houver gabinete official de identificação, o requerimento de 

transferencia será instruído com a identificação do requerente, nos termos do paragrapho único 
do art 62. 

Art 70. Se a mudança de domicilio fôr para outra região eleitoral, deverá processar-se 
nova inscripção, a cujos autos se juntará o titulo anterior. 

Art. 71. Quando o eleitor, que pedir transferencia, não possuir o titulo, instruirá o requeri
mento com certidão da inscripção. Nesse caso, deferido o pedido, preencherá as formalidades 
legaes para a obtenção de novo titulo. 

Art. 72. A secretaria do Tribunal Regional do novo domicilio registrará a mudança, com-
municando-a, para os devidos effeitos, á secretaria do Tribunal Superior. 
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Art. 73. Não é permittida mudança de domicilio senão um anno, pelo menos, depois de 
inscripto o eleitor, ou de annotada a mudança anterior. 

§ 1« O eleitor, que transferir seu domicilio eleitoral, não poderá votar antes de decorridos 
tresmezes. 

§ 2* Os funccionarios públicos, civis ou militares, quando removidos, poderão requerer 
transferencia de domicilio sem as restricções estabelecidas neste artigo. 

Art. 74. O eleitor que, por justo motivo, não puder estar em seu domicilio no dia da elei
ção federal ou estadual, pedirá ao juiz eleitoral resalva que o habilite a votar em outra secção. 

§ 1 = 0 juiz que conceder a resalva communicará o facto ao Tribunal Regional, mencio
nando o nome do eleitor, numero de inscripção, logar onde devia e onde vae votar. 

§ 2* A resalva só é valida para a eleição a que se referir, podendo ser pedida e transmitti-
da por telegramma com firma reconhecida. 

§ 3 ** O voto será recebido com as mesmas cautelas adoptadas para os votos impugnados 
por duvida quanto á identidade do eleitor, remettendo-se a resalva ao Tribunal apurador, junta
mente com os papeis da eleição. 

TITULO m 
Do cancellamento e da exdusão 

Art. 75. Cancellar-se-á a inscripção cuja illegalidade ou caducidade fôr verificada. 

CAPITULO I 
Das Causas do Cancelamento 

Art. 76. São causas de cancellamento: 
1) qualquer infracção do art. 59 deste Código; 
2) suspensão ou perda dos direitos políticos, nos tennos dos artigos 110 e 111 da Consti

tuição Federal; 
3) pluralidade de inscripção; , 
4) fallecimento. 

CAPITULOn 
Da Exclusão e seu Processo ' 

Art. 77. A exclusão dos inscriptos é promovida ex officio, ou a requerimento de qualquer 
eleitor, ou delegado de partido. 

Paragrapho único. Durante o processo, e emquanto a exclusão não fôr decretada, pôde o 
eleitor votar. 

Art 78. Qualquer eleitor ou delegado de partido pôde assumir a defesa do eleitor cuja ex
clusão estiver sendo promovida. 

Art. 79. Dá-se exclusão ex officio, sempre que ao conhecimento do Tribunal chegue algu
ma das causas de cancellamento. 

Paragrapho único. É prova bastante da falsidade ou pluralidade de inscripção a certidão, 
expedida pela secretaria do Tribunal Superior, de haver, no archivo eleitoral, fichas dactylosco-
picas da mesma pessoa, inscripta sob nomes diversos, ou em differentes logares, sendo admitti-
dos, entretanto, outros meios de prova. 

V Art. 80. Apurado o facto determinante da exclusão, enviar-se-ão ao juiz eleitoral os docu
mentos comprobatórios, observando-se, no que fôr applicavel, o processo estabelecido no artigo 
seguinte. 
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Art. 81. Na exclusão requerida, tomará o juiz eleitoral estas providencias: 
1) mandará autuar e registrar a petição; 
2) publicará edital, com prazo de dez dias, para sciencia do interessado, que poderá con

testar dentro de cinco dias; '., • ; 
3) concederá dilação probatória de cinco a dez dias, se requerida; 
4) remetterá, a seguir, o processo devidamente informado ao Tribunal, que resolverá den

tro de dez dias. T ' 
§ 1 * Se, declarada a exclusão, nenhum recurso fôr interposto, o presidente do Tribunal 

Regional communical-o-á ao Tribunal Superior, para o cancellamento no seu archivo. ' : 
§ 2< Havendo recurso, o Tribunal Regional fará subir os autos ao Tribunal Superior, que 

resolverá no prazo máximo de quinze dias. 
§ 3* Confirmada a decisão recorrida, o Tribunal Superior ordenará á secretaria õ cancella

mento da inscripção. . 1 . 
§ 4* Cessando a causa que haja motivado a exclusão de qualquer inscripto, será este read-

mittido a inscrever-se, mediante requerimento dirigido ao juiz de seu domicilio, e na conformi
dade do processo de inscripção. 

PARTE QUARTA 
Das deições 

TITULO I 
Do systema eleitoral 

ArL 82. Obedecerão as eleições para a Camará dos Deputados, Assembléas Estaduaes e 
Camarás Municipaes ao systema de representação proporcional, e voto secreto, absolutamente 
indevassavel. 

CAPITULO I 
Do Voto Secreto 

ArL 83. Resguardam o sigillo do voto, quando a votação não seja em machina, as seguin
tes providencias: 

1) uso de sobrecartas officiaes, uniformes, opacas, numeradas pelo presidente das mesas 
receptoras, de um a nove, successivamente, á medida que forem entregues aos eleitores; 

2) isolamento do eleitor em gabinete indevassavel, para o só effeito de introduzir a cédula 
de sua escolha na sobrecarta, e, em seguida, fechal-a; 

3) verificação da indentidade da sobrecarta, á vista do numero e rubrica; 
4) emprego de uma sufficientemente ampla, para que se não accumulem as sobrecartas na 

ordem em que forem introduzidas. - r 
Paragrapho único. Quando a votação se fizer em machina, o seu usO será regulado pelo 

Tribunal Superior. 

' ' CAPITULOn 
Do Registro Dos Candidatos 

Art. 84. Somente poderão concorrer ás eleições candidatos registrados por partidos ou ãl-
lianças de partidos ou mediante requerimento de eleitores: cincoenta, nas eleições municipaes , e 
duzentos nas estaduaes ou federaes. 

§ 1 a A cada assignatura deve ser apposto o numero do titulo do eleitor. " 
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§ 2^ Nenhum eleitor, sob a pena do artigo 183, n" 3, pôde assignar mais de um requeri
mento. ' 

Art. 85. Far-se-á o registro dos candidatos: 
a) nas eleições federaes ou estaduaes, no Tribunal Regional, até quinze dias antes delias; 
b) nas eleições municipaes no juizo eleitoral da respectiva zona, até cinco dias antes del

ias. 
§ 1« O registro poderá ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento 

authentico, inclusive telegramma expedido por quem responda pela direcção partidária, e com a 
assignatura reconhecida por tabellião. 

§ 2<! Toda lista de candidatos será encimada por legenda. 
§ 3» Do deferimento do registro nas eleições municipaes dará o juiz eleitoral immediata 

communicação ao presidente do Tribunal Regional. 
ArL 86. Poderá qualquer candidato, até dez dias antes do pleito, nas eleições federaes e es

taduaes, e até, três nas municipaes, requerer, em petição com firma reconhecida, o cancellamen-
to do seu nome no registro. 

§ 1« Desse facto, o presidente do Tribunal, ou o juiz eleitoral, a que couber conhecer da 
petição, dará sciencia immediata ao partido, ou alliança de partidos, ou grupo de eleitores, que 
tenha feito a inscripção, ficando salvo ao partido, ou alliança de partidos, dentro de quarenta e 
oito horas de recebida a communicação, substituir por outro o nome cancellado. 

§ 2" Considerar-se-á não escripto na cédula o nome do candidato que haja pedido cancel-
lamento de sua inscripção. 

Art. 87. Não será permittido a candidato figurar em mais de uma legenda, senão quando 
assim fôr requerido por dois ou mais partidos em petição, conjuncta. 

Art. 88 Considerar-se-á avulso o candidato registrado uninominalmente, a requerimento 
de eleitores, nos termos do art. 84 e sem legenda. 

CAPITULO m 
Da Representação Profiorcional 

ArL 89. Far-se-á a votação em uma cédula só, coiijendo apenas um nome, ou legenda e 
qualquer dos nomes da Usta registrada sob a mesma. 

Art. 90. Estarão eleitos em primeiro turno: 
a) os candidatos que tiverem obtido o quociente eleitoral (art 91); 
b) os candidatos da mesma legenda mais votados nominalmente, quantos indicar o quo

ciente partidário (art 92). 
Art 91. Determina-se-á o quociente eleitoral, dividindo-se o numero de votos validos apu

rados pelo de logares a preencher na circumscripção eleitoral, desprezada a fracção se igual ou 
inferior a meio, e equivalente a um, se superior. 

Paragrapho único. Contar-se-ão como validos os votos em branco. 
Art 92. Determina-se-á o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o nu

mero de votos validos emittidos em cédulas sob a mesma lagenda, desprezada a fracção. 
Art. 93. Para se apurar o quociente eleitoral do candidato (art 90, a), ou a ordem de vota

ção nominal (artigo 90, b), não se sommarão votos de cédulas avulsas com os de cédulas sob le
genda, nem os destas com os de cédulas sob legenda diversa, mesmo no caso do art 87. 

§ 1* O candidato, contemplado em differentes quocientes partidários, considerar-se-á 
eleito sob a legenda em que obtiver maior votação. 
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§ 2= Considerar-se-á eleito, fora do partido que o registrou, o candidato que tiver alcança
do, em votação avulsa, o quociente eleitoral. 

Art. 94. Estarão eleitos em segundo turno, até serem preenchidos os logares que não o fo
ram em primeiro, os candidatos mais votados e ainda não eleitos, de partidos que houverem al
cançado o quociente eleitoral, observadas estas regras: 

a) dividir-se-á o numero de votos emittidos sob a legenda de cada partido pelo numero de 
logares por elle já obtidos mais um, cabendo o logar a preencher ao partido que alcançar maior 
média; 

b) repetir-se-á essa op^ação até o preenchimento de todos os logares; 
c) para se apurar qual o candidato mais votado do partido a que coube o logar, sommar-se-

ão os votos de cédulas avulsas com os de cédulas sob legenda, e os destas com os de cédulas sob 
legenda diversa. 

ArL 95. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, em se
gundo turno, todos os candidatos mais votados na eleição, até serem preenchidos os logares. 

ArL 96. Estarão eleitos supplentes de representação partidária: 
a) os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos effectivos, nas listas do partido; 
b) na falta delles, os candidatos constantes da respectiva Usta, na ordem decrescente da 

idade. 
Art. 97. Será nulla a cédula que contiver mais de um nome, legenda não registrada, ou le

genda e nome extranho á lista respectiva. 
Art. 98. A cédula que contiver apenas legenda registrada será computada para a determi

nação dos quocientes eleitoral e partidário. 
Art. 99. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. 

TITULO n 
Da Elegibilidade 

Art. 100. Só pôde ser eleito Presidente da Republica, ou Senador, o brasileiro nato, alista
do eleitor, maior de trinta e cinco annos. 

Art. 101. Só pode ser eleitos para a Camará dos Deputados os brasileiros natos, alistados 
eleitores, maiores de vinte e cinco annos. 

Art. 102. São inelegíveis em todo o território da União: 
a) o Presidente da Republica, os governadores dos Estados, os interventores federaes, o 

prefeito do Districto Federal, os governadores dos Territórios, e os Ministros de Estado, até um 
anno depois de cessadas definitivamente as respectivas funcções; 

b) os chefes de Ministério Publico, os membros do Poder Judiciário, os Ministros 
do Tribunal de Contas e os chefes e sub-chefes do Estado-Maior do Exercito e da Arma
da; 

c) os parentes até 3-̂  gráo, inclusive os affins, do Presidente da Republica, até um anno 
depois de haver este definitivamente deixado o cargo, salvo, para a Camará dos Deputados e o 
Senado Federal, se já tiverem exercido o mandato, anteriormente, ou forem eleitos simultanea
mente com o Presidente; 

d) os que não estiverem alistados eleitores. 
Art. 103. São inelegíveis nos Estados, no Districto Federal e nos Territórios: 
a) os secretários de Estado e os chefes de Policia até um anno após a cessação definitiva 

das respectivas funcções; 
b) os commandantes de forças do Exercito e da Armada ou das Palicias alli existentes; 
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c) os parentes até 3^ gráo, inclusive os affins, dos governadores e interventores dos Esta
dos, do prefeito do Districto Federal e dos governadores dos Territórios, até um anno após a ces
sação definitiva das respectivas funcções, salvo, quanto á Camará dos Deputados, ao Senado Fe
deral e ás Assembléas Legislativas, seja tiverem exercido o mandato, ou fôr a eleição simultâ
nea com a investidura das funcções do respectivo parente. 

Art. 104. São inelegíveis nos Municípios: 
a) os prefeitos; 
b) as autoridades policiaes; 
c) os funcciònarios do fisco; 
d) os parentes até 3-̂  gráo, inclusive os affins, dos prefeitos, até um anno após a cessação 

definitiva das funcções, destes salvo, relativamente ás Camarás Municipaes, ás Assembléas Le
gislativas e á Camará dos Deputados e ao Senado Federal, se já tiverem exercido o mandato an
teriormente, ou forem eleitos simultaneamente com o Prefeito. ,•, 

Art. 105. Além das inelegibilidades acima mencionadas, prevalecerão, por Estados e Mu
nicípios, as que forem estabelecidas nas constituições e leis estaduaes. 

TITULO m 
Dos Actos Preparatórios das Eleições 

Art. 106. Setenta dias antes de cada eleição, serão encerradas improrogavelniente, ás 
dezoito horas, as qualificações eleitoraes, podendo votar os inscriptos até sessenta dias antes 
delia. t . 

§ 1 ^ Os juizes eleitoraes communicaião ao Tribunal Regional, no dia seguinte ao do en
cerramento da inscripção, o numero de cidadãos inscriptos na zona. 

Alt 107. O Tribunal Regional, treze dias antes das eleições federaes e estaduaes, e bem 
assim os juizes três dias antes das municipaes, farão publicar, em jornal official onde houver, e, 
não o havendo, em cartório, os nomes dos candidatos registrados até a véspera, e a relação dos 
partidos registrados. 

§ 1 = Os nomes dos candidatos serão communicados por telegrama circular, ou, na falta de 
telegrapho, pelo meio mais rápido, aos presidentes e supplentes de mesas receptoras da respecti
va região eleitoral. 

§ 2 = 0 texto do telegrama será remettido á estação telegraphica, acompanhado de uma re
lação com os nomes e endereços dos destinatários. 

CAPITULOI 
Das Secções Eleitoraes - ' * 

Art. 108. Nos municípios em que não houver mais de trezentos eleitores, organizar-se-á 
uma única secção eleitoral. 

§ 1 "̂  Se o eleitorado do município exceder a trezentos eleitores, o juiz eleitoral distribuil-
o-á em secções, respeitado o disposto no art. 34, letra k, attendendo, sempre, aos meios de trans
porte e á residência dos eleitores. 

§ 2'' Da distribuição dos eleitores por secções, feita pelo juiz eleitoral, cabe recurso, inter
posto em quarenta e oito horas, por delegado de partido, para o Tribunal Regional. 

Art. 109. O eleitor cujo nome tenha sido omittido, ou figurar errado ou truncadamente na 
lista, pôde reclamar, verbalmente, por escripto, ou por telegrama, ao juiz, ao Tribunal Regional, 
ou, diretamente, ao Tribunal Superior. 

§ 1 = Tal reclamação pôde ser feita por delegado de partido. 
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§ 2* Verificada a procedência da reclamação, providenciará a autoridade competente para 
sanar a irregularidade. 

CAPITULO n 
Das Mesas Receptoras 

Art. 110. A cada secção eleitoral corresponderá uma mesa receptora de votos. 
Art. 111. Constituirão a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo suppllentes, 

nomeados pelo juiz eleitoral, trinta dias antes da eleição, e dois secretários nomeados pelo presi
dente da mesa. 

§ 1 = Não poderão ser nomeados presidentes e supplentes: 
a) os cidadãos que não forem eleitos na zona; 
b) os fíinccionarios que não possam ser demittidos sem justa causa ou motivo de interesse 

publico (Const. art. 169, paragrapho único); •. . . 
c) os que pertençam á magistratura eleitoral; 
d) os candidatos e seus parentes consanguíneos ou affins até o 2-̂  gráo civil, inclusive; 
e) os membros de directorias e partido politico. 
§ 2^ Serão de preferencia, nomeados os magistrados, membros do Ministério Publico, 

professores, diplomados em profissão liberal, serventuários de justiça e contribuintes de imposto 
directo. , 

§ 3 ^ 0 juiz eleitoral publicará, sem demora, as nomeações que houver feito, e convocará 
os nomeados para constituírem as mesas no dia e logares designados, ás sete horas da manhã. 

§ 4^ Os motivos justos, que tiverem para recusar a nomeação, só poderão ser allegados 
pelos nomeados até dez dias antes da eleição. 

§ 5 "̂  Os nomeados serão obrigados a declarar a existência de qualquer dos impedimentos 
acima enumerados, sob as penas do art. 183, n= 25. 

Art. 112. Os supplentes das mesas receptoras auxiliarão e substituirão o presidente, de 
modo que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo 
eleitoral, e assignarão as actas de abertura e encerramento da eleição. 

§ 1« Será annotada na acta a hora exacta em que se substituírem os presidentes das mesas. 
§ 2= O presidente deverá estar presente ao acto de abertura e de encerramento das eleiçõ

es, salvo força maior, communicando o impedimento ao dois supplentes, pelo menos 24 horas 
antes da aberturas dos trabalhos, se dér dentro desse prazo, ou curso da eleição. 

§ 3 ̂  Não comparecendo o presidente até sete horas e trinta minutos, assumirá a presidên
cia o primeiro supplente, e, na falta, ou impedimento, o segundo, bastando que compareça o pre
sidente ou dos supplentes para que se realize a eleição. 

§ 4= Não se reunindo a mesa, por qualquer motivo, assistirá aos eleitores a faculdade de 
votar em outra, sob a jurisdicção do mesmo juiz, tomando-se-lhes os votos com as cautelas do 
art. 132, § 2 ^ . 

Art. 113. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas eleitoraes 
de um município, o presidente do Tribunal Regional logo determinará dia para se realizar o 
mesmo, instaurando-se inquérito para apurar as causas da irregularidade e para punição dos res
ponsáveis. . . ,1 - .• j . j 

Art. 114. Compete ao presidente da mesa receptora e, em sua falta, aos supplentes: 
1) receber os suffragios dos eleitores; , . : 
2) decidir immediatamente todas as difficuldades, ou dúvidas que ocorrerem; 
3) manter a ordem, para o que disporá da força publica necessária; 
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4) communicar ao Tribunal Regional as occorrencias, cuja solução desde dependerem, e, 
aos casos de urgência, recorrer ao juiz eleitoral, que providenciara immediatamente; 

5) remetter á secretaria do Tribunal Regional todos os papeis que tiverem servido durante 
a recepção dos votos; 

6) authenticar, com sua assignatura, as sobrecartas officiaes e numeral-as, a tinta, de um a 
nove; 

7) assignar as fómulas de observações, dos fiscaes ou delegados de partidos. 
Art 115. Cada mesa receptora terá dois secretários, nomeados pelo presidente, setenta e 

duas horas, pelo menos, antes de começar a eleição. 
§ 1 * Deverão os secretários ser eleitores na zona e, de preferencia, serventuários de Justi

ça, não podendo ser candidatos ou parentes destes, consanguíneos ou affins até o 2'̂  gráo civil. 
§ 2= Sua nomeação será communicada, immediatamente, por telegramma ou carta, ao juiz 

eleitoral, e publicada pela imprensa, ou por edital affixado á frente do ediffício onde tiver de 
funccionar a mesa. 

§ 3 = Compete aos secretários: 
a) dar aos eleitores a senha de entrada, previamente rubricada ou carimbada; 
b) tomar, no caso de protesto, quanto á identidade do eleitor, sua assignatura e, havendo 

gabinete official de identificação, as impressões digitaes; 
c) lavrar as actas de abertura e encerramento da eleição; 
d) authenticar, juntamente com o presidente, as sobre-cartas officiaes; 
e) cumprir as demais obrigações que lhes forem attribuidas em regulamentos ou ins-

trucções. 
§ 4^ As Attribuições das letras ac b serão exercidas por um dos secretários e as letras 

c e d pelo outro, conforme designação do presidente, exercendo ambos conjuntamente as 
restantes. 

§ 5 = O cargo de secretario será de acceitação obrigatória, e não poderá ser renunciado. 
§ 6* No impedimento ou falta do secretário, funccionará o substituto que o presidente no

mear. 
ArL 116. Perante as mesas receptoras, cada partido poderá nomear um fiscal, assistindo 

igual direito aos cfjididatos. 
Art. 117. O presidente, supplentes, secretários, fiscaes ou delegados de partidos, assim 

como as autoridades, poderão votar perante as mesa em que estiverem servindo, ainda que elei
tores de outra secção, e desde que se trate de eleição em que seus votos possam ser validamente 
apurados, annotando-se o facto na respectiva acta. 

CAPITULO ni 
Do Material para Votação 

Art. 118. Aos juizes eleitoraes remetterá o tribunal Regional o material necessário á reali
zação das eleições, conforme o artigo seguinte. 

ArL 119. Os juizes eleitoraes enviarão ao presidente de cada uma das mesas receptoras, de 
modo que chegue pelo menos quarenta e oito horas antes da eleição, o seguinte material: 

1) lista dos eleitores da secção eleitoral; 
2) relação dos partidos e das legendas registrados, com os respectivos candidatos inscrip-

tos, bem como a dos candidatos avulsos registrados; 
3).duas folhas de votação dos eleitores da secção, e duas para eleitores de outras, devida

mente rubricadas pelo juiz; 
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4) uma urna vazia, fechada, lacrada ou sellada na fechadura da porta destinada á retirada 
das sobrecartas e da fenda de introducção das mesmas. A chave da primeira ficará sob a guarda 
do presidente do Tribunal Regional e a da fenda, se houver, será remettida ao presidente da 
mesa receptora. Em vez de sellos protectores dos fechos, poderão ser usadas tiras de papel ou 
panno fortes, rubricadas pelo presidente do Tribunal Regional ou por algum de seus membros, 
conforme as designações que aquelle fizer; 

5) sobrecartas de papel opaco para a coUocação das cédulas; 
6) sobrecartas maiores, para os votos impugnados ou duvidosos; 
7) sobrecartas espaciaes, para a remessa ao Tribunal dos documentos relativos á eleição; 
8) uma formula da acta da abertura e outra da de encerramento, assim como impressos 

para ser lavrada a acta de abertura; 
9) tinta, prancheta, rolo e folhas apropriadas para a tomada de impressões digitaes nos 

municípios onde houver gabinete official de identificação; 
10) senhas para serem distribuídas aos eleitores; 
11) tinta, caneta, lápis, papel, gomma arábica, lacre e borracha; 
12) folhas apropriadas para impugnação e folhas para observações de fiscaes e delegados 

de partidos; 
13) tiras de papel ou panno fortes; 
14) um exemplar das instrucções, que houverem sido expedidas pelo Tribunal; 
15) outros qualquer material que julgar necessário ao regular funccionamento da mesa. 
Art 120. Os Tribunaes Regionaes poderão adoptar outros typos de urnas, desde que fique 

assegurada a inviolabilidade do suffragio. 
Art. 121.0 material, de que trata o art. 119, deverá ser remettido por protocolo, ou pelo 

correio, acompanhando de uma relação, ao pé da qual o destinatário declarará o que receber, e 
como o recebeu, e porá sua assignatura 

Art. 122. O secretario do Tribunal Regional, em presença do presidente ou do juiz desig
nado, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estão completamente vazias. 

Paragrapho único. Fechadas e lacradas as umas, entregará as chaves ao presidente do Tri
bunal Regional, que as conservará sob sua guarda. 

Art. 123. Os presidentes das mesas receptoras farão collocar nos gabinetes indevassaveis 
as cédulas que lhes forem entregues por delegados de partidos, candidatos, fiscaes ou eleitores. 

Art. 124 Deverão as cédulas ser: 
1) de forma rectangular. 
2) de cor branca e de espessura commum e flexível; 
3) de dimensões taes que, dobradas ao meio, caibam nas sobrecargas officiaes; 
4) impressas ou dactylographadas, não devendo trazer signaes que possam denunciar a 

pessoa do votante, nem outros dizeres além de: a) designação da eleição: b) legenda; c) nome de 
um candidato. 

TITULO rv 
Da Votação 

CAPITULO I 
Dos Logares das Votações 

ArL 125. Funccionarão as mesas receptoras em logares designados pelos juizes eleitoraes, 
publicando-se a designação. 
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§ 1 '̂ . Dar-se-á prefrencia a edifícios públicos, recorrendo-se a edifícios particulares, quan
do não existirem aquelles em numero e condições requeridas, e não podendo ser utilizadas as 
propriedades ou a habitação de candidato. 

§ 2*. Dez dias, pelo menos, antes do fíxado para a eleição, deverão os juizes eleitoraes 
communicar aos chefes das repartições publicas e aos proprietários, arrendatários ou administra
dores das propriedades particulares, a resolução de serem utilizados os respectivos edifícios, ou 
parte delles, para o funccionamento das mesas receptoras. 

§ 3 ̂ . A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. 
' Art 126. No local da votação, será separado do publico o recinto da mesa e, ao lado desta, 

deverá achar-se um gabinete absolutamente indevassavel para ser collocada a machina de votar 
ou para que, dentro delle, possam os eleitores, á medida que comparecerem, collocar as cédulas 
nas sobre-cartas officiaes. 

Paragrapho único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam 
as necessárias adulações. 

CAPITULO n 
Da Policia dos Trabalhadores Eleitoraes 

Art. 127. Ao presidente da mesa receptora caberá a policia dos trabalhos eleitoraes. 
Art. 128. Só poderão permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candi

datos, físcaes, delegados de partido, e, durante o tempo necessário á votação o eleitor. 
§ 1 ^ 0 presidente da mesa que será a autoridade suprema durante os trabalhos eleitoraes, fará 

retirar-se do recinto ou edifício toda pessoa que não guarda a ordem e a compustura devidas. 
§ 2̂ * No recinto da eleição só serão admitidas impugnações, que refiram á indentidade dos 

eleitores, quando formulados pela mesa, pelos candidatos, fiscaes ou delegados de partidos. 
§ 3" Nenhuma autoridade extranha á mesa poderá intevir, sob pretexto algum em seu 

funccionamento. 
§ 4'= É vedado offerecer cédulas de suffragio no local onde funccionar a mesa e nas suas 

immediações, dentro de um raio de cem metros. 
§ 5 2 A igual distancia deve conservar-se toda força armada, a qual só poderá approximar-

se ou penetrar no logar da votação por ordem do presidente da mesa. 

CAPITULO m 
Do Inicio da Votação 

Art 129. No dia marcado para a eleição, ás sete horas da manhã, o presidente da mesa re
ceptora, os supplentes e os secretários verificarão no logar designado: 

1) se estão em ordem os p^eis e utensílios remettidos pelo juiz eleitoral; 
2) se a machina de votar, ou a uma destinada a recolher os suffragjos, tem as vedações intactas; 
3) se estão presentes físcaes e delegados de partido. 
§ 1 = Se as vedações da uma não estiverem intactas, o presidente, supplentes e secretários da 

mesa, com assistência dos delegados de partidos, candidatos e fiscaes presentes, procederão, por 
cima da primitiva, á nova vedação com tiras de papel ou panno fortes, datadas e assignadas pela pre
sidente e secretario e se o quizerem, também pelos demais, devendo a acta mencionar o incidente. 

§ 2= Se estiver sendo ultilizado machina, será substituída. 
Art 130. As oito horas da manhã, suppridas as deficiências, verificando o presidente que 

tudo se acha em ordem, declarará iniciados os trabalhos, inutilizará os sellos da fenda da uma, e 
mandará lavrar a acta de abertura da votação. 
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§ 12 A acta, que deverá ser assignada por todos os membros da mesa e pelos físcaes e de
legados que o quizerem, mencionará: 

a) os membros da mesa que compareceram; 
b) as substituições e as nomeações que se fizeram; 
c) o estado dos sellos da fenda da urna; 
d) os nomes dos fiscaes e delegados de partidos que compareceram até aquella hora; 
e) a causa, se houver, da demora do inicio da votação. 
§ 2* Dar-se-á inicio em seguida, á votação, comeando pelos membros da mesa candida

tos, fiscaes, que houverem assignado a acta de abertura, e autoridade que estiverem servindo pe
rante a mesa. 

Art. 131. O recebimento dos votos começará ás oito horas , durando, seguidamente, pelo 
menos, até ás dezesete horas e quarenta e cinco minutos. 

Paragrapho único. Em caso algum, interromper-se-á o acto eleitoral e, se isto acontecer, 
deverão constar da acta de encerramento o tempo e as causas da interrupção. 

CAPITULO rv 
Do Acto de Votar 

Art. 132. Observar-se-á na votação o seguinte: 
1) o eleitor receberá ao entrar na sala, onde ftinccionar a mesa receptora, uma senha nume

rada, que o secretario rubricará ou carimbará no momento; 
2) admittido a penetrar no recinto da mesa segundo a ordem numérica das senhas, dirá o 

seu nome, e apresentara ao presidente o seu titulo, o qual poderá ser examinado pelos candida
tos, fiscaes e delegados de partidos; 

3) achando-se em ordem o titulo, e não havendo duvida sobre a identidade do eleitor, o 
presidente da mesa convidal-o-á a lançar duas folhas de votação a assignatura usual, entregar-
Ihe-á uma sobrecarta official, aberta e vazia, numerada no acto e fal-o-á passar ao gabinete inde
vassavel, cuja porta, ou cortina, deverá cerrar-se em seguida; 

4) no gabinete indevassavel, o eleitor collocará a cédula de sua escolha, referente á eleição 
que se estiver processando, na única sobrecarta recebida do presidente da mesa, e, ainda no ga
binete, onde não poderá demorar-se mais de um minuto fechará a dita sobrecarta; 

5) ao sahir do gabinete, o eleitor depositará, na urna, a sobrecarta fechada; 
6) antes, porém, o presidente, os fiscaes, candidatos e delegados verificarão sem tocal-a, 

se a sobrecarta, que o eleitor vae depositar na uma, é a mesma que fora entregue; 
7) se não fôr a mesma, será o eleitor convidado a voltar ao gabinete indevassavel, e 

trazer seu voto na sobrecarta ao gabinete indevassavel, e trazer seu voto na sobrecarta que 
recebeu, deixando de ser admitido a votar se o não fizer, e mencionando-se, em acta, o inci
dente; 

8) introduzida a sobrecarta na uma, o presidente da mesa porá a rubrica nas duas folhas de 
votação, depois do nome do volante, lançado no titulo deste a data e rubrica. 

§ 12 Se houver duvida sobre a indentidade de qualquer eleitor, o presidente da mesa pode
rá interrogal-o sobre sua qualificação, segundo o dados constantes do titulo, mencionando, na 
columna de observações das folhas de votação, a duvida suscitada. 

§ 2= Se a indentidade do eleitor fôr contestada por qualquer candidato, fiscal ou delegado 
de partido, o presidente da mesa tomará as seguintes providencias: 

a) escreverá, em sobrecarta maior que a entregue ao eleitor, o seguinte: "impugnado por 
F..."; 
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b) fará tomar, a seguir, em folha apropriada, a assignatura do eleitor municípios onde hou
ver institutos de indentificação, as impressões digitaes, rubricando a dita folha juntamente com 
o impugnante, depois de consignar o numero e a série da inscripção do eleitor; 

c) ao voltar este do gabinete, com a cédula já encerrada na sobrecarta official, o presidente 
collocará esta, sem dobrar, na sobrecarta maior, juntamente com a folha mencionada na letra an
terior; 

d) entregará ao eleitor a sobrecarta para que a feche e introduza na uma; 
e) annotará por fim a impugnação, na columna de observações das folhas de votação. 
§ 3 " Proceder-se-á da mesma forma, se o nome do eleitor tiver sido omittido ou figurar 

erradamente na lista. 
ArL 133. Se o eleitor fôr cego, entregará a cédula, convenientimente dobrada, ao presiden

te da mesa receptora, para que este a coUoque na sobrecarta, que lançará na urna, salvo se o cego 
preferir fazer tudo isso por si mesmo e assignar as folhas de votação em letras communs ou de 
systema de Braille. 

CAPITULO V 
Do Encerramento das Votações 

ArL 134. Faltando quinze minutos para as dezoitos horas, o presidente fará entregar se
nhas a todos os eleitores que estiverem presentes e ainda não as tiverem recebido. Acto continuo 
declarará suspensa a entrega de senhas e convidará, em voz alta, os eleitores a entregar á mesa 
seus títulos, para que sejam admittidos a votar. A votação continuará na ordem numérica das se
nhas, sendo o titulo devolvido ao eleitor logo depois de voltar. 

ArL 135. Terminada a votação, o presidente a declarará encerrada e tomará as seguintes 
providencias: 

a) collará sobre a fenda de inb'oducção das sobrecartas, cobríndo-a inteiramente uma tira 
de papel ou panno fortes no sentido logitudinal, e outra transversalmente, ambas com as dimen
sões sufficientes para que pelo menos cinco centimetros de cada ponta sejam collados nas faces 
lateraes da uma, devendo essas tiras ser colladas em toda a sua superfície. Essas tiras serão ru
bricadas pelo presidente e facultativamente pelos candidatos, fiscaes e delegados presentes, os 
quaes poderão ainda nellas fíxar as impressões do pollegar da mão direita. O Tribunal Regional 
poderá prescrever outro modo de vedação da fenda; 

b) encerrará com sua assignatura as folhas de votação, as quaes ainda poderão ser assigna-
das pelos fiscaes, candidatos e delegados, e riscará os nomes dos eleitores que não tiverem com
parecido; 

c) mandará lavrar ao pé da ultima folha de votação dos eleitores da secção, nas 
duas vias, por um dos secretarios,a acta da eleição, a qual deverá conter: 1) o numero, 
por extenso, dos eleitores da secção, que compareceram e votaram, e o numero dos que 
deixaram de comparecer; 2) o numero, por extenso, dos eleitores de outras secções, que 
votaram; 3) o motivo de não haver votado algum dos eleitores que compareceram; 4) os 
nomes dos fiscaes ou delegados de partidos, que não constarem da acta de abertura, e os 
dos que se retiraram durante a votação, e a que horas o fizeram; 5) a hora em que se 
substituíram os membros da mesa; 6) os protestos e as impugnações apresentados pelos 
candidatos, fiscaes ou delegados de partidos; 7) a razão de interrupção da votação, se ti
ver havido, e o tempo dessa interrupção; 8) a resalva das rasuras, emendas e entrelinhas 
porventura existentes nas folhas de votação e nas actas de abertura e encerramento, ou a 
declaração de não existirem; 
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d) assignará a acta com os demais membros da mesa, candidatos, fiscaes ou delegados de 
partidos que o quizerem; 

e) entregará á secretaria do Tribunal, ou á agencia do correio mais próxima, ou em outra 
vizinha em que houver melhores condições de rapidez e segurança, pessoal e immediatamente, 
sob recibo em duplicata, com indicação da hora, a uma ou machina, e, dentro de sobrecarta, ru
bricada por elle e pelos candidatos, fiscaes e delegados de partidos que o quizerem, todos os do
cumentos do acto eleitoral; 

f) communicará, em officio ao juiz eleitoral da zona, a quem remetterá uma das vias da fo
lha de votação, a realização da eleição, numero de eleitores que votaram, discriminando os da 
secção e os de outra secção, e a remessa da uma ou machina e dos documentos ao Tribunal Re
gional; 

g) enviará, por fim, ao Tribunal Regional, em sobrecarta á parte, um dos recibos do cor
reio. 

Paragrapho único. Nas eleições municipaes, a entrega, a communicação e a remessa refe
ridas nas letras e,fe g, serão feitas ao juiz da sede do circulo eleitoral. 

Art. 136. O juiz eleitoral communicará, urgentemente, ao Tribunal Regional, quaes as sec
ções de sua zona em que houve eleição, qual o comparecimento de eleitores em cada mesa, com 
a discriminação referida na letra/do artigo anterior, e em que dia e hora cada secção remetteu a 
uma ou machina e os documentos da eleição. 

ArL 137. A secretaria dos tribunaes regionaes e as agencias do correio, no dia da eleição, 
deverão conservar-se abertas e com pessoal sufficiente a postos, para receber a uma ou machina 
e os documentos referidos, no art. 135. 

Art. 138. O presidente da mesa garantir4 com a força publica ás suas ordens, os agentes 
do correio, até que as umas, ou machinas, e os documentos por elles recebidos, estejam em lo-
gar seguro. 

Paragrapho único. Os candidatos fiscaes ou delegados de partidos têm direito de vigiar e 
acompanhar a uma ou machina, desde o momento da eleição, durante a permanência nas agen
cias e durante o percurso até que chegue ao Tribunal Regional, ou ao juizo da sede do circulo 
eleitoral. 

Art. 139. No Tribunal Regional, ou na sede do circulo eleitoral, ficarão as umas ou machi
nas á vista dos interessados de dia e de noite, guardadas por funccionarios do Tribunal, ou juizo 
eleitoral, designados por quem de direito, e que se revezarão por turmas. 

TITULO V 
Da Apuração 

Art. 140. Competem aos tribunaes regionaes e apuração dos suffragios nas eleições fede-
raes e estaduaes e a proclamação dos eleitos nas regiões eleitoraes respectivas. 

§ 1» Finda a apuração de cada dia, o presidente da turma apuradora proclamará o resulta
do e fará lavrar acta resumida, na qual constem as occorrencias verificadas, o numero de cédulas 
apuradas, discrinadamente, legenda por legenda, mandando transcrever, em livro ^ropriado, os 
resultados constantes das folhas de apuração. 

§ 2'' Taes resultados serão remettidos no mesmo dia, depois de affixados no edifício do 
Tribunal, ao presidente deste, que, dentro de vinte e quatro horas, fará publicar no orgao official 
o resultado total das secções apuradas na véspera, relatívamente a cada partido e a cada can
didato. 

Art. 141. Começará a apuração no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado 
perante o Tribunal Superior, deverá terminar dentro de trinta dias. 
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§ 1 '̂  Oito dias pelo menos antes da eleição, o presidente sorteará os juizes que deverão 
compor ou presidir as turmas apuradoras, devendo cada uma delias constituir-se de três mem
bros. 

§ 2- Nas regiões com mais de cem secções eleitoraes, o Tribunal poderá escolher cidadã
os de notória integridade moral, para, sob a presidência de membro do Tribunal, comporem as 
turmas apuradoras. 

§ 3 '̂  Se forem necessárias mais de dez turmas, serão as excedentes presididas pelos juizes 
eleitoraes da capital e das comarcas mais próximas. 

§ 4 * 0 presidente da turma apuradora distribuirá, entre os seus membros, o trabalho de 
apuração. 

§ 5 ^ 0 presidente do Tribunal Regional poderá, a pedido das turmas apuradoras, requisi
tar dos govemadoresídos Estados e Território do Acre, e do prefeito do Districto Federal, os 
funccionarios necessários ao serviço de apuração. 

§ 6= Servirão como secretario de cada turma, dentre os funccionarios da secretaria, ou 
dentre os requisitados aos governos locaes, os que o presidente do Tribunal designar. 

Art. 142. As turmas apuradoras funccionarão diariamente em locàes, horários e escalas 
determinados pelo Tribunal Regional, e que serão publicados para conhecimento dos interessa
dos. Não deverão ser interrompidos os trabalhos, salvo motivo de rigorosa necessidade, caso em 
que as células se as folhas de apuração serão recolhidas á uma e esta encerrada e lacrada com as 
formalidades legaes, o que constará da acta a que se refere o art. 140, § 1 =. 

Art. 143. O secretario do Tribunal Regional levantará o míçpa geral das secções eleito
raes da região, para que possa o presidente distribuir as umas ás turmas apuradoras. 

Art. 144. Funccionarão, junto ás cinco primeiras turmas apuradoras, os procuradores re-
gionaes e, junto a outros grupos de cinco turmas, membros do Ministério Publico federal e esta
dual e, bem assim, se necessário, cidadãos de notória idoneidade , bacharéis em direito, e no
meados pelo Presidente do Tribunal. 

Art. 145. A medida que forem sendo apurados os votos, poderão os candidatos, fiscaes e 
delegados de partidos adduzir Suas impugnações. 

Art 146. Junto a cada turma apuradora poderá ter cada partido ou candidato apenas um 
fiscal. 

CAPITULO I 
Dos Actos Preliminares 

Art. 147. Com respeito a cada sessão, que fôr apurar, deverá a turma apuradora verificar 
preliminarmente: 

1) se ha indícios de haverem sido violadas as umas ou machinas; 
2) se houve demora na entrega da uma ou machina e documentos relativos á eleição, ao 

Tribunal Regional ou á agencia do correio, nos termos do art. 135, letra e\ 

3) se a mesa receptora foi a mesma cuja nomeação foi communicada ao Tribunal e se 
constituiu legalmente; 

4) Se a eleição se realizou no dia, hora e logar designados; 
5) se são authenticas as folhas de votação; 
6) se nellas existe qualquer rasura, emenda ou entrelinha, não resalvada na acta de encer

ramento da votação. 
§ 1 ^ Se houver indicio de violação da uma ou machina, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) o presidente da turma apuradora, antes de apurar os suffragios, nomeará três peritos, 
sendo um desempatador, para examinal-a, com assistência do procurador regional; 

b) se o parecer dos peritos concluir pela existência de violação da urna ou machina, e este 
parecer fôr acceito pela turma, o presidente desta communicará a occorrencia ao Tribunal, para 
as providencias da lei; 

c) se o parecer dos peritos concluir pela inexistência de violação, e com este parecer con
cordar o procurador regional far-se-á a apuração; se, porém, o procurador discordar do parecer, 
decidirá a turma apuradora, podendo elle, se a decisão não fôr unanime, recorrer para o Tribunal 
Regional. 

§ 2= Se se verificar qualquer dos casos dos ns. 2, 3, 4, 5 e 6 deste artigo, a turma apurará 
os suffragios em separado, para a decisão ulterior definitiva do Tribunal Regional. 

§ 3" No caso de empate nas decisões das turmas, competirá ao Tribunal decidir afinal. 
§ 4 2 As impugnações dos interessados, com fundamento na violação da uma ou machina, 

só poderão ser apresentadas até a sua abertura. 
§ S** Se vier a urna ou machina desacompanhada dos documentos legaes (folhas de vota

ção authenticadas, actas de installação e encerramento devidamente assignadas), a turma apura
dora fará lavrar um termo, e deixará de apural-a. 

CAPITULO II 
Da Contagem dos Votos 

Art. 148. Aberta a uma, verificar-se-á se o numero de sobrecartas authenticadas corres
ponde ao de votantes. 

§ 1 = Se o numero de sobrecartas fôr inferior ao de votantes, far-se-á a apuração assigna-
lando-se a falta. 

§ 2= Se o numero de sobrecartas fôr superior ao de votantes, será nulla votação. 
§ 3 ̂  Se não houver excesso de sobrecartas, abrir-se-ão, em primeiro logar, as sobrecartas 

maiores; e, resolvidas como improcedentes as impugnações, misturar-se-ão com as demais as 
sobrecartas menores, encerradas nas maiores, para segurança do sigillo do voto. 

ArL 149. Sempre que houver impugnação fundada em contagem errónea de votos, vicios 
de sobrecartas ou de cédulas, deverão ser conservadas em envolucro lacrado que acompanhará a 
impugnação. 

Art. 150. Resolver-se-ão as impugnações, quanto á identidade do eleitor, confrontando-se 
as impressões digitaes ou assignatura do eleitor, tomadas ao votar, com as existentes na ficha 
dactyloscopica da segunda via do titulo, ou com a assignatura deste. 

Art. 151. Resolvidas as impugnações, ou adiadas para o final de apuração; passar-se-á 
á contagem dos suffragios, lavrando-se, em cada turma apuradora, acta dos trabalhos diá
rios. 

Art 152. Serão nullas as cédulas que não preencherem os requisitos do art. 124. 
§ 1 ^ Havendo, na mesma sobrecarta, mais de uma cédula, será apurada uma, se forem 

iguaes, e não valerá nenhuma se forem differentes; sendo, porém, do mesmo partido, será apura
da uma, como se contivesse apenas a respectiva legenda. 

§ 2= No caso de erro orthographico, differença leve de nomes ou prenomes, inversão ou 
suppressão de algum destes, contar-se-á o voto ao candidato, desde que não seja possivel confu
são com outro. 

§ 3 '̂  Serão nullos os votos dados a candidatos ou a legendas não registrados e a cidadãos 
inelegíveis. 
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Art. 153. Excluídas as cédulas que incidirem nas nullidades enumeradas no artigo ante
rior, serão as demais separadas, conforme a eleição a que se referirem e conforme se trate de cé
dulas com legenda registrada ou de cédulas avulsas. Contar-se-ão as cédulas obtidas pelos parti
dos ou legendas registrados, e passar-se-á a apurar a votação nominal nas cédulas de legenda, e, 
finalmente, a votação das cédulas avulsas. 

§ 1 = As cédulas serão apuradas uma a uma, e serão Udos em voz alta, por um dos mem
bros da turma, os nomes votados. 

§ 2= As questões relativas ás cédulas e á existência de rasuras, emendas e entrelinhas, nas 
folhas de votação e actas de abertura e encerramento da votação, só poderão ser suscitadas nessa 
opportunidade, e dentro do prazo de quarenta e oito horas. 

Art 154. As questões que se suscitarem no correr dos trabalhos serão resolvidas pelo pre
sidente da turma apuradora, com recurso dos interessados, interposto dentro de quarenta e oito 
horas, para o Tribunal Regional. Se, entretando, a turma estiver constituída pela forma prescrip-
ta no § 1 = do art. 141, essas questões serão por ella resolvidas. 

§ 1 = 0 recurso poderá ser interposto, verbalmente, logo após a decisão proferida, mas de
verá, dentro de quarenta e oito horas, ser fundamentado por meio de petição, que poderá ser 
acompanhada de documentos e deverá ser apresentada quando a turma estiver reunida. 

§ 2* Tanto o recurso verbal, como a apresentação das razões, constará da acta. 
§ 3= Quando a turma apuradora não estiver reunida para recepção das razões do recurso, 

ou quando a interposição fôr de decisão proferida na ultima reunião, será elle tomado por termo 
na secretaria do Tribunal Regional, dentro de vinte e quatro horas, indq)endentemente de despacho. 

§ 4* O Tribunal Regional julgará os recursos independentemente de resposta do juiz re
corrido, ou de parecer escripto do procurador regional. 

§ 5 = Os interessados poderão requerer a juntada, aos autos dos recursos, até a primeira 
reunião do Tribunal, de quaesquer documentos, inclusive justificações processadas perante os 
juizes eleitoraes com citação do procurador, de delegados de partidos interessados e de candida
tos avulsos. 

§ 6" Será permitido a qualquer candidato ou partido, dentro de quarenta e oito horas, res
ponder, perante o Tribunal Regional, ás razões do recorrente. 

§ 7= Das decisões assim proferidas pelos tribunaes regionaes não haverá recurso, salvo ao 
Tribunal Superior conhecer do assumpto e julgal-o por occasião do recurso interposto contra a 
expedição de diplomas. 

§ 8 = Os recursos dos candidatos, físcaes e delegados de partidos, interpostos das decisões 
das turmas apuradoras, serão julgados pelo Tribunal Regional, depois de terminados os traba
lhos de apuração, e antes de lavrada a acta geral. 

§ 9̂^ Os recursos parciaes, julgados pelo Tribunal Regional subirão ao Tribunal Superior 
quando forem remettidos os documentos da proclamação dos eleitos. 

CAPITULO ra 
Da Proclamação dos Eleitos 

para: 

ArL 155. Terminado o trabalho das turmas apuradoras, reunir-se-á o Tribunal Regional 

1) resolver as duvidas não decididas, e os recursos que lhe tenham sido interpostos; 
2) verificar o total dos votos validos apurados, entre os quaes se incluem os em branco; 
3) determinar os quocientes eleitoral e partidários; 
4) proclamar os eleitos. 
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§ 1 = Verificando que os votos das secções annulladas e daquellas cujos eleitores foram 
impedidos de votar poderão alterar qualquer quociente partidário, ou decidir da eleição de can
didato avulso, ordenará o Tribunal a realização de novas eleições. 

§ 2* Estas eleições obedecerão ás seguintes prescrições: 
a) serão marcadas, desde logo, pelo presidente do Tribunal, para dentro do prazo de quin

ze dias, que poderá ser augmentado para trinta, onde houver deficiência de meios de communi-
cação; 

b) só serão admittidos a votar os eleitores da secção que tenham comparecido á eleição 
annullada, bem como os eleitores de outras secções que alli houverem votado. Entretanto, nos 
casos de coacção que, reconhecida pelo Tribunal Superior em gráo de recurso, haja impedido o 
comparecimento ás urnas, e nos casos de encerramento da votação antes da hora legal, poderão 
votar todos os eleitores de secção; 

c) mediante ressalva expedida pelo juiz eleitoral com jurisdicção sobre a secção, onde o 
eleitor votou, e que foi annullada, poderá o mesmo votar em outra das secções onde a eleição 
vae renovar-se; 

d) nas zonas, onde fôr uma só a secção annullada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a 
mesa receptora; se mais de uma, designará o presidente do Tribunal Regional, os juizes a quem 
incumbirá presidil-as; 

e) as eleições realizar-se-ão nos mesmos locaes que haviam sido designados, servindo os 
supplentes e secretários que pelo juiz forem nomeados, com antecedência de, pelo menos, cinco 
dias. 

§ 3 " Poderão tomar parte na reunião do Tribunal, para a proclamação dos eleitos, os jui
zes substitutos do mesmo que tiverem participado de turmas apuradoras. 

§ 4" Desta reunião será lavrada acta geral, assignada pelo presidente, membros e secreta
rio do Tribunal, e na qual constem: 

a) as secções apuradas e o numero de votos apurados em cada uma; 
b) as secções annulladas, as razões por que o foram, e o numero de votos não apurados; 
c) as secções onde não tenha havido eleição, e o respectivo motivo; 
d) as impugnações apresentadas ás turmas apuradoras, e como foram resolvidas; 
e) as secções em que se vae proceder, ou renovar, a eleição; 
f) os quocientes eleitoral e partidários; 
g) os nomes dos votantes, na ordem decrescente dos votos por elles recebidos; 
h) os nomes dos eleitos em primeiro turno; 
i) os nomes dos eleitos em segundo turno; 
j) os nomes dos supplentes, na ordem em que devem substituir, ou succeder. 
§ 5 " Um traslado desta acta, authenticado com a assignatura de todos os membros do Tri

bunal que assignarem a acta original, e acompanhado de todos os documentos enviados pelas 
mesas receptoras, será remettido, em pacote lacrado, ao presidente do Tribunal Superior. 

§ 6 * 0 presidente do Tribunal Regional concederá, a requerimento de interessado, certi
dão da acta geral, sellada com cincoenta mil réis. 

CAPITULO IV 
Dos Diplomas 

ArL 156. Os candidatos eleitos e os supplentes receberão, como diploma, um extracto da 
acta geral assignada pelo presidente do Tribunal, nas eleições federaes e estaduaes, e pelo presi
dente da Junta Especial, nas eleições municipaes. 
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§ 1 = Do extracto constarão: 
a) o total dos votos apurados; 
b) as secções eleitoraes apuradas e as annuUadas; 
c) a votação obtida pelo diplomado. 
Art. 157. Constentando o diploma, e enquanto, para as eleições federaes ou estaduaes, o 

Tribunal Superior, ou, para as municipaes, o Tribunal Regional, não decidir o recurso, poderá o 
diplomado exercer o mandado em toda a sua plenitude. 

Art. 158. As vagas que se derem na representação de cada partido, seja por impedimento 
resultante da acceitação, pelo Deputado, do cargo de ministro de Estado, seja por qualquer outro 
motivo, inclusive os previstos, para as representações estaduaes, nas Constituintes dos Estados, 
serão preenchidas pelos supplentes do mesmo partido. 

Paragr^ho único. Se não houver supplentes, proceder-se-á dentro de noventa dias, á elei
ção para prover a vaga, salvo se faltarem menos de três mezes para encerrar-se a ultima sessão 
da legislatura. 

Art. 159. Apuradas as eleições a que se refere o artigo 155, § 12, reverá o Tribunal Regio
nal a apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que tiver expedido. 

^ CAPITULO V 
Das NuUidades da Votação 

Art. 160. Será nuUa a votação: 

1) feita perante mesa receptora constituída por modo differente do prescripto neste Códi
go; 

2) realizada em dia, hora ou logar differentes dos designados, ou quando encerrada antes 
das dezessete horas e quarenta e cinco minutos; 

3) feita em folhas de votação falsas ou fraudulentas, ou não estando devidamente assigna-
da a acta de encerramento; 

4) quando faltar a uma, ou não tiver sido esta remettida em tempo, salvo força maior, 
ao Tribunal Regional, ou não tiver sido acompanhada dos documentos do acto eleitoral, ou 
quando o numero de sobrecartas authenticadas nella existentes fôr superior ao numero real 
dos votantes; 

5) quando provar que foi recusada, sem fundamento legal, aos candidatos, fiscaes ou dele
gados de partidos, assistência aos actos elitoraes e sua fiscalização; 

6) quando occorrer violação do sigillo absoluto do voto, a qual se considerará provada 
com a verificação de não haverem sido integralmente satisfeitas as exigências do art. 83; 

7) quando se provar coacção ou fraude; 
§ 1 *. Se a nuUidade attingir a mais de metade dos votos de uma região eleitoral, nas elei

ções federaes e estaduaes, ou de um município, nas eleições municipaes, julgar-se-ão prejudi-
cadsas demais votações, e marcará o Tribunal Regional dia para reaUzar-se nova eleição, dentro 
do prazo máximo de quarenta dias. 

§ 2*. Se a nuUlidade da votação, que importar renovação do pleito, tiver sido decretada 
pelo Tribunal Superior em gráo de recurso, o Presidente desse Tribunal communicará o julgado 
ao Tribunal Regional, para o effeito do paragrapho anterior. 

§ 3 *. Se o Tribunal Regional deixar de cumprir o disposto no § 1 =, o procurador regional 
levará o facto ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Supe
rior, para que seja marcada immediatamente nova eleição. 
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§ 4^. Ocorrendo qualquer dos casos de nuUidade constantes deste artigo, o procurador re
gional promoverá, immediatamente, a punição dos culpados. 

Art. 161. Sempre que fôr anullada secção eleitoral, renovar-se-á a votação, respeitando o 
disposto no § 1 s do art. 155. 

Art. 162. Não se renovará sinão uma vez a eleição de secção annullada. 
Art. 163. A nullidade de pleno direito, ainda que não arguida pelas partes, poderá ser de

cretada pelo Tribunal Superior. 
Art. 164. O Tribunal Superior conhecerá de todos as decisões dos tribunaes regionaes, 

quando tiver de decidir os recursos sobre proclamação dos eleitos. 

PARTE QUINTA 
Disposições Conununs 

TITULO I 
Das Garantias Eleitoraes 

ArL 165. Serão assegurados aos eleitores os direitos e garantias ao exercicio do voto, nos 
termos seguintes: 

1) ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercicio do suffragio; 
2) nunhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até vinte e quatro horas depois do 

encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delicto ou em vir
tude de sentença criminal condemnatoria por crime inafiançavel; 

3) desde quarenta e oito horas antes, até vinte e quatro horas depois da eleição, não se per
mitirá propaganda politica, mediante radio-diffusão, ou em comidos, ou reuniões publicas; 

4) nenhuma autoridade estranha á mesa receptora poderá intervir, sob pretexto algum, seu 
funccionamento; 

5) os membros das mesas receptoras, os candidatos, os fiscaes de candidatos e os delega
dos de partidos serão invioláveis durante o exercicio de suas funcções, não podendo ser presos, 
ou detidos, salvo flagrante delicto; 

6) é prohibida, durante o acto eleitoral, a presença de força publica no edifício em que 
funccionar a mesa receptora, ou nas suas immediações, observando o disposto no art. 128. § 5 '̂ ; 

7) será feriado nacional, estadual ou municipal o dia de eleição; 
8) o Tribunal Superior e os tribunaes regionaes darão habeas-corpus e mandado de segu

rança para fazer cessar qualquer coacção ou violência, actual ou imminente, ao exercicio do di
reito de voto de propaganda politica; 

9) em casos urgentes o habeas-corpus e o mandado de segurança poderão ser requeridos 
ao juiz eleitoral, que o decidirá sem demora, com recurso necessário para o Tribunal Regional; 

10) é vedade, aos jomaes officiaes da União, Estados, Districto Federal, Território e Mu
nicípios, a propaganda politica em favor de candidato ou partido contra outros. 

TITULO n 
Dos partidos poiiticos 

CAPITULO I 
Do Registro de Partidos 

Art. 166. Considerar-se-ão partidos políticos os que tiverem adquirido personalidade juri-
dica nos termos da lei. 
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Paragr^ho único. Grupos mínimos de duzentos eleitores, que, em cada eleição, registra
rem candidatos, serão considerados partidos provisórios, para a phase da eleição respectiva. 

Art. 167. Poderão os partidos políticos registrar-se nos tribunaes regionaes, ou no Tribu
nal Superior. 

§ 1 .̂ No requerimento de registro, o partido declarará o âmbito de sua secção partidária, 
sua constituição, denominação, orientação politica, seus órgãos representativos, o endereço da 
sua sede principal, e os seus representantes perante o Tribunal Eleitoral. 

§ 2*. O registro será no Tribunal Regional, se o âmbito de acção se limitar á região res
pectiva, ou no Tribunal Superior, se o partido exercer acção politica por mais de uma região. 

§ 3 ". A communicação será acompanhada: 
a) de cópia dos estatutos e de certidão do registro a que se refere o art. 18 do Código Ci

vil, quando se tratar de partido já com personalidade juridica; 
b) de, declaração escripta de adhesão, assignada, no minimo, por duzentos eleitores, quan

do se tratar de partido com caracter provisório. 
§ 4*. Para as allianças de partidos já registrados, será bastante indicar onde foi feito o re

gistro de cada um dos alliados, sendo a communicação assignada pelos seus órgãos repre
sentativos. 

Art. 168. Logo que receber a communicação com os requisitos exigidos no artigo antece
dente, o Tribunal mandará effectuar o registro e publical-o. 

§ 1 *. Se faltar qualquer dos requisitos legaes, mandará que seja preenchido, ou negará afi
nal o registro, do que se dará também logo publicidade. 

§2 ' ' . Quando o registro fôr feito em tribunal regional, este communical-o-á immedi-
atamente ao Tribunal Superior, e vice-versa. 

§ 3". Em qualquer caso será feita a communicação, pelo telegrapho, onde houver, ou pelo 
correio, dentro de quarenta e oito horas, aos juizes eleitoraes, por intermédio da secretaria do tri
bunal regional. 

CAPITULO n 
Da Fiscalização 

ArL 169. Para todos os actos eleitoraes, será facultado aos partidos, por seus repre
sentantes legaes, ou delegados: 

1) examinar, nos archivos eleitoraes dos juizos ou dos tribunaes, em companhia de flincciona-
rios designados por quem de direito, e em hora não perturbe a normalidade do serviço, quaesquCT au
tos e documentos, com a faculdade de photographar as peças que entenderem necessárias; 

2) fazer allegações e protestos, recorrer, produzir provas, e apresentar denuncia contra in
fractores da lei eleitoral; 

3) aconnpanhar os processos de qualificação e inscripção de eleitores; 
4) requerer que, mesmo depois de expedido titulo, se interrogue, em sua presença, em for

ma succinta, o alistando quanto á sua identidade, assim como que se verifique se, de facto, o 
eleitor sabe ler e escrever; 

5) fiscalizar a votação junto ás umas receptoras e a apuração dos suffragios perante as tur
mas, não podendo, porém, funccionar simultaneamente dois ou mais fiscaes do mesmo partido 
ou candidato. 

Paragrapho único. Considerar-se-ão delegados de partido os que tiverem autorização para 
represental-o, permanentemente, e fiscaes os seus procuradores para eleições ou actos determi
nados. 
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Art. 170. As observações dos fiscaes ou delegados Sobre as votações serão registradas em 
formulas especiaes, assignadas pelo observante, pelo presidente da mesa, e seus secretários. 

CAPITULO ni 
Dos Recursos 

Art. 171. Dos actos, resoluções ou despachos dos juizes singulares caberá recurso, dentro 
de cinco dias, para o Tribunal Regional. 

§ 1 =. A petição do recurso deverá ser fundamentada e conter a indicação das provas em 
que se basear o recorrente, que promoverá a citação do recorrido por edital na imprensa, ou affi-
xação em cartório onde aquella não existir. 

§2^ .0 juiz recorriflo fará, dentro de quarenta e oito horas, subir os autos ao Tribunal Re
gional com sua resposta e os documentos em que se fundar, se entender que não é caso de re
considerar a decisão, podendo os interessados, dentro de igual prazo, juntar documentos, e bem 
assim contrariar os fundamentos do recurso. 

§ 3 ̂ . Ao tomar conhecimento do processo, poderá o Tribunal Regional, sempre que o en
tender conveniente, attribuir effeito suspensivo ao recurso, dando sciencia ao juiz recorrido. 

§ 4=. Se as partes houverem protestado por provas, ser-lhe-á concedido, para isso, o prazo 
improrogavel de quinze dias. 

§ 5 =. Processar-se-á a prova perante membro do Tribunal ou juiz, designado pelo presidente. 
§ 6^. As partes poderão examinar na secretaria ou autos e, terminada a prova, apresentar, 

dentro de'quarenta e oito horas, allegações e documentos, os quaes serão juntos aos autos, me
diante despacho do relator. 

§ 7*. Os autos irão em seguida ao procurador regional pelo prazo de cinco dias. 
Art. 172. O recurso de exclusão de eleitor deverá ser decidido no prazo máximo de dez dias. 
Paragrapho único. Confirmada a exclusão, ordenará o Tribunal á secretaria que proce

da ao cancellamento da inscripção e communique o facto ao juizo eleitoral do domicilio do 
recorrente. 

Art. 173. O recurso contra expedição de diplomas ou reconhecimento de candidatos, nas 
eleições federaes e estaduaes, será interposto para o Tribunal Superior, dentro de dois dias con
tados da sessão em que o presidente do Tribunal Regional proclamar os eleitos, e terá forma e 
processo estabelecidos por aquelle Tribunal. 

Paragrapho único. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas elei
ções, o prazo para a interposição do recurso contra a expedição de diplomas contar-se-á da ses
são em que, feita a apuração das secções renovadas, fôr proclamado o resultado das eleições 
supplementares. 

Art. 174. O recurso contra a expedição de diplomas ou reconhecimento de candidatos, nas 
eleições municipaes, será interposto para o Trinbunal Regional, dentro de dois dias contados do 
em que ajunta proclamar os eleitos, 

§ 1". O recurso será interposto por petição ao juiz presidente ou por termo perante o se
cretario da junta; e, havendo recusa de despacho da petição ou de tomada do termo, será o recur
so interposto perante qualquer escrivão do município sede da junta, em presença de duas teste
munhas, e feita, immediatamente, por esse serventuário, communicação, sob registro postal, á 
junta apuradora, enviando-se certidão do termo para effeito do estabelecimento no § 2^ deste ar
tigo. Interposto, assim, o recurso, apresentará o recorrente dentro de dois dias, em um dos dois 
primeiros casos, e de três dias no ultimo, as suas allegações e documentos, mencionando expres
samente as provas em que se fundar. 
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§ 2=. A parte contraria será intimada por edital publicado na imprensa, ou affixado em 
cartório onde aquella não existir, e poderá, dentro de quarenta e oito horas dessa intimação, of-
ferecer allegações e documentos, indicando sempre as provas em que se fundar. 

§ 3-. Processar-se-á a prova perante o presidente da Junta Especial ou perante o relator do 
Tribunal, a requerimento do interessado. 

§ 4=. Recebido o processo pelo Tribunal, acompanhado da acta geral da apuração e de to
dos os documentos relativos á eleição, será immediatamente distribuído, apresentando o relator 
designado, dentro de cinco dias do recebimento delles, relatório e parecer com conclusões precisas. 

§ 5 = . Do relatório terão vista, na secretaria, por quarenta e oito horas, os interessados, 
conjunctamente. Findo esse prazo, serão produzidas perante o relator, e no prazo improrogavel 
de cinco dias, as provas pelas quaes se houver protestado na petição ou allegações do recurso. 

§ 6^. Decidido o recurso expedirá o Tribunal os diplomas. 
§ 7 "̂ . Os partidos poderão, por delegado ou procurador, e durante quinze minutos, defen

der oralmente o recurso, igual direito assistindo ao candidato avulso. 
Art. 175. A decisão do Tribunal Regional versará apenas sobre o objecto do recurso. 
Art. 176. Sempre que ajunta annullar secção, deverá, depois de apurar separadamente os 

suffragios, recorrer ex-ojficio para o Tribunal Regional, ao qual competirá determinar nova elei
ção, fazendo subir os autos dentro do prazo de quarenta e oito horas. 

Paragrapho único. Os recursos ex-officio terão no Tribunal o processo do habeas-corpus. 
Art 177. O recurso de habeas-corpus, a appellação e os recursos no sentido estricto terão 

a forma e o processo estabelecidos na legislação commum. 
Paragrapho único. Nenhuma ordem de habeas-corpus, porém, será concedida sem audiência 

da autoridade coactora, salvo se a demora com a audiência tomar inútil ou impraticável a medida. 
Art. 178. Para o Tribunal Regional caberá, dentro de quarenta e oito horas, recurso dos ac

tos, resoluções, ou despachos de seu presidente. 
Art. 179. Dos actos, resoluções, ou despachos dos tribunaes regionaes, bem como dos das 

juntas especiaes, caberá, dentro de dez dias, recurso para a instancia superior. 
Art. 180. O Tribunal Superior, nas decisões proferidas em recursos interpostos contra o 

reconhecimento de candidatos, tornará, desde logo, extensivos ao resultado geral da eleição os 
effeitos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. 

ArL 181. Dos recursos parciaes sobre a apuração somente conhecerá o Tribunal Superior 
quando julgar o recurso geral contra a expedição dos diplomas. 

ArL 182. Serão interpostos, dentro de dez dias, quaesquer recursos com prazo não espe
cialmente fixado neste Código, contando-se esse prazo da data da publicação do acto, resolução 
ou despacho, no órgão official. Onde não houver imprensa, o prazo será contado da sciencia 
dada aos interessados e certificada nos autos. 

TITULO m 
Da sancção penal 

CAPITULO I 
Dos Delictos 

Art. 183. São deUctos eleitoraes: 
1) deixar o homem de alistar-se como eleitor até um anno depois de haver completado de

zoito annos de idade ou a mulher, maior de dezoito annos, até um anno após sua nomeação para 
funcção publica remunerada: 
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Pena - multa de 10$000 a LOOOSOOO, sem prejuízo do disposto no art. 6«, letra a. Esta 
pena será imposta cada anno, emquanto o infractor não se alistar, e graduada segundo as suas 
condições pecuniárias. * 

2) deixar de votar sem causa justificada: 
Pena - multa de 10$000 a 1:000$000, graduada segundo as condições pecuniárias do in

fractor. 
3) subscrever o eleitor mais de um requerimento de registro de candidato: 
Pena - multa de I00$000 a 500$000. 
4) inscrever-se fraudulentamente mais de uma vez como eleitor: 
Pena - três meses a um anno de prisão cellular. 
5) fazer falsa declaração para fins eleitoraes: 
Pena - multa de lOOSOOO a 2:0(X)$000 e, em caso de reincidência, prisão cellular por um a 

seis mezes. 
6) fornecer ou usar documentos falsos ou falsificados para fins eleitoraes: 
Pena - um a quatro annos de prisão cellular e perda do cargo publico. 
7) effectuar o funccionario inscripção de alistando não qualificado pela autoridade compe

tente, ou não identificado devidamente; 
Pena - um a quatro annos de prisão cellular, e perda do cargo publico. 
8) reter titulo eleitoral contra a vontade do eleitor: 
Pena - seis mezes a dois annos de prisão cellular, e perda do cargo publico. 
9) reconhecer o tabellião, para fins eleitoraes, letra ou firma que não seja verdadeira: 
Pena - seis mezes a um anno de prisão cellular e perda do cargo publico. 
10) perturbar, ou obstar, de qualquer forma, o processo do alistamento: 
Pena - quinze dias a seis mezes de prisão cellular. 
11) attestar, junto a tabellião, como verdadeira, para fins eleitoraes, letra ou firma que não 

o seja: 
Pena - seis mezes a dois annos de prisão cellular. 
12) subtrair, damnificar, destruir, ou occultar documento ou objecto das repartições eleito

raes: 
Pena - um a dois annos de prisão cellular, perda do cargo publico e multa de 20% dos 

damnos causados. 
13) recusar ou renunciar antes de dois annos de effectivo exercício, sem causa justificada 

e acceita pelo Tribunal competente, o cargo ou múnus publico de natureza eleitoral, para que 
seja nomeado ou sorteado, ou passar, nas mesmas condições, seu exercício: 

Pena - 2:000$000 a 5:000$000, e perda do cargo publico. 
14) deixar o juiz eleitoral ou ministro de Tribunal, com violação de dispositivo expresso 

da lei, de julgar qualificado, ou de mandar inscrever, no registro eleitoral, cidadãos que prove 
evidentemente estar no caso de ser eleitor: 

Pena - suspensão do cargo, por seis mezes a um anno, e, em caso de reincidência, perda 
do cargo. 

15) embaraçar o juiz, ou qualquer magistrado eleitoral, o reconhecimento de direitos indi
viduais, de natureza eleitoral: 

• Pena - seis mezes a dois annos de prisão cellular e, em caso de reincidência, perda do car
go. 
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16) deixar o juiz eleitoral ou qualquer magistrado, ou autoridade eleitoral, de remetter aos 
representantes do Ministério Publico e da Justiça os papeis e documentos, para que se inicie a 
acção penal por delictos eleitoraes cuja existência seja patente, ou documentos, papeis ou actos 
submettidos ao seu conhecimento. 

Pena - as do numero anterior. 
17) não cumprir, nos prazos legaes, qualquer funccionario dos juizos, ou repartições elei

toraes, os deveres que lhe são impostos por este Código: 
Pena - multa de 200$000 a 1:000$000, a critério do juiz, e suspensão até trinta dias do 

exercício do cargo. 
18) allegar o cidadão idade falsa, para eximir-se da obrigação de alistar-se eleitor: 
Pena - multa de 500$000 a 5:000$000. 
19) recusar a autoridade ecclesiastica aos interessados a verificação dos lançamentos de 

b^tismo, ou de casamento, anteriores a 1889, ou recursar-lhes certidão de assento existente: 
Pena - multa de 200$000 a 1:000$000, e o dobro na reincidência. 
20) violar qualquer das garantias eleitoraes do arL 165: 
Pena - um a seis mezes de prisão cellular e perda de cargo publico, além das demais penas 

em que incorrer. 
21) votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em logar de outrem: 
Pena - seis mezes a um anno de prisão cellular, e perda do cargo publico. 
22) offerecer ou entregar cédulas de sufrágios onde funccione mesa receptora de votos, ou 

em suas proximidades, dentro de um raio de cem metros: 
Pena - quinze dias a dois mezes de prisão cellular. 
23) violar ou tentar violar o sigillo do voto: 
Pena - seis mezes a dois annos de prisão cellular e perda do cargo publico. 
24) offerecer, prometter, solicitar, ou receber dinheiro, dadiva ou qualquer vantagem, para 

obter ou dar voto, ou conseguir abstenção, ou para abster-se de votar: 
Pena - seis mezes a dois annos de prisão cellular. 
25) praticar ou permittir qualquer irregularidade que determine a annullação da votação de 

secção eleitoral: 
Pena - multa de 100$000 a 1:000$000, em caso de culpa; um a seis mezes de prisão cellu

lar, em caso de dolo. 
26) não respeitar o membro da mesa receptora, na distribuição das senhas, a rigorosa or

dem em que devem ser entregues aos eleitores, ou admittir qualquer eleitor a votar de preferen
cia a outrem salvo casos de idade avançada ou enfermidades: 

Pena - multa de 50$000 a 1:000$000. 
27) falsificar ou substituir actas ou documentos eleitoraes: 
Pena - dois a oito annos de prisão cellular e perda do cargo publico. 
28) praticar ou instigar desordens, tumultos ou aggressões que prejudiquem o andamento 

regular dos actos eleitoraes: 
Pena - um a quatro annos de prisão cellular, e perda do cargo publico, além das demais 

penas em que incorrer. 
29) arrebatar, subtrair, destruir ou occultar uma, ou documentos eleitoraes, violar os sellos 

das urnas ou os envolucros de documentos: 
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Pena - três a seis annos de prisão cellular, e perda do cargo publico. 

30) recusar ou renunciar, sem causa justificada, o cargo de membro de mesa receptora: 

Pena - multa de 1:000$000 a 2:000$000 e perda do cargo publico. 

31) deixar de mencionar, nas actas, os protestos formulados pelos fiscaes, candidatos ou 
delegados de partidos, ou deixar de remettel-os ao Tribunal Regional: 

Pena - seis mezes a um anno de prisão cellular. 

32) valer-se, o funccionarío, de sua autoridade em favor de um partido ou candidato, ou 
exercer pressão partidária sobre seus subordinados. 

Pena - perda do cargo. 

33) deixar de cumprir, por negligencia ou imprudência, qualquer dos deveres elèitoraes 
que lhe couberem: 

í 

Pena - de quinze dias a três mezes de prisão cellular, se já não existir pena especial para a 
infracção. 

34) faltar, voluntariamente, em casos não especificados nos números anteriores, ao cum
primento de qualquer obrigação que este Código expressamente impuzer: 

Pena - oito a cem dias de prisão cellular, ou, se fôr funccionario, suspensão por dois a seis 
mezes do exercício do cargo. 

Art 184. As infracções elèitoraes são de acção publica, e, inafiançaveis, as passíveis de 
pena restrictiva da liberdade igual ou superior a seis mezes. 

§ 1 '̂  A autoridade judiciaria que verificar a existência de algum facto delictuoso, definido 
neste Código, providenciará para que seja iniciada a acção penal. 

§ 2^ não se suspenderá a execução da pena nos crimes elèitoraes. 
§ 3 " Em todos os delictos de natureza eleitoral, a reincidência elevará a pena ao máximo. 
§ 4" Haverá reincidência sempre que o criminoso, depois de condemnado por sentença ir

recorrível, commetter crime eleitoral, embora não infrinja a mesma disposição da lei. 

CAPITULO n 
Da Acção Penal 

Art. 185. A iniciativa da acção penal, por crimes elèitoraes, competirá aos procuradores 
elèitoraes, aos delegados de partidos ou a qualquer eleitor. 

§ 1 * A denuncia, salvo quanto aos delictos definidos nos ns. 1, 2, 3, 19 e 30, do art. 183, 
será offerecida ao presidente do Tribunal Regional, que, depois de mandar ãutual-a e de ouvir o 
procurador se não fôr elle o denunciante, designará, por distribuição, um de seus membros, para 
servir de juiz preparador. 

§ 2" O juiz preparador mandará citar o denunciado para, dentro do prazo de cinco dias, a 
contar da citação, offerecer defesa escripta. 

§ 3 * Apresentada a defesa, ou findo o prazo respectivo, o preparador concederá ás partes 
uma dilação probatória commum, de dez dias. 

Após a dilação probatória, o denunciante e o denunciado terão, successivamente, o prazo 
de cinco dias, para offerecer allegações finaes. 

§ 5" Expirado o prazo das allegações finaes, o juiz preparador submeterá a causa á deci
são do Tribunal, na forma do regimento, sendo permittida ás partes, na sessão de julgamento, 
defesa oral do seu direito, pelo tempo que o regimento conceder. 
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§ 6 * 0 juiz preparador, finda a dilação, poderá decretar a prisão preventiva do accusado, 
nos casos previstos na legislação em vigor. 

Art. 186. As infracções definidas nos ns. 1, 2, 3, 19 e 30, do art. 183, serão processadas 
perante o juiz eleitoral da zona do delicto, com os tramites e prazos dos paragraphos anteriores e 
cabendo appellação para o Tribunal Regional. 

ArL 187. Para os actos e dilligencias, que se deverem realizar fora da sede do Tribunal, o 
juiz preparador delegará attribuição ao juiz eleitoral do logar onde tiverem de ser praticados, ou, 
em seu impedimento, ao da comarca ou termo mais próximo. 

§ 1» Em taes actos, que poderão ser acompanhados pelos delegados de partidos, o procu
rador eleitoral será representado pelo órgão do Ministério Publico estadual da comarca, e, na 
falta deste, por um procurador ad hoc, nomeado pelo mesmo juiz. 

§ 2" O juiz eleitoral que, por delegação do juiz preparador, ordenar a citação do accusado, 
receber-lhe-á a defesa para encaminhal-a ao Tribunal. 

Art. 188. Dos despachos do juiz eleitoral e do juiz preparador, caberá recurso para o Tri
bunal Regional nos casos em que se admittir, segundo a lei processual commum, recurso dos 
juizes substitutos para os juizes seccionaes. 

Art 189. Das decisões do Tribunal Regional haverá recurso para o Tribunal Superior, nos 
mesmos casos em que se admittir, para Corte Suprema, recurso das decisões criminaes dos jui
zes seccionaes. 

Art 190. O crime commum ou de responsabilidade, connexo com crime eleitoral, será 
processado e julgado pelas autoridades judiciais competentes para o conhecimento deste. 

Art 191. O réo poderá defender-se por procurador, sendo dispensado seu comparecimento 
emquanto não fôr decretada sua prisão. 

Art. 192. A acção por crime de natureza eleitoral, passível de pena restrictiva de liberdade, 
prescreverá em cinco annos e as demais em dois annos, observadas as causas de suspensão e in
terrupção estabelecidas na lei penal commum. 

, Art 193. Das decisões passadas em julgado somente poderá haver o recurso de revisão. 
Art 194. A lei processual commum será applicada subsidiariamente nos casos omissos. 

TITULO IV 
Disposições Geraes 

Art 195. Não dependerão de petição escripta as certidões de assentamento, notas e aver
bações concernentes ou destinadas a processos eleitoraes. 

Art. 196. O serviço eleitoral e o criminal respectivo preferirão a qualquer outro. 
Art 197. Processar-se-á o alistamento permanentemente. 
Paragrapho único. Suspender-se-á o alistamento durante o período de sessenta dias antes, 

até trinta dias depois da eleição. 
Art 198. Sempre que um delegado de partido, ou pelo menos cem alistandos o requere

rem, o juiz eleitoral se trasportará á sede dos respectivos districtos ou villas, para ahi se fazer a 
inscripção eleitoral. 

Paragrq)ho único. Esse requerimento deverá ser feito até quinze dias antes do encerra
mento do alistamento. 

Art. 199. As transmissões de natureza eleitoral, expedidas por autoridades e repartições 
competentes, gozarão de franquia postal, telegraphica, telephonica, radio telegr^hica ou radio-
telephonica, em linhas officiaes, ou nas que sejam obrigadas a serviço official. 
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Art. 200. As secretarias e os cartórios da justiça eleitoral não poderão, sob pretexto algum, 
salvo o disposto no artigo seguinte, restituir documentos que instruírem os processos eleitoraes. 

Art 201, Os documentos apresentados para a prova da idade poderão, mediante despacho 
do presidente do Tribunal Regional, ser restituídos aos respectivos eleitores, desde que estes os 
substituam por certidão de nascimento. 

Art 202. Sempre que os tribunaes'regionaes deixarem de praticar, nos prazos legaes, sal
vo motivo justificado, qualquer acto ordenado por Código, o Tribunal Superior, ex-officio, ou 
requerimento da parte interessada, poderá realizal-o, communicando sua resolução ao Tribunal 
faltoso. 

Paragrapho único. Do mesmo modo praticarão os tribunaes regionaes em relação aos jui
zes eleito.^aes. t 

Art 203. Não se admittirão, como prova no alistamento eleitoral, publicas-formas ou jus
tificações. 

Paragrapho único. As justificações para outros fins eleitoraes deverão processar-se com 
citação pessoal ou edital da parte interessada, sciente o Ministério Publico. 

Art 204. As repartições publicas são obrigadas, no prazo máximo de dez dias, a fornecer 
ás autoridades, aos representantes de partidos, ou qualquer alistado, as informações e certidões 
que solicitarem, relativas á matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificada
mente as razões e os fins do pedido. 

Art 205. As autoridades ecclesiasticas fornecerão gratuitamente aos interessados, as certi
dões de baptismo de pessoas nascidas antes de 1889, podendo o requerente, se lhe for negada a 
existência do assentamento de baptismo, pessoalmente e por determinação do juiz eleitoral, re
vistar os livros, em presença da autoridade ecclesiatica ou seu representante. 

Art 206. Os tabelliães não poderão deixar de reconhecer, nos documentos necessários á 
instrucção dos requerimentos e recursos eleitoraes, as firmas de pessoas de seu conhecimento, 
ou das que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. 

Paragrapho único. Se a letra e a firma a serem reconhecidas forem de alistando, poderá o 
tabellião exigir que o requerimento seja escripto e assignado em sua presença; ou, se se tratar de 
documento, o tabellião poderá exigir que o signatário escreva em sua presença para a devida 
conferencia. 

Art 207. Os escrivães ou officiaes, encarregados dos registros de óbito, são obrigados a 
remeter, mensalmente, à secretaria do Tribunal Regional respectivo, lista em duplicata de todos 
os óbitos de pessoas maiores de dezoito anos, de nacionalidade brasileira, registrados no mez 
anterior. 

Art 208. Os escrivães, ou secretários dos juizos ou tribunaes, são obrigados a enviar, 
mensalmente, ao Tribunal Superior, communicação da sentença ou ato que declarar ou signifi
car suspensão, perda ou reaquisição dos direitos poUticos. 

Art 209. Os membros dos Tribunaes Eleitoraes e os Juizes singulares terão férias iguais ás 
que tiverem na justiça commum, gozando-as simultaneamente, e nunca em periodo de apuração 
de eleições, ou nos três meses anteriores á realização destas. 

Art 210. Os membros do Ministério Publico Eleitoral perceberão os seguintes vencimen
tos annuaes: 

a) procurador no Tribunal Superior 36:000$000 
b) procurador nos tribunaes regionaes do Districto Federal e nas zonas de mais de 100.000 

eleitores 24:000$000 
c) procurador nos demais tribunaes regionaes. 18:000$000 
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Art. 211. Os membros substitutos dos tribunaes eleitoraes perceberão a gratificação não 
percebida pelo substituído. 

Art. 212. Ficam mantidos no Districto Federal os cartórios privativos actualmente existen
tes. 

Art. 213. Regular-se-ão por lei especial as eleições dos representantes de classes. 
Art. 214. A apuração das eleições municipais reger-se-á pelas disposições deste Código 

em tudo que lhe seja appiicavei. 
Art. 215. As eleições para cargos de justiça de paz electiva, onde esta existir, serão apura

das pelas juntas de que trata o art. 43. 
Art. 216. Este Código entrará em vigor tilinta dias depois de publicado. 
Art. 217. Ficam revogadas todas as disposições concernentes á matéria eleitoral, manti

dos, entretanto,íOS cargos e respectivos vencimentos até hoje legalmente creados, desde que não 
prejudicados por dispositivos deste Código. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art 1 = Os eleitores já alistados continuarão a exercer o direito de voto, em quaesquer 
eleições, nos seus actuaes domicílios eleitoraes, resalvado o direito de requererem triansferencia 
do título para o logar onde tiverem domicílio civil. 

Art. 2= Este Código não se applíca ao processo e aos actos eleitoraes, decorrentes do plei
to de 14 de outubro ultimo. 

Camará dos Deputados, de Abril de 1935. 
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1935, 114̂ ^ da Independência e 47" da Republica. - G£TÍ/-

LIO VARGAS - Vicente Ráo. 
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LEI N2 230, DE 31 DE JULHO DE 1936 

Providencia sobre a organização dos ardiivos eleitoraes e registro de óbi
to de eleitores. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1» Os archivos eleitoraes deverão estar organizados e rigorosamente em dia, dentro 

de 12 mezes. 
§ 1" Esse serviço de organização dos archivos eleitoraes fica considerado, pelo tempo al-

ludido, serviço eleitoral, que como o criminal respectivo, preferirá a qualquer outro, nos termos 
do art 196 do Código Eleitoral. 

§ 2^ O Predidente do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral e os Presidentes dos Tribu-
naes Regionaes ficam autorizados, para esse fim, mediante proposta dos directores das respecti
vas secretarias, a requisitar dos directores dos serviços públicos, federaes, estadoaes ou munici-
paes, de accordo com estes, e attendidas quanto possível as necessidades desses outros serviços, 
os ftmccionarios que forem precisos, com fundamento na preferencia de que trata o paragrapho 
anterior. 

Art. 2" Os registros eleitoraes serão feitos em fichas de cartolina, tamanho 3x5, contendo 
o nome do eleitor, com a necessária qualificação (idade, estado civil, filiação, profissão e domi
cilio eleitoral), bem como a indicação do numero do archivamento do processo e do logar, onde 
é encontrado, de accordo com o modelo que for approvado pelo Tribunal Superior. 

§ 1" Essas fichas serão classificadas, uma por uma, pelo processo alphabetico duodeci
mal, já empregado no Registro Eleitoral Nacional. A seguir, lançar-se-ão, na sua parte superior, 
lado esquerdo, os caracteres alphabeticos indicativos da classe a que pertencerem, fazendo-se, 
logo, sua distribuição pelas secções que lhes corresponderem. 

§ 2* Si o Registro Eleitoral Regional, no todo ou em parte, já estiver organizado, prose-
guirá, de então por deante, de accordo com o systema ora adoptado. Todavia, a secretaria provi
denciará para que a organização, anteriormente feita, vá sendo modificada, sem prejuizo do ser
viço diário, de modo a se integrar,: dentro do menor prazo possível, no referido systema. 

Art. 3" Para auxiliar os funccionarios da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e os de 
que trata o§2*,doarLl*,no preparo e na classificação das fichas do Archivo Eleitoral, o di
rector da secretaria admittirá tarefeiros, distribuindo-Ihes as tarefas e confíando-lhes, sob sua 
responsabilidade, os respectivos documentos, mediante recibo circumstanciado. 

§ 1" Preparadas e classificadas as fichas, será sua conferencia realizada pelos funcciona
rios que o director da secretaria designar. 

§ 2* Diariamente, depois dessa conferencia, a secretaria fará relação do trabalho effectua-
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do pelo tarefeiros, submettendo-a ao "visto" do Presidente do Tribunal, relação que servirá de 
base á organização das folhas de pagamentos. 

Art. 4« A remessa das terceiras vias dos títulos eleitoraes e das respectívas fichas dacty-
loscopicas, á Secretaria do Tribunal Superior, far-se-á semanalmente. 

§ 1 ^ As Secrtarias dos Tribunaes Regionaes, depois de organizados e em dia os seus ar-
chivos (art. 1 -), preparação, relatívãmente a cada processo novo de inscripção eleitoral a ser ar-
chivada, uma ficha de cartolina identíca á que tiver de entrar para o Registro Eleitoral, somente 
quando á parte referente ao nome do eleitor, á sua qualificação, e á classificação alphabetíca 
duodecimal, remettendo-a á Secretaria do Tribunal Superior, juntamente com a 3° via do respec
tivo título eleitora] e ficha dactyloscopica, quando houver. 

§ 2* a Secretaria do Tribunal Superior, recebendo a ficha classificada, fará sua conferen
cia com a 3° via do título eleitoral, e achando-a em tudo conforme, ou corrigindo-a, si errada, ac-
cresentâr-lhe-á a indicação do numero do registro da mesma 3° via, com os documentos que lhe 
dizem respeito, e referencia ao logar em que se encontra, collocando a ficha, a seguir, na secção 
própria do Archivo Eleitoral Nacional. 

Art. 5 *> A Secretaria do Tribunal Superior de Justíça Eleitoral adquirirá, por intermédio da 
Commisão Central de Compras, o material de que necessitar e ainda o que for preciso ás secre
taria dos tribunaes, com as instrucções que julgar convenientes ao perfeito andamento e unifor
midade do serviço, 

Paragrapho único. A Secretaria do Tribunal Superior de Justíça Eleitoral terá a sua dispo
sição a importância destínda ao pagamento do pessoal tarefeiro, na base máxima de 200 réis 
para o praparo e classificação de cada ficha, podendo determinar o "quantum" para qualquer 
desses trabalhos que poderá constituir tarefa distincta. 

Art. 6= A partir de 1 de agosto de 1936, os officiaes ou escrivães encarregados do registro 
de óbitos farão constar dos respectivos termos, tratando-se de indivíduos maiores de 18 annos, 
si estes eram eleitores, e em que região foram inscriptos. Tratando-se de eleitor, o declarante de 
seu óbito entregará ao encarregado do registro o respectivo titulo eleitoral, ou dará as razões 
porque não o faz, o que tudo, também, constará do registro. A falsa declaração sobre ser ou não 
eleitor o fallecido é considerada crime eleitoral, punido com as penas do art. 183, n= 5, da lei n^ 
48, de 4 de maio de 1935. 

§ 1 ^ Os funccionarios encarregados do registro de óbitos organizarão as listas de que trata 
o art. 207 da referida lei, declarando em columnas especiaes, de accordo com o que constar no 
regisd^o, o nome, idade filiação, estado civil, domicilio do fallecido e si este era eleitor e de que 
região, remettendo-ás, em duplicata, depois de datadas e assignadas, á Secretaria do Tribunal 
Regional respectivo, acompanhadas dos titulos eleitoraes que houverem recebido. A falta de re
messa dessas listas, no prazo legal, acarreta para o funccionario a penalidade do art. 183, n^ 17, 
também da citada lei, elevada ao dobro nas reincidências. 

§ 2 3 As secretarias dos tribuis regionais reverão, dentro do prazo de 30 dias, para o pro
cesso de exclusão "ex-qficio", as listas que houverem recebidos, e remeterão á Secretaria do Tri
bunal Superior as duplicatas que contiverem nomes de eleitores de outras regiões, acomnpanha-
das dos titulos eleitorais que lhes tenham sido enviados e referentes a esses eleitores. 

§ 3 = A Secretaria do Tribunal Superior, por sua vez, recebendo essas listas, verificará 
quaes sejam esses eleitores e communicará para os fins de direito, o seu fallecimento, em officio 
separados, ás secretarias dos respectivos tribunaes regionaes, acompanhados, igualmente, dos ti
tulos referidos no paragrapho anterior. 

Art. 7 = 0 secretario do Tribunal Regional comunicará ao Procurador da Justíça Eleitoral, 
até o dia 15 de cada mes, os nomes dos serventuários do registro de óbitos que não tenham cum-
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prido o disposto no art. 207 da lei n^ 48, de 1935, cabendo ao mesmo procurador iniciar o pro
cedimento judicial competente dentro de 15 dias. A infração deste dispositivo, pelo procurador, 
ou pelo secretario, se considera crime eleitoral, nos termos do art. 183, n^ 17, da lei n* 48. 

ArL 8 '^ Fica o poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de 200:000$00 (du
zentos contos de réis) para attender ás despesas decorrentes desta lei, neste exercício, correndo 
por conta da operação de credito de 300.000:000$00G (trezentos mil contos de réis), a que se re
fere o art. 27, letra b, da lei n-»-183, de 13 de janeiro de 1936. 

Art. 9 = A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de janeiro, 31 de junho de 1936, 115" da Independência e 48= da Republica. GETU-

LIO VARGAS- VicenteRáo. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL 

DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profunda

mente perturbada por conhecidos fatores de desordem resultantes da crescente agravação dos 
dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de 
classes, e da extremação de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, 
a resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a fiinesta iminência da guerra ci
vil; 

Atentando ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se toma 
dia a dia extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente; 

Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais 
de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo; 

Com o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e 
outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapi
dez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e poUticas: 

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito a sua honra e a sua independência, e 
ao povo brasileiro sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segu
rança, ao seu bem-estar e a sua prosperidade. 

Decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o país: 

DA ORGANIZAÇÃO NAQONAL 

Art 1*0 Brasil é uma República. O poder poUtico emana do povo e é exercido em nome 
dele, e, no interesse do seu bem-estar, de sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. 

ArL 3= O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos estados, do 
Distrito Federal e dos territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial. 

Art. 5" Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
anexar-se a outros, ou formar novos estados, mediante a aquiescência das respectivas Assem
bleias Legislativas, em duas sessões anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional. 

Parágrafo único. A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo Presidente da Re
pública ao plebiscito das populações interessadas. 
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ArL 9» O Governo Federal intervirá nos estados, mediante a nomeação, pelo presidente 
da República, de um Interventor, que assumirá no estado as funções que, pela sua Constituição, 
competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e necessidades de 
cada caso, lhe forem atribuídas pelo presidente da República: 

e) para assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais: 
1 - forma republicana e representativa de governo; 
2 - governo presidencial; 
3 - direitos e garantias asseguradas na Constituição; 

ArL 12. O presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decre-
tos-leis, mediante as condições e nos limites fixados pelo ato de autorização. 

ArL 13. O presidente da República nos períodos de recesso do Parlamento ou de dissolu
ção da Câmara dos Deputados, poderá, se o exigirem as necessidades do Estado, expedir decre-
tos-leis sobre as matérias de competência legislativa da União, excetuadas as seguintes: 

a) modificações à Constituição; 
b) legislação eleitoral; 
c) orçamento; 
d) impostos; 
e) instituição de monopólios; 
y) moeda; 
g) empréstimos públicos; 
h) alienação e oneração de bens imóveis da União. 
Parágrafo único. Os decretos-leis para serem expedidos dependem de parecer do Conselho 

da Economia Nacional, nas matérias da sua competência consultiva. 
ArL 14. O presidente da República, observadas ãs disposições constitucionais e nos limi

tes das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-leis sobre a or
ganização do Governo e da administração federal, o comando supremo e a organização das For
ças Armadas. 

ArL 16. Compete privativamente à União poder de legislar sobre as seguintes matérias: 
XXni - matéria eleitoral da União, dos estados e dos municípios; 

ArL 26. Os municípios serão organizados de forma a ser-lhes assegurada autonomia em 
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, e especialmente: 

a) à escolha dos vereadores pelo sufrágio direto dos municípios alistados eleitores na for
ma de lei; 

b) à decretação dos impostos e taxas atribuídas à sua competência por esta Constituição e 
pelas Constituições e leis dos estados; 

c) à organização dos serviços públicos de caráter local. 
ArL 27. O prefeito será de livre nomeação do governador do estado. 

ArL 30. O Distrito Federal será administrado por um prefeito de nomeação do presidente 
da República, com a aprovação do Conselho Federal, e demissível ad nutum, cabendo as funções 
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deliberativas ao Conselho Federal. As fontes de receita do Distrito Federal são as mesmas dos 
estados e municípios, cabendo-lhe todas as despesas de caráter local. 

Do Poder Legislativo 

Art 38. O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do 
Conselho da Economia Nacional e do presidente da República, daquele mediante parecer nas 
matérias da sua competência consultiva e deste pela iniciativa e sanção dos projetos de lei e pro
mulgação dos decretos-leis autorizados nesta Constituição. 

§ 1 * O Parlamento Nacional compõe-se de duas Câmaras: a Câmara dos Deputados e o 
Conselho Federal. 

§ 2^ Ninguém pode pertencer ao mesmo tempo à Câmara dos Deputados e ao Conselho 
Federal. 

Art. 39. O Parlamento reunir-se-á, na Coitai Federal, independente de convocação, a três 
de maio de cada ano, se a lei não designar outro dia, e funcionará quatro meses, do dia da insta
lação, somente por iniciativa do presidente da República podendo ser prorrogado, adiado ou 
convocado extraordinariamente. 

§ 1" Nas prorrogações, assim como nas sessões extraordinárias o Parlamento só pode de
liberar sobre as matérias indicadas pelo presidente da República no ato de prorrogação ou de 
convocação. 

§ 2= Cada legislatura durará quatro anos. 
§ 3 * As vagas que ocorrerem serão preenchidas por eleição suplementar, se se tratar da 

Câmara dos Deputados, e por eleição ou nomeação, conforme o caso, em que se tratando do 
Conselho Federal. 

Art 40. A Câmara dos Deputados e o Conselho Federal funcionarão separadamente e, 
quando não se resolver o contrário, por maioria de votos, em sessões públicas. Em uma e outra 
Câmara as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos 
seus membros. 

Art. 41. A cada uma das Câmaras compete: 
eleger a sua mesa; 
organizar o seu regime interno; 
regular o seu regimento interno; 
regular o serviço de sua política interna; 
nomear os funcionários de sua secretaria. 
Art. 42. Durante o prazo em que estiver funcionando o Parlamento, nenhum dos seus 

membros poderá ser preso ou processado criminalmente, sem licença da respectiva Câmara, sal
vo caso de flagrância em crime inafiançável. 

Art. 43. Só perante a sua respectiva Câmara responderão os membros do Parlamento Na
cional pelas opiniões e votos que emitirem no exercício de suas funções; não estarão, porém, in-
setos de responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia, injúria, ultraje à moral pública 
ou provocação pública ao crime. 

Parágrafo único. Em caso de manifestação contrária à existência ou independência da Na
ção ou incitamento à subversão violenta da ordem política ou social, pode qualquer das Câma
ras, por maioria de votos, declarar vago o lugar do deputado ou membro do Conselho Federal, 
autor da manifestação ou incitamento. 

Art. 44. Aos membros do Parlamento Nacional é vedado: 
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a) celebrar contrato com a administração pública federal, estadual ou municipal; 
b) aceitar ou exercer cargo, comissão ou emprego público remunerado, salvo missão di

plomática de caráter extraordinário; 
c) exercer qualquer lugar de administração ou consulta ou ser proprietário ou sócio de em

presa concessionária de serviços públicos ou de sociedade, empresa ou companhia que goze de 
favores, privilégios, insenções, garantias de rendimentos ou subsídios do poder público; 

d) ocupar cargo público de que seja remissível ad nutum; 
e) patrocinar causas contra a União, os estados ou municípios. 
Parágrafo único. No intervalo das sessões, o membro do Parlamento poderá reassumir o 

cargo público de que for titular. 
Art. 45. Qualquer das duas Câmaras ou alguma das suas comissões pode convocar minis

tro de Estado para prestar esclarecimentos sobre matérias sujeitas à sua deliberação. O ministro, 
independentemente de qualquer convocação, pode pedir a uma das Câmaras do Parlamento, ou a 
qualquer de suas comissões, dia e hora para ser ouvido sobre questões sujeitas à deliijeração do 
Poder Legislativo. 

Da Câmara dos Deputados 

Art. 46 A Câmara dos Deputados compõe-se de representante do povo, eleitos mediante 
sufrágio indireto. 

Art. 47. São eleitos os vereadores às Câmaras municipais e, em cada município, dez cida
dãos eleitos por sufrágio direto no mesmo ato da eleição da Câmara Municipal. 

Parágrafo único. Cada estado constituirá uma circunscrição eleitoral. 
Art. 48. O numero de deputados por estado será proporcional à população e fixado por lei, 

não podendo ser superior a dez e nem inferior a três por estado. 
ArL 49. Compete à Câmara dos Deputados iniciar a discussão e votação das leis de impos

tos e fixação das forças de terra e ar, bem como todas as que importarem aumento de despesa. 

Dó Conselho Federal 

Art. 50 O Conselho Federal compõe-se de representantes dos estados e dez membros no
meados pelo presidente da República. A duração do mandato é de seis anos. 

Parágrafo único. Cada estado, pela sua Assembleia Legislativa, elegerá um representante. 
O governador do estado terá direito de vetar o nome escolhido pela Assembleia; em caso de 
veto, o nome vetado só se terá por escolhido definitivamente se confirmada a eleição por dois 
terços de votos da totalidade dos membros da Assembleia. 

Art. 51. Só podem ser eleitos representantes dos estados os brasileiros natos maiores de 
trinta e cinco anos, alistados eleitores e que hajam exercido, por espaço nunca menor de quatro 
anos, cargo de governo da União ou nos estados. 

Art. 52. A nomeação feita pelo presidente da República só pode recair em brasileiro nato, 
maior de trinta e cinco anos e que se haja distinguido por sua atividade em algum dos ramos da 
produção ou da cultural nacional. 

Art. 53. Ao Conselho Federal cabe legislar para o Distrito Federal e para os territórios, no 
que se referir aos interesses peculiares dos mesmos. 

ArL 54. Terá início no Conselho Federal a discussão e votação dos projetos de lei sobre: 
a) tratados e convenções internacionais; 
b) Comercio internacional e interestadual; 
c) regime de portos e navegação de cabotagem; 
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Art 55. Compete ainda ao Conselho Federal: 
a) aprovar as nomeações de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Con

tas, dos representantes diplomáticos, exceto os enviados em missão extraordinária; 
b) aprovar os acordos concluídos entre os estados. 
Art. 56. O Conselho será presidido por um ministro de Estado, designado pelo presidente 

da República. 

ArL 63. A todo tempo podem ser conferidos ao Conselho da Economia Nacional, median
te plebiscito a regualar-se em lei, poderes de legislação sobre algumas ou todas as matérias de 
sua competência. 

Parágrafo único. A iniciativa do plebiscito caberá ao presidente da República, que especi
ficará no decreto respectivo as condições em que e as matérias sobre as quais poderá o Conselho 
da Economia Nacional exercer poderes de legislação. 

Do Presidente da República 

Art 73. O presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade 
dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou 
orienta a política legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do país. 

Art. 75. São prerrogativas do presidente da República: 
a) indicar um dos candidatos à Presidência da República; 
b) dissolver a Câmara dos Deputados no caso do parágrafo único do art. 167; 
c) nomear os ministros de Estados; 
d) designar os membros do Conselho Federal reservados à sua escolha; 
e) adiar, prorrogar e convocar o Parlamento; 
f) exercer o direito de graça. 

Art. 78. Vagando por qualquer motivo a Presidência da RepúbUca, o Conselho Federal 
elegerá dentre os seus membros, no mesmo dia ou no dia imediato, o presidente provisório, que 
convocará para o quadragésimo dia, a contar da sua eleição, o colégio eleitoral do presidente da 
República. 

§ 1« Caso a eleição do presidente provisório não possa efetuar-se no prazo acima, o presi
dente do Conselho Federal assumirá a Presidência da República, até à eleição, pelo Conselho 
Federal, do presidente provisório. 

§ 2= O presidente eleito começará novo período presidencial. 
§3=0 presidente provisório não poderá usar da prerrogativa da letra "a" do art. 75. 
Art. 79. Se, decorridos sessenta dias da sua eleição, o presidente da Republica não houver 

assumido o poder, o Conselho Federal decretará vaga a Presidência, procedendo-se a nova elei
ção. 

Art. 80. O penodo presidencial será de seis anos. 
Art. 81. São condições de elegibiUdade à Presidência da República ser brasileiro nato e 

maior de trinta e cinco anos. 
Art. 82. O colégio eleitoral do presidente da República compõe-se: 
a) de eleitores designados pelas Câmaras Municipais, elegendo cada Estado um número 
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de eleitores proporcional à sua população, não podendo, entretanto, o máximo desse número ex
ceder de vinte e cinco; 

b) de cinquenta eleitores, designados pelo Conselho da Economia Nacional, dentre empre
gadores e empregados em número igual; 

c) de vinte e cinco eleitores, designados pela Câmara dos Deputados e de vinte e cinco de
signados pelo Conselho Federal, dentre cidadãos de notória reputação. 

Parágrafo único. Não poderá recair em membros do Parlamento Nacional ou das Assem
bleias Legislativas dos estados a designação para eleitor do presidente da República 

Art. 83. Noventa dias antes da expiração do período presidencial, será constituído o colé
gio eleitoral do presidente da República. 

Art. 84. O colégio eleitoral reunir-se-á na Capital da República vinte dias antes da expira
ção do período presidencial e escolherá o seu candidato à Presidência da República. Se o presi
dente da República não usar da prerrogativa de indicar candidato, será decretado eleito o esco
lhido pelo colégio eleitoral. 

Parágrafo único. Se o presidente da República indicar candidato, a eleição será direta e 
por sufrágio universal entre os dois candidatos. Neste caso, o presidente da República terá pror
rogado o seu período até a conclusão das operações eleitorais e posse do presidente eleito. 

Do Poder Judidárío 
Disposições preliminares 

Art. 90. São órgãos do Poder Judiciário: 
a) o Supremo Tribunal Federal; 
b) os juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios; 

Da Nacionalidade e Da Cidadania 

Art. 115. São brasileiros: 
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço do go

verno do seu país; 
b) os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos em país estrangeiro, estando os pais ao 

serviço do Brasil e, fora deste caso, se, atingida a maioridade, optarem pela nacionalidade brasi
leira; 

c) os que adquiriram a nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, n-*- 4 e 5, da Consti
tuição de 24 de fevereiro de 1891; 

d) os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
Art. 116. Perde a nacionalidade o brasileiro: 
a) que por naturalização voluntária adquirir outra nacionalidade; 
b) que, sem licença do presidente da República, aceitar de governo estrangeiro comissão 

ou emprego remunerado; 
c) que, mediante processo adequado, tiver revogada a sua naturalização por exercer ativi-

dade poUtica ou social nociva ao interesse nacional. 
ArL 117. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito anos, que 

se alistarem na forma da lei. 
Parágrafo único. Não podem alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os militares em serviço ativo; 
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c) os mendigos; 
d) os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. 
Art. 118. Suspendem-se os direitos políticos: 
a) por incapacidade civil; 
b) por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. 
Art. 119. Perdem-se os direitos poUticos: 
a) nos casos do art 116; 
b) pela recusa, motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, servi

ço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros; 
c) pela aceitação do título nobiliárquico ou condecoração estrangeira, quando esta importe 

restrição de direitos assegurados nesta Constituição ou incompatibilidade com deveres impostos 
por lei. 

Art. 120. A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos políticos. 
Art. 121. São ineligíveis os inalistáveis, salvo os oficiais em serviço ativo das Forças Ar

madas, os quais, embora inalistáveis, são elegíveis. 

Dos Direitos e Garantias Individuais 

ArL 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direi
to á liberdade, á segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

10 - Todos têm direito de reunir-se pacificamente e sem armas. As reuniões a céu aberto 
podem ser submetidas á formalidade de declaração, podendo ser interditas em caso de perigo 
imediato para a segurança pública. 

16 - Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 

Das Emendas à Constituição 

ArL 174. A Constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por iniciativa do 
presidente da República, ou da Câmara dos Deputados. 

§ 1 * O projeto de iniciativa do presidente da República será votado em bloco, por maioria 
ordinária de votos da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal, sem modificações ou com 
as propostas pelo presidente da República, ou que tiverem a siia aquiescência, se sugeridas por 
qualquer das Câmaras. 

§ 2 ^ 0 projeto de emenda, modificação ou reforma da Constituição, de iniciativa da Câ
mara dos Deputados, exige, para ser aprovado, o voto da maioria dos membros de uma e outra 
Câmara. 

§ 3 '̂  O projeto de emenda, modificação ou reforma da Constituição, quando de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, uma vez aprovado mediante o voto da maioria dos membros de uma 
e outra Câmara, será enviado ao presidente da República. Este, dentro do prazo de trinta dias, 
poderá devolver à Câmara dos Deputados o projeto, pedindo que o mesmo seja submetido à 
nova tramitação por ambas as Câmaras. A nova tramitação só poderá efetuar-se no curso da le
gislatura seguinte. 

§ 4^ No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do presidente da República, ou no 
caso em que o Parlamento aprove definitivamente, apesar da oposição daquele, o projeto de ini
ciativa da Câmara dos Deputados, o presidente da República poderá, dentro de trinta dias, resol-
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ver que um ou outro projeto seja submetido ao plebiscito nacional. O plebiscito realizar-se-á no
venta dias depois de publicada a resolução presidencial. O projeto só se transformará em lei 
constitucional se lhe for favorável o plebiscito. 

Disposições Transitórias e Finais 

ArL 175. O primeiro período presidencial começará na data desta Constituição. O atual 
presidente da República tem renovado o seu mandato até a realização do plebiscito a que se re
fere o artigo 187, terminando o penodo presidencial fixado no art. 80, se o resultado do plebi
scito for favorável à Constituição. 

Art. 176. O mandato dos atuais governadores dos estados, uma vez confirmado pelo presi
dente da República dentro de trinta dias da data desta Constituição, se entende prorrogado para 
o primeiro período de governo a ser fixado nas Constituições estaduais. Esse período se contará 
da data desta Constituição, não podendo em caso algum exceder o aqui fixado ao presidente da 
República. 

Parágrafo único. O presidente da República decretará a intervenção nos estados cujos go
vernadores não tivefem o seu mandato confirmado. A intervenção durará até a posse dos gover
nadores eleitos, que terminarão o primeiro penodo de governo fixado nas Constituições esta
duais. 

Art. 178. São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as As
sembleias Legislativas dos estados e as Câmaras municipais. As eleições ao Parlamento Nacio
nal serão marcadas pelo presidente da República, depois de realizado o plebiscito a que se refere 
o art. 187. 

Art. 179. O Conselho da Economia Nacional deverá ser constituído antes das eleições ao 
Parlamento Nacional. 

Art. 180. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional o presidente da República terá o 
poder de expedir decreto-lei sobre todas as matérias da competência legislativa da União. 

Art 181. As Constituições estaduais serão outorgadas pelos respectivos governos, que 
exercerão, enquanto não se reunirem as Assembleias Legislativas, as ftinções destas nas maté
rias da competência dos Estados. 

Art 187. Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao plebiscito na
cional na forma regulada em decreto do presidente da República. 

Os oficiais em serviço ativo das forças armadas são considerados, independentemente de 
qualquer formalidade, alistados para os efeitos do plebiscito. 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1937; - GETÚLIO VARGAS - Francisco Campos - A. 
de Souza Costa. - Eurico G. Dutra - Henrique A. Guilhem - Marques dos Reis - M. de Pi
mentel Brandão - Gustavo Capanema - Agamemnon Magalhães. 
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DECRETO-LEIN^ 37, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1937 
Dispõe sobre partidos políticos. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art 180 da Contituição; 
Considerando que, ao promulgar-se a Constituição em vigor, se teve em vista, além de ou

tro objectivos, instituir um regime de paz social e de ação política construtiva; 
Considerando que o sistema eleitoral então vigente, inadequado às condições da vida na

cional e baseado em artificiosas combinações de caráter jurídico e formal, fomentava a prolife
ração de partidos, com o fito único e exclusico de dar às candidaturas e cargos eletivos aparên
cia de legitimidade; 

Considerando que a multiplicidade de arregimentações partidárias, com objetivos mera
mente eleitorais, ao invés de atuar como fator de esclareciento e disciplina da opinião, serviu 
para criar uma atmosfera de excitação e desassocêgo permanentes, nocivos à tranquilidade pú
blica e sem correspondência nos reais sentimentos do povo brasileiro; 

Considerando, além disso, que os partidos políticos até então existentes não possuíam 
conteúdo programático nacional ou esposavam ideologias e doutrinas contrárias aos postulados 
do novo regime, pretendendo a transformação radical da ordem social, alterando a estmtura e 
ameaçando as tradições do povo brasileiro, em desacordo com as circunstâncias reais da socie
dade política e civil; 

Considerando que o novo regime, fundado em nome da Nação para atender às suas aspira
ções e necessidades, deve estar em contato direto com o povo, sobre posto às lutas partidárias de 
qualquer ordem, independendo da consulta de agrupamentos, partidos ou organizações, ostensi
va ou disfarçadamente destinados à conquista de poder público; 

Decreta: 
Art. 1 ^ Ficam dissolvidos, nesta data, todos os partidos políticos. 
§ 1-̂  São considerados partidos políticos, para os efeitos desta lei, todas as arregimentaçõ

es partidárias registadas nos extintos Tribunal Superior e Tribunais Regionais da Justiça Eleito
ral, assim como as que, embora não registadas em 10 de novembro do corrente ano, já tivessem 
requerido o seu registo. 

§ 2** São, igualmente, atingidas pela medida constante deste artigo as miUcias cívicas e 
organizações auxiliares dos partidos políticos, sejam quais forem os seus fins e denominações. 

Art 2= E vedado o uso de uniformes, estandartes, distintivos e outros símbolos dos parti
dos poHticos e organizações auxiliares compreendidos no art. 1 =. 

ArL 3= Fica proibida, até a promulgação da lei eleitoral, a organização de partidos políti
cos, seja qual for a forma de que se revista a sua constituição, ainda que de sociedades civis des
tinadas ostensivamente a outros fins, uma vez se verifique haver na organização o propósito 
próximo ou remoto de transformá-la em instrumento de propaganda de ideias políticas. 

Art. 4* Aos partidos políticos compreendidos no art. 1- é permitido continuarem a existir 
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como sociedade civil para fins culturais, beneficentes ou desportivos, desde que o não façam 
com a mesma denominação com qiíe se registraram como partidos pob'ticos. 

Art. 5 * Não será permitido aos militares de terra e mas, assim como os membros de ou
tras corporações de caráter militar, pertencerem ás sociedades civis em que se transformarem os 
partidos políticos a que se refere o art. 1 =. 

Art. ó'' As contravenções a esta lei serão punidas com pena de prisão de dois a quatro me
ses e multa de cinco a dez contos de réis. 

O julgamento será da conçetência do Tribunal de Segurança Nacional e o processo, a ser 
organizado no regimento interno do mesmo Tribunal, seguirá o rito sumaríssimo. 

Art. 7 ^ 0 ministro da Justiça e Negócios Interiores determinará as medidas a serem toma
das para execução da presente lei, podendo interditar as sedes das organizações e partidos referi
dos no art 1 ^. 

Art. S'' Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1937, l ló ' ' da Independência e 49* da República. -

GETULIO VARGAS. - Francisco Campos. — General Eurico Gaspar Dutra. - Henrique A. Gui-
Ihem - Mário de Pimentel Brandão. - João de Medonça Lima. - Fernando Costa. - Arthur de 
Souza Costa. - Gustavo Capanema. - Waldemar Falcão. 
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LEI CONSTITUCIONAL N^ 9, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1945 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, e 

Considerando que se criaram as condições necessárias para que entre em funcionamento o 
sistema de órgãos representativos previstos na Constituição; 

Considerando que o processo indireto para a eleição do Presidente da República e do Par
lamento não somente retardaria a desejada complementação das instituições, mas também priva
ria aqueles órgãos de seu principal elemento de força e decisão, que é o mandato notório e ine
quívoco da vontade popular, obtido por uma forma acessível à compreensão geral e de acordo 
com a tradição poUtica brasileira; 

Considerando que um mandato outorgado nestas condições é indispensável para que os 
representantes do povo, tanto na esfera federal como na estadual, exerçam, em toda sua amplitu
de, a delegação que este lhes conferir, máxime em vista dos graves sucessos mundiais da hora 
presente e da participação que neles vem tendo o Brasil; 

Considerando que a eleição de um Parlamento dotado de poderes especiais para, no curso 
de uma legislatura, votar, se o entender conveniente, a reforma da Constituição, supre com van
tagem o plebiscito de que trata o art 187 desta última, e que, por outro lado, o voto plebiscitário 
implicitamente tolheria ao Parlamento a liberdade de dispor em matéria constitucional; 

Considerando as tendências manifestas da opinião pública brasileira, atentamente consultadas 
pelo Governo, decreta: 

Art. 1 = Os artigos 7^,9^ e parágrafo, 14, 30, 32 e parágrafo, 33, 39 e parágrafos, 46,48, 
50 e parágrafo, 51, 53, 55, 59 e parágrafos 61, 62, 64 e parágrafos 65 e parágrafo 73, 74,76, 77, 
78 e parágrafos 79, 80, 81, 82 e parágrafo, 83, 114 e parágrafo, 117 e parágrafo 121, 140,174 e 
parágrafos, 175,176 e parágrafo e 179 da Constituição ficam redigidos pela forma seguinte res
pectivamente: 

"Art. 7 ̂  A administração do atual Distrito Federal, enquanto sede do Governo da 
República, será organiada pela União. 

"ArL 9 ^ 0 Governo Federal intervirá nos Estados, mediante a nomeação, pelo 
Presidente da República, de um interventor que assumirá no Estado as funções que, 
pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as 
conveniências e necessidades de cada caso, lhe forem atribuídas pelo Presidente da Re
pública: 

a) para impedir invasão iminente de um país estrangeiro no território nacional, ou 
de um Estado em outro, bem como para repelir uma ou outra invasão; 

b) para restabelecer a ordem gravemente alterada, nos casos em que o estado não 
queira ou não possa fazê-lo; 
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c) para administrar o Estado, quando, por qualquer motivo, um dos seus poderes 
estiver impedido de funcionar; 

d) para assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais: 
1, forma republicana e representativa de governo; 
2, governo presidencial; 
3, direitos e garantias assegurados na Constituição; 
e) para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 
"Parágrafo único. A competência para decretar a interveção será do Presidente da 

República nos casos das letras a, b e c; da Camará dos Deputados, no caso da letra d; 
do Presidente da República, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, no caso 
da letra e. 

"Art. 14. O Presidente da República, observadas as disposições constitucionais e 
nos limites das repectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-
leis sobre a organização da administração federal e o comando supremoe a organiza
ção das forças armadas. 

"Art. 30. O Distrito Federal será administrado, por um prefeito de nomeação do 
Presidente da República, demissível ad nutum, e pelo órgão deliberativo criado pela 
respectiva lei orgânica. As fontes de receita do Distrito Federal são as mesmas dos Es
tados e Municípios, cabendo-lhe todas as despesas de caráter local. 

"Art. 32. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
a) criar distinções entre brasileiros natos ou discriminações e desiguadades entre 

os Estados e Mucípios; 
b) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos; 
c) tributar bens, renda e seviços uns dos outros. 
"Parágrafo único. Os serviços públicos concedidos não gozam de isenção tributá

ria, salvo a que lhes fôr outorgada, no interesse comum, por lei especial. 
"Art. 33. Nenhuma autoridade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios recusará fé aos documentos emanados de qualquer delas. 
"Art. 39. O Parlamento reunir-se-á na Capital Federal, independentemente de 

convocação, a três de maio de cada ano, se a lei não designar outro dia, e funcionará 
durante quatro meses a partir da data da instalação, podendo somente ser prorrogado, 
adiado ou convocado extraordinariamente, por iniciativa do Presidente da República". 

§ 12 Nas prorrogações, assim como nas extraordinárias, o Parlamento só pode 
deliberar sobre as matérias indicadas pelo Predidente da República no ato de prorroga
ção ou de covocação. 

"§ 2= Cada legislatura durará quatro anos. 
"§ 3 ^ As vagas que ocorrerem serão preechidas por eleição suplementar. 
"Art. 46. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos 

mediante sufrágio diretô. 
"Art 48. O número de deputados será proporcional à população e fixado em lei, 

não podendo ser superior a trinta e cinco nem inferior a cinco por Estado, ou pelo Dis
trito Federal. O Território do Acre elegerá dois deputados. 

"ArL 50. O Conselho Federal compõe-se de dois representantes de cada Estado e 
do Distrito Federal, eleitos por sufrágio direto. A duração do mandato é de seis anos. 

"Art 51. Só podem ser eleitos para o Conselho Federal os brasileiros natos, 
maiores de trinta e cinco anos. 
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"Art 53. Ao Conselho Federal cabe legislar para os Territórios, no que se referir 
aos seus interesses peculiares. 

"Art. 55. Compete ainda ao Conselho Federal: 
a) aprovar as nomeações de ministros do Supremo Tribunal Federal; 
b) aprovar os acordos concluídos entre os Estados. 
"Art. 59. Cabe ao Presidente da República designar, dentre pessoas qualificadas 

pela sua competência especial, até três membros para cada uma das seções do Conse
lho da Economia Nacional. 

"§ 1 = Das reuniões das várias seções, órgãos, comissões ou Assembleia Geral do 
Conselho poderão participar, sem direito a voto, mediante autorização do Presidente da 
República, os Ministros, diretores de Ministério e representantes de governos esta
duais; igualmente, sem direito a voto, poderão participar das mesmas reuniões repre
sentantes de sindicatos ou associações de categoria compreendida em algum dos ramos 
da produção nacional, quando se trate do seu especial interesse. 

"§ 2® A presidência do Conselho caberá a um conselheiro eleito por seus pares. 
"Art. 61. São atribuições do Conselho da Economia Nacional: 
a) estabelecer normas relativas ii assistência prestada pelas associações, sindica

tos ou institutos; 
b) editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os sindica

tos da mesma categoria da produção ou entre associações representativas de duas ou 
mais categorias; 

c) emitir parecer sobre todos os projetos, de iniciativa do Governo ou de qual
quer das Câmaras, que interessem diretamente à produção nacional; 

d) organizar, por iniciativa própria ou proposta do Governo, inquéritos sobre as 
condições do trabalho, da agricultura, da indústria, do comércio, dos transportes e do 
crédito, com o fim de incrementar, coordenar e aperfeiçoar a produção nacional; 

e) preparar as bases para a fundação de institutos de pesquisas que, atendendo à 
diversidade das condições económicas, geográficas e sociais do país, tenham por obje-
to: 

I, racionalizar a organização e administração da agricultura e da indústria; 
II, estudar os problemas do crédito, da distribuição e da venda, e os relativos à 

organização do trabalho; 
f) emitir parecer sobre todas as questões relativas à organização e ao reconheci

mento de sindicatos ou associações profissionais. 
"Art. 62. As normas a que se referem as letras a e fe do artigo antecedente só se 

tomarão obrigatórias mediate aprovação do Presidente da República. 
"Art. 64. A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, ao Governo. Em 

todo caso, não serão admitidos como objeto de deliberação projetos ou emendas de ini
ciativa de qualquer das Câmaras, desde que versem sobre matéria tributária ou que de 
uns ou de outros resulte aumento de despesa. 

"§ 1 = A nenhum membro de qualquer das Câmaras caberá a iniciafiva de proje
tos de lei; A iniciativa só poderá ser tomada por um quinto de deputados ou de mem
bros do Conselho Federal. 

"§2' ' Qualquer projeto iniciado em uma das Câmaras terá suspenso o seu anda
mento, desde que o Governo comunique o seu propósito de apresentar projeto que re
gule o mesmo assunto. Se dentro de trinta dias não chegar à Câmara, a que fôr feita 
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essa comunicação, o projeto do Governo, voltará a constituir objeto de deliberação o 
iniciado no Parlamento. 

"Art. 65. Todos os projetos de lei que interessem à economia nacional em qual
quer dos seus ramos, antes de sujeitos à deliberação do Parlamento, serão remetidos à 
consulta do Conselho da Economia Nacional. 

"Parágrafo único. Os projetos de iniciativa do Governo, obtido parecer favorável 
do Conselho de Economia Nacional, serão submetidos a uma só discussão em cada 
uma das Câmaras. Antes da deliberação da Câmara legislativa, o Governo poderá reti
rar os projetos ou emendá-los, ouvido novamente o Conselho da Economia Nacional se 
as modificações importarem substancial dos mesmos. 

"Art. 73. O Presidente da República, autoridade supremo do Estado, dirige a po
lítica interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional e 
superintende a administrL;ão do país. 

"Art. 74. Compete privativamente ao Presidente da República: 
a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos 

para sua execução; 
b) expedir decretos-leis, nos termos dos arts. 12, 13 e 14; 
c) dissolver a Câmara dos Deputados no caso do parágrafo único do artigo 167; 
d) adiar, prorrogar e convocar o Parlamento; 
e) manter relações com Estado estrangeiros; 
f) celebrar convenções e tratados internacionais, ad referendum do Poder Legis

lativo; 
g) exercer a chefia suprema das forças armadas, administrando-as por intermédio 

dos órgãos do alto comando; 
h) decretar a mobilização; 
i) declarar a guerra, depois de autorizado pelo Poder Legislativo, e, inde

pendentemente de autorização, em caso de invasão ou agressão estrangeira; 
j) fazer a paz ad r^eredum do Poder Legislativo; 
k) permitir após autorização do Poder Legislativo, a passagem de forças estran

geiras pelo território nacional; 
/) intervir nos Estados e neles executar a intervenção, nos termos constitucionais; 
m) decretar o estado de emergência e o estado de gerra; 
n) exercer o direito de graça; 
ó) nomear os Ministros de Estados; 
p) prover os cargos federais, salvo as exceções previstas na Constituição e nas 

leis; 
q) autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de governo estran

geiro; 
r) determinar que entrem provisoriamente em execução, antes de aprovados pelo 

Parlamento, os tratados ou convenções internacionais, se a isto o aconselharem os inte
resses do país. 

"Art. 76. Os atos oficiais do Presidente da República serão referendados pelos 
Ministros de Estado. 

"Art 77. O Presidente da República será eleito por sufrágio direto em todo o ter
ritório nacional. 
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"Art. 78. São condições de elegibilidade à Presidência da República ser brasileiro 
nato e maior de trinta e cinco anos.-

"Art. 79. O período presidencial será de seis anos. 
"Art. 80. A eleição do Presidente da República realizar-se-á noventa dias antes 

de terminado o período presidencial. 
"Art. 81. Nos casos de impedimento temporário ou visitas oficiais a países es

trangeiros, o Presidente da República designará, dentre os membros do Conselho Fede
ral, o seu substituto. 

"Art. 82. Vagando por qualquer motivo a Presidência da República, o Conselho 
Federal elegerá dentre os seus membros, no mesmo dia ou no imediato, um Presidente 
provisório. 

"§ 1 - Caso a eleição não se efetue no prazo acima, o presidente do Conselho será 
o Presidente provisório até que o eleito pelo Conselho assuma o poder. 

"§ 2 2 Noventa dias após a vacância do cargo realizar-se-á a eleição de novo Pre
sidente da República, salvo no caso de já haver Presidente eleito nos termos do artigo 
80 ou se a vaga ocorrer durante os noventa dias imediatamente anteriores ao termo do 
período presidenci ai. 

"§ 3 2 O presidente eleito começará novo período presidencial. 
"Art. 83. O Conselho Federal decretará vaga a Presidência da República se o Pre

sidente eleito não assumir o poder até sessenta dias depois de proclamado o resultado 
da eleição, ou de iniciado o novo período presidencial. 

Art. 114. Para acompanhar, diretamente, ou por delegações organizadas de acor
do com a lei, a execução orçamentária, julgar das contas dos responsáveis por dinheiro 
ou bens públicos e da legalidade dos contratos celebrados pela União, é instituído um 
tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da República. Aos 
Ministros do Tribunal de Contas são assegurados as mesmas garantias que aos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal. 

"Parágrafo único. A organização do Tribunal de Contas será regulada em lei. 

"ArL 117. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito 
anos, que se alistarem na forma da lei e estiverem no gozo dos direitos políticos. 

Os militares em serviço ativo, salvo os oficiais, não podem ser eleitores. 

"ArL 121. São inelegíveis os que não podem ser eleitores. 

"Art. 140. A economia da produção será organizada em entidades representativas 
das forças do trabalho e que, colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, são ór
gãos deste e exercem funções delegadas de poder público. 

"Art. 174. A constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por ini
ciativa do Presidente da República ou da Câmara dos Deputados. 

" § 1 ^ 0 projeto de iniciativa do Presidente da República será votado em bloco, 
por maioria ordinária de votos da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal, sem 
modificações ou com as propostas pelo Presidente da República, ou que tiverem a sua 
aquiescência, se sugeridas por qualquer das Câmaras. 
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"§2= O projeto de emenda, modificação ou reforma da Constituição, de iniciati
va da Câmara dos Deputados, exige, para ser aprovado, o voto da maioria dos mem
bros de uma e outra Câmara 

" § 3 2 0 projeto de emenda, modificação ou reforma da Constituição, quando de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, uma vez aprovado mediante o voto da maioria 
dos membros de uma e outra Câmara, será enviado ao Presidente da República. Este, 
dentro do prazo de trinta dias, poderá devolver à Câmara dos Deputados o projeto, pe
dindo que o mesmo seja submetido a nova tramitação por ambas as Câmaras. A nova 
tramitação só poderá efetuar-se no curso da legislatura seguinte, salvo quanto ao proje
to elaborado na primeira legislatura, o qual tramitará durante esta e prevalecerá se obti
ver o voto de dois terços dos membros de uma e outra Câmara. 

"§ 42 No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da República, 
ou no caso em que o Parlamento aprove definitivamente, apesar da oposição daquele, o 
projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, o Presidente da República poderá den
tro de trinta dias, resolver que o projeto seja submetido ao plebiscito nacional. O plebi
scito realizar-se-á noventa dias depois de publicada a resolução presidencial. O projeto 
se transformará em lei constitucional se lhe fôr favorável o plebiscito. 

"ArL 175. O atual Presidente da República exercerá o mandato até a data da pos
se do seu sucessor para o segundo penodo. 

"Art. 176. O mandato dos Governadores eleitos dos Estados, que tenha sido con
firmado pelo Presidente da República, será exercido até o início do primeiro período de 
govêmo, a ser fixado nas Constituições estaduais. 

"Art. 179. O Conselho da Economia Nacional deverá ser constituído até a insta
lação do Parlamento Nacional." 

"Art. 2^ Ficam suprimidos os artigos 47 e parágrafo, 52, 56, 63 e parágrafo, 75, 84 e pará
grafo, a 2- parte do art. 178 e a segunda parte e a alínea do art. 187 da Constituição. 

"Art. 32 Nos Estados onde, por não ter sido confirmado o mandato dos Governadores, foi 
decretada a intervenção, esta durará até a posse dos novos Governadores. Revoga-se o parágrafo 
único do art. 176 da Constituição. 

"Art. 4= Dentro de noventa dias contados desta data serão fixados em lei, na forma do ar
tigo 180 da Constituição, as datas das eleições para o segundo período presidencial e Governa
dores dos Estados, assim como das primeiras eleições para o Parlamento e as Assembleias Le
gislativas. Considerar-se-ão eleitos e habilitados a exercer o mandato, indepèndétemente de ou
tro reconhecimento, os cidadãos diplomados pelos órgãos incumbidos de apurar a eleição. O 
Presidente eleito tomará posse, trinta dias depois de lhe ser comunicado o resultado da eleição, 
perante o órgão incumbido de proclamá-lo. O Parlamento instalar-se-á sessenta dias após a sua 
eleição. 

Ar. 52 A Lei Constitucional n̂  2 ficará revogada a partir do dia em que se realizar a elei
ção presidencial. 

Art 62 A Constituição será republicada no texto resultante das modificações feitas por 
esta e pelas leis constitucionais anteriores. 

Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1945; 124= da Independência e 57- da República. -
GETULIO VARGAS. - Alexandre Marcondes Filho - A. de Souza Costa. - Eurico G. Dutra -
Henrique A. Guilhem - João de Mendonça Lima - José Roberto de Macedo Soares - Apolonio 
Sales - Gustavo Capanema - Joaquim Pedro Salgado Filho. 
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DECRETO LEI N̂  7^86, DE 28 DE MAIO DE 1945 

Regula, em todo país, o alistamento eleitoral e as eleições a que se refere o 
art. 4^ da Lei Constitucional n- 9, de 28 de fevereiro de 1945. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, decreta: 

PARTE PRIMEIRA 
Introdução 

Art 12 Esta lei regula, em todo o país, o alistamento eleitoral e as eleições a que se refere 
o art. 4° da Lei Constitucional n s 9, de 28 de fevereiro de 1945. 

ArL 2= São eleitores os brasileiros, de um e outro sexo; maiores de 18 anos, alistados na 
conformidade desta lei. 

ArL 3 2 Não podem alistar-se eleitores: 
a) os que não saibam ler e escrever; 
b) os militares em serviço ativo, salvo os oficiais; 
c) os mendigos; 
d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos. 
ArL 4 ^ 0 alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros, de um e outro sexo, 

salvo: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de 65 anos; 
c) os brasileiros a serviço do País no estrangeiro; 
d) os oficiais das forças armadas em serviço ativo; 
e) os funcionários públicos em gozo de licença ou férias fora de seu domicílio; 
f) os magistrados; 
g) as mulheres que não exerçam profissão lucrativa. 
Art. 5 * 0 eleitor que deixar de votar só se exime de pena (art. 123, n 2 2) se provar justo 

impedimento. 

PARTE SEGUNDA 
Dos Ói^ãos dos Serviços Eleitorais 

ArL 62 Para execução da presente lei, há os seguintes órgãos: 
a) um Tribunal Superior, na capital da República; 
b) um Tribunal Regional, na capital de cada Estado e no Distrito Federal; 
c) Juntas Eleitorais; 
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d) Juizes Eleitorais nas capitais, comarcas, termos e distritos. 
Parágrafo único. Os serviços eleitorais são obrigatórios e não interrompem o interstício na 

promoção dos funcionários para eles requisitados. 

TÍTULO PRIMEIRO 
Do Tribunal Superior 

Art. 7 " Compõe-se o Tribunal Superior de cinco membros, que são: 
1)0 Presidente do Supremo Tribunal Federal, que é também seu Presidente; 
2) um Ministro do Supremo Tribunal Federal, que é seu Vice-Presidente; 

3) o Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal; 

4) um Desembargador do Tribunal de Apelação do Distrito Federal; 
5) um Jurista de notável saber e reputação ilibada 

§ 1 '̂  O segundo, o quarto e o quinto são designados pelo Presidente do Tribunal Superior. 
§ 2" No caso de impedimento, e não existindo quorum, é o membro do Tribunal substituí

do por pessoa da mesma categoria, designada pelo Presidente. 
Art. 8 = 0 Tribunal Superior funciona em sessão pública com a presença mínima de três 

(3) de seus membros. 
Art. 9^^ Compete ao Tribunal Superior: 
a) elaborar o seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais; 
b) organizar os serviços que julgar necessários, requisitando, para isso, os funcionários fe

derais, do Distrito Federal, estaduais e municipais que entender, e dispensando-os quando julgar 
conveniente; 

c) decidir os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e Juízes singulares de Esta
dos diferentes; 

d) adotar ou sugerir ao Govêmo providências para que as eleições se realizem nas datas fi
xadas nesta lei, e se processem de acordo com a mesma; 

e) responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas por autoridades pú
blicas ou partidos políticos registrados; 

f) julgar em última instância os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Regio
nais; 

g) expedir as instruções que julgar convenientes à execução desta lei; 
h) regular o processo dos recursos de que lhe caiba conhecer, ou que pertençam ao conhe

cimento dos Tribunais Regionais; 
i) requisitar a necessária força para o cumprimento das suas decisões ou para o cumpri

mento das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem; 
j) ordenar o registro dos partidos políticos nacionais e dos candidatos à Presidência da Re

pública; 

k) apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da eleição do Presidente da Repúbli
ca, proclamar o eleito e dar-lhe posse; 

1) comunicar aos Tribunais Regionais a data em que deve ser iniciado o alistamento em 
todo o país. 

Parágrafo único. Serve de Procurador Geral junto ao Tribunal o Procurador Geral da Re
pública, que opinará em todos os recursos encaminhados ao mesmo Tribunal, no prazo de três 
dias. 
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• TITULO SEGUNDO 
Dos Tribunais Regionais 

Art. 10. Compõem-se os Tribunais Regionais de cinco membros, que são: 
1) um Desembargador, que é o Presidente; 
2) um Desembargador, que é o Vice-Presidente; 

3) dois Juízes de Direito em cada Estado e no Distrito Federal; 

4) um Jurista de notável saber e reputação ilibada. 

§ 1 * Os membros do Tribunal Regional são designados pelo Presidente do Tribunal Supe
rior. 

§ 2^ No caso de impedimento, e não existindo quorum, é o membro do Tribunal substituí
do por pessoa da mesma categoria, designada pelo Presidente do Tribunal Superior. 

§ 3 ^ Serve de Procurador Regional junto ao Tribunal o Procurador Geral do Estado ou do 
Distrito Federal, que opinará em todos os recursos encaminhados ao mesmo Tribunal, no prazo 
de três dias. O Procurador Regional poderá designar outros membros do Ministério Público para 
auxiliá-lo, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. No impedimento ou falta do 
Procurador Regional, a sua substituição se fará de acordo com o disposto na Lei de Organização 
Judiciária, para os Procuradores Gerais. 

Art 11. Os Tribunais Regionais funcionam em sessão pública com a presença mínima de 
três (3) de seus membros. 

Art. 12. Compete aos Tribunais Regionais: 

a) cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior; 
b) organizar os serviços que julgarem necessários, requisitando, para isso, os funcionários 

federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que entenderem, dispensando-os quando 
julgarem conveniente; 

c) responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhes forem feitas por autoridade pú
blica ou pelo Diretório dos partidos políticos registrados; 

d) ordenar o registro dos Diretórios estaduais dos partidos nacionais e dos candidatos a 
Governador de Estado, ao Parlamento Nacional e às Assembleias Legislativas; 

e) ^urar, com os resultados parciais enviados pelas Juntas Eleitorais, o resultado final das 
eleições de Governador, membros do Parlamento Nacional e das Assembleias Legislativas, re
metendo com a possível brevidade, ao Tribunal Superior, cópia da apuração final e da proclama
ção dos eleitos; 

f) assinar tantos extratos autenticados da apuração final quantos forem os eleitos, a fim de 
lhes servirem de diploma; 

g) constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede; 
h) dividir a capital de cada Estado ou o Distrito Federal em zonas eleitorais, cabendo a ju

risdição de cada uma a um Juiz de Direito e, na falta deste, ao Juiz Substituto; 
i) requisitar da autoridade competente a força federal ou estadual necessária ao cumpri

mento da decisão sobre matéria eleitoral, e, por intermédio do Tribunal Superior, quando não 
seja atendida a requisição, ou o auxílio da força à sua disposição seja inútil ou inçraticável; 

j) julgar, por ocasião da apuração final das eleições, os recursos interpostos das decisões 
das Juntas Eleitorais e as impugnações feitas aos resultados parciais da apuração; 

k) dar posse ao Governador do Estado; 
1) nomear preparadores para auxiliar o alistamento eleitoral nos termos, distritos ou po-
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voados, desde que o exijam a distância e as dificuldades de transportes para a sede da comarca, 
sendo escolhidos de preferência os Juízes de Paz, onde houver; 

m) autorizar aos Juízes Eleitorais a requisição de funcionários para auxiliarem o Escrivão; 
n) julgar os recursos interpostos dos atos e das decisões proferidas pelos Juízes Eleitorais. 
Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Regionais são definitivas, salvo nos casos do 

art. 117. 

TÍTULO TERCEIRO 
Dos Juízes Eleitorais 

Art. 13. Competem a Juízes locais as funções de Juízes Eleitorais. 
§ 1 * Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela, ou aquelas, a 

que incumbe o serviço eleitoral. 
§ 2= Nas varas com mais de um ofício, o Juiz indicará o Escrivão para o serviço eleitoral. 
Art. 14. Os Juízes Eleitorais despacharão todos os dias úteis na sede do Juízo ou no local 

designado para esse fim. 
ArL 15. Compete aos Juízes: 
a) cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal Superior ou Regional; 
b) preparar os processos eleitorais e determinar a qualificação e inscrição dos eleitores; 
c) expedir os títulos eleitorais; 
d) conceder ressalva ao eleitor, para que possa votar em determinada zona da circunscri

ção; 
e) nomear o presidente e os mesários das mesas receptoras; 
f) dar substitutos aos secretários das mesas receptoras, mediante reclamação justificada 

dos interessados; 
g) providenciar para a solução das ocorrências nas mesas receptoras, mediante solicitação 

de seu presidente; 
h) instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções; 
i) dividir a zona em seções eleitorais, de modo que, sempre com o mínimo de 50, cada se-

ção tenha, nas capitais, o máximo de 400, e nas demais localidades o máximo de 300 eleitores; 
j) organizar as listas dos eleitores da zona respectiva, por ordem alfabética dos nomes, en

viando cópia ao Tribunal Regional; 
k) designar, trinta dias antes das eleições, os lugares oride devem realizar-se as votações; 
l) presidir as Juntas Eleitorais; 
m) representar sobre a necessidade de nomeação dos preparadores para auxiliar o alista

mento eleitoral, nos termos da letra 1 do art. 12. 
Parágrafo único. O preparador designado para auxiliar o alistamento eleitoral fará autuar 

os requerimentos que lhe forem dirigidos e os remeterá ao Juiz Eleitoral para os fins do arL 27. 
Expedido o título, o Juiz Eleitoral o devolverá ao preparador, que o entregará ao eleitor, median
te recibo. 

TÍTULO QUARTO 
Das Juntas Eleitorais 

ArL 16. As Juntas Eleitorais serão constituídas, com a designação da respectiva sede, pe
los Tribunais Regionais, até 30 dias antes das eleições. 

Art. 17. Compor-se-ão as Juntas Eleitorais de dois cidadãos de notória integridade moral e 
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independência, designados pelo Tribunal Regional, e do Juiz de Direito da Comarca, que será o 
seu presidente. 

ArL 18. Compete à Junta Eleitoral apurar as eleições realizadas nos municípios que estive
rem compreendidos na jurisdição do juiz que a presidir. 

ArL 19. Nas capitais e comarcas onde houver mais de uni juiz vitalício, poderão ser orga
nizadas tantas juntas quantos forem esses juízes. 

ArL 20. A Junta poderá nomear até seis escrutinadores, dentre cidadãos de notória integri
dade e independência. 

PARTE TERCEIRA 
Do Alistamento 

TITULO PRIMEIRO 
Da Qualificação e Inscrição 

ArL 21. Faz-se o alistamento mediante a qualificação e inscrição do eleitor. 

ArL 22. A qualificação e inscrição eleitorais serão ex-qfficio ou requerimento de interessa
do. 

ArL 23. Os diretores ou chefes das repartições púbhcas, das entidades autárquicas, paraes-
tatais, ou de economia mista, os presidentes das seções da Ordem dos Advogados e os presiden
tes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura enviarão ao Juiz Eleitoral, dentro de 
15 dias antes da data fixada para o início do alistamento, relação completa dos funcionários e 
extranumerários, associados das entidades paraestatais, advogados, engenheiros e arquitetos, 
com as respectivas indicações de função, idade, naturalidade e residência. 

ArL 24. Recebidas as relações mencionadas no artigo antecedente, o Juiz remeterá, àque
les de quem as houve, tantas fórmulas de títulos eleitorais quantos forem os cidadãos relaciona
dos. 

§ 12 Os organizadores dessas relações preencherão nas fórmulas os claros relativos à qua
lificação do eleitor, fazendo que este assine o título e remetendo-o, em seguida, ao Juiz Eleito
ral. 

§ 22 O Juiz Eleitoral entregará o título ao eleitor mediante recibo exigindo, quando julgar 
necessário, prova de sua identidade. 

ArL 25. Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, as relações a que se refere o art. 23 
serão enviadas ao respectivo Tribunal Regional, cabendo aos seus Juízes, por distribuição do 
Presidente, a qualificação ex-officio. 

§ 12 Declarados qualificados os cidadãos constantes da relação referida neste artigo, a Se
cretaria do Tribunal remeterá a quem de direito as fórmulas de títulos eleitorais para os fins do 
art. 24 e seus parágrafos. 

§ 2* O Tribunal Regional baixará instruções para maior facilidade desse alistamento no 
que fôr necessário. 

ArL 26. Os cidadãos que não estiverem compreendidos nas relações acima referidas re-
querão ao Juiz Eleitoral do seu domicílio a sua inscrição, preenchendo a fórmula de acordo com 
o modelo anexo n^ 1 e assinando-a de seu próprio punho. 

Parágrafo único. O requerimento será instruído com qualquer dos seguintes documentos: 

a) título eleitoral, expedido na conformidade do Decreto n^ 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932, e da Lei n^ 48, de 4 de maio de 1935 (Código Eleitoral); 
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b) carteira de identidade, fornecida pelo Serviço competente de identificação no Distrito 
Federal, ou por órgãos congéneres nos Estado e nos Territórios; 

c) carteira militar de identidade; 
d) certificado de reservista de qualquer categoria do Exército, da Armada e da Aeronáuti

ca; 
e) carteira profissional expedida pelo serviço do Ministério do Trabalho, Indústria e Co

mércio; 
f) certidão de idade, extraída no Registro Civil e, na sua falta, qualquer outro documento 

que direta ou indiretamente prove ter o requerente idade superior a 18 anos; 
g) certidão de batismo, quando se trata de pessoa nascida anteriormente a 1 de janeiro de 

1889; 
Art. 27. Apresentado pelo alistando o requerimento instruído com um dos documentos 

acima mencionados, e não havendo dúvida sobre a sua identidade o Juiz Eleitoral expedirá o 
respectivo título. 

Art. 28. Qualquer dos documentos referidos nas letras b, c, d, e e do parágrafo único do 
art. 25, será, depois de verificado que não há pluralidade do alistamento, restituído ao interessa
do, devendo, porém, ser assinalado, no requerimento, pelo escrivão, o número do título, da car
teira, ou o certificado, conforme fôr. 

ArL 29. O título conterá o nome do eleitor, sua idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
profissão e residência, e será assinado e datado pelo Juiz e assinado pelo eleitor. 

Parágrafo único. O título será expedido de acordo com o modelo anexo n= 2, constituído 
de duas partes, uma das quais ficará em cartório, para organização do fichário e prova do alista
mento. 

Art. 30. A lista dos eleitores será publicada pelo menos 15 dias antes da eleição no jornal 
oficial dos Estados, na Capital Federal, nos Territórios e nos Municípios onde houver. Nos Mu
nicípios onde não houver jornal oficial, a lista dos eleitores será divulgada no local onde habi
tualmente se afixam os editais da comarca. 

Art. 31. O eleitor que, por justo motivo, não puder estar em seu domicílio no dia da elei
ção, pedirá ao Juiz Eleitoral ressalva que o habilite a votar em outra seção. 

§ 1 = O Juiz que conceder a ressalva comunicará o fato ao Tribunal Regional, mencionan
do o nome do eleitor, número de inscrição, lugar onde devia e onde vai votar. 

§ 2= O voto será recebido com as mesmas cautelas adotadas para os votos impugnados 
por dúvida quanto à identidade do eleitor. 

TÍTULO n 
Do Cancelamento e da Exclusão 

Art 32. São causas de cancelamento: 
1) a infração dos arts. 22 a 27; 
2) a suspensão ou a perda dos direitos políticos; 
3) a pluralidade de inscrição; 
4) o falecimento do eleitor. 
Art. 33. A ocorrência de qualquer das causas enumerados no artigo anterior dá lugar a ex

clusão do eleitor, que poderá ser provida ex-officio, ou a requerimento de qualquer eleitor, ou 
delegado de partido. 

Parágrafo único. Durante o processo, e enquanto não decretada a exclusão, pode o eleitor 
votar. 
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Art. 34. Qualquer eleitor ou delegado de partido pode assumir a defesa do eleitor cuja ex
clusão estiver sendo promovida. 

Art 35. Dá-se a exclusão ex-officio sempre que ao conhecimento do Tribunal Regional 
chegue a ocorrência de alguma das causas do cancelamento. 

Art. 36. Apurado o fato detenninante da exclusão, enviar-se-ão ao Juiz Eleitoral os docu
mentos comprobatórios, observando-se, no que fôr aplicável, o processo estabelecido no artigo 
seguinte. 

Art. 37. Na exclusão requerida, tomará o Juiz Eleitoral estas providências. 
1) mandará autuar petição; 
2) publicará edital, com prazo de 10 dias, para ciência dos interessados, que poderão con

testar, dentro de cinco dias; 
3) concederá dilação probatória de cinco a 10 dias, se requerida; 
4) remeterá, a seguir, o processo devidamente informado ao Tribunal Regional, que resol

verá dentro de 10 dias. 
Parágrafo único. Cessando a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer nova

mente sua qualificação e inscrição. 

PARTE QUARTA 
Das Eleições 

TÍTULO I 
Do Sistema Eleitoral 

Art. 38. O sufrágio é universal; o voto, obrigatório, direto e secreto. 
§ 1 '̂  A eleição para a Câmara dos Deputados e as Assembéias Legislativas obedecerá ao 

si stema de representação proporcional. 
§ 2* Na eleição do Presidente da República, dos Govemadores dos Estados, dos membros 

do Conselho Federal, ou para o preenchimento de vagas nas Câmaras Legislativas, prevalecerá o 
princípio majoritário. 

CAPÍTULO I 
Do Registro dos Candidatos 

Art. 39. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos ou 
alianças de partidos. 

Art. 40. Faz-se o registro dos candidatos até 15 dias antes da eleição: 
§ 1 * O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento 

autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária, e com a assinatura re
conhecida por tabelião. 

§ 2« Toda lista de candidatos será encaminhada pelo nome do Partido, que é a legenda 
partidária. 

Art. 41. Pode qualquer candidato, até 10 dias antes do pleito, requerer, em petição com fir
ma reconhecida, o cancelamento do seu nome do registro. 

§ 1 = Desse fato, o Presidente do Tribunal dará ciência imediata ao partido, ou à aliança de 
partidos, que tenha feito a inscrição, ficando salvo ao partido, ou à aliança de partidos, dentro de 
48 horas de recebida a comunicação, substituir por outro o nome cancelado. 

§ 2*̂  Considera-se não escrito na cédula o nome do candidato que haja pedido o cancela
mento de sua inscrição. 
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ArL 42. Não é permitido ao candidato figurar em mais de uma legenda, senão quando as
sim fôr requerido por dois ou mais partidos, em petição conjunta. 

CAPÍTULO n 
Do Voto Secreto 

ArL 43. Asseguram o sigilo do voto as seguintes providências: 
1) uso de sobrecartas oficiais, uniformes, opacas, e rubricadas pelo Presidente da mesa re

ceptora, à medida que forem entregues aos eleitores; 
2) isolamento do eleitor em gabinete indevassável, para o só efeito de introduzir a cédula 

de sua escolha na sobrecarta, e, em seguida, fechá-la; 
3) verificação da identidade da sobrecarta à vista da rubrica; 
4) emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente am

pla, para que se não acumulem as sobrecartas na ordem em que forem introduzidas. 

CAPÍTULO m 
Da Representação Proporcional 

Art. 44. Para a representação na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, 
far-se-á a votação em uma cédula só, com a legenda partidária e qualquer dos nomes da respec
tiva lista registrada. 

§ 12 Se aparecer cédula sem legenda, o voto é contado para o partido a que pertencer o 
primeiro nome de candidato registrado escrito na mesma cédula. 

§ 2^ Se aparecerem na cédula com legenda mais de um nome, considerar-se-á escrito, 
apenas, o primeiro deles. 

§ 3 = Se a cédula contiver uma legenda e nome de candidato de outro partido, apura-se o 
voto para o partido cuja legenda conste da cédula 

§ 4^ Se a cédula contiver somente a legenda partidária, apura-se o voto para o partido. 
Art. 45. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apura

dos pelos de lugares a prencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou 
inferior a meio, equivalente a um se superior. 

Parágrafo único. Contam-se como válidos os votos em branco para determinação do quo
ciente eleitoral. 

Art. 46. Havendo mais de um candidato registrado pelo mesmo partido, estão eleitos, tan
tos deles, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido, quantos indicar o quocien
te partidário. 

Art. 47. Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente 
eleitoral o número de votos válidos dados em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a fra
ção. 

Art. 48. Os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente eleitoral e dos quocien
tes partidários são atribuídos ao partido que tiver alcançado maior número de votos, respeitada a 
ordem de votação nominal de seus candidatos. 

Art. 49. O candidato contemplado em mais de um quociente partidário considera-se eleito 
sob a legenda em que tiver obtido maior votação. 

ArL 50. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. 
ArL 51. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, estarão eleitos os candidatos 

mais votados até serem preenchidos os lugares. 
Art. 52. Estão eleitos suplentes da representação partidária: 
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a) os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos, nas listas dos respectivos 
partidos; 

b) em caso de igualdade na votação, na ordem decrescente da idade. 
ArL 53. Na falta de suplente, as vagas que ocorrerem na legislatura serão preenchidas por 

eleição suplementar. 

TÍTULO n 
Das Condições de Elegibilidade 

Art. 54. É condição de elegibilidade para Presidente da República, membro do Conselho 
Federal e Governador de Estados ser o candidato brasileiro nato e maior de 35 anos. 

ArL 55. É condição de elegibilidade para a Câmara dos Deputados e as Assembleias Le
gislativas ser o candidato brasileiro nato e maior de 21 anos. 

Art. 56. Não podem ser registrados como candidatos à Presidência da República, desde 
que não afastados definitivamente dos seus cargos até 90 dias antes da eleição: 

a) o Presidente da República, os Ministros de Estados, os Interventores ou Governadores 
dos Estados e Territórios e o Prefeito do Distrito Federal; 

b) os membros do Poder Judiciário, os Ministros dos Tribunais de Contas, os membros do 
Conselho Nacional do Trabalho, os membros do Tribunal de Segurança Nacional, os chefes do 
Ministério Publico, os chefes de Poh'cia, os chefes e subchefes dos Estados-Maiores do Exérci
to, da Armada e da Aeronáutica. 

§ 1 ' Para as eleições de Governador, prevalecem as mesmas inelegibilidades, exigindo-se 
para o registo dos candidatos o afastamento definitivo dos cargos referidos nas letras aeb deste 
artigo, até 60 dias antes das eleições. 

§ 2« Para as eleições do Conselho Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembleias 
Legislativas não prevalecem as inelegibilidades definidas neste artigo. 

TÍTULO in 
Dos Atos Preparatórios da Votação 

Art. 57. O alistamento será feito dentro no prazo de 90 dias e encertados 60 dias antes da 
eleição, podendo votar os eleitores alistados até 40 dias antes dela. 

Art. 58. Os Juízes Eleitorais comunicarão ao Tribunal Regional,- findo o prazo do alista
mento, o número de eleitores alistados. 

Art. 59. O Tribunal Regional, 10 dias antes da eleição fará publicar, em jornal oficial, 
onde houver, e, não o havendo, em cartório, os nomes dos candidatos registrados nos termos do 
art. 40. 

Parágrafo único. Os nomes dos candidatos serão comunicados por telegrama circular, ou, 
na falta de telégrafo, pelo meio mais rápidos, aos Juízes Eleitorais, presidentes e mesários de 
mesas receptoras da respectiva circunscrição eleitoral. 

CAPÍTULO I 
Das Seções Eleitorais 

ArL 60. Nos municípios em que não houver mais de quatrocentos eleitores, haverá uma 
única seção eleitoral. 

§ 1 * Excedendo de quatrocentos eleitores, o Juiz distribuí-los-á em seções atendendo aos 
meios de transportes e à residência dos eleitores. 
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§ 2= Da distribuição dos eleitores por seções, cabe recurso, interposto, dentro de 48 horas, 
por delegado de partido, para o Tribunal Regional. 

§ 3 ̂  Poderão ser organizadas mesas receptoras nos povoados e nos distritos municipais. 
Art 61. O eleitor, cujo nome tenha omitido ou figure errado na lista, pode reclamar ver

balmente, por escrito ou por telegrama, ao Juiz, ou ao Tribunal Regional. 
§ 1 * Tal reclamação pode ser feita por delegado de partido. 
§ 2^ Procedendo a reclamação, providenciará a autoridade compete para sanar a irregula

ridade. 

CAPÍTULO n 
Das Mesas Receptoras 

Art. 62. A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. 
Art 63. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários 

nomeados pelo Juiz Eleitoral, 30 dias antes da eleição, e dois secretários nomeados pelo presi
dente da mesa 72 horas, pelo menos, antes de começar a eleição. 

§ 1 ^ Não podem ser nomeados presidentes e mesários; 
a) os cidadãos que não forem eleitores na zona; 
b) os que pertencerem aos órgãos de serviço eleitoral; 
c) os candidatos e seus parentes ou afins, até o 2"grau, inclusive; 
d) os membros de diretórios de partido político; 
e) os fiincionários demissíveis ad-nutum. 
§ 2* Serão, de preferência, nomeados os magistrados, membros do Ministério Público, 

professores, diplomados em profissão liberal, diplomatas e serventuários de Justiça. 
§ 3 = 0 Juiz Eleitoral publicará no jornal oficial, onde houver, e não havendo, em cartório, 

as nomeações que houver feito e convocará os nomeados para constituírem as mesas no dia e lu
gares designados, às 7 horas. 

§ 4'' Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação somente pode
rão ser alegados até 10 dias antes da eleição. 

§ S*" O nomeado que não declarar a existência de qualquer dos impedimentos acima refe
ridos incorre na pena estabelecida pelo art. 123, n = 21. 

Art 64. Os mesários auxiliarão e substituirão o presidente, — de modo que haja sempre 
quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo eleitoral, - assinarão as 
atas de abertura e de encerramento da eleição. 

§ 12 O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, sal
vo força maior, comunicando o impedimento aos dois mesários, pelo menos 24 horas antes da 
abertura dós tabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no cur
so da eleição. 

§ 2= Não comparecendo o presidente até sete horas e trinta minutos, assumirá a presidên
cia o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo, bastando que compareça o 
presidente ou um dos mesários para que se realize a eleição. 

§ 3* Não se reunido a mesa, por qualquer motivo, poderão os eleitores votar em outra, 
sob a jurisdição do mesmo Juiz, tomando-se-lhe os votos com as cautelas do art. 80, § 2». 

ArL 65. Se, no dia designado para o pleito, deixarem de se reunir todas as mesas de um 
município, o Presidente do Tribunal Regional logo determinará dia para se realizar o mesmo, 
instaurando-se inquérito para apurar as causas da irregularidade e punição dos responsáveis. 
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Art 66. Compete ao presidente da mesa receptora e, em sua falta, a qualquer dos mesá-
rios: 

1) receber os sufrágios dos eleitores; 
2) decidir imediatamente todas as dificuldades ou dtividas que ocorrem; 
3) manter a ordem, para o que disporá da força pública necessária; 
4) comunicar ao Tribunal Regional as ocorrências, cuja solução deste dependerem, e, nos 

casos de urgência, recorrer ao Juiz Eleitoral, que providenciará imediatamente; 
5) remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem servido durante a recepção dos 

votos; 
6) autenticar, com sua assinatura, as sobrecartas oficiais; 
7) assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partidos. 
Art. 67. Devem os secretários ser eleitores na zona e, de preferência, serventuários de Justiça, 

não podendo recair a nomeação em candidatos, parentes destes, ou afins até 2-̂  grau, inclusive. 
§ 1 - Sua nomeação será comunicada, imediatamente, por telegrama ou carta ao Juiz Elei

toral, e publicada pela imprensa ou por edital à frente do edifício onde tiver de funcionar a mesa. 
§ 2^ Compete aos secretários: 
a) dar aos eleitores a senha de entrada, previamente rubricada ou carimbada; 
b) lavrar as atas de abertura e de encerramento da eleição; 
c) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em regulamentos ou instruções. 
§ 3 ̂  As atribuições da letra a serão exercidas por um dos secretários e ás da letra b pelo 

outro, conforme designação do Presidente, exercendo ambos conjuntamente as restantes. 
§ 4 = 0 cargo de Secretário será de aceitação obrigatória. 
§ 5^ No impedimento ou falta de Secretário, funcionará o substituto que o Presidente no

mear. 
Art. 68. Perante as mesas receptoras, cada partido poderá nomear um fiscal. 
Art. 69. O Presidente, mesários, secretários, fiscais ou delegados de partido, assim como 

as autoridades, podem votar perante as mesas em que estiverem servindo, ainda que eleitores de 
outras seções, anotando-se o fato na respectiva ata. 

CAPÍTULO m 
Do Material Para A Votação 

Art. 70. Os Juízes Eleitorais enviarão ao Presidente de cada mesa receptora, pelo menos 
48 horas antes da eleição, o seguinte material: 

1) lista dos eleitores da seção; 
2) relação dos partidos e candidatos registrados; 
3) duas folhas para a votação dos eleitores da seção e duas para os eleitores de outras, de

vidamente rubricada; 
4) uma urna vazia; 
5) sobrecartas de papel opacos para a colocação das cédulas; 
6) sobrecartas maiores para os votos impugnados ou duvidosos; , 
7) sobrecartas especiais para a remessa, à Junta Eleitoral, dos documentos relativos à 

eleição; 
8) uma fórmula da ata de abertura e outra da de encerramento, assim como impressos para 

as atas; 
9) senhas para serem distribuídas aos eleitores; 
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10) tinta, caneta, lápis, papel, necessários aos trabalhos; 
11) folhas apropriadas para a impugnação e folhas para observações de fiscais ou delega

dos dos partidos; 
12) outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcio

namento da mesa. 
Art 71. As cédulas serão de forma retangular, côr branca, flexíveis e de tais dimensões 

que, dobradas ao meio ou em quarto, caibam nas sobre-cartas oficiais. 
§ 1-*- A designação da eleição, a legenda do partido e o nome do candidato de lista regis

trada serão impressos ou dactilografados, não podendo a cédula ter sinais nem quaisquer outros 
dizeres. 

§ 2 * A votação para Presidente da República e membros do Parlamento Nacional far-se-á 
em cédulas distintas que serão encerradas na mesma sobrecarta, adotando-se o mesmo quanto à 
votação de Governador e membros da Assembleia Legislativa. 

TÍTULO rv 
Da Votação 

CAPÍTULO I 
Dos Lugares da Votação 

ArL 72. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos Juízes Eleitorais, 
publicando-se a designação. 

§ 12 Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se falta
rem aqueles em número e condições adequadas. 

§ 2 ̂  Não se pode usar propriedade ou habitação de candidato. 
§ 3 = Dez dias, pelo menos, antes do fixado para a eleição, comunicarão os Juízes Eleito

rais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das 
propriedades particulares, a resolução de serem os respectivos edifícios, ou parte deles, utiliza
dos para o funcionamento das mesas receptoras. 

§ 4 2 A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. 
ArL 73. No local da votação, será separado do público o recinto da mesa e, ao lado desta, 

achar-se-á um gabinete indevassável, para que, dentro nele, possam os eleitores, à medida que 
comparecerem, colocar as cédulas de sua escolha nas sobrecartas. 

§ 1 ^ O Juiz Eleitora] providenciará para que, nos edifícios escolhidos, sejam feitas as ne
cessárias adaptações. 

§ 2^ No gabinete indevassável poderão ser colocadas, pelo presidente da mesa receptora, 
cédulas dos partidos e dos candidatos registrados. 

CAPÍTULO n 
Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais 

ArL 74. Ao presidente da mesa receptora cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. 
Art. 75. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os 

candidatos, os fiscais ou delegados de partidos e, durante o tempo necessário à votação, o elei
tor. 

§ 1 'í O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar-
se do recinto ou do edifício quem não guarde a ordem e compostura devidas. 
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§ 2^ Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu 
funcionamento. 

Art. 76. E vedado oferecer ao eleitor cédulas de sufrágio no local onde funcionar a mesa e 
nas suas imediações, dentro de um raio de 100 metros. 

Parágrafo único. A igual distância conservar-se-á a fôr̂ a armada, que não poderá aproxi-
mar-se do lugar da votação, ou nele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. 

CAPÍTULO m 
Do Início da Votação 

Art. 77. No dia marcado para a eleição, às sete horas, o presidente da mesa receptora, os 
mesários e os secretários verificarão se, no lugar designado, estão em ordem o material remetido 
pelo Juiz e a uma destinada a recolher os sufrágios, bem como se estão presentes fiscais e dele
gados de partidos. 

Art. 78. Às oito horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os traba
lhos e mandará lavrar a ata de abertura da votação. 

§ 1 >* A ata será assinada por todos os membros da mesa e pelos fiscais ou delegados que o 
quiserem, e mencionará: 

a) os membros da mesa que comparecerem; 
b) as substituições e nomeações que se fizerem; 
c) os nomes dos fiscais e delegados de partidos que tiverem comparecido; 
d) a causa, se houver, do retardamento para o começo da votação. 
§ 2" Dar-se-á início, em seguida, à votação, começando pelos membros da mesa e fiscais 

que houverem assinado a ata de abertura dos trabalhos. 
Art. 79. O recebimento dos votos começará às oito horas, durando até às dezessete horas e 

quarenta e cinco minutos. 

CAPÍTULO IV 
Do Ato de Votar 

Art. 80. Observar-se-á, na votação, o seguinte: 
1) o eleitor receberá, ao entrar na sala, uma senha numerada, que o secretário rabricará ou 

carimbará no momento; 
2) admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, apre

sentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado pelos fiscais ou delegados de parti
do; 

3) achando-se em ordem o título, e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o 
presidente da mesa o convidará a lançar nas folhas da votação sua assinatura usual, entregar-lhe-
á uma sobrecarta aberta e vazia e fá-lo-á passar ao gabinete indevassável, cuja porta ou cortina 
será cerrada em seguida; 

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

5) ao sair do gabinete, o eleitor depositará na uma a sobrecarta fechada; 
6) antes, porém, o presidente, fiscais ou delegados de partidos verificarão, sem tocá-la, se 

a sobrecarta que o eleitor vai depositar na uma é a mesma que lhe fora entregue pelo presidente 
da mesa receptora; 

7) se a sobrecarta não fôr a mesma, será o eleitor convidado a voltar ao gabinete indevas-
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sável e trazer seu voto na sobrecarta que recebeu, deixando de ser admitido a votar se não quiser 
tornar ao gabinete, mencionando-se na ata o incidente; 

8) introduzida a sobrecarta na uma, o presidente da mesa porá sua rubrica nas folhas da 
votação, depois do nome do votante, lançando, no título deste, a data e a rubrica. 

§ 1« Se houver dúvida sobre a identidade de qualquer eleitor, o presidente da mesa poderá 
interrogá-lo sobre os dados constantes do título, mencionando, na coluna de observações das fo
lhas de votação, a dúvida suscitada. 

§ 2= Se a identidade do eleitor fôr contestada por qualquer fiscal ou delegado de partido, 
o presidente da mesa tomará as seguintes providências: 

a) escreverá, em sobrecarta maior que a entregue ao eleitor para nela encerrar a sobrecarta 
de seu voto, o seguinte: "impugnado por F..."; 

b) entregará ao eleitor a sobrecarta maior para que a deposite na uma; 
c) anotará, por fim, a impugnação na coluna de observações das folhas de votação. 
§ 3 = Proceder-se-á da mesma forma, se o nome do eleitor tiver sido omitido ou figurar er

radamente na lista. 

CAPÍTULO V 
Do Encerramento das Votações 

ArL 81. Às 17 horas e 45 minutos, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores 
que estiverem presentes e ainda não as tiverem recebido, convidando em seguida, em voz alta, 
os eleitores a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar. 

Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas, sendo o título de
volvido ao eleitor, logo depois de votar. 

Art. 82. Terminada a votação, o presidente, depois de declará-la encerrada, tomará as se
guintes providências: 

a) colocará sobre a fenda de introdução das sobrecartas, cobrindo-a inteiramente, uma tira 
de papel ou pario fortes, no sentido longitudinal, e outra transversalmente, ambas com as dimen
sões suficientes para que pelo menos cinco centímetros de cada ponta sejam colocados nas faces 
laterais da uma, devendo essas tiras ser colocadas em toda a sua superfície; essas tiras serão ru
bricadas pelo presidente e facultativamente pelos fiscais ou delegados presentes; o Tribunal Re
gional poderá prescrever outro modo de vedação da fenda; 

b) encerrará com sua assinatura das folhas de votação, as quais ainda poderão ser assi
nadas pelos fiscais ou delegados, e riscará os nomes dos eleitores que não tiverem compare
cido; 

c) mandará lavrar ao pé da última folha de votação dos eleitores da seção, nas duas vias, 
por um dos secretários, a ata da eleição, a qual deverá conter: 

1) o número, por extenso, dos eleitores da seção, que compareceram e votaram, e o núme
ro dos que deixaram de comparecer; 

2) o número, por extenso, dos eleitores de outras seções, que votaram; 
3) o motivo de não haver votado algum dos eleitores que compareceram; 
4) os nomes dos fiscais ou delegados de partidos que não constarem da ata de abertura, e 

os dos que se retiraram durante a votação; 
5) os protestos e as impugnações apresentadas pelos fiscais ou delegados de partido; 
6) a razão de intermpção da votação, se tiver havido, e o tempo da intemipção; 
7) a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de vota

ção e nas atas de abertura e de encerramento, ou a declaração de não existirem.; 
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d) assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários, fiscais, ou delegados de 
partidos que o quiserem; 

e) entregará ao Presidente da Junta Eleitoral, ou à agência do correio mais próxima, ou a 
outra vizinha que ofereça melhores condições de r^idez e segurança, sob recibo em triplicata, 
com indicação da hora, a uma e todos os documentos do ato eleitoral, encerrados estes em so
brecarta rubricada por êle, pelos fiscais e delegados que o quiserem; 

f) comunicará, em ofício, ao Juiz Eleitoral da circunscrição, a quem remeterá uma das vias 
da folha de votação, a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da 
uma e dos documentos à Junta Eleitoral; 

g) enviará à Junta Eleitoral e ao Tribunal Regional, em sobrecarta à parte, uma das vias do 
recibo do correio. 

ArL 83. O Presidente da Junta Eleitoral e as agências do correio tomarão as providências 
necessárias para o recebimento da uma e dos documentos referidos no artigo anterior. 

Parágrafo único. Os fiscais ou delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a 
uma, desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do correio e até que che
guem à sede da Junta Eleitoral. 

Art 84. Na sede da Junta Eleitoral ficarão permanentemente as umas à vista dos interessa
dos e sob a guarda de pessoa designada pelo Presidente da Junta. 

TÍTULO V 
Da Apuração 

Art. 85. Compete às Juntas Eleitorais e aos Tribunais Regionais a apuração dos votos nas 
eleições federais e estaduais. 

§ 1 - Finda a apuração de cada dia, o presidente da Junta proclamará o resultado e fará la
vrar ata resumida dos trabalhos, na qual conste o número de cédulas qjuradas, discriminada
mente, legenda por legenda, mandando transcrever em livro apropriado os resultados constantes 
das folhas de apuração. 

§ 2^ Tais resultados serão, no mesmo dia, afixados na sede da Junta remetidos ao Presi
dente do Tribunal Regional, que, dentro de 24 horas, fará publicar no órgão oficial o resultado 
total que lhe houver sido comunicado. 

Art. 86. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado 
perante o Tribunal Superior, deverá terminar dentro de 30 dias. 

Art. 87. A Junta Eleitoral funcionará diariamente, de acordo com horário publicado para 
conhecimento dos interessados. Não deverão ser interrompidos os trabalhos, salvo motivo de 
rigorosa necessidade, caso em que as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à uma, 
encerrada e lacrada com as formalidades convenientes, o que constará da ata a que se refere o 
art. 85, § 1 ^ 

Art. 88. À medida que forem sendo apurados os votos, poderão os candidatos, fiscais ou 
delegados apresentar suas impugnações. 

Art. 89. Cada partido poderá ter apenas um fiscal na Junta Eleitoral. 

CAPÍTULO I 
Dos Ates Preliminares 

Art. 90. Com respeito a cada seção cujos votos deve ^urar, a Junta verificará, preliminar
mente: 
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1) se há indício de violação da uma; 
2) se houver demora na entrega da urna e dos documentos, conforme o art. 82, c; 
3) se a mesa receptora se constituiu legalmente; 
4) se a eleição se realizou no dia, hora e lugar designados; 
5) se são autênticas as folhas de votação; 
6) se existem nelas rasuras, emendas ou entrelinhas, não ressalvadas na ata do encerra

mento da votação. 
§ 1 '̂  Se houver indício de violação da uma, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) antes da apuração o Presidente da Junta indicará pessoa idónea para examiná-la, com 

assistência do representante do Ministério Público; 
b) se o perito concluir pela existência de violação e o parecer fôr aceito pela Junta, o Pre

sidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências da lei; 
c) se o perito e o representante de Ministério Público concluírem pela inexistência da vio

lação, far-se-á a apuração; entendendo apenas o representante do Ministério Público que a urna 
foi violada, a Junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não fôr unânime, recorrer ao Tribunal 
Regional. 

§ 2^ Se se verificar qualquer dos casos dos n^s 2, 3, 4, 5 e 6 deste artigo, a Junta fará a 
apuração em separado dos votos para a decisão ulterior definitiva do Tribunal Regional. 

§ 3 "̂  As impugnações fundadas em violação da uma somente poderão ser apresentadas até 
a abertura desta 

§ 4= A Junta deixará de apurar os votos de uma que não estiver acompanhada dos docu
mentos legais e lavrará deste fato um termo. 

CAPfTUI.O II 
Da Contagem dos Votos 

Art. 91. Aberta a uma, verificar-se-á se o número de sobrecartas autenticadas corresponde 
ao de votantes. 

§ 1 = Se o número de sobrecartas fôr inferior ao de votantes, far-se-á a apuração, assina-
lando-se a falta. 

§ 2" Se o número de sobrecartas fôr superior ao de votantes, será nula a votação. 
§ 3 ** Se não houver excesso de sobrecartas, abrir-se-ão, em primeiro lugar, as sobrecartas 

maiores; e, resolvidas como improcedentes as impugnações, misturar-se-ão com as demais as 
sobrecartas menores, encerradas nas maiores, para segurança do sigilo do voto. 

ArL 92. Sempre que houver impugnação fundada em contagem errónea de votos, vícios 
de sobrecartas ou de cédulas, deverão as mesmas ser conservadas em invólucro lacrado que 
acompanhará a impugnação. 

Art. 93. Resolver-se-ão as impugnações, quanto à identidade do eleitor, confrontando-se a 
assinatura tomada no voto com a existente no título. 

Art 94. Resolvidas as impugnações, oU adiadas para o final da apuração, passar-se-á à 
contagem dos votos. 

Art. 95. São nulas as cédulas que não preencherem os requisitos do art 71. 
§ 1 ^ Havendo, na mesma sobrecarta, mais de uma cédula relativa ao mesmo cargo: 
a) se as cédulas forem iguais, será apurada uma; 
b) se forem diferentes mas do mesmo partido, será apurada uma, como se contivesse ape

nas a respectiva legenda; 
c) se forem diferentes e de diferentes partidos, não valerá nenhuma. 
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§ 2= No caso de erro ortográfico, diferença leve de nomes e prenomes, inversão ou su
pressão de algum destes, contar-se-á o voto ao candidato que puder ser identificado. 

§ 3 = Não se contam os votos dados a partidos e candidatos não registrados e a cidadão 
inelegíveis. 

Art 96. Excluídas as cédulas que incidirem nas nulidades enumeradas no artigo anterior, 
serão as demais separadas, atendendo-se à eleição a que se referirem e conforme se trate de cé
dulas com legenda ou de cédulas sem legenda, mas em que o primeiro nome nelas inscrito seja 
de lista registrada. Contar-se-ão as cédulas obtidas pelos partidos, e passar-se-á a apuiar a vota
ção nominal. 

§ 1 '̂  As cédulas serão apuradas uma a uma e serão lidos em voz alta, por um dos mem
bros da Junta, os nomes votados. 

§ 2" As questões relativas às cédulas e à existência de rasuras, emendas e entrelinhas, nas 
folhas de votação e atas de abertura e encerramento da votação, somente podem ser suscitadas 
nessa oportunidade, e dentro do prazo de 48 horas. 

Art 97. A Junta resolverá as questões que se suscitarem no curso dos trabalhos. 
ArL 98. Os recursos dos fiscais ou delegados de partidos, interpostos das decisões das jun

tas, serão julgados pelo Tribunal Regional. 

CAPÍTULO m 
Da Apuração nos Tribunais e da Prodamação dos Eleitos 

ArL 99. Na apuração compete ao Tribunal Regional: 
1) resolver as dúvidas não decididas e os recursos para êle interpostos; 
2) verificar o total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco; 
3) determinar o quociente eleitoral e o partidário; 
4) proclamar os eleitos. 
§ 1 = Verificando que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impe

didos de votar poderão alterar qualquer quociente partidário, ordenará o Tribunal a realização de 
novas eleições. 

§ 2= Estas eleições obedecerão às seguintes regras: 
a) serão marcadas, desde logo, pelo Presidente do Tribunal, para dentro do prazo de 15 

dias, que poderá ser aumentado para 30, onde houver deficiência de meios de comunicação; 
b) só serão admitidos a votar os eleitores da seção que tenham comparecido à eleição anu

lada, bem como os eleitores de outras seções que ali houverem votado; nos casos de coação que 
haja impedido o comparecimento às umas, e nos casos de encerramento da votação antes de 
hora legal, poderão votar todos os eleitores da seção; 

c) mediante ressalva expedida pelo Juiz Eleitoral com jurisdição sobre a seção onde o elei
tor votou, e que foi anulada, poderá o mesmo votar em outra das seções onde a eleição vai reno-
var-se; 

d) nas zonas onde só uma seção fôr anulada, o Juiz Eleitoral respectivo presidirá a mesa 
receptora; se houver mais de uma seção anulada, o Presidente do Tribunal Regional designará os 
Juizes presidentes das novas mesas receptoras; 

e) as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais que haviam sido designados, servindo os me-
sários e secretários que pelo Juiz forem nomeados, com antecedência de, pelo menos, cinco dias; 

f) as eleições assim realizadas serão apuradas pelo próprio Tribunal Regional. 
§ 32 Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata geral, assinada pelos seus mem

bros, e da qual constem: 
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a) as seções apuradas e o número de votos apurados em cada uma; 
b) as seções anuladas, as razões por que o foram, e o número de votos não apurados; 
c) as seções onde não tenha havido eleição, e o respectivo motivo; 
d) as impugnações apresentadas às Juntas Eleitorais e como foram resolvidas; 
e) as seções em que se vai realizar ou renovar a eleição; 
f) o quociente eleitoral e o partidário; 
g) os nomes dos votados, na ordem decrescente dos votos por eles recebidos; 
h) os nomes dos eleitos; 
i) os nomes do suplentes, na ordem em que devem substituir, ou suceder. 
§ 4* Um translado desta ata, autenticado com assinatura de todos os membros do Tribunal 

que assinaram a ata original, e acompanhado de todos os documentos enviados pelas mesas re
ceptoras, será remetido, em pacote lacrado, ao Presidente do Tribunal Superior. 

§ S*" O Presidente do Tribunal Regional concederá, a requerimento do interessado, selada 
com estampilha federal de 100 cruzeiros, certidão da ata geral. 

CAPÍTULO rv 
Dos Diplomas 

Art. 100. Os candidatos eleitos e os suplentes receberão, como diploma, um extrato da ata 
geral assinada pelo Presidente do Tribunal Regional. 

§ 1 íí Do extrato constarão; 
a) o total dos votos apurados; 
b) a votação obtida pelo diplomado. 
Art. 101. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedi

ção do diploma, poderá seu portador exercer o mandato em toda a'^lenitude. 
Art. 102. As vagas que se deram na representação de cada partido serão preenchidas pelos 

suplentes do mesmo partido. 
Art. 103. Apuradas as eleições a que se refere o art 99, § 1 ^, o Tribunal Regional reverá a 

apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. 

CAPITULO V 
Das nulidades da votação 

Art. 104. E nula a votação: 
1) feita perante mesa receptora constituída por modo diferentes do prescrito nesta lei; 
2) realizada em dia, hora ou lugar diferentes dos designados, ou quando encerrada antes 

das dezessete horas e quarenta e cinco minutos; 
3) feita em folhas de votação falsas ou em que haja fraude; 
4) se não estiver devidamente assinada a ata do encerramento; 
5) quando faltar a uma; não tiver sido remetida em tempo, salvo por força maior ajunta 

Eleitoral competente; não tiver sido acompanhada dos documentos do ato eleitoral, ou quando o 
número de sobrecarta autenticadas nela existentes fôr superior ao número real dos votantes; 

6) quando se provar que foi recusada, sem fundamento legal, aos fiscais ou delegados de 
partidos, assistência aos atos eleitorais e sua fiscalização; 

7) quando forem infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto, nos termos do art. 43; 
8) quando se provar coação ou fraude. 
§ 1 '̂  Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos de uma circunscrição eleitoral, jul-
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gar-se-ão prejudicadas as demais votações, e o Tribunal Regional marcará dia para nova elei
ção, dentro do prazo máximo de 40 dias. 

§ 2^ Se o Tribunal Regional deixar de cumprir o disposto no § 1 = , o procurador Regional 
levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Supe
rior, para que seja marcada imediatamente nova eleição. 

§ 3 = Ocorrendo qualquer dos casos de nulidade, constantes deste artigo, o Procurador Re
gional promoverá, imediatamente a punição dos culpados. 

Art. 105. Sempre que fôr anulada a votação de seção eleitoral, renovar-se-á aquela, respei
tado o disposto no art. 99, § 1 ^. 

Art. 106. não se renovará senão uma vez a eleição de seção anulada 
Art. 107. A nulidade de pleno direito, ainda que não argUida pelas partes, deverá ser de

cretada pelo Tribunal Superior. 

PARTE QUINTA 
Disposições Várias 

TÍTULO I 
Das Garantias Eleitorais 

Art. 108. São assegurados aos eleitores os direitos e garantias ao exercício do voto, nos 
termos seguintes: 

1) ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio; 
2) nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até quarenta e oito horas depois 

do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em fragrante delito de sen
tença criminal condenatória por crime inafiançável; 

3) desde quarenta e oito horas antes, até vinte e quatro horas depois da eleição, não se per
mitirá propaganda poh'tica, mediante radiodifusão, em comícios, ou reuniões públicas; 

4) nenhuma autoridade estranha à mesa receptora poderá intervir, sob pretexto algum, em 
seu funcionamento; 

5) os membros das mesas receptoras, os fiscais de candidatos ou os delegados de partidos 
são invioláveis, durante o exercício de suas funções, não podendo ser presos, ou detidos, salvo 
em flagrante delito; 

6) é proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar 
a mesa receptora, ou nas suas imediações, observado o disposto na art. 76, parágrafo único; 

7) não se aplica a Lei Constituicional n^ . 2, de 16 maio de 1938, aos Juízes e funcioná
rios a que incumbir o serviço eleitoral, em qualquer de suas modalidades. 

TITULO n 
Dos Partidos Políticos 

Art. 109. Toda associação de, pelo menos, dez mil eleitores, de cinco ou mais circunscri
ções eleitorais, que tiver adquirido personalidade jurídica nos termos do Código Civil, será con
siderada partido político nacional. 

Art. 110. Os partidos políticos serão registrados no Tribunal Superior e os seus diretórios 
- órgãos executivos estaduais - nos Tribunais Regionais. 

§ 1 ® Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional. 
§ 2- O pedido de registro será acompanhado de cópia dos estatutos e provas de que foram 

inscritos no registro civil das pessoas jurídicas, e dele constará a sua denominação, o programa 
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que se propõe realizar, os seus órgãos representativos, o endereço da sede principal e seus dele
gados perante os tribunais. 

Art. 111. Desde que tenham sido obedecidas as exigências legais, o Tribunal competente 
mandará efetuar o registro do partido ou dos seus diretórios, dando publicidade disto no Diário 
Oficial. 

§ 12 Faltando ao requerimento de registro qualquer dos requisitos exigidos em lei, o Tri
bunal mandá-lo-á preencher, ou, afinal, negará o registro, dando desta decisão publicidade no 
Diário Oficial. 

§ 2^ Em qualquer caso será feita a comunicação, pelo telégrafo, onde houver, ou pelo cor
reio, dentro de quarenta e oito horas, aos Juízes Eleitorais. 

ArL 112. Compete aos partidos, por seus representantes legais, ou delegados: 

1) examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos funcionários designados, to
dos os documentos relativos ao alistamento, podendo tirar dos mesmo as cópias ou as fotogra
fias que entenderem necessárias; 

2) fazer alegações e protestos, recorrer, produzir provas e apresentar denúncia contra in-
fratores da lei eleitoral; 

3) acompanhar os processos de qualificação e inscrição de eleitores e impugnar por escri
to, qualquer inscrição; 

4) fiscalizar a votação junto ás umas e a apuração perante as Juntas, não podendo, porém, 
funcionar simultaneamente dois ou mais fiscais ou delegados do mesmo partido. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão delegados de partidos os que tiverem autorização para 
representá-los, permanentemente, e fiscais os seus procuradores, para eleições ou atos determi
nados. 

ArL 113. As observações dos fiscais ou delegados sobre as votações serão registradas em 
fórmulas especiais, assinadas pelo observante, pelo presidente da mesa e seus secretários. 

ArL 114. O Tribunal negará registro ao partido cujo programa contrarie os princípios de
mocráticos, ou os direitos fundamentais do homem, definidos na Constituição. 

TITULO m 
Dos Recursos 

ArL 115. Dos atos, resoluções ou despachos dos Juízes Eleitores caberá recurso, dentro de 
cinco dias, para o Tribunal Regional. 

§ 1 ^ A petição do recurso deverá ser fundamentada e conter a indicação das provas em 
que se basear o recorrente, que promoverá a citação do recorrido por edital na imprensa ou afi
xação em cartório, onde aquela não existir. 

§ 2 ^ 0 Juiz recorrido fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional, com 
sua resposta e os documentos em que se fundar, se entender que não é caso de reconsiderar a de
cisão, podendo os interessados, dentro de igual prazo, juntar documentos, e bem assim contra
riar os fundamentos do recurso. 

§ 3 2 Ao tomar conhecimento do processo, poderá o Tribunal Regional, sempre que o en
tender conveniente, atribuir efeito suspensivo ao recurso, dando ciência ao Juiz recorrido. 

ArL 116. O recurso de exclusão de eleitor deverá ser decidido no prazo máximo de 10 
dias. 

Parágrafo único. Confirmada a exclusão, ordenará o Tribunal que o Juiz Eleitoral compe
tente promove o cancelamento da inscrição. 
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Art. 117. Das decisões dos Tribunais Regionais caberá recurso, dentro de dois dias, para o 
Tribunal Superior somente quando se trate de: 

a) expedição de diploma; 
b) decisão tomada contra literal disposição de lei; 
c) interpretação diferente da lei por dois ou mais Tribunais regionais; 
d) errónea interpretação da lei eleitoral. 
ArL 118. O recurso contra a expedição de diploma será interposto para o Tribunal Supe

rior, dentro de dois dias contados da sessão em que o Presidente do Tribunal Regional procla
mar os eleitos. 

Parágrafo único. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o 
prazo para a interposição do recurso contra a expedição de diplomas contar-se-á da sessão em 
que, feita a apuração das seções renovadas, fôr proclamado o resultado das eleições suplementa
res. 

Art. 119. Para o Tribunal Regional caberá, dentro de 48 horas, recurso dos aios, resoluções ou 
despachos de seu Presidente. 

Art. 120. O Tribunal Superior, nas decisões proferidas em recursos interpostos contra a 
expedição de diplomas, tomará, desde logo, extensivos ao resultado geral da eleição os efeitos 
do julgado, com audiência dos candidatos interessados. 

Art 121. Serão interpostos, dentro de cinco dias, quaisquer recursos que não tiverem pra
zo especialmente fixados nesta lei, contando-se da data da publicação do ato, resolução ou des
pacho no órgão oficial. 

Onde não houver imprensa, ou quando a publicação houver de ser feita por edital afixado 
em cartório, o prazo será sempre contado, no primeiro caso, da ciência dada ao interessado e, no 
segundo, da fixação do edital. 

Art 122. São definitivas as decisões proferidas pelo Tribunal Superior, cabendo apenas 
embargos de declaração dentro de 48 horas. 

TITULO IV 
Disposições penais 

Art. 123. São infrações penais: 
1) deixar o homem de alistar-se eleitor até um ano depois de haver completado 18 anos de 

idade, ou a mulher maior de 18, até um ano após o exercício de profissão lucrativa; 
Pena - multa, de Cr$ 100,00 a 1.000,00 
2) Deixar de votar sem causa justificada: 
Pena - multa, de Cr$ 100,00 a 1.000,00 
3) Subscrever o eleitor mais de um requerimento de registro de partido: 
Pena - multa, de Cr$ 200,00 a 2.000,00 
4) Inscrever-se, fraudulentamente, mais de uma vez, eleitor: 
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
5) Fazer falsa declaração para fins de alistamento eleitoral: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa de Cr$ 500,00 a 2.000,00 
6) Fornecer ou usar documentos falsos para fins eleitorais: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
7) Efetuar, irregulamente, a inscrição do alistando: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
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8) Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor; 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
9) Reconhecer o tabelião letra ou firma que não seja verdadeira: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa de Cr$ 1.000,00 a 10.000,00. 
10) Perturbar, ou impedir, de qualquer forma, o alistamento: 
Pena - detenção, de 15 dias a seis meses. 
11) Atestar, como verdadeira, identidade que não o seja: 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos. 
12) Subtrair, danificar, destruir ou ocultar documentos ou objetos dos órgãos do serviço 

eleitoral: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa, de Cr$ 1.000,00 a 2.000,00. 
13) Recusar ou abandonar o serviço eleitoral: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, ou multa de Cr$ 1.000,00 a 5.000,00. 
14) Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, de Cr$ 500,00 a 2.000,00. 
15) Não cumprir qualquer funcionário dos órgãos do serviço eleitoral, nos prazos legais, 

os deveres impostos por esta lei: 
Pena - multa, de Cr$ 200,00 a 1.000,00, além de pena administrativa de suspensão até 30 

dias. 
16) Violar qualquer das garantias eleitorais do art. 108: 
Pena - detenção, de um a seis meses. 
17) Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano. 
18) Oferecer ou entregar aos eleitores cédulas de sufrágios, onde funcione mesa receptora 

de votos, ou em suas proximidades, dentro de um raio de 100 metros: 
Pena - prisão simples, de 15 dias a dois meses. 
19) Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
20) Oferecer, prometer, solicitar, ou receber dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem, para 

obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
21) Praticar ou permitir qualquer irregularidade que determine anular-se votação: 
Pena - detenção, de um a seis meses. 
Parágrafo único. Se o crime fôr culposo: 
Pena - multa, de Cr$ 100,00 a 500,00. 
22) Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar: 
Pena - multa, de Cr$ 50,00 a 200,00. 
23) Falsificar ou substituir atas ou documentos eleitorais: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
24) Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
25) Arrebatar, subtrair , destruir ou ocultar uma, ou documentos eleitorais; violar o sigilo 

da uma ou dos invólucros: 
Pena - reclusão, de três a oito anos. 
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26) Não receber ou não mencionar, nas atas, os protestos devidamente formulados, ou dei
xar de remetê-los à instância superior: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano. 
27) Valer-se o funcionário de sua autoridade para coagir alguém a votar em favor de um 

partido ou candidato, ou exercer pressão sobre seus subordinados: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos. 
28) Faltar voluntariamente, em casos não especificados nos números anteriores, ao cum

primento de dever imposto por esta lei: 
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 5.000,00. 
Art. 124 As infrações enumeradas no artigo anterior são de ação pública. 
§ 1 *> Não será concedida fiança nas infi-ações eleitorais, quando o máximo da pena priva

tiva de liberdade exceder de seis meses. 
§ 2^ Não haverá suspensão da pena nas infrações eleitorais. 
§ 3 2 O processo das infrações eleitorais competirá a juiz singular e será o comum, nos ter

mos do Código de Processo Penal. 

TÍTULO V j 
Disposições Gerais 

Art. 125. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro e é obrigatório. 
Art 126. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições com

petentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefónica, radiotelegráfica, ou radiotelefónica, 
em linhas oficiais, ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. 

Art. 127. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer 
às autoridades, aos representantes de partidos, ou a qualquer alistando, as informações e certidões 
que solicitarem, relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificada
mente as razões e 

ArL 128. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer, nos documentos necessários à 
instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoa de seu conhecimento, ou 
das que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. 

Parágrafo único. Se a letra e a firma a serem reconhecidas forem de alistando, poderá o ta
belião exigir que o requerimento seja escrito e assinado em sua presença; ou, se tratar de qual
quer outro documento, o tabelião poderá exigir que o signatário escreva em sua presença, para a 
devida conferência. 

Art. 129. Os escrivães, ou secretários dos juízes ou tribunais, são obrigados a enviar, men
salmente, ao Tribunal Superior, comunicação da sentença ou ato que declarar ou significar sus
pensão, perda ou reaquisição dos direitos poWticos. 

ArL 130. Os que pertencerem aos órgãos do serviço eleitoral têm, durante este, as garan
tias das letras í?ecdoarL91da Constituição. 

Art 131. As providências restritivas da liberdade de circulação, na vigência do estado de 
guerra, ou de emergência, não atingem, em todo o território nacional, os membros dos Tribunal 
Superior, e, nos territórios das respectivas circunscrições, os membros dos Tribunais Regionais 
e os Juízes Eleitorais. 

Art 132. Fica suspensa, durante a execução desta lei, a exigência constante do art 12, le
tra h, do Decreto-lei n-̂  7.343, de 26 de fevereiro de 1945. 

ArL 133. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleito
rais, e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos fins. 
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Art. 134. O número de representantes do povo na Câmara dos Deputados será o seguinte, 
fixado nos termos do art. 48 da Constituição Federal: 

Estado do Amazonas, cinco (5); Estado do Pará, nove (9); Estado do Maranhão, nove (9); 
Estado do Piauí, sete (7); Estado do Ceará, dezessete (17); Estado do Rio Grande do Norte, sete 
(7); Estado da Paraíba, dez (10); Estado de Pernambuco, dezenove (19); Estado de Alagoas, 
nove (9); Estado de Sergipe, cinco (5); Estado da Bahia, vinte e quatro (24); Estado do Espírito 
Santo, sete (7); Distrito Federal, dezessete (17); Estado do Rio de Janeiro, dezessete (17); Esta
do do Minas Gerais, trinta e cinco (35); Estado de São Paulo, trinta e cinco (35); Estado de 
Goiás, sete (7); Estado de Mato Grosso, cinco (5); Estado do Paraná, nove (9); Estado de Santa 
Catarina, nove (9); Estado do Rio Grande do Sul, vinte e dois (22) e Território do Acre, dois (2). 

Art. 135. Nos territórios de Fernando de Noronha, do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, 
de Ponta Porã e do Iguaçu, serão realizadas as eleições somente para Presidente da República 

Art. 136. As eleições para Presidente da República, Conselho Federal e Câmara dos De
putados realizar-se-ão no dia 2 de dezembro de 1945, e as eleições para Governadores dos Esta
dos e Assembleias Legislativas no dia 6 de maio de 1946. 

Art 137. As eleições municipais serão realizadas depois de constituídas as Assembleias 
Legislativas, nas datas por estas fixadas, regulando-se pela presente lei. 

Art. 138. Serão pagas aos membros dos órgãos do serviço eleitoral as seguintes gratifica
ções: 

a) aos membros do Tribunal Superior, Cr$ 200,00 por sessão; 
b) aos membros dos Tribunais Regionais, Cr$ 100,00, por sessão; 
c) aos juízes Eleitorais, Cr$ 1.000,00 por mês; 
d) aos escrivães, Cr$ 8(X3,00 por mês; 
e) aos funcionários requisitados, o que fôr arbitrado pelo Presidente dos respectivos tribu

nais. 
Art. 139. Serão pagas também as seguintes gratificações; 
a) ao Procurador Geral, Cr$ 200,00 por sessão do Tribunal Superior: 
b) aos Procuradores Regionais, Cr$ 100,00 por sessão do Tribunal Regional junto ao qual 

oficia. 
Art 140. Os Juízes Eleitorais, nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, poderão ser 

dispensados das funções judiciárias enquanto durar o serviço de alistamento para as eleições a 
que se refere o art. 1 - desta lei, sendo substituídos de acordo com a !ei de organização judiciá
ria. 

Parágrafo único. Durante o período de alistamento serão suspensas as férias a que têm di 
reito os juízes eleitorais, aos quais, porém, fica ressalvado o direito de gozá-las em outra oportu
nidade, cumuladas ou não, ou requerer que sejam contadas pelo dobro para o efeito de ^osenta-
doria. 

Art. 141. fica aberto no Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial de 
Cr$ 20.000.000,00, que se considera automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas e fica
rá, no Banco do Brasil, à disposição do Presidente do Tribunal Superior. 

Art. 142. Fica revogado o Decreto-lei n ̂  37, de 2 de dezembro de 1937, que extinguiu os 
partidos políticos, continuando, porém, vedada a criação de milícias cívicas, ou formação auxi
liar dos partidos, bem como o uso de uniformes e estandartes. 

Art. 143. Aos partidos dissolvidos pelo Decreto-lei n^ 37, de 2 de dezembro de 1937, é 
permitido, mediante consulta aos antigos órgãos que o compunham, resolver sobre a sua filiação 
aos partidos nacionais, regulando-se o destino de seu património pelo parágrafo único do art 22 
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do Código Civil desde que os próprios estatutos vigentes, na data daquela lei, não tenham dis
posto expressamente quanto ao destino ulterior do mesmo património, em caso de extinção, e 
não hajam todos os associados adotados até a publicação da presente lei, deliberação eficaz a 
respeito. 

Art. 144. O Tribunal Superior baixará instruções para facilitar o alistamento ex-offício e 
para a melhor compreensão da presente lei, regulando os casos omissos. 

Art 145. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 146. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1945, 124" da Independência e 57= da República. - GE-

TULIO VARGAS - Agamemnon Magalhães - Henrique A. Guilhem - Eurico G. Dutra - José 
Roberto de Macedo Soares -A. de Souza Costa - João de Mendonça Lima - Apolonio Salles -
Gustavo Capanema — Alexandre Marcondes Filho - Joaquim Pedro Salgado Filho. 
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DECRETO-LEIN^ 7.700, DE 3 DE JULHO DE 1945 

Dispõe sobre o afastamento dos membros dos Tribwiais Regionais e Juí
zes Eleitorais. 

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitui
ção, decreta: 

Artigo único. Os membros efetivos do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regio
nais, bem como os juizes Eleitorais, poderão ser afastados de seus cargos ou funções sem prejuí
zo de seus vencimentos e vantagens, quando assim exigir o serviço eleitoral, conforme as Instru
ções que foram expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral; revogadas as disposições em contrá
rio. 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1945, 124^ da Independência e 57. ̂  da República. - GÍETÍ/-

LIO VARGAS - Agamemnon Magalhães 
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DECRETO-LEI N^ 7.750, DE 17 de JULHO DE 1945 

Toma possível ao eleitor, nas capitais dos Estado e no Distrito Federal, 
até o ato da inscrição, escolher o domicílio eleitoral. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto no art. 26 do Decreto-Lei n= 7.586, de 28 de maio de 1945, de
creta: • ' ' 

ArL 1 = Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal é facultado ao eleitor, até o ato da 
sua inscrição, escolher o domicílio eleitoral fora do distrito, paróquia ou freguesia de sua resi
dência. . • ' 

Art. 2= Este decreto-lei enti-ará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. . • 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1945; 124= da Independência e 57= da República. - GE-
TULIO VARGAS - Agamemnon Magalhães. 
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DECRETO-LEIN^ 7.926, DE 3 DE SETEMBRO DE 1945 

Dispõe sobre o alistamento eleitoral. 

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitui
ção, decreta: 

Artigo único. Os requerimentos de inscrição eleitoral poderão ser apresentados ao Juiz 
competente pelo próprio alistando, por delegados de partidos políticos registrados, ou, ainda, 
por terceira pessoa, de acordo com as instruções que forem baixadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Parágrafo único. O presente Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1945,124" da Independência e 57* da República. - GE-
TULIO VARGAS - Agamemnon Magalhães. 
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DECRETO-LEIN^ 7.944, DE 10 DE SETEMBRO DE 1945 

Dispõe sobre a revalidação de título eleitoral expedido na vigência do De
creto n* 21.076, de 24-2-1932, e da Lei n» 48, de 4-5-1935 (Código Eleitoral). 

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art 1« O cidadão, portador de título eleitoral expedido na vigência do Decreto n̂  21.076, 
de 24-2-1932, e da Lei n̂  48, de 4-5-1935 (Código Eleitoral), que ainda não tenha requerido seu 
alistamento ou sido alistado ex-qfficio, poderá optar pela revalidação daquele título. 

Parágrafo único. A disposição deste artigo não se aplica aos cidadãos, residentes no Dis
trito Federal ou nas capitais dos Estados e Territórios Federais. 

Art 2* A revalidação se processará da seguinte forma: 
a) O eleitor apresentará, por si ou interposta pessoa, o título em cartório, para que o juiz, 

após o devido exame, lance, no verso, a sua rubica para o efeito de revalidação. 
b) Após a rubrica do juiz, o escrivão tomará as seguintes providências: 
1 - inscreverá, no verso do título a residência atual do eleitor, no caso de mudança de do

micílio ou quando tenha sido qualificado em outra zona; 
II - extrairá a ficha correspondente ao título, de acordo com o parágrafo único do art 29 

do Decreto-Lei número 7.586, de 28 de maio de 1945. 
c) O título será restituído, mediante recibo, ao eleitor ou à pessoa por êle autorizada em 

documeto com firma reconhecida. 
Art 3 * Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispo

sições em contrário. 
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1945; 124» da Independência e 57* da República. -

GETUUO VARGAS - Agamemnon Magalhães. 
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DECRETO-LEI N̂  8.155, DE 1̂  DE NOVEMBRO DE 1945 

Revoga o Decreto-Lei n̂  8.063, de 10 de outubro de 1945. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Artigo único. Fica revogado o Decreto-Lei n̂  8.063, de 10 de outubro de 1945, e todos os 
atos dele decorrentes. 

Rio de Janeiro, 1 ^ de novembro de 1945; 124^ da Independência e 57^ da República. -
JOSÉ LINHARES -A.de Sampaio Dória. 
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DECRETO-LEI N̂  8.162, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1945 

Interpreta disposições do Decreto-Lei n->- 7586, de 28 de maio de 1945 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: , . ,! 

ArL 1« A presidência do Tribunal Supaior Eleitoral compete ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e, enquanto durar o afastamento deste, ao vice-presidente do mesmo Tribunal 
Superior Eleitoral, nos termos do artigo l.<^, n^ » 2, do Decreto-Lei n= 7.586, de 28 de maio de 
1945. 

Parágrafo único. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assumindo a presidên
cia, convocará um dos ministros do Supremo Tribunal Federal para substituí-lo, enquanto durar 
o seu impedimento. , , 

ArL 2« Os membros dos Tribunais Eleitorais que deixarem os cargos para o exercício de 
funções inerentes ao Poder Executivo serão substituídos, provisoriamente, nos Tribunais onde 
serviam; cessado o impedimento reassumirão os cargos de que eram titulares. 

ArL 3 « Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1945, 124= da Independência e 57.= da República. -

JOSÉ LINHARES-A. de Sampaio Dória. , ,' 
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DECRETO-LEIN^ 8.166 - DE 9 DE NOVEMBRO DE 1945 

Concede o direito de voto a brasileiros incorporados às Forças Armadas 
durante a guerra, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art 1 > Os brasileiros incorporados às forças armadas durante a guerra com a Alemanha e 
a Itália, poderão votar em qualquer mesa receptora, mediante exibição do certificado de desin-
corporação, posterior a 2 de outubro de 1945. 

Art. 2» Os oficiais que, em virtude de impedimento criado pelo serviço ativo, não tenham 
sido alistados até 2 de outubro de 1945, poderão também votar em qualquer mesa receptora, me
diante prova do impedimento, fornecida pelo respectivo Ministério. 

ArL 3 « Os eleitores admitidos a votar nos termos dos artigos anteriores assinarão seus no
mes em folha de pe^el que o presidente da mesa recept^a destinar a essa votação, e onde, após 
cada assinatura e a indicação do documento exibido, lançará sua rubrica. 

Parágrafo único. No documento exibido, o presidente da mesa receptora mencionará o 
fato de haver o portador votado na respectiva seção lançando a data e sua rubrica. 

ArL 4« O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as instruções que julgar convenientes à 
execução desta lei. 

Art. 5 2 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1945, 124» da Independência e 57* da República. -
JOSÉ UNHARES -A.de Sampaio Dória. 
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LEI CONSTITUCIONAL N̂  13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1945 

Dispõe sobre os poderes constituintes do Parlamento que será eleito a 2 
de dezembro de 1945. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, 

Considerando que o Tribunal Superior Eleitoral interpretou como sendo constituintes os 
poderes que, nos termos da Lei Constihicional n= 9, de 28 de fevereiro de 1945, a Nação vai ou
torgar ao Parlamento nas eleições convocadas para 2 de dezembro de 1945; 

Considerando a conveniência de pôr termo às controvérsias, então suscitadas a respeito do 
julgado, em tomo da legitimidade e da extensão dos poderes que a Nação delegará ao Parlamen
to, decreta: 

Art. 1" Os representantes eleitos a 2 de dezembro de 1945 para a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal reunir-se-ão no Distrito Federal, sessenta dias após as eleições em Assem
bleia Constituinte para votar, com poderes ilimitados, a Constit^iição do Brasil. 

Parágrafo único. O Conselho Federal passa a denominar-se Senado Federal. 
Art 2" Promulgada a Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal passarão 

a funcionar como Poder Legislativo ordinário. 
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1945; 124= da Independência e 57= da República. -

JOSÉ LINHARES - A. de Sampaio Dória - P. Góis Monteiro - R. Carneiro de Mendonça -
Jorge Dodsworth Martins - Armando F. Trompowsky — Maurício Joppert da Silva - Theodure-
to de Camargo - Raul Leitão da Cunha — P. Leão Veloso — J. Pires do Rio. 
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DECRETO-LEI.N2 8.216, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1945 

Concede o dirdto de voto onde se encontraron aos ddtores que menciona. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

ArL 1-̂  É permitido votar onde se encontrar a 2 de dezembro de 1945, ao eleitor que, de
pois de encerrado o alistamento, deixou de ocupar cargo público, ou o de entidade autárquica ou 
paraestatal, no lugar de sua inscrição, bem como ao eleitor que, no exercício de função pública, 
civil ou militar, se achar afastado de sua zona eleitoral, na mesma ou em diversa circunscrição. 

Parágrafo único. O voto dado nos termos deste artigo será tomado separado. 
Art. 2-»- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1945, 124" da Independência e 57* da Rq)ública. -

JOSÉ LINHARES -A.de Sampaio Dória. 
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LEI CONSTITUCIONAL N^ 15, DE 26 NOVEMBRO DE 1945 

Dispõe sobre os poderes da Assembleia Constituinte e do Presidente da 
República. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arL 180 da Constituição, e 
Considerando que não só os Deputados e os Senadores, mas o Presidente da República 

vão receber simultaneamente, a 2 de dezembro próximo, a investidura de Poderes constituintes e 
de Governo na mesma eleição; . , . 

Considerando que a Assembleia Constituinte foi convocada com poderes ilimitados para 
elaborar e promulgar a Constituição do País; • 

Considerando que só depois de promulgada a Constituição passarão a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal a funcionar em separado para o exercício de Legislatura ordinária; 

Considerando que as novas atribuições do Presidente da República serão fixadas na Cons
tituição que a Assembleia promulgar; 

Considerando que, enquanto a Assembleia funcionar como Constituinte, a Administração 
do País não prescindirá de providências de natureza legislativa; 

Considerando, finalmente, a necessidade de providências preparatórias para regular o fun
cionamento da Assembleia Constituinte, decreta: 

ArL 1" Em sua função constituinte terá o Congresso Nacional, eleito a 2 dezembro próxi
mo, poderes ilimitados para elaborar e promulgar a Constituição do País, ressalvada a legitimi
dade da eleição do Presidente da República. 

Art. 2= Enquanto não for promulgada a nova Constituição do Pas, o Presidente da Repú
blica, eleito simultaneamente como os Deputados e Senadores, exercerá todos os poderes de Le
gislatura ordinária e de administração que couberem à União, expedindo os atos legislativos que 
julgar necessários. 

ArL 3 ^ 0 período presidencial do Presidente, eleito a 2 de dezembro de 1945, e a duração 
da Legislatura eleita na mesma data serão os que forem estabelecidos pela Assembleia Consti
tuinte na Constituição para os Presidentes e Legislaturas futuras. 

ArL 4* Ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral incumbe instalar a Assembleia 
Constituinte e presidir a sessão seguinte, para a eleição do Presidente da Assembleia que lhe di
rigirá os trabalhos. 

Axt 5 ^ Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1945; 124« da Independência e 57" da República. -

JOSÉ LINHARES - A. de Sampaio Dória - Jorge Dodsworth Martins - Canrobert Pereira da 
Costa - P. Leão Veloso - J. Pires do Rio - Maurício Joppert da Silva - Theodureto de Camar
go - Raul Leitão da Cunha — R. Carneiro de Mendonça - Armando F. Trompowsky. 
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DECRETO-LEIN^ 8.229, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1945 

Fixa o subsídio dos Deputados e Senadores e dá outras providências 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

ArL 1« Os Deputados e Senadores, enquanto estivCT reunido o Congresso, vencerão o 
subsídio mensal de Cr$ 4.000,00, e mais Cr$ 200,00 por sessão a que comparecerem, e terão 
uma ajuda de custo anual de Cr$ 3.000,00. 

ArL 2=0 Govêmo comporá as Secretari;]s da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
com a mesma organização que tinham a 10 de novembro de 1937. 

ArL 3*- Este Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1945, 124« da Independência e 57" da República. -
JOSÉ UNHARES -A.de Sampaio Dória. 
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DECRETO-LEIN^ 8.492, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1945 

Dispõe sobre as eleições de Governador e Assembleia Legislativa dos Es
tados. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, e 

Considerando que a data de 6 de maio de 1946 para as eleições de governadores e assem
bleias legislativas nos Estados foi marcada no pressuposto de que não se iria promulgar uma 
constituição nova, senão apenas emendar a de 10 de novembro de 1937; 

ConsidCTando a incoerência de se realizarem eleições para órgãos de poder sobre cuja sub
sistência ainda vai pronunciar-se o congresso constituinte; 

Considerando, por fim, que, embora revogado a 1 * de novembro deste ano, já o Decreto 
n' 8.063, de 10 de outubro de 1945, antecedera para 2 de dezembro aquela eleição. 

Decreta: 
Art. 1 ' Ficam marcadas para trinta dias dq)ois de promulgada a Constituição pelo Con

gresso Nacional, eleito a 2 de dezembro último, as eleições de governador e assembleia legisla
tiva dos Estados, se o contrário não determinar o mesmo Congresso Nacional. 

ArL 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1945; 124" da Independência e 57" da República. -
JOSÉ UNHARES - A de Sampaio Dória. 
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LEI CONSTITUCIONAL N̂  19, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1945 

- Dispõe sobre a prodamação e a posse do candidato eleito para a Presi> 
dêncía da República. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, e 

Considerando que a 1 ** de fevereiro será instalado o Congresso Nacional, com fiinções 
constituintes; v • . 

Considerando estar fora de dúvida a eleição de um dos candidatos à Presidência da Repú
blica realizada a 2 de dezembro de 1945; • < • • • -

Considerando a necessidade de que com a instalação da Assembleia Constituinte esteja 
empossado o novo Chefe do Poder Executivo decreta: 

Art. P O Tribunal Superior Eleitoral poderá, após 30 dias às eleições, proclamar eleito o 
candidato mais votado quando houver verificado que a diferença entre a sua votação e a do seu 
competidor imediato for superior ao número total de eleitores de uma ou mais circunscrições, 
cuja apuração não estiver ultimada. 

Art. 2= Fica marcado o dia 31 de janeiro de 1946 para, às 14 horas, ser empossado o Pre
sidente da República que for proclamado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1945; 124^ da Independência e 57= da República. -
JOSÉ LINHARES -A. de Sampaio Dória - Jorge Dodsworth Martins - Canrobert Pereira da 
Costa - P. Leão Veloso - / Pires do Rio - Maurício Joppert da Silva - Theodureto de Camar
go - Raul Leitão da Cunha - R. Carneiro de Mendonça - Armando F. Trompowsky. 
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DECRETO-LEI N^ 8^66; DE 7 DE JANEIRO DE 1946 

Reabre o Alistamento Eleitoral, e dá outras providências 

•O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

ArLl * Fica aberto, em todo o país, a partir de 15 de janeiro de 1946, o alistamento eleito
ral. 

Parágrafo único. Esse alistamento será encerrado sessenta dias antes das eleições para Go
vernadores dos Estados e membros das respectivas Assembleias, se tais órgãos forem mantidos 
pela Constituição que vai ser promulgada pelo Congresso já eleito, e quarenta dias para os traba
lhos dos cartórios de alistamento. 

ArL 2= As inscrições serão feitas exclusivamente a requerimento do próprio punho dos 
alistados. 

ArL 3 2 Instruirá o alistando o requerimento com os seguintes documentos: 
a) prova de nacionalidade e de idade; ^ -. 
b) prova de identidade; 
c) duas fotografias do alistando, de 2x3, uma para o título eleitoral e a outra destinada ao 

arquivo. 
§ 1 s A prova de nacionalidade será feita com a certidão de nascimento ou de casamento, 

carteira de identidade expedida por gabinete oficial, ou com o título eleitoral expedido na con
formidade do'Decreto-Lei n* 7.586, de 28 de maio de 1945, sendo vedadas justificações para 
suprir qualquer desses documentos. 

§ 2* A prova de identidade será feita com a carteira de identidade expedida por* gabinete 
oficial, ou, em sua falta, com o atestado de duas pessoas idóneas, a critério do juiz eleitoral; pe
rante o qual for requerido o alistamento. 

§ 32 Quando o requerente for funcionário público, a prova de nacionalidade e de idade fa-
zer-se mediante atestado do diretor da repartição em que servir. 

Art. 4.2 Os títulos eleitorais expedidos ex-officio para as eleições de 2 de dezembro de 
1945 são substituídos por títulos definitivos, mediante requerimento dos eleitores. 

§ 12 Excluem-se da obrigatoriedade desta substituição, sem a qual não é permitidos votar, 
os alistados ex-officio, quando juizes, militares e funcionários públicos. 

§ 22 O processo de alistamento é o indicado no art. 32 desta lei. 
Art. 5 2 0 reconhecimento por tabelião da letra e da firma do alistando será gratuito e pre

fere a qualquer outro serviço, não podendo o tabelião recusar-se a fazê-lo, se abandonadas por 
duas testemunhas idóneas que as reconheça por escrito ao pé do mesmo requerimento. 

Parágrafo único. A critério do juiz eleitoral, o testemunho de duas pessoas idóneas pode 
suprir o reconhecimento por tabelião da letra e firma do requerente. 
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Art. 6" É mantida, para o novo alistamento, a divisão em zonas eleitorais feitas pelos res
pectivos Tribunais Regionais, e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, revogado o art. 14 e 
parágrafo do Decreto-Lei n= = 7.586, de 1945. 

Art. 7 2 Os juizes despacharão, na sede do Juizo, todos os dias úteis, e poderão ter, além 
do respectivo escrivão, auxiliares em número que for fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
mediante representação dos Tribunais Regionais. 

Art 8" Nas eleições para membros das assembleias legislativas, registrarão os partidos 
seus candidatos na ordem preferencial, que tiver sido deliberada por seus respectivos diretórios. 

Parágrafo único. Considera-se preferencial a ordem em que, na lista registrada, estiverem 
os nomes dos candidatos uns após outros. 

Art 9 " O eleitor votará somente na legenda partidária. 
§ 1" Para este efeito, haverá, em cada eleição, uma cédula única, oficial, em que serão 

mencionados, um a um, em linhas sucessivas, em ordem variada, os partidos que registraram 
candidatos. 

§ 2 = 0 eleitor receberá do Presidente da Mesa receptora, com a sobrecarta oficial, a cédu
la a que se refere o parágrafo anterior, e um lápis. 

§ 3 = Esta cédula será assinada pelo Pesidente da Mesa juntamente com a sobrecarta. 
§ 4= Dentro do gabinete indevassável, o eleitor riscará a l^is, na cédula oficial, o nome 

do partido em cujos candidatos quer votar. 
§ 5* Não será apurada a cédula se o eleitor riscar mais de um nome de partido, ou não ris

car nenhum. 
§ 6" Ao tomar do gabinete, depositará sua cédula na uma, na forma da legislação vigente. 
Art. 10. Estarão eleitos em cada partido, na ordem em que tiverem sido registrados por es

tes, tantos candidatos de cada lista quantos indicar o respectivo quociente partidário. 
Art 11.0 número de representantes do povo nas Assembleias Legislativas será previsto 

pelas Constituições Estaduais em vigor a 10 de novembro de 1937, se a lei ou a Constituição 
que o Congresso promulgar não dispuser diferentemente. 

Art 12. É concedida anistia aos que, não tendo cumprido a obrigação do alistamento, re
quererem sua inscrição nos termos da presente lei. 

Art 13 0 tribunal Superior Eleitoral regulamentará esta lei, baixando as instruções neces
sárias a sua fiel execução. 

Art 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1946, 125 » da Independência e 58 = da Republica. - JOSÉ 
UNHARES - A. Sampaio Dória. 
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DECRETO-LEIN^ 9.006, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1946 

Aumenta o subsídio e a ajuda de custo dos Deputados e Senadores. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, e 

Considerando que a fixação de subsídios e de ajuda de custo dos Deputados e Senadores 
constante do Decreto-Lei n* 8.229, de 27 novembro de 1945, não correspondeu ao encareci
mento do custo de vida; 

Considerando que, depois de estabelecidas tais vantagens, o Governo Federal reajustou os 
vencimentos dos servidores civis, militares reformados, inativos e pencionistas em bases equita
tivas; 

Considerando que se justifica o aumento proporcional dos subsídios dos Deputados e Se
nadores, 

Decreta: 
Art 12 Ficam aumentados para Cr$ 9.000,00, Cr$ 6.000,00 e Cr$ 300,00 respectivamen

te, a ajuda de custo, o subsídio e a gratificação por sessão a que comparecerem, fixados para os 
Deputados e Senadores pelo Decreto-Lei n̂  8.229, de 27 de novembro de 1945. 

Art. 22 O pagamento das diferenças correrá por conta da Verba I-Pessoal-Consignação I-
Pessoal Permanente n̂  03 - Subsídios, Consignação ni-Vantagens n°14 - Gratificação de repre
sentação, e Consignação IV-Indenizações, n" 22 - Ajuda de custo, do anexo 18 do Orçan»ento 
Geral da República, feitas, oportunamente, as suplementações necessárias. 

Art 3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 1946, 125= da Independência e 582 República. - EU
RICO G. DUTRA - Carlos Coimbra da Luz - Gastão Vidigal. 
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LEI CONSTITUCIONAL N̂  21, DE 23 DE JANEIRO DE 1946 

Dispõe sobre a prodamação do Presidente da República eleito a 2 de de
zembro de 1945. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, decreta: 

Artigo único - A proclamação, pelo Superior Tribunal Eleitoral, do Presidente da Repú
blica eleito em 2 de dezembro de 1945, independera da solução final das dúvidas, impugnação 
ou recursos suscitados ou interpostos, desde que a votação impugnada não possa alterar a colo
cação já obtida pelos candidatos, segundo os votos apurados. 

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1946; 125^ da Independência e 58= da Repúbbca. -
JOSÉ LINHARES - A. de Sampaio Dória - Jorge Dodsworth Martins - Canrobert Pereira da 
Costa - P. Leão Veloso - J. Pires do Rio - Maurício Joppert da Silva - Theodureto de Camar
go - Raul Leitão da Cunha - R. Carneiro de Mendonça - Armando F. Trompowsky. 
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DECRETO LEI N̂  8.808, DE 24 DE JANEIRO DE 1946 

Dispõe sobre a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art. 12 A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral compete ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, que será substituído em tal função, quando impedido por motivos de férias, li
cença ou conveniência de serviço, que, a seu critério, impeça o exercício simultâneo das duas 
presidências, pelo Vice-Presidente daquele Tribunal, procedendo-se quanto a substituição deste 
nos termos do parágrafo único do art. 1- do Decreto-Lei n̂  8.162, de 7 de novembro de 1945. 

ArL 2- O presente Decreto-lei entrará em vigor no dia 1- de fevereiro de 1946, ficando re
vogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1946, 125̂  da Independência e 58^ da República - JOSÉ 
LINHARES - A. de Sampaio Dória. 
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DECRETO-LEIN^ 8.835, DE 24 DE JANEIRO DE 1946 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n^ 7.586 de 28 maio de 1945, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art. 12 Os artigos 9" parágrafo único, 42 e 138 do Decreto-Lei n= 7.586, de 28 de maio 
de 1945, passam a vigora com a seguinte redação: 

"Art. 9» 
Parágrafo único. Serve de Procurador-Geral junto ao Tribunal o Procurador-Geral da Re

pública, que opinará em todos os recursos encaminhados ao mesmo Tribunal, no prazo de três 
dias. O Procurador-Geral poderá designar um dos Procuradores Regionais, no Distrito Federal, 
para substituí-lo perante o Tribunal". 

"ArL 42. Não é permitido, salvo em petição conjunta, o registro de candidatos a qualquer 
eleição, por mais de um partido; nem, em caso algum, por duas ou mais circunscrições eleito
rais, sob pena de nulidade dos votos que obtiver, inclusive para a legenda". 

"Art. 138. Serão pagos aos membros dos órgãos do serviço eleitoral as seguintes gratifica
ções: 

a) aos membros do Tribunal Superior, Cr$ 200,00 por sessão; 
b) aos membros Tribunais Regionais, Cr$ 100,00 por sessão; 
c) aos Juizes eleitorais, até Cr$ 1.000,00 por mês; 
d) aos escrivões, até Cr$ 500,00 por mês; 
e) aos funcionários requisitados, o que fôr fixado, para cada circunscrição, pelo Tribunal 

Superior 
§ 1 = Os presidentes do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais, além da gratificação 

a que se refere este artigo, terão mais a de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 600,00, respectivamente. 
§ 2= As gratificações mensais devidas aos Juizes e escrivães serão também fixadas pelo 

Tribunal Superior, tendo em atenção o movimento eleitoral das respectivas zonas". 
ArL 2= Os artigos 3» § 1 s, e 4« do Decreto-Lei n^ 8.556, de 7 de janeiro de 1946, pas

sam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art 3» ... 
§ 1» A prova de nacionalidade será feita com a certidão de nascimento, título declaratório 

ou carteira de indetidade expedida pelo gabinete oficial, sendo vedadas justificações para suprir 
qualquer desses documentos". 

"Art 4= Os títulos eleitorais expedidos para as eleições de 2 de dezembro de 1945 serão 
substituídos, a requerimento dos eleitores, por títulos definitivos, de acordo com o modelo que 
fôr adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral". 

412 



"Paragrafo único. O processo para essa substituição é o indicado no artigo 3 ^ desta lei". 
Art 3 * Para o efeito do alistamento, considera-se domicílio eleitoral o lugar da residência 

ou moradia do requerente, revogado o Decreto-Lei n** 7.750, de 17 de junho de 1945. 
Art. 42 No Distrito Federal, salvo nas zonas rurais e nas capitais dos Estados, os eleitores 

serão distribuídos pelas seções eleitorais segundo a ordem numérica de seus títulos. 
§ 1 s Ficam reduzidas a uma única, as folhas de votação a que se refere o artigo 70, n'' 3, 

do Decreto-Lei n« 7.586, de 1945, alterado, nessa conformidade, o disposto nos artigos 80, n^s 
3 e 8, § 2 = , letra c, e 82, letras è e c, e suprimidas neste último artigo, letra/, as palavras - "a 
quem remeterá uma das vias da folha de votação". 

§ 2'' Em cada zona eleitoral serão organizadas, proporcionalmente ao número das respec
tivas seções eleitorais, mesas suplementares para o efeito do disposto no artigo 64, § 2- do cita
do Decreto-Lei n^ 7.586, de 1945. 

Art. 5 * Será cassado o registro provisório já concedido aos partidos políticos, que não ob
tenham o registro definitivo até 30 dias antes das eleições de Governador e Assembleias Legis
lativas dos Estados, ou que nas eleições a que hajam concorrido não obtiverem votação pelo 
menos iguais ao número de eleitores com que alcançaram seu registro definitivo. 

Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral promover o cancelamento, nos termos 
deste artigo. 

Art 6^ Ficam marcadas para 60 dias depois de promulgada a Constituição pelo Congres
so Nacional, as eleições de Governador e Assembleias Legislativas dos Estados, se o contrário 
não determinar o mesmo Congresso Nacional, revogada o Decreto-Lei n ̂  8.492 de 28 de de
zembro de 1945. 

Art 7 ** Os membros dos Tribunais Eleitorais e os servidores públicos requisitados para os 
órgãos do Serviço Eleitoral, que, em virtude de suas funções não tiverem as férias que lhes cou
berem, inclusive em 1945, poderão gozá-las no ano seguinte, cumulada ou não, ou poderão re
querer que sejam contadas pelo dobro para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo único. Fica ressalvado aos membros dos Tribunais Eleitorais, que pertençam a 
órgãos judiciários onde as férias sejam coletivas, o direito de gozá-las fora dos períodos para as 
mesmas estabelecido. 

Art 8 = Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1946; 125* da Independência e 58* da República. -
JOSÉ UNHARES -A.de Sampaio Dória. 
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DECRETO-LEIN^ 8.954, DE 28 DE JANEIRO DE 1946 

Dispõe sobre a proclamação dos deputados e senadores eleitos a 2 de de
zembro de 1945. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art 12 A proclamação pelos Tribunais Regionais dos deputados e senadores eleitos a 2 
de dezembro de 1945 independerá da solução das dúvidas, impugnações ou recursos suscitados 
ou interpostos, desde que a votação impugnada não possa alterar a colocação já obtida pelos 
candidatos, segundo os votos apurados. 

Art 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de 1946, 125 ^ da Independência e 58° da República. -
JOSÉ UNHARES -A.de Sampaio Dória. 
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. DECRETO-LEIN^ 9.258, DE 14 DE MAIO DE 1946 

Dispõe sobre o alistamento, os partidos políticos e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

PARTE I 
Dos eleitores e do Alistamento 

TÍTULO I 
Dos eleitores 

ArL 1 ^ São eleitores os brasileiros, de um e outro sexo, maiores de 18 anos, alistados na 
forma da lei. 

ArL 2- Não podem alistar-se eleitores: 
a) os que não saibam ler e escrever; 
b) os militares, em serviço ativo, salvo os oficiais, os aspirantes a oficial e os alunos das 

escolas militares de ensino superior; * 
c) os mendigos; 
d̂  os que estiverem, temporária ou definitivamente,*privados dos direitos políticos. 
ArL 3 = O alistamento é obrigatório para os brasileiros, de um e outro sexo, salvo: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de 65 anos; 
c) os brasileiros que estiverem ausentes do país; 
d) os oficiais e os aspirantes a oficial das forças armadas em serviço ativo e os alunos das 

escolas militares de ensino superior; 
e) os funcionários públicos em gozo de lincença ou férias fora de seu domicílio; 
f) os magistrados; 
g) as mulheres que não exerçam profissão lucrativa. 

TÍTULO n 
Do alistamento 

CAPÍTULO I 
Da Qualificação e Inscrição 

An. 4 ^ 0 alistamento se faz mediante a qualificação e a inscrição do eleitor. 
ArL 5 ^ Haverá qualificação ex-qfficio ou a requerimento do interessado. 
Parágrafo único. A inscrição far-se-á sempre a requerimento do interessado. 
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Art. 6* Os diretores ou chefes das repartições públicas, das entidades autárquicas ou de 
economia mista, os presidentes das seções da Ordem dos Advogados e os dos Conselhos Regio
nais de Engenharia e Arquitetura haviarão, respectivamente ao Juiz Eleitoral, relações dos fun
cionários e extranumerários, advogados, engenheiros e arquitetos, com as indicações de natura
lidade, ftinção, estado civil, filiação, idade e residência. 

Parágrafo único. A prova da nacionalidade e de idade dos alistandos ex-officio, poderá fa-
zer-se mediante atestado das pessoas incumbidas de enviar as relações. 

Art. T'' De posse das relações o juiz remeterá, àqueles de quem as recebeu, tantas fórmu
las de títulos eleitorais quantos forem os cidadãos relacionados. 

§ 1 ^ Os organizadores dessas relações preencherão, nas fórmulas, os claros relativos à 
qualificação do eleitor. 

§ 2 ^ 0 cidadão assim qualificado requererá de seu próprio punho ao Juiz Eleitoral sua 
inscrição como eleitor. 

§ 3 = 0 Juiz Eleitoral entregará o título ao eleitor mediante recibo, exigindo, quando julgar 
necessário, prova de sua identidade. 

Art. S'' Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, as relações a que se refere o art. 6= 
serão enviadas ao respectivo Tribunal Regional,, cabendo aos seus juízes, por distribuição do 
Presidente, a qualificação ex-officio. 

§ 1 = Declarados qualificados os cidadãos cujos nomes constem das relações referidas nes
te artigo a Secretaria do Tribunal remeterá a quem de direito as fórmulas de títulos eleitorais 
para os fins do arL 7 = e seus parágrafos. 

§ 2 = 0 Tribunal Regional baixa as instruções para facilidade desse alistamento. 
Art. 9 = Os cidadãos cujos nomes não constarem das relações referidas nos artigos anterio

res, requererão qualificação e inscrição ao Juiz Eleitoral do seu domicílio, em petição escrita e 
assinada de próprio punho, de acordo com o modelo anexo n= 1. 

§ 1 = Além da prova de domicílio o requerente instruirá o pedido com qualquer dos se
guintes documentos: 

a) certidão de idade, extraída do Registro Civil; 
b) documento do qual se infira, por direito, ter o requerente idade superior a 18 anos; 
c) certidão de batismo, quando se trate de pessoa nascida anteriormente a 1-=- de janeiro de 

1889; 
d) carteira de identidade expedida pelo serviço competente de identificação no Distrito Fe

deral ou por órgãos congéneres nos Estados e nos Territórios; 
e) carteira militar de identidade; 
f) certificado de reservista de qualquer categoria do Exército, da Armada e da Aeronáuti

ca; 
g) carteira profissional expedida pelo Serviço do Ministério do Trabalho, Indústria e Co

mércio; 
h) titulo declaratório de opção, ou de naturalização, ou certidão respectiva, quando qual

quer deles depender a prova de nacionalidade brasileira. 
§ 2= São vedadas justificações para suprir quaisquer desses documentos. 
§ 3= Para o efeito da qualificação e inscrição, e domicílio eleitoral o lugar de residência 

ou moradia do requerente; e, verificado ter o eleitor mais de uma, considerar-se-á domicílio 
qualquer delas. 

§ 4 = 0 funcionário público poderá alistar-se perante o juiz da Zona em que estiver a sua 
repartição. 
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Art. 10. Recebido o requerimento, instruído com os documentos mencionados no art 9* o 
escrivão, dando recibo dele ao apresentante, registrá-lo-á no livro competente e, depois de au
tuá-lo, fará sua conclusão ao juiz, obedecida a ordem rigorosa de apresentação. 

Parágrafo único. Tendo dúvida a respeito da identidade do requerente, poderá o juiz exigir 
para prová-la o atestado de duas pessoas idóneas, à seu critério. 

Art. 11. Verificada a inexistência e, pluralidade do alistamento, qualquer dos documentos 
referidos nas letras d, e,f, gchdo parágrafo 1̂  do art 9- será restituído ao interessado. 

O escrivão mencionará no requerimento o número do título, da carteira, ou do certificado. 
Art. 12. O título conterá o nome do eleitor, sua idade, filiação, naturalidade, estado civil, 

profissão e residência; será assinado e datado pelo juiz e assinado pelo eleitor. 
§ 12 O título constará de duas partes, de acordo com o modelo anexo n̂  2, das quais uma 

ficará em cartório para o respectivo fichário e prova do alistamento. 
§ 22 O título poderá ser entregue ao eleitor, ou seu procurador, pelo juiz, pelo preparador, 

pelo escrivão eleitoral, ou por funcionário da justiça especialmente designado pelo juiz, assim 
nas sedes das comarcas ou termos, como nas vilas ou povoados. 

§ 3 s No caso de perda ou extravio de título, poderá o eleitor, até 48 horas antes da eleição, 
requerer segunda via. 

Art 13. A lista dos eleitores será publicada pelo menos quinze dias antes da eleição no 
jornal oficial dos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos Municípios onde houver. 

Nos Municípios onde houver jornal oficial, a linha dos eleitores será divulgada no local 
onde habitualmente se afixam os editais da comarca. 

Art. 14. O eleitor que por, justo motivo não puder estar em seu domicílio no dia da elei
ção, pedirá ao Juiz Eleitoral, até 15 dias antes desta, ressalva que o habilite a votar em outra se-
ção. 

§ 1 * O juiz que conceder a ressalva comunicará o fato ao Tribunal Regional, mencionan
do o nome do eleitor, lugar onde este devia e onde vai votar, e o número da inscrição. 

§ 22 O voto será recebido com as mesmas cautelas adotadas para os votos impugnados 
por dúvida quanto à identidade do eleitor. 

Art 15. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer sua transferência ao 
juiz do novo domicilio juntando, com a declaração deste, abonada por duas testemunhas, o título 
anterior. 

§ 1-*- Deferido o pedido de trasnferência, o juiz ordenará a expedição de novo título e a re
messa do anterior ao Tribunal Regional competente para os efeitos do seu cancelamento. 

§ 22 Não é permitida a transferência senão depois de um ano, pelo menos, de inscrito o 
eleitor, ou de anotada a mudança anterior. 

§ 32 Os funcionários públicos e os militares, quando removidos, poderão requerer transfe
rência de domicílio sem as restrições estabelecidas no parágrafo anterior. 

CAPÍTULO n 
Do Cancelamento e da Exclusão 

Art. 16. São causas de cancelamento: 
1) a infração dos arts. 5 2 a 10; 
2) a suspensão ou a perda dos direitos políticos; 
3) a pluralidade de incrição; 
4) o falecimento do eleitor. 
Parágrafo único. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas no artigo anterior acar-
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retará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex-officio, a requerimento de delegado de 
partido ou de qualquer eleitor. 

Art. 17. No caso de exclusão a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou 
por delegado de partido. 

Art. 18. A exclusão será processada, ex-officio, pelo Tribunal Regional sempre que tiver 
conhecimento da ocorrência de alguma das causas de cancelamento. 

Art. 19. Qualquer irregularidade determinante da exclusão será comunicada por escrito e por ini
ciativa de qualquer interessado, ao Juiz Eleitoral que observará, no que fôr aplicável, o processo estabe
lecido no artigo seguinte. 

Art. 20. O Juiz Eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte: 
1) mandará autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem; 
2) fará publicar edital, com prazo de 10 dias, para ciência dos interessados, que poderão 

contestar, dentro de cinco dias; 
3) concederá dilação probatória de cinco a dez dias, se requerida; 
4) remeterá, a seguir, o processo devidamente informado no Tribunal Regional, que deci

dirá dentro de dez dias. 
§ 1 = Na exclusão promovida por não saber o excluendo ler e escrever, além de quaisquer 

outras providências de direito, caberá ao juiz eleitoral submetê-lo a exame que constará de cópia 
de pequeno trecho impresso de livro adotado em curso primário. A prova, datada e assinada 
pelo examinado e autenticada pelo juiz, será anexada ao respectivo processo. 

§ 2= Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua 
qualificação e inscrição. 

PARTEn 
Dos Partidos Políticos 

Art. 21. Toda associação de, pelo menos, 50 mil eleitores, distribuídos por cinco ou mais 
circunscrições eleitorais, e a nenhuma podendo pertencer menos de mil, que tiver adquirido per
sonalidade jurídica nos termos do Código Civil será considerada partido político nacional. 

Art 22. Os partidos políticos serão registrados no Tribunal Superior e os seus diretórios -
órgãos executivos estaduais - nos Tribunais Regionais. 

§ 1 ^ Só podem ser admitidos a registi-o os partidos políticos de âmbito nacional. 
§ 2 ^ 0 pedido de registro será acompanhado de cópia dos estatutos e de prova de que fo

ram inscritos no registro civil das pessoas jurídicas, e dele constará a sua denominação, o pro
grama que se propõe realizar, os seus órgãos representativos, o endereço da sede principal e seus 
delegados perante os tribunais. 

Art. 23. Desde que obedecidas as exigências legais, o Tribunal competente mandará efe-
tuar o registro do partido ou dos seus diretórios. 

§ 12 Faltando ao requerimento de registro qualquer dos requisitos exigidos em lei, o Tri
bunal determinará o seu preenchimento, ou decidirá o seu mérito. 

§ 2^ Em qualquer caso será feita a comunicação, pelo telégrafo, onde houver, ou pelo cor
reio, dentro de quarenta e oito horas, aos Juizes Eleitorais. 

§ 3 ^ Não será admitido registro provisório. 
Art. 24. O Tribunal negará registro ao partido que incidir em qualquer dos impedimentos 

constantes do art. 26. 
Art. 25. Compete aos partidos, por seus representantes legais, delegados ou fiscais: 
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1) examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos funcionários designados, to
dos os documentos relativos ao alistamento, podendo tirar dos mesmos cópias ou fotografias; 

2) fazer alegações e protestos, recorrer produzir provas e apresentar denúncia contra os in-
fratores da lei eleitoral; 

3) acompanhar os processos de qualificação e incrição de eleitores e impugnar, por escri
to, qualquer inscrição. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão delegados de partido os que tiverem autorização para 
representá-lo permanentemente perante a Justiça Eleitoral. 

Art. 26. Será cancelado o registro de partido político mediante denúncia de qualquer elei
tor de delegado de partido, ou representação do Procurador Geral ao Tribunal Superior: 

a) quando se provar que recebe de procedência estrangeira orientação poUtico-partidária, 
contribuição, em dinheiro ou qualquer outro auxílio; 

b) quando se provar que, contrariando o seu programa, pratica atos ou desenvolve ativida-
de que colidam com os princípios democráticos, ou os direitos fundamentais do homem, defini
dos na Constituição. 

PARTE m 
Disposições Gerais 

Art. 27. O serviço eleitoral é obrigatório, prefere a qualquer outro e não interrompe o in
terstício de promoção dos funcionários para êle requisitados. 

Art. 28. Os governos dos Estados e dos Territórios e a Prefeitura do Distrito Federal for
necerão, gratuitamente, para distribuição por intermédio dos Tribunais Regionais, todo o mate
rial destinado ao alistamento eleitoral. 

Art. 29. As transmissões de natureza eleitoral feitas por autoridades e repartições compe
tentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefónica, radiotelegráfica, ou radiotelefónica, em 
linhas oficiais, ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. 

Art. 30. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às 
autoridade, aos representantes de partido, ou a qualquer alistando, as informações e certidões 
que solicitarem, relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especifica
mente as razões e os fins do pedido. 

Art. 31. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer, nos documentos necessários à ins
trução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoa de seu conhecimento, ou das 
que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. 

Parágrafo único. Se a letra e a firma a serem reconhecidas forem de alistando, poderá o ta
belião exigir que o requerimento seja escrito e assinado em sua presença; ou, em se tratando de 
qualquer outro documento, o tabelião poderá exigir que o signatário escreva em sua presença, 
para a devida conferência. 

Art. 32. São isentos de selo os requerimentos e todos os papeis destinados a fins eleitorais, 
e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos fins. 

Art. 33. Os escrivães, ou secretários dos juizes ou tribunais, são obrigados a enviar men
salmente, ao Tribunal Superior, comunicação da sentença ou ato que declarar ou significar sus
pensão, perda ou reaquisição dos direitos políticos. 

Art. 34. Serão pagas aos membros dos órgãos do serviço eleitoral as seguintes gratifi
cações: 

a) aos membros do Tribunal Superior, Cr$ 200,00 por sessão; 
b) aos membros dos Tribunais Regionais Cr$ 100,00 por sessão; 
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c) ao Procurador Geral Cr$ 200,00 por sessão do Tribunal Superior; 
d) aos Procuradores Regionais, Cr$ 100,00 por sessão do Tribunal Regional junto ao qual 

oficiem; 
e) aos funcionaários requisitados, o que fôr arbitrado pelo Presidente dos respectivos Tri

bunais, não podendo exceder de um terço dos proventos que já perceberem; 
f) aos preparadores, Cr$ 1,00 por processo preparado. 
§ 1 '̂  Além da gratificação por sessão, terão os Presidentes do Tribunal Superior e dos Tri

bunais Regionais, uma gratificação de representação de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500,00, mensais, 
respectivamente. 

§ 2" Os juízes eleitorais e os escrivães perceberão, durante a fase mais intensa do alista
mento, fixada pelo Tribunal Regional e não devendo exceder de seis meses em cada ano, as gra
tificações mensais de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500,00, respectivamente. 

ArL 35. Os Juízes Eleitorais, nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, poderão ser 
dispensados das funções judiciárias enquanto durar o serviço de alistamento, sendo substituídos 
de acordo com a lei de organização judiciária. 

Parágrafo único. Cabe ao Tribunal Superior regular as férias dos juízes eleitorais. 
Art. 36. Exerce as funções de Procurador Geral junto ao Supremo Tribunal, o Procurador 

Geral da República que, no prazo de três (3) dias, opinará em todos os recursos encaminhados 
ao mesmo Tribunal. 

Parágrafo único. O Procurador Geral poderá designar um dos Procuradores da República, 
no Distrito Federal, para substituí-lo temporariamente ou nos seus impedimentos perante o Tri
bunal. 

Art 37. Exerce as funções de Procurador Regional junto ao Tribunal Regional o Procura
dor Geral do Estado ou Distrito Federal, que, opinará em todos os recursos encaminhados ao 
mesmo Tribunal, no prazo de três (3) dias. 

§ 1 ^ O Procurador Regional poderá designar outros membros do Ministério Público para 
auxiliá-lo, não tendo estes, porém assento nas sessões do Tribunal. 

§ 2» No impedimento ou falta do Procurador Regional, far-se-á sua substituição de acor
do com o disposto na respectiva Lei de Organização Judiciária, para os Procuradores Gerais. 

Art. 38. O Tribunal Superior baixará instruções, para facilitar o alistamento ex-officio e 
para a melhor compreensão da presente Lei, regulados os casos omissos. 

ArL 39. É mantido, para todos os efeitos legais, o alistamento procedido de acordo com o 
Decreto-lei número 7.586, de 28 de Maio de 1945. 

ArL 40. As disposições do art. 21 não se ^licam aos partidos políticos já registrados, des
de que tenham representantes na Assembleia Constituinte eleita a 2 de Dezembro de 1945; os 
demais terão seu registro cancelado. 

Parágrafo único. Os partidos cujo registro é mantido por esta Lei poderão fundir-se para 
formar partido novo, observado o que nela se dispõe. 

ArL 41. Os partidos já registrados provisoriamente deverão adaptar-se ao disposto nesta 
Lei, dentro de 60 dias, sob pena de cancelamento do registro, a requerimento do Procurador Ge
ral. 

Art. 42. Os servidores públicos requisitados para os serviços eleitorais poderão gozar fé
rias no ano seguinte, cumuladamente ou não, ou requerer seja o respectivo tempo contado em 
dobro para o efeito de aposentadoria. 

ArL 43. O membro do Tribunal que aceitar comissão temporária será substituído por pes
soa da mesma categoria, designada pelo Presidente do mesmo Tribunal. 
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Art. 44. É concedida anistia aos que hajam praticado infrações penais previstas no Decre-
to-lei n= 7.586, de 28 de Maio de 1945. 

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-leis n* 

8.556, de 7 de Janeiro de 1946 e n = 8.835, de 24 de Janeiro de 1946. 
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1946, 125'' da Independência e 58'' da República. - EU

RICO G. DUTRA - Carlos Coimbra da Luz - José Maria Neiva - P. Góes Monteiro - João Ne
ves da Fontoura - Gastão Vidigal - Luiz Augusto da Silva Vieira - Carlos de Souza Duarte -
Ernesto de Souza Campos - Otacílio Negrão de Lima - Armando Trompousky. 
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ANEXO I 
Exmo. Sr."Dr. Juiz Eleitoral da Comarca de 
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DECRETO-LEIN^ 9.316, DE 3 DE JUNHO DE 1946 

Dispõe sobre a eleição para o preenchimento de vaga de Senador pelo Es
tado de São Paulo. 

O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição e, considerando a representação que lhe foi dirigida pelo Tribunal Regional do Estado de 
São Paulo, decreta: 

Art. 1« A eleição para o preechimento da vaga de Senador por São Paulo, ocorrida com a 
renúncia tácita do condidato eleito, realizar-se-á, simultaneamente, com a eleição para o cargo 
de Governador do mesmo Estado. 

Art. 2 ̂  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1946; 125^ da independência e 58° de Republica. - EURI
CO G. DUTRA - Ernesto de Souza Campos. 
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DECRETO-LEIN^ 9.422, DE 3 DE JULHO DE 1946 

Dispõe sobre o registro de partidos políticos. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da consti
tuição, decreta: 

Art. 1 = Além dos casos previstos na Lei Eleitoral (Decreto-lei n^.258, de 14 de Maio de 
1946), poderão registrar-se como partidos poUticos, desde que o requeiram dentro de 60 dias, as 
associações de fins políticos cujos estatutos tenham sido aprovados antes de 2 de Dezembro de 
1945 e hajam eleito representante á Assembléa Nacional Constituinte, embora sob legenda de 
outro partido. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1946; 125= da Independência e 58* da República. - EURI
CO G. DUTRA - Carlos Coimbra da Luz. 
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DECRETO-LEI N^ 9^04, DE 23 DE JULHO DE 1946 

Altera dispositivos do Decreto-ki nvantro92SS, de 14 de Maio de 1946. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confo-e o artigo 180 da Consti
tuição e tendo em vista representação que lhe foi dirigida pelo Tribunal Superior Eleitoral, de
creta 

Art. 1 * A letra e do art. 34 do Decreto-lei 9.258, de 14 de Maio de 1946 passa a ter a se
guinte red^o: 

"e) Aos funcionários reguisitados a partir desta data, o que fôr arbitrado pelo 
Presidente dos repectivos Tribunais, não podendo exceder de um terço dos proven
tos que já perceberem;" 

Art. 2=0 parágrafo 2" do art. 34 do referido Decreto-lei passa a ser assim redigido: 

"§ 2" Os juízes eleitorais e os escrivães perceberão durante a fase mais inten
sa do alistamento, fixada pelo Tribunal Regional "as gratificações mensais <de Cr$ 
1.000,00 e Cr$ 500,00, respectivamente." 

Art 3 * Este Decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário. 

Rio de Janeiro, em 23 de Julho de 1946; 125* da Independência e 58= da Rqpública. -
EURICO G. DUTRA - Carlos Coimbra da Luz. 
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DECRETO-LEIN^ 9.622, DE 22 DE AGOSTO DE 1946 

n-orroga prazo para registro de partidos políticos. 

O, Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: ' 

Art 1 * Fica prorrogado por 60 dias o prazo fixado aos partidos políticos, registrados pro
visoriamente, no artigo 41 do Decreto-lei n^ 9.258, de 14 de Maio de 1946.' 

Art. 2= Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 22 de Agosto de 1946; 1252 da Idependência e 58* da República. -
EURICO G. DUTRA. - Carlos Coimbra da Luz. 
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CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
DE 18 DE SETEMBRO DE 1946 

NÓS, OS REPRESENTANTES DO POVO BRASILEIRO, reunidos, sob a proteção de 
Deus, em Assemblea Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promul
gamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

TÍTULO I 
Da Organização Federal 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 ^ Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representativo, a Federação e 
a República. 

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 

ArL 2^ Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros ou formarem novos estados, mediante voto das respectivas assembleas legis
lativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional. 

ArL 5 ̂  Compete à União; 
• t 

XV - legislar sobre: 
a) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral. , aeronáutico e do trabalho; 

Art. 7^0 Governo Federal não intervirá nos estados. salvo para: 

Vn - assegurar a observância dos seguintes princípios: 
a) forma republicana representativa; 
b) independência e harmonia dos poderes; 
c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções federais 

correspondentes; 
d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período imediato; . 
e) autonomia municipal; 
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Art. 26. O Distrito Federal será administrado por prefeito, de nomeação do Presidente da 
República, e terá Câmara, eleita pelo povo, com funções legislativas. 

§ 12 Par-se-â a nomeação depois que o Senado Federal houver dado assentimento ao 
nome proposto pelo Presidente da República, 

§ 2 s O prefeito será demissível ad mutum. 

Art. 28. A autonomia dos municípios será assegurada: 
I - pela eleição do prefeito e dos vereadores; 
II - pela acUnitiistração própria, no que coTiceme ao seu peculiar interesse e, especialmen

te: 

das; 
a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua conçetência e à q)liGação das suas ren-

b) à organização dos serviços públicos locais. 
§ 12 Poderão ser nomeados pelos governadores dos estados ou dos territórios os prefeitos 

das capitais, bem como os dos municípios onde houver estâncias hidrominerais naturais, quando 
beneficiadas pelo estado ou pela União. 

§ 28 Serão nomeados pelos governadorer dos estados ou dos territórios os prefeitos dos 
municípios que a lei federd, mediante parecer do Conselho de Segurança Nacional, declarar ba
ses ou portos militares de excepcional importância para a defesa externa do País. 

CAPÍTULO H 
Do Põdêr Legislativo 

SEÇÂOI 
Dispõsii^o Preliminares 

Art. 37. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art 38. A eleição para deputados e senadores far-se-à simultaneamente em todo o País. 
Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
I - ser brasileiro (art 129, números I e II); 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 
III - ser maior de vinte e um anos para a Câmara dos Deputados e de trinta e cinco para o 

Senado Federal. 
Art 39.0 Congresso Nícional reunir-se-á na Capital da República, a 15 de março de cada 

ano, e funcionará até 15 de dezembro. 
Parágrafo único. O Congresso Nacional sÔ poderá ser convocado extraordinariamente 

pelo Presidente da República ou por iniciativa do terço de uma das câmaras. 
Art 40. A cada uma das câmaras coitípete dispor, em tej^mento interno, sobre sua organi

zação, poúcia, criação e provimento de eaígos> 
Parágrtfo único. Na constituição das cottiissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 

repesentação proporcional dos partidos nacionais que participem da respectiva câmara. 
Alt 41, A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob direção da Mesa deste, reunir-

se-ão em sessão conjunta para: 
í - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o regintento comum; 
01 - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presideiite da República; 
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rV - deliberar sobre o veto. 
ArL 42. Em cada uma das câmaras, salvo disposição constitucional em contrário, as deli

berações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos seu membros. 
Art. 43. O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos nos arts. 45, § 2«, 63, 

n* 1,66, n* VIII, 70, § 3^, 211 e 213. 
Art. 44. Os deputados e os senadores são invioláveis no exercício do mandato, por suas 

opiniões, palavras e votos. 
Art. 45. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os mem» 

bros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, 
nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua câmara. 

§ 12 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de qua
renta e oito horas, à câmara respectiva para que resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a for
mação da culpa. 

§ 2» A câmara interessada deliberará sempre pelo voto da maioria dos seus membros. 
Art 46. Os deputados e senadores, quer civis, quer militares, não poderão ser incorpora

dos às forças armadas senão em tempo de gueixa e mediante licença de sua câmara, ficando en
tão sujeitos à legislação militar. 

Art 47. Os deputados e senadores vencerão anualmente subsídio igual e terão igual ajuda 
de custo. 

Art. 53. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão comissões de inquérito so
bre o fato determinado, sempre que o requerer um terço de seus membros. 

Parágrafo único. Na organização dessas comissões se observará o critério estabelecido no 
parágrafo único do art 40. 

Art 54. Os Ministros de Estado são obrigados a comparecer perante áCâmara dos Depu
tados, o Senado Federal ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra câmáí'â'òs coW-
VòcãrVp&SÒalíriènlePjíréstaí inTònna'4oéS''dè''áss'úWtb'preViá^ ^•-' "°" ^ 

Parágrafo único. A falta do comparecimento, sem justificação, importa criítíe^dVfesfk/rislí-
'tíiíídàâè''"" '•''̂  í!Í>iî  íJbfi u\p>. «íjíi oupx;n*jf| EIJUO !<'X{ÍTÍÍ hrvjb-S-', (shiia-Jti o inaboq ocM -€ i: 

signarão dia e hora para ouvir o ministro de Estado que lhes queira prestar esclâíécímèrit&òWsò^ 
licitar providências legislativÀsí^^*'̂  '''̂ ^""^ '̂ «̂ ' ̂ ínm^í^^ihcvhq síyqrrfoo ínàdn«;T f.à .nA 
itjq M>bh:ú'j!hS'i:j .'ío^u^ ;;oo ,í".ibínj;'.!}3G.fn ab miUrj^o s, .OIOTJM OHI-I auvútxsm .nwaiqn - l 
cb .̂ r.ínoD -J) (/iriiKfnT ob í-.Mj-riftim f.ob j^MÇiwP/fíih iiirjD-vibjniyjo:'-) ob .ot/./íiMú^.w.O a^cs 
oh «aterio <:0Í> -j Dimnnoo^ sb tojcí^SlÇ^Í^^PSiPepiitados ^^^y .ímab-yi vihMKl nb oiiotoiq 

Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-sê'''dè'W^i'ÍSs8Hlántès' dô-'povo'éleitôs;''s'é^^ 
guh'dò'-o'̂ sièféiHá'de"'féprès8fítá^aó*projpWci6hâ^^^^ pelos 
férfiíónbsf-fi'^ f'-' >••'> •̂'•'•"••'•' "̂ ^ /-'>S-^>'J-JSÁ'Í ÍJ TjhiTjr,?u^ 'ínsbírl oíxf.nVd oft jóniuirã j-ò :nA. 

Art 58: O número de deputados será fixado por lei; em proporção que não exceda um 
para cada cento e cinquenta mil habitantesj^t^jyínte-deputados, e, além desse limite, um para 
cada duzentos e cinquenta mil habitantes,j,.̂ j,-j,-;| -j-jjjo*̂  «ff 

§ 12 Cada território terá um deputado, e será de sete deputados o número mínimo por es
tado e pelo Distrito Federal ' OA:,-id 2 

§22 Nao poderá ser reduzida a representação ja fixada. 
Art 59. CompetevpWva.tivaitenteJàiGâníafà!dos'jDeputados;hu-j^ vjboS O .8V .)iA 
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I - a declaração, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, da procedência ou im
procedência da acusação contra o Presidente da República, nos termos do art. 88, e contra os mi
nistros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República; 

II - a iniciativa da tomada de contas do Presidente da República, mediante designação de 
comissão especial, quando não forem apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa. 

SEÇÃOra 
Do Senado Federal 

Art. 60 O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. 

§ 1 2 Cada estado, e bem assim o Distrito Federal, elegerá três senadores. 
§ 2 = 0 mandato de senador será de oito anos. 
§ 3 2 A representação de cada Estado e a do Distrito Federal renovar-se-ão de quatro em 

quatro anos, alternadamente, por um e por dois terços. 
§ 4^ Substituirá o senador, ou suceder-lhe-á nos termos do art. 52, o suplente com ele 

eleito. 
Art. 61. O Vice-Presidente da República exercerá as funções de presidente do Senado Fe

deral, onde só será voto de qualidade. 
Art 62. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os ministros de Es

tado nos crimes da mesma natureza conexos com os daquele; 
II - processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da 

República, nos crimes de responsabilidade. 
§ 1-̂  Nos casos deste artigo, funcionará como presidente do Senado e do Supremo Tribu

nal Federal. 
§ 2-°- O Senado Federal só proferirá sentença condenatória pelo voto de dois terços do 

seus mernbros. 
§ 3 2 Não poderá o Senado Federal impor outra pena que não seja a de perda de cargo com 

inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação 
da justiça ordinária. 

Art. 63. Também compete privativamente ao Senado Federal: , 
I - aprovar, mediante voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos por 

esta Constituição, do Procurador-Geral da República, dos ministros do Tribunal de Contas, do 
prefeito do Distrito Federal, dos membros do Conselho Nacional de Economia e dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; , , 

II - autorizar os empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Art. 64. Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou 

decreto declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

' CAPÍTULO m ' ' • 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Do Presidente e do Vice-Presidente da República 

Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. 
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Art. 79. Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, o 
Vice-Presidente da República. 

§ 12 Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente da República, 
serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o Presidente da Câmara dos Depu
tados, o Vice-Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2* Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição 
sessenta dias depois de aberta a última vaga Se as vagas ocorrerem na segunda metade do pe
ríodo presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita, trinta dias depois da última vaga, 
pelo Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deve
rão completar o período dos seus antecessores. 

ArL 80. São condições de elegibilidade para Presidente e Vice-Presidente da República; 
I - ser brasileiro (art. 129, números I e 11); 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 
in - ser maior de trinta ecinco anos. 
Art. 81. O,Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos simultaneamente, ein 

todo o País, cento e vinte dias antes do termo do período presidencial. 
Art. 82. O Presidente e o Vice-Presidente da República exercerão o cargo por cinco anos. 
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Con

gresso Nacional ou, se este não estiver reunido perante o Supremo Tribunal Federai. 
Parágrafo único. O Presidente da República prestará, no ato da posse, este compromisso: 

"Prometo, manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, pro
mover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência" 

Art. 84. Se, decorrido trinta dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presi
dente da República não tiver, salvo por motivo de doença assumido o cargo, este será declarado 
vago pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art 85. O Presidente è ò Vice-Presidente da Republica-hão'poderão auséntar-se do País 
sem permissão do Congresso Nacional, sob pena dé perda de càrgó?'"''-' *"''' ' -'̂ '"•*'̂ ' • " '' '•' 

ArL"86. Nó últiinoanb da legislatura àntèriòrâ' eléiçãò''pará'Pfèsidènte eVice-PF^idente 
da'República, serão fixados os seus subsídios'pelo Congresso Náció'riàl?'*''^"' '""'" *"'"' •"'-•'•'''' 

• .,.-, l í . c . i i / - uí ji iii-iji n •',. i.ií. û ">i(ji-('luiiclnl fob oMUi (!(") .í>l I nA 
.i/-'ir Kr.Mj f jij (Kl 'iiíli Al "II .Jí} T>q iiJiii'1' •} .<"'>ni, í-iib viq -jlnv II 

,,' I "i.í>^/m. /. ru.ii.ii,!-) .«uu-r-iy .Çò^^^Wí^PJys.ií •"!! ^ob •'iiuiit.-'li>-'<•(,) ?!! nA 
:..•,• w ....,(... .Do Poder Judiciário,, , ̂ ,,_,, ,;,,,, ̂ ,,1 ..Ixj a oír/f, «i r^n- jm 

, 1' ij :, iLi'' Q ̂ i'. -. -d •"> . '. ' 1 , '^SECÃOI " " ' ' ' ' ' ' ' ' " ' i»l>'.'u'->i tioH ,<>! I riA 
. 1 ' ..oi; iM ií.i-L. ,1 u; "u,../ Disp^siçõ^ Preliminares''- •' -""f̂ ^nvín *m^ '•o o .'.-línib ab 

•ji."jb 'iin-jliiî yiq iilrjf̂  .Itior 
Art. 94 .p Poderjudiciário^é exercido pelos seguintes^ó^^^^ «) •ji-jcifrto') X\\ nA 

-.j. ryr,Ju,ízes,etribunais.eleitorais;^,,,, ^(.iir x, ii:-i(.)i.t.(,r)l)oq fal A lijtnu otr.vjLVl 
'ÍV.TÍ^í.' 

V -. '„iu. -M r .. ^ ..,. -"Dás JriízêséTritíuiiai^Eleitorais "" '̂ '̂"̂ '̂'̂ '̂̂ '̂  ^"«'^Í.-Í /Í>1> 
i-il i< " j ••i.liijitJ j-Ai f.n ( ) i ,n'j í ' 

.. ,-Art. 109.,0s órgãos da justiça eleitoral são ps seguintes: ,,,, j , uluv >; i'jl A t*t [ nA 
I-Tribunal Superior Eleitoral; -v IDI-KII .l.Tnuhr^iUm 
II - Tribunais Regionais Eleitorais;-(.(ii, n.q <̂ >\> tni^i; ,1 -ib 01 vi,̂ ':t. J <. 1 <,lUlu^J^ u I 
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in - Juntas eleitcs^s; 
rV - Juízes eleitorais. 
ArL 110.0 Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da República, compor-se-á: 

I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os seus ministros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus juízes; 
c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentre os seus desem

bargadores; 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável sa

ber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos dois 
ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência. 

Art 111. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito 
Federal. 

Parágrafo único. Mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral poderá criar-se por lei 
um Tribunal Regional Eleitoral na coitai de qualquer território. 

ArL 112. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre'os seus membros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes de direito; 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável sa

ber jurídico e rq)utação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal de 
Justiça jGiojJslJí lonijqu^ ÍBOiKÍnT olaqOÍÍ«/ 

escolhidos dentre os três desen|),arga^q|e^<|OjTn}5un4de Justiç^ 02a,H:jno3 ob i>ú?zmmq HVM 
rj]nobi^Jl'!-WivQnHí5erO;,çlo|4uí^s^d^^^^ 
elevado, até nove, mediante,pEoppsta,do,Tribunal,,SuperioriEleitoral e.narforma por eleisugeridav, 

Art 114. Os juíz^ dos tribunais eleitorais, salvo inotivo justificado, servirão obrigatória^ 
mente por dois anos, e nunca por mais de dois biénios consecutivos. 

Art 115. Os substitutos dos membros_efetivo?éos tribunais eleitorais serão escolhidos, na 
nnesma ocasião e pelo mesmo process8í¥m*humefô í§uál para cada categoria. 

Art 116. Será regulada por lei a organizaçãoidas juntas eleitorais, a que presidirá um juiz 
de direito, e os seus membros serãoJ[ij9njeadj)s,c^ep.oiSjde,aprovação do Tribunal Regional Elei
toral, pelo presidente deste. 

Art 117. Compete os jáimiiê^ãimMêliíST^^^i&m^^^ as 
funçõesde juízes eleitorais. 

Parágrafo único. A lei poderá outorgar a outros juízès'fc^iiipetênei'á'paíá'fUfJçÕes nãò-deci-
sórias, 

Art 118. Enquanto servirem, os magj^ttadoj-^eleitorais gozarão, no que lhes for aplicável, 
das garantias estabelecidas no art.55í.n% re.II„e,vC<jmo t̂ais,«não terão outras incompatibilidades 
senão as declaradas por lei. 

Art. 119. A lei regulará a conçetêMtf'^dííá jUíie§ '̂ÍrifeunáiS'êléitórais1-Efitrík!^átnbúições da 
justiça eleitoral, inclui-se: ;k;TO!!Cíl3 loiícxqi)?: IsMuótíY - i 

I - o registro e a cassação de registro dos partidospblítiéí)'^! xicnoigsH ,'.mmsdi ^T ~ II 
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n - a divisão eleitoral do País; 
m - o alistamento eleitcffal; 
rV - a fíxação da data das eleições, quando não-determinada por disposição constitucional 

ou legal; 

V - o processo eleitoral, a apuração das eleições e a expedição de diploma aos eleitos; 
VI - o conhecimento e a decisão das arguições de inelegibilidade; 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, 

e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
Vin - o conhecimento de reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos 

poh'ticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. 
ArL 120. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que decla

rarem a invalidade de lei ou ato contrário a esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus 
ou mandado de segurança, das quais caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

Art 121. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso para o 
Tribunal Superior Eleitoral quando: 

I - forem proferidas contra expressa disposição de lei; 
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 
ni - versarem sobre expedição de diploma nas eleições federais e estaduais; 
rV - denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.. 

TÍTULO rv 
Da Declaração de Direitos 

CAPÍTULO I 
Da Nacionalidade e da Cidadania >i / ti 'j!rrjlji/.'ji\ í:M:,q í 

•MI) ?v>H -íob o-r)n:i;í ,mrn!'^í!0 íjbsbx-iií r.iln-)! 'jfii.uuD 5iiai><:,'.vi'i-%>iV omiSA") niad s .•lona.in/; a; 
I - Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeu-os, nao residindo estes a serviço de 

seu Dais* 
I!! <',0-;'l"inb!;,'p,';\'f,« fo ;''ji.>"/yiú ?.Bb oltma, .'Liífiflyb y.titmízuits -jb riioqob ?.O?.'J<{Í ziy yiB.̂ ó 
, II - o s filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais, estiverem a 

serviço do Brasil, ou, nao o estando, se vierem residir no Pais. Neste caso, atingida a maiondade 
deverão, para conservar a nacionalidade brasileira, optar.por ela, dentro em quatro anos; 
amyi\U'i. ob wm<íir(iM <;p.,K)ri?níi; t:/; afirane/i-iinsi-v,- ..•ub!;;í.'Or) -JD .íiofob ^.Ocf.nn 'ÍOII-JJÍ. (;;.,, , 

III -r. OS que adquiriram a nacionalidadeibrasileira nos termos do art. 69, n*,* IV. e V, da 
Constituição de,24 de fevereiro de ,1891;,- , , i . . , 

rv - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigidas aos portugueses^apenas re
sidência no País por um ano ininterrupto, idoneidade moral e sanidade física. ,, „ , ,. ,'r 

Art. 130. Perde a nacionalidade o brasileiro:, , . , ,„ . t , . , ,„ , ( , . , , , , !„ , , 
omilsrkBP9^-J^?^S&^^È )!SJ"Í^?' adqukir outra nacionalidade;,;, 3;noíiicisibr»râ obdn 

•lup ,'M~9MS''/^níiliÇ^nÇ^^PJÇ^f^i^J^ií.^i^l^RCRRW!ÇA aceitardegovemo^estrangeiçoconú^^ 

III - que, por sentença judiciária, em processo que a lei estabelecer, tiver cancelada a;sua 
naturalização, ppr^xejcerjatíyjd n(KÍ\;aj ao, interesse nacional.^ .j;, fjoaoh oc-c rrjii bin * A 

ArL 131. São eleitoresjos.ílírasileirpsímaipres dedezoitocanpsiqueíse alistárefnjna;fQrma.da 

,/!(-jilfiArtbl,32'íiNãQ.<RQdern alistar.-Se,eleitores:Kn ^-Mh-n <>.ÍÚJ .riiíruiíjíicmoy M-> ,obj:jV:,-í ub .'.uhn-i 
I - os analfabetos; :c»!Ídu'! ohbti-MiiU '»'; •:!Ír,)íL' u a .íá.iíbBíKS 'J ^ia-KÚyJl Í.OÍMJIÍ/ÍIWÍÍI ^Í) 
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II - os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
III - os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. 
Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspi

rantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de 
ensino superior. 

Art. 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, 
salvo as exceções previstas em Tei. , 

Art 134. O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto; e fica assegurada a repre
sentação proporcional dos partidos poKticos nacionais, na fornia que a lei estabelecer. 

Art. 135. Só se suspendem ou perdem os direitos políticos nos casos deste artigo. 
§ 19 Suspendem-se: 
I - por incapacidade civil absoluta; 
II - por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. 
§22 Perdem-se: 
I - nos casos estabelecidos no artigo 130; 
II - pela recusa prevista no artigo 141, § 8 2; 
Dl - pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira que importe restrição 

de direito ou dever perante o Estado. 
Art. 136. A perda dos direitos políticos acarreta simultaneamente a do cargo ou função 

pública 
Art 137. A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos poUticos e da nacio

nalidade. 
Art 138. São inelegíveis os inalistáveis e os mencionados no parágrafo único do art 132. 
Art. 139. São também inelegíveis: 
I - para Presidente e Vice-Presidente da República: * 
a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no período imediatamen

te anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tenha sucedido ou quem, dentro dos seis me
ses anteriores ao pleito,'o haja substituído; 

b) até seis meses depois de afastados definitivamente das funções os governadores, os in
terventores federais, ííoméadòs de acordo com o art. 12, os ministros de Estado e o Prefeito do 
Distrito Federal; 

c) até três iheses depois de cessadas definitivamente as funções, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e o Procurâdor-Géral da República, òs chefes de estado-maior, os juízes, o pro-
curador-geral e os procuradores regionais da Justiça Eleitoral, os secretários'de Estado'e'os che
fes de polícia; •' f̂ ''̂ ' "• ' ' . ; . I ,• . I 

II - para governador: 
a) em cada estado, o governador que haja exercido o cargo por qualquer tempo no pe

ríodo imediatamente anterior ou quem lhe haja sucedido, oú, tíèntro dós'seis'meses anterio-
resao pleito, o teriha'substituído; e o interventor federal, nomeado na'forma do árt. 12, que 
tenha exercido as funções, por qualquer tempo, no período governamental imediatamente 
anterior;" i ' . <' I.. , .1- ' . , - • •• ' i ' 

b) até um ano depois de afastados definitivamente das funções',' ó Presidente, o Vice-Prèsi-
dente da República è os substitutos que hajam assumido a presidência; ' ' 

c) em cada estado, até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os secre
tários de Estado, os comandantes das regiões militares, os chefes e os comandantes de polícia, 
os magistrados federais e estaduais e o chefe do Ministério Público; r̂ ,.'r. , , Í . ' 
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d) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os que forem inelegíveis 
para Presidente da República, salvo os mencionados nas letras aeb deste número; 

III - para prefeito, o que houver exercido o cargo por qualquer tempo, no período imedia
tamente anterior, e bem assim o que lhe tenha sucedido, ou, dentro dos seis meses anteriores ao 
pleito, o haja substituído; e, igualmente, pelo mesmo prazo, as autoridades policiais com jurisdi
ção no município; 

rv - para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as autoridades mencionadas nos 
números I e II, nas mesmas condições em ambos estabelecidas, se em exercício nos três meses 
anteriores ao pleito; 

V - para as assembleias legislativas, os governadores, secretários de Estado e chefes de 
polícia, até dois meses depois de cessadas definitivamente as funções. 

Parágrafo único. Os preceitos deste artigo aplicam-se aos titulares, assim efetivos como 
interinos, dos cargos mencionados. 

Art. 140. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do artigo anterior, o cônjuge e os 
parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau: 

I - do Presidente e do Vice-Presidente da República ou do substituto que assumir a presidência: 
a) para Presidente e Vice-Presidente; 
b) para governador; 
c) para deputado ou senador, salvo se já tiverem exercido o mandato ou forem eleitos si

multaneamente com o Presidente e o Vice-Presidente da República; 
n - do Governador ou Interventor Federal, nomeado de acordo com o art. 12, em cada estado: 
a) para governador; 
b) para deputado ou senador, salvo seja tiverem exercido o mandato ou forem eleitos si

multaneamente com o governador; 
in - do prefeito, para o mesmo cargo. 

CAPÍTULOn ' . " 
Dos Direitois e das Garantias Individuais - -

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, àsegurança individual e à proprie
dade, nos termos seguintes: ' , • • . • < , .1 

§ 11. Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a polícia senão para assegurar a 
ordem pública. Com este intuito, poderá a poh'cia designar o local para a reunião,,contanto que, 
assim procedendo, nãoa frustre ou impossibilite. , , .i ; < 

§ 13. E jvedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político 
ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, .baseado na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. , ^ i. • / -) . 

§ 23. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer a 
violência ou coação em sua liberdade dclocomoçãcpor ilegalidade, ou abuso de poder. Nas 
transgressões disciplinares, não cabe o/loèeízj co/pwí. • , . , - , , - t .. • ; ' , ' j- , , ' ( 

§ 24. Para proteger, direito líquido e certo não amparado por habeas-corpus,''conceder-se-á 
mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. - » 
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TITULO K 
Disposições Gerais 

Art 197. As incompatibilidades declaradas no art. 48 estendem-se, no que for aplicável, 
ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos ministros de Estado e aos membros do Po
der Judiciário. 

Art. 217. A Constituição poderá ser emendada. 
§ 1» Considerar-se-á proposta a emenda, se for apresentada pela quarta parte, no mínimo, 

dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das as
sembleias legislativas dos estados no decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria dos seus membros. 

§ 2* Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em duas discussões pela maioria ab
soluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias e 
consecutivas. 

§ 3 * Se a emenda obtiver numa das câmaras, em duas discussões, o voto de dois terços 
dos seus membros, será logo submetida à outra; e, sendo nesta aprovada pelo mesmo trâmite e 
por igual maioria, dar-se-á por aceita. 

§ 42 A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral. Publicada com a assinatura dos membros das duas mesas, será anexada, com o respectivo 
número de ordem, ao texto da Constituição. 

§ 5 fi Não se refomiará a Constituição na vigência do estado de sítio. 
§ 6» Não serão admitidos como objeto de deliberação projetos tendentes e abolir a Fede

ração ou a República. 
Art. 218. Esta Constituição e o Ato das Disposições-Gonstituciõhais Transitórias; depois 

assinados pelos deputados e senadores jpresentes,*serão promulgados simultaneamente pela 
Mesa de Assembleia Constituinte e entrarão emvigor na,data„da]Sua'Publicação. 

Art. 219. O pedido de registro de candidato a qualquer cargo eletivo será sempre acompa
nhado dê declaração dé^betts-dé^qúêconstê^à^áúásárigéh^^^^ nB?iuJit2!-io3 A IM íiA 
-'3ijq(>TAit*-!220.'Werificádá;'ffié'diânte '̂pí̂ 6ctís& 
não será expedido diploma, que se cassará, seja expedido. •:ai\xm]p-^, >.O<A\VM KÍV, /jb£,l) 

Art 221. Noventa dias antes do término de mandato eletivo; o titular do cargo do Poder 
'ExêcUtívòoU!Legislativo'kpreséntâfá'iíová'âèclàraçãò''dè'^ e as 
mutáçõeSípatrimÓniaisOcõifriíksrid'cursb'dÒ'rhtó fnjExKi .oJinini MÎ -J mp) .r.oiíflijcj moino 

§ 1* Na hipótese de renúncia, a declaração'sèfáMtâ'nós'dè'z'diás'^seguiiiti^'*áò^'èm^^ 
esta se verificar. • •• 
oaiJi !tJ§ i2«)Ardeclâfação (leíbeiisídé^^qúè'trata'este artigo será^àpíesèfitàdâ%'Justiçk 'Eleitoral 
'COiíiFÍeferitesnafófma'daléi:>CT-.í>ívT^b sr;ii;:j'íi o víu.TiP.yj ofi?!. uti iinjínyrrK] «[uu .OC^ÍÍ^JOÍNÍ U<Í 

§ 3s A falta de declaraçãd'̂ iíffptòrtaifá'citine'̂ defeSpó 
assim suspensão ao pagamento do subsídio ou qualquer outra vantagem pecuniária decorrente 
!dojéxercício'docargoclétivoí ^'> xrAo?. inàugíi; oup o-iqm-w /.uiv̂ si') iiviàc!;*, t> D̂ f-̂ jQ Á.L § 
rz;/i i'Art,n222.<São''Védàdõs;eòoiíJidê*àdòs"hulõsdepíeno'difèitblnãõgèraiiidóòbrigàçãõdé^es-
pécie alguma para a pessoa jurídica interégsãda,'itóin-4úál<juérídireitóJ^párá'ò behéfî ^ 
àtos que; no-perfqdo compreendido entre losrioveiítas dias anterioíesíà datadas eleições"fé^ 
estaduais ejmunicipai&!eò''téniiinò respectivamente do ihandâtô doiPrésidenteida'Reí)úbliè 
governador do estado e do prefeito, municipal importem: 
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a) nomear, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, no serviço centralizado, autár
quico ou nas sociedades de economia mista de que o Poder Pdblico tenha o controle acionário a 
não ser para cargos em comissão ou funções gratificadas, cargos de magistratura e ainda para 
aqueles para cujo provimento tenha havido concurso de provas; 

b) contratar obras ou qualquer equipamento e máquinas, salvo mediante concorrência pú
blica; 

c) distribuir ou ampliar fundos ou verbas globais, a não ser dentro do critério fixado em lei 
anterior; 

d) autorizar empréstimos por bancos oficiais ou por entidades de crédito em que o Poder 
Público detenha o controle do capital, a estado ou município, salvo em caso de calamidade pú
blica ou quando o contrato obedecer a normas uniformes. 

Sala das Sessões da Assembleia Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, aos 18 de se
tembro de 1946; 125 « da Independência e 58° da República. - FERNANDO DE MELLO VIAN-
NA, Presidente; Georgino Avelino, 1-̂  Secretário; Lauro Sodré Lopes, 2-̂  Secretário; Lauro 
Montenegro, 3-̂ Secretário; Ruy Almeida, 4'»-Secretário. 
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LEI N2 5, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1946 

Regula as Eleições de 19 de janeiro de 1947. 

Faço saber que o Congresso Nacional declara e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 - No dia 19 de janeiro de 1947, proceder-se-á às eleições previstas no arL 11 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 22 Para essas eleições, fica revigorado o Decreto n° 7.586, de 28 de maio de 1945, 
observadas as alterações decorrentes da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, dos Decretos-Leis números 9.258, de 14 de maio de 1946,9.386, de 20 de junho de 
1946, 9.422, de 3 de julho de 1946,9.504, de 23 de julho de 1946, e desta lei. 

Art. 3= Os candidatos a suplentes dos senadores eleitos em 2 de dezembro de 1945 serão 
inscritos pelos partidos a que se achem filiados, em listas de três nomes, para cada suplente a 
eleger. Serão também registrados em lista tríplice, pelos respectivos partidos, os candidatos a 
suplentes dos senadores a serem eleitos. 

Art. 4= Os candidatos a governador de Estado poderão ser inscritos por mais de um parti
do, sem dependência de aliança, ou acordo de partidos. 

Parágrafo único. É condição de elegibilidade a idade mínima de 30 anos. 

Art. 5 2 A legenda da aliança de partidos se comporá da dos respectivos partidos aliados. 

Art. 62 Os órgãos de publicidade, oral ou escrita, pertencentes à União, Estados, Municí
pios, Autarquias ou a pessoas jurídicas nas quais essas entidades tenham posição dominante, 
não poderão fazer propaganda de qualquer partido ou candidato, sob pena de ser proibido o seu 
funcionamento e responsabilizados os seus representantes legais. 

Parágrafo único. Não constituiu infração do disposto neste artigo a publicidade em jornais 
ou a divulgação pelas estações de rádio de propaganda política, com a expressa declaração de 
que se trata de matéria remunerada, desde que permita em igualdade de condições, a todos os 
partidos, mediante pagamento à vista. 

Art. 72 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1946; 125= da Independência e 582 da República. 
- EURICO G. DUTRA - Benedicto Costa Netto. 
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DECRETO N2 22.938, DE 15 DE ABRIL DE 1947 

Suspende o funcionamento, em todo o Território Nacional, da associação 
civil "União da Juventude Comunista". 

O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o artigo 87, n^ I, da 
Constituição, e o artigo 6 ,̂ do Decreto-Lei n- 9.085, de 25 de março de 1946, e 

Considerando que as Leis n^ 4.269, del7-l-1921, art. 12 e n̂  38, de 4 de abril de 1935, 
art. 29, promulgadas em regime constitucional, a primeira sob a Constituição de 1891 e a segun
da sob a de 1934, ambas do Congresso Nacional, impuseram ao Governo o dever de suspender 
ou fechar por prazo determinado as associações ou sociedades, que tenham adquirido personali
dade jundica mediante falsa declaração de seus fins, ou que, uma vez constituídas, passaram a 
exercer atividades contrárias á ordem pública ou social, desde que, sem demora, fosse proposta 
a ação judicial de dissolução das mesmas; 

Considerando que o Decreto-Lei número 9.085, de 25 de março de 1946, consolidando o 
disposto naquelas leis e no Código de Processo Civil, art 670, dispôs, no seu art 6 ,̂ que o Go
verno deve suspender o funcionamento das sociedades que, uma vez registradas, passarem a 
exercer atividades das previstas no art. 2- do mesmo Decreto-Lei, isto é, quando se verifique que 
o seu objeto ou circunstância relevante indique destino ou atividade ilícitos ou contrários, noci
vos ou perigosos ao bem público, á segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou 
social, á moral ou aos bons costumes, suspensão essa que deve ser seguida de ação judicial de 
dissolução da sociedade ou associação, promovida pelos representantes judiciais da União (De-
creto-lei citado, art. 6^ parágrafo único); 

Considerando que a Constituição de 1946, art. 141, § 12, em nada modificou a vigência 
das referidas Leis, que lhe não são contrárias, como não o era ao art. 113, n°-12, da Constituição 
de 1934, idêntico ao preceito do artigo 141, § 12, da Constituição vigente, o art. 29 da Lei n° 38, 
nem á Constituição de 1891, o art. 12 da Lei número 4.269; 

Considerando que tais Leis, permitindo ao Govêmo suspender provisoriamente o funcio
namento de associações perigosas á ordem política ou social, desde que em seguida fosse pro
movida a ação judicial de dissolução, mais não fizeram senão reconhecer o poder de política que 
cabe ao Govêmo exercer, em defesa da sociedade e do Estado, pois que, reconhecidos os fins noci
vos e perigosos de uma associação, claro é que o Govêmo não deve tolerar o seu funcionamento 
pelo tempo necessário ao processo e julgamento da ação judicial de dissolução, sob pena de permitir, 
que os fins nocivos, ilícitos e perigosos sejam postos em prática e produzam seus efeitos; 

Considerando que a associação civil "União da Juventude Comunista" adquiriu personali
dade jundica registrando seus atos constitutivos no Registro Civil das Pessoas Jundicas; mas. 

Considerando que a referida associação, por seus estatutos e, notadamente, por sua deno
minação, tem finalidades e exerce atividades contrárias, nocivas e perigosas ao bem público, á 
segurança do Estado e da coletividade e á ordem pública e social; 
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Considerando, com efeito que ela se propõe, como a sua denominação inequivocamente 
indica, atuar sobre o espírito da mocidade, inclusive de menores, para incutir-Ihes, por meios 
educativos e de propaganda eficazes, princípios de doutrina que notoriamente visa a destruição 
do Estado democrático, para instituir em seu lugar uma ditadura, com sacrifício de todas as li
berdades e direitos fundamentais assegurados na Constituição, cujo art 141, § 13, veda o regis
tro e funcionamento de qualquer associação cujo programa ou ação contrarie o regime democrá
tico baseado na garantia dos direitos fundamentais do homem; 

Considerando assim, que o Governo faltaria a suas atribuições constitucionais se deixasse 
de cumprir, pelas formas legais, o dever que lhe incumbe, pela Constituição e as Leis, cuja exe
cução e observância está disposto, pelos meios ao seu alcance, a assegurar, resguardando o bem 
público e a segurança coletiva e a do Estado: 

Decreta: 
Art. 1- E declarado suspenso, nos termos dos arts. 2̂  e 6̂  do Decreto-Lei n̂  9.085, de 25 

de março de 1946, pelo prazo de seis meses, o funcionamento, por qualquer forma, em todo o 
território nacional, da associação civil "União da Juventude Comunista". 

ArL 2=0 Ministério Público Federal, nos termos do art. 6̂ , parágrafo único, do mesmo 
Decreto-Lei, promoverá, imediatamente, no Juízo competente a dissolução da associação sus
pensa. 

Art. 3 *. O Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores adotará as providências ne
cessárias á pronta execução deste Decreto. 

ArL 4*. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário. 

Rio de Janeiro, em 15 de abril de 1947, 126« da Independência e 59^ da República. -
EURICO G. DUTRA - Benedicto Costa Netto. 
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LEI N^ 85, DE 6 DE SETEMBRO DE 1947 

Lei Eleitoral de Emergência. 

O Presidente da República-
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 São revigorados, no que não contrariar a Constituição Federal, e enquanto não se 

promulgar o novo Código Eleitoral, a legislação de que trata o art. 2^ da Lei número 5, de 14 de 
dezembro de 1946, e, bem assim, os artigos 5^ e 6= e respectivo parágrafo, da mesma Lei, 

Art. 2* O registro dos candidatos a cargos eletivos será requerido por delegados de parti
do, devidamente autorizado pelo diretório estadual, mediante prévia indicação do órgão compe
tente, na forma dos respectivos estatutos até vinte (20) dias antes das eleições. Anexo ao reque
rimento, deve constar com firma reconhecida, o assentimento expresso de cada registrando. 

§ 12 Quando se apresentarem candidatos de aliança de partidos, será requerido o registro 
por delegado dos partidos aliados, explicitamente autorizada-pelos respectivos diretórios esta
duais, mediante indicação, nos termos deste artigo. 

§2-^0 registro será feito perante o Tribunal Regional Eleitoral, quando se tratar de elei
ção federal ou estadual; e, perante o Juízo da Zona, quando se referir a eleições municipais, ou 
de Juízes de Paz. 

§ 3^ Da decisão que conceder ou negar o registro, caberá recurso, interposto por qualquer 
partido, nas quarenta e oito (48) horas da publicação do despacho, e julgado dentro em cinco (5) 
dias. ! 

Art. 3^ Os prazos para interposição dos recursos eleitorais são preclusivos, e as nulidades 
de pleno direito somente podem ser decretadas quando argiiidas em recursos regulares e tempes
tivos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos recursos pendentes de julga
mento, na data da promulgação da presente Lei. 

ArL 4* As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, assim na interpretação da lei eleitoral 
em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recur
sos que importam anulação geral de eleições, ou perda de diplomas só poderão ser tomadas, 
com a presença de todos os seus membros. 

Parágrafo único. Se ocorrer impedimento de algum Juiz, será convocado o substituto, ou o 
respectivo suplente. 

Art. 5» A eleição dos Juízes de Paz, nos Estados em que fôr eletivo o cargo, far-se-á em 
cada Districto, observado o sistema majoritário. 

Art. 6* Ao titular de representação eletiva, que obtiver diploma de outra investidura igual
mente eletiva, é assegurado o direito de opção, até o ato de posse do novo mandato. 
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ArL 7-»- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1947; 126= da Independência e 59= da República. - EU
RICO G. DUTRA - Benedicto Costa Netto. 
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LEI N2 211, DE 7 DE JANEIRO DE 1948 

Regula os casos de extinção de mandatos dos membros dos Corpos Legis-
larivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Muni
cípios. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1 ^ Extinge-se o mandato dos membros dos Corpos Legislativos da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal dos Territórios e dos Municípios, eleitos ou não sob legendas partidá
rias: 

a) pelo decurso de seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda nos caso dos §§ 1-̂  e 2-°- do artigo 48, da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo partido, quando incidir no § 13 do art. 141, da 

Constituição Federal; 
f) pela perda dos direitos poUticos., 
Art. 2^ Nos casos das letras e e / d o artigo 1-̂ , as Mesas dos Corpos Legislativos, a que 

pertencerem os representantes, declararão estintos os mandatos. 
Parágrafo único. Para esse fim, o órgão judiciário ou autoridade que houver cassado o re

gistro do partido ou declarado a perda dos direitos políticos dos representantes, levará o fato ao 
conhecimento das referidas Mesas, dentro em 48 horas contadas do trânsito em julgado da deci
são ou da publicação do ato, e, quanto aos atos e decições já existentes, da vigência desta lei. 

ArL 3" Nos outros casos do mesmo artigo 1 = a declaração será feita nos termos do Regi
mento de cada Corpo Legislativo. 

Art. 42 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio Janeiro, 7 de janeiro de 1948, 127^ da Independência e 60- da República. - EURICO 
G. DUTRA - Adroaldo Mesquita da Costa. 
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LEI N̂  648, DE 10 DE MARÇO DE 1949 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas, nos corpos legislativos, verifica
das em virtude de cassação de partido político. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1" Os lugares tomados vagos nos copos legislativos, em consequência do cancela

mento do registro do Partido Comunista do Brasil, pela Resolução n= 1.841, de 7 de maio de 
1947, do Tribunal Superior Eleitoral, caberão a candidatos de outro ou de outros partidos, vota
dos na eleição de que se tenham originados os mandatos. 

Art. 2» Para efeito da atribuição dos lugares vagos deixados pelos representantes eleitos 
segundo o princípio proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral determinará que se altere o quo
ciente eleitoral verificado e se considere como nulos os votos da legenda extinta. 

ArL 3 = A diplomação de candidatos, nos termos do artigo anterior, far-se-á com exclusão 
dos que houverem abandonado publicamente o partido que os tenha registrado. 

Parágrafo único. Desse abandono, o partido, pelo diretório nacional ou estadual, dará co
nhecimento ao corpo legislativo interessado e à autoridade judiciária competente. 

Art 4= A aplicação desta Lei não prejudicará em nenhuma hipótese a situação dos diplo
mados já no exercício do mandato. 

Parágrafo único. Se, com o novo quociente eleitoral, um só lugar a preencher couber a 
mais de um partido, será ele atribuído àquele que no caso tiver o maior resto. 

ArL 5=0 lugar vago deixado pelo representante eleito segundo o princípio majoritário ca
berá ao candidato que se lhe seguir em votação. 

ArL 6" O Tribunal Superior Eleitoral providenciará desde logo sobre o preenchimento 
dos tornados v^os nos termos do art 1 * desta lei. 

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Eleitorais, no prazo de oito dias, contados do re
cebimento da ordem do Tribunal Superior Eleitoral, expedirão diplomas aos candidatos declara
dos eleitos. 

ArL 7 s Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

' Rio de Janeiro, 10 de março de 1949, 128« da Independência e 61" da República. - EU
RICO G. DUTRA - Adroaldo Mesquita da Costa. 
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LEI N21.057 A, DE 28 DE JANEIRO DE 1950 

Dispõe sobre a reforma dos militares que pertencerem, forem filiados ou 
propaguem as doutrinas de associações ou partidos políticos que tenham sido 
impedidos de funcionar legalmente. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 = - Sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber, são desclarados in

compatíveis com o oficialato os militares que, ostentiva ou clandestinamente, pertencerem fo
rem filiados, ou exercerem atividades ligadas a partidos ou associações de qualquer espécie, im
pedidos de funcionar legalmente, nos termos do artigo 141, parágrafo 12, última parte e 13 da 
Constituição Federal ou exercerem propaganda das doutrinas desses partidos ou associações, ou 
de ideias a que se refere o parágrafo 5 =, infine, do referido artigo. 

Parágrafo único - Consideram-se, entre outros, para os efeitos desta lei, atos de filiação ou 
atividades ligadas a partidos ou associações a que se refere este artigo: 

a) a incrição, ostentiva ou clandestina, como membro do partido ou associação; 
b) a prestação ou angariação de valores em benefício do partido ou associação; 
c) a colaboração, por qualquer forma, nas atividades do partido ou associação. 

Art. 11 - Esta lei se aplica à Polícia Militar do Distrito Federal e às Polícias Militares dos 
Estados. 

Art 13 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1950, 129- da Independência e 62^ da República. - EU
RICO G. DUTRA - Adroaldo Mesquita da Costa - Sylvio de Noronha - Canrobert P. da Costa 
- Armando Trompowsky. 
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LEI N̂  1.164, DE 24 DE JULHO DE 1950 

Instituí o Código Eleitoral. 

0 Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

PARTE PRIMEIRA 
Introdução 

Art. 1" Este Código regula a Justiça Eleitoral e os partidos poUticos assim como toda a 
matéria do alistamento e das eleições. 

Art. 2^ São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. 
Art. 3^ Não podem alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
c) os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. 
Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspi

rantes a oficial, os soboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de 
ensino superior. 

Art 4« O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, sal
vo: 

1 - quanto ao alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de 70 anos; ' 
c) os que se encontrem fora do País; 
d) as mulheres que não exerçam profissão lucrativa 
n - quanto ao voto: 
a) os enfermos; 
b) os que se encontrem fora do seu domicílio; 
c) os funcionários civis e os militares em serviço no dia da eleição. 
Art. 5 '̂  O eleitor que deixar de votar somente se exime da pena (artigo 175, n ** 2) se pro

var justo impedimento. 

PARTE SEGUNDA 
Dos Órgãos da Justiça Eleitoral 

Art. 6^ São órgãos da Justiça Eleitoral: 
a) um Tribunal Superior, na Capital da República; 
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b) um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante pro
posta do Tribunal Superior, na capital de Território; 

c) juntas eleitorais; 
d) juízes eleitorais. 
Art. 7 ^ 0 número de juízes dos tribunais eleitorais não será reduzido, mas poderá ser ele

vado até nove, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por êle sugerida. 
Art. 8 2 Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoria

mente por dois anos, e nunca por mais de dois biénios consecutivos. 
Parágrafo único. No caso de recondução para o segundo biénio, observar-se-ão as mesmas 

formalidade indispensáveis à primeira investidura. 
Art 92 Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos na 

mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

TÍTULO I 
Do Tribunal Superior 

Art. 10. Compoe-se o Tribunal Superior: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os seus ministros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus juízes; 
c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentre os seus desem

bargadores. 
* II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável 

saber jurî dico e reputação ilibada, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 12 O Tribunal Superior elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tri

bunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidéncia 
§ 22 Não podem fazer parte do Tribunal Superior pessoas que tenham entre si parentesco, 

ainda que por afinidade, até o 4= grau, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida por úl
timo. 

§ 3 2 Exercerá as funções de Procurador-Geral junto ao Tribunal Superior o Procurador-
Geral da República. 

§ 42 o Procurador-Geral poderá designar um dos procuradores regionais da República no 
Distrito Federal para substituí-lo perante o Tribunal. 

§ 5-^ A nomeação de que trata o n° 11 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe 
cargo público de que possa ser demitido ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de 
empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a admi
nistração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. 

Art. 11.0 Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a pre
sença da maioria dos seus membros. 

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código 
Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos como sobre quais
quer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser to
madas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será 
convocado o substituto ou o respectivo suplente. 

Art. 12. Compete ao Tribunal Superior: 
a) elaborar o seu regimento interno; 
b) organizar a sua Secretaria, cartórios e demais serviços, propondo ao Congresso Nacio-
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nal a criação ou a extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, 
provendo-os na forma da lei; 

c) decidir os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes singulares de Estados 
diferentes; 

d) adotar ou sugerir ao Governo providências convenientes à execução do serviço eleito
ral, especialmente para que as eleições se realizem nas datas fixadas em lei e de acordo com esta 
se processem; . , 

e) fixar as datas para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República, senadores 
e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei; 

f) responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas por autoridade pú
blica ou pálido político registrado; 

g) requisitar a força necessária ao cumprimento da lei e das suas próprias decisões, ou das 
decisões dos tribunais regionais que o solicitarem; 

h) ordenar o registro e cassação de registro de partidos políticos e de candidatos à Presi
dência e à Vice-Presidência da República; 

i) apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da eleição do Presidente e Vice-Pre
sidente da República e proclamar os eleitos; 

j) tomar conhecimento e decidir em única instância das argiiições de inelegibilidade do 
Presidente e do Vice-Presidente da República; 

k) decidir os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do art. 
121 da Constituição; 

l) decidir originariamente habeas corpus, ou mandado de segurança em matéria eleitoral, 
relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais; 

m) processar e julgar a suspeição dos seus membros, do Procurador-Geral e dos funcioná
rios da sua Secretaria; 

n) processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos 
pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais; 

o) conhecer das reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos 
quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos; 

p) propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal elei
toral, indicando a forma desse aumento; 

q) propor a criação de um tribunal regional na sede de qualquer dos territórios; 
r) conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos 

cargos eletivos; 
s) requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando o exigir o acúmulo oca

sional do serviço de sua Secretaria; 
t) expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código; 
u) publicar um boletim eleitoral. 
Art. 13. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a in

validade de lei ou ato contrários à Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado 
de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. 

§ 1» Este recurso será interposto por petição independente de termo, acompanhada das ra
zões e documentos, dentro de dez dias da publicação da decisão. 

§ 22 Aos interessados contra o recurso se dará vista dos autos na Secretaria do Tribunal 
Superior por dez dias, para oferecerem alegações e documentos. 

§ 3= Findo este prazo com alegações ou sem elas, o recurso será, dentro de 48 horas, re-
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metido ao Supremo Tribunal Federal, onde será julgado na forma determinada pelo seu regi
mento. 

§ 42 Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do n* 
in do art. 101 da Constituição, das decisões da Justiça Eleitoral. 

ArL 14. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos 
seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários da sua Secretaria nos casos previstos na 
lei processual civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em re
gimento. 

TÍTULO n 
Dos Tribunais Regionais 

ArL 15. Os tribunais regionais compor-se-ão: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus membros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo tribunal de Justiça dentre os juízes de direito; 
* II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável 

saber jurídico e reputação ilibada que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal 
de Justiça. 

§ 12 O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre 
os três desembargadores do Tribunal de Justiça. 

§ 22 No caso de impedimento e não existindo quorum, será o membro do Tribunal substi
tuído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. 

§ 3= Exercerá as funções de Procurador Regional, junto ao Tribunal, o Procurador-Geral 
do Distrito Federal, o qual no prazo de três dias, opinará nos recursos referentes a processos cri
minais, mandados de segurança e em todos os casos em que a sua opinião fôr solicitada pelo 
Tribunal. 

§ 4 = 0 Procurador Regional poderá designar outros membros do Ministério Público para 
auxiliá-lo, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. 

§ 5 * No impedimento ou falta do Procurador Regional far-se-á a sua substituição de acor
do com o disposto na respectiva lei de organização judiciária para os procuradores-gerais. 

§ 62 Aplica-se ao Tribunal Regional o disposto no § 2^ do art 10. 
§ 72 Perante o Tribunal Regional e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, 

qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional, ou 
de ftjncionários da sua Secretaria assim como dos juízes e escrivães eleitorais, nos casos previs
tos na lei processual civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante processo previsto 
em regimento. 

Art. 16. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a 
presença da maioria dos seus membros. 

Art. 17. Compete aos tribunais regionais: 
á) elaborar o seu regimento interno; 
b) cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior; 
c) organizar a sua Secretaria, provendo-lhe os cargos na forma da lei, e propor ao Con

gresso Nacional a criação ou suspensão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; 
d) fixar a data das eleições de Governador e Vice-Governador, deputados estaduais , pre

feitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição consti
tucional ou legal; 
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e) responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas por autoridade públi
ca ou partido político registrado; 

f) ordenar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios estaduais e municipais de 
partidos políticos, e bem assim de candidatos a Governador e Vice-Govemador, a membro do 
Congresso Nacional e das assembleias legislativas; 

g) apurar, com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais, os resultados finais 
das eleições de Governador p Vice-Govemador, de membros do Congresso Nacional e das as
sembleias legislativas, proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas, remetendo, den
tro do prazo de dez dias após a proclamação de cada resultado final, ao Tribunal Superior cópia 
das atas dos seus trabalhos. 

h) assinar os respectivos diplomas, que consistirão em extratos autênticos da apuração fi
nal. 

i) constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição; 
;•) dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão à apro

vação do Tribunal Superior; 
k) requisitar a força necessária ao cumprimento das suas decisões; 
/) julgar, por ocasião da apuração final das eleições, os recursos interpostos das decisões 

das juntas eleitorais e as impugnações feitas aos resultados parciais da apuração; 
m) nomear preparadores para auxiliarem o alistamento eleitoral nos termos, distritos ou 

povoados sendo escolhidos de preferência os juízes de paz onde houver; 
n) autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ao seu presidente e, no inte

rior, aos juízes eleitorais a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para au
xiliarem os escrivães eleitorais, quando o exigir acúmulo ocasional de serviço; 

o) julgar os recursos interpostos dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas 
eleitorais; 

p) decidir originariamente habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral 
contra atos de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsa
bilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; 

q) processar e julgar os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais; 
r) resolver conflitos de jurisdição entre juizes eleitorais da respectiva circunscrição; 
s) requisitar, quando o exigir acúmulo ocasional de serviço, funcionários da União de um 

modo geral e, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, funcionários dos respectivos 
serviços administrativos; 

t) conceder aos seus membros e aos juizes eleitorais afastamento do exercício dos cargos 
efetivos; 

u) determinar, em caso de urgência, providência para a execução da lei, na respectiva cir
cunscrição. 

§ 12 As decisões dos tribunais regionais são definitivas, salvo nos casos do art 167. 
§ 22 Faltando num território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleito

ral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. 

TÍTULO m 
Dos Juízes Eleitorais 

Art. 18. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo 
exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do arL 95 da Cons
tituição. 
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§ 12 Onde houver mais de uma vara o Tribunal Regional designará aquela, ou aquelas a 
que incumbe o serviço eleitoral. 

§ 22 O juiz indicará o escrivão para o serviço eleitoral nas varas em que houver mais de 
um ofício, devendo, porém, cada um servir por dois anos rotativamente. 

§ 3.2 Não podem servir como escrivães eleitorais os candidatos a cargos eletivos. 
Art 19. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. 
ArL 20. Compete aos juízes: 
a) cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal Superior e do Regional; 

b) dirigir os processos eleitorais e determinar a qualificação e a inscrição dos eleitores; 
c) expedir títulos eleitorais; 
d) conceder transferência ao eleitor, nos termos do art. 39; 
e) nomear o presidente e os mesários das mesas receptoras; 
f) dar substitutos aos secretários das mesas receptoras, mediante reclamação justificada 

dos interessados; 
g) providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras; 
h) instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções; 
i) dividir a zona em seções eleitorais, com um mínimo de 50 eleitores em cada uma, o má

ximo de 400 nas capitais, e o de 300 nas demais localidades; 
j) tomar conhecimento das reclamações que lhes forem feitas verbalmente ou por escrito, 

reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir; 
k) tomar todas as providencias ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições; 
[) processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a 

competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais; 
m) organizar as listas dos eleitores das zonas respectivas, por ordem alfabética aos nomes. 
n) designar, trinta dias antes das eleições, os locais das seções; 
o) representar sobre a necessidade de nomeação dos preparadores para auxiliarem o alista

mento eleitoral, nos termos da letra m do art. 17; 
p) ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais 

e comunicá-lo ao Tribunal Regional; 
q) decidir habeas corpus e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa 

competência não esteja atribuída privatívamente à instancia superior; 
r) fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. 
ArL 21. Nos distritos de paz ou povoados distantes da sede do juizo eleitoral, ou de difícil 

acesso serão designados juízes preparadores para auxiliar o serviço eleitoral, mediante repre
sentação de partido poKtico ou de juiz eleitoral. 

Art. 22. O juiz preparador será escolhido entre as pessoas de melhor reputação e inde
pendência moral da localidade, de preferência a autoridade judiciária local, nos termos da lei de 
organização judiciária do Estado. 

Art. 23. Perante os juízes preparadores, poderão os partidos nomear delegados para assis-
tiemr e fiscalizarem os seus atos, acompanhando-os nas diligências que fizerem. 

Art. 24. Os eleitores e delegados de partidos poderão representar diretamente ao Tribunal 
Regional contra atos do juiz preparador e julgada procedente a representação, será ele desde 
logo substituído, sem prejuízo das penas a que estiver sujeito. 

Art. 25. Compete ao juiz preparador: 
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a) receber os requerimentos de inscrição, mediante recibo, autuá-los e encaminhá-los, por 
via postal, ou sob protocolo, ao juiz eleitoral; 

b) entregar ao eleitor ou aos delegados de partido, mediante recibo, os títulos remetidos 
pelo juiz eleitoral; 

c) encaminhar, devidamente informadas, ao juiz eleitoral, dentro de 24 horas, as impugna
ções, representações ou reclamações que lhe forem apresentadas e também os requerimentos de 
qualquer natureza, dirigidos àquela autoridade por eleitores ou delegados de partido. 

TITULO rv 
* Das Juntas Eleitorais , 

Art. 26. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados, depois de aprovação do Tribu
nal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. 

Parágrafo único. Estender-se-ão à composição das juntas os preceitos estabelecidos para a 
nomeação das mesas receptoras, quanto às incompatibilidades. 

ArL 27. Compor-se-ão as juntas eleitorais de três juizes de direito, funcionando como pre
sidente o mais antigo. ,, 

Art 28. Compete à Junta Eleitoral: 
a) apurar as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição; 
b) expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. 
Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição do 

diploma será feita pela que fôr presidida pelo juiz mais antigo, a quem as outras enviarão os do
cumentos respectivos. 

Art. 29. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de di
reito, mesmo que não sejam juizes eleitorais. 

Art. 30. A Junta poderá nomear até seis escrutinadores, dentre cidadãos de notória integri
dade moral. 

PARTE TERCEIRA 
* Do Alistamento 

TITULO I 
* Da Qualificação e Inscrição 

ArL 31.0 alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. 
Art. 32. A qualificação e inscrição eleitorais serão a requerimento do interessado. 
Art. 33. Os cidadãos que desejarem inscrever-se eleitores deverão dirigir-se ao juiz eleito

ral de seu domicílio, mediante requerimento de próprio punho, no qual declararão nome, idade, 
estado civil, profissão, lugar de nascimento e residência, sempre que possível. 

** § 12 O requerimento, que dispensa reconhecimento de firma, será instruído com qual
quer dos seguintes documentos: 

a) certidão de idade extraída do Registro Civil; 
b) documento do qual se infira, por direito, ter o requerente idade superior a 18 anos; 
c) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa nascida anteriormente a 1 * de janeiro 

de 1889; 
d) carteira de identidade expedida pelo serviço competente de indentifícação no Distrito 

Federal, ou por órgão congénere nos Estado e nos territórios; 
e) certificado de reservista de qualquer categoria, do Exército, da Armada ou da Aeronáu

tica; 
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f) documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida, do reque
rente. 

§ 2.2 São vedadas justificações para suprir qualquer desses documentos. 
§3.2 Para o efeito da inscrição, é domicilio eleitoral o lugar de residência ou moradia do 

requerente; e verificado ter o alistamento mais de uma, considerar-se-á domicilio qualquer de
las. 

Art. 34. As certidões de nascimento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão for
necidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos delegados 
de partido. 

Art. 35. Recebendo o requerimento, instruído com qualquer dos documentos referidos no 
art. 33, o escrivão dará recibo do mesmo ao apresentante, registrando-o no livro competente e, 
depois de autuá-lo, incluirá o nome do requerente numa lista, que será publicada ou afixada pelo 
prazo de cinco dias. 

§ 12 Terminado o prazo da publicação, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, obede
cendo a ordem rigorosa de apresentação. 

§ 2= Se houver qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz pra
zo razoável para ser corrigida 

§ 32 Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto 
pelo alistamento e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido. 

ArL 36. Verificada a inexistência de pluralidade de alistamento, qualquer dos documentos 
referidos no art. 33 poderá ser restituído ao interessado, fazendo o escrivão no requerimento as 
anotações. 

Art. 37. O título conterá o nome do eleitor, sua idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
profissão e residência; será assinado e datado pelo juiz e assinado pelo eleitor. 

§ 12 O título constará de três partes, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Su
perior; uma será entregue ao eleitor, outra ficará no cartório e a terceira será remetida ao Tribu
nal Regional. 

§ 2*0 título poderá ser entregue ao eleitor, ao seu procurador ou ao delegado de partido, 
pelo juiz, pelo preparador, pelo escrivão eleitoral especialmente designado pelo juiz, assim nas 
sedes, comarcas ou termos, como nas vilas ou povoados. 

§ 32N0 caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz de seu domicí
lio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhe expeça segunda via. Recebido o requerimento, 
fará o juiz publicar pela imprensa, onde houver, ou por editais, pelo prazo de cinco dias, a notí
cia do extravio e do requerimento da segunda via, concedendo, findo esse prazo e não havendo 
reclamação, o pedido. 

Art. 38, A lista dos eleitores será publicada pelo menos quinze dias antes da eleição no 
jornal oficial nos estados, na Capital Federal, nos territórios e municípios, onde houver. Nos 
municípios onde não houver jornal oficial, a lista dos eleitores será divulgada no local onde ha
bitualmente se afixam os editais da comarca. 

Art. 39. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domi
cílio sua transferência, juntando, com a declaração deste, abonada por duas testemunhas, o título 
anterior. 

§ 1 s Deferido o pedido de transferência, o juiz ordenará a expedição de novo título e a re
messa do anterior ao Tribunal Regional competente, para os efeitos do seu cancelamento. 

§ 22 Não é permitida a transferência senão depois de um ano, pelo menos, de inscrito o 
eleitor ou de anotada a mudança anterior. 
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§ 3 2 Os funcionários públicos e os militares, quando removidos, poderão requerer transfe
rência de domicílio sem as restrições estabelecidas no parágrafo anterior. 

§ 42 O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suple
mentar à que tiver sido realizada antes de sua transferência. 

Art. 40. É lícito aos partidos, por seus delegados: 
a) apresentar em Juízo requerimentos de inscrição e acompanhar o respectivo processo; 
b) promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente, assumir a defesa do elei

tor cuja exclusão esteja sendo promovida e requerer a reinclusão do eleitor excluído; 
c) examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, 

os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocó
pias. 

TÍTULO n 
Do Cancelamento e da Exclusão 

Art. 41. São causas de cancelamento: 
1) a infração do art 3*, letras a, bec.e do art. 33. 
2) a suspensão ou a perda dos direitos políticos. 
3) a pluralidade de inscrição. 
4) o falecimento do eleitor. 
§ 12 A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão 

do eleitor, que poderá ser promovida ex officio, a requerimento de delegado de partido, ou de 
qualquer eleitor. 

§ 2- Durante o processo e até a exclusão pode o eleitor votar validamente. 
§ 32 No caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporária ou definitiva

mente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato 
seja comunicado ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu. 

Art. 42. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou 
por delegado de partido. 

Art 43. A exclusão será mandada processar ex officio pelo Tribunal Regional, sempre que 
tiver conhecimento de alguma das causas de cancelamento. 

Art 44. Qualquer irregularidade determinante da exclusão será comunicada por escrito e 
por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará, no que fôr aplicável, o 
processo estabelecido no artigo 45. 

Art. 45. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte: 
1) mandará autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem; 
2) fará publicar edital com prazo de dez dias para ciência dos interessados, que poderão 

contestar dentro de cinco dias; 
3) concederá dilação probatória, de cinco a dez dias, se requerida; 
4) remeterá a seguir o processo devidamente informado ao Tribunal Regional, que decidi

rá dentro de dez dias. 
§ 12 Na exclusão promovida por não saber o excluendo ler e escrever ou se exprimir na 

* Alterado pelo ait. 63 da Lei n° 2.550, de 25 de julho de 1955, inserta adiante. 
** Ver a Lei n° 2.550, citada, arts. 57 e 58. 
*** Ver o art. 4° da Lei n° 3.416, de 30 de junho de 1958, transcrita adiante. 
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língua nacional, além de quaisquer outras providências de direito, caberá ao juiz eleitoral sub
metê-lo: 

a) no primeiro caso a cópia de pequeno trecho impresso, em livro adotado em curso pri
mário, sendo a prova datada e assinada, examinada e autenticada pelo juiz para sua anexação ao 
respectivo processo. 

b) no segundo caso a breve exame oral de conversação comum ao alcance da compreen
são do excluendo e do qual mandará o juiz lavrar termos, que assinará com o excluendo e reme
terá para instrução do respectivo processo. 

§ 22 Cessada a causa do cancelamento poderá o interessado requerer novamente a sua 
qualificação e inscrição. 

PARTE QUARTA 
Das Eleições ' 

, TÍTULO I 
Do Sistema Eleitoral 

Art. 46. O sufrágio é universal e direto; o voto, obrigatório e secreto. 
§ 12 A eleição para a Câmara dos Deputados, as assembleias legislativas e as câmaras 

municipais obedecerá ao sistema de representação proporcional. 
§ 22 Na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República, governadores e vice-gover-

nadores dos estados, senadores federais e seus suplentes, deputado federal nos territórios que só 
elegem um representante, prefeitos municipais e vice-prefeitos e juízes de paz, prevalecerá o 
princípio majoritário. 

* § 3 2 Quando os lugares a serem preenchidos nas câmaras legislativas forem dois, serão 
distribuídos pelo sistema previsto neste código para a distribuição das sobras e quando forem 
três ou mais, serão eles distribuídos pela forma estabelecida no art. 58. 

CAPÍTULO I 
** Do Registro dos Candidatos 

Art. 47. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos ou 
alianças de partidos. 

Art. 48. O registro dos candidatos far-se-á até 15 dias antes da eleição. 
§ 12 O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento 

autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária, e sempre com assinatu
ra reconhecida por tabelião. 

§ 2= Além dessa autorização, é indispensável a do candidato, constante de documento 
igual revestido das mesmas formalidades. 

§ 3 2 A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competen
te para o registro. 

§ 4^ Toda lista de candidato será encimada pelo nome do partido, que é a legenda partidá
ria. 

*** Art 49. Pode qualquer candidato, até 10 dias antes do pleito, requerer, em petição com 
firma reconhecida, o cancelamento do seu nome do registro. 

. § 12 Desse fato, o presidente do Tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imedia
ta ao partido ou á aliança de partidos, que tenha feito a inscrição, ficando ressalvado o direito de, 
dentro em dois dias, contados do recebimento da comunicação, substituir por outro o nome can
celado, observadas as formalidades prescritas no § 1° do artigo anterior. ' 
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§ 22 Considerar-se-á não escrito na cédula o nome do candidato que haja pedido o cance
lamento da sua inscrição. 

ArL 50. Exceto nas eleições que obedecerem ao sistema proporcional, poderá qualquer 
partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado desde que o outro 
partido e o candidato o consintam por escrito até dez dias antes da eleição, observadas as forma
lidades do § 12 do art. 48. 

Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro pro
movido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o regis
tro. 

ArL 51. Salvo para Presidente e Vice-Presidente da República, não é permitido registro de 
candidato por mais de uma circunscrição. 

ArL 52. O registro de candidato a senador será feito com o do seu suplente partidário. 
ArL 53. Para as eleições que obedecerem ao sistema de representação proporcional cada 

partido poderá registrar tantos candidatos quantos forem os lugares a preencher. 
Parágrafo único. Poderá ainda indicar um terço a mais de candidatos, desprezada a fração: 
a) à Câmara dos Deputados e às câmaras municipais, se o número de lugares não exceder 

a 30; 
b) às assembleias legislativas e à Câmara dos Vereadores do Distrito Federal, se o número 

de lugares não exceder a 65. 

CAPÍTULO n 
Do Voto Secreto 

ArL 54. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências: 
1 - uso de sobrecartas oficiais uniformes, opacas e rubricadas pelo presidente da mesa re

ceptora à medida que forem entregues aos eleitores; 
2 - isolamento do eleitor em gabinete indevassável para o só efeito de introduzir a cédula 

de sua escolha na sobrecarta e em seguida, fechá-la; 
3 - verificação da autenticidade da sobrecarta à vista da rubrica; 
4 - emprego de uma que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente am

pla para que se não acumulem as sobrecartas na ordem em que forem introduzidas. 

CAPÍTULO m 
Da Representação Proporcional 

Art. 55. Para a representação na Câmara dos Deputados, assembleias legislativas e nas 
câmaras municipais far-se-á votação em uma cédula só com a legenda partidária e qualquer dos 
nomes da respectiva lista registrada. 

§ 12 Se carecer cédula sem legenda, o voto será contado para o partido a que pertencer o 
candidato mencionado em primeiro lugar na cédula Tal voto aproveitará também a esse candi
dato. 

§ 2* Se aparecer na cédula com legenda nome de mais de um candidato considerar-se-á 
escrito o do primeiro se pertencerem todos à mesma legenda ou partido, em caso contrário, 
aplicar-se-á a regra do § 3 *. 

§ 3 * Se a cédula contiver legenda e nome de candidato de outro partido, apurar-se-á o 
voto somente para o partido cuja legenda constar da cédula. 

*Ver adiante, a Lei n° 2.550, de julho de 1955. 
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§ 4 8 Se a cédula contiver somente a legenda partidária, apurar-se-á o voto para o partido. 
Art 56. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apura

dos pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual ou 
inferior a meio, equivalente a um se superior. 

Parágrafo único. Contam-se como válidos os votos em branco para determinação do quo
ciente eleitoral. 

Art 57. Determina-se, para cada partido, quociente partidário dividindo-se pelo quociente 
eleitoral o número de votos válidos dados em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a fra
ção. 

Art. 58. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido quantos o respectivo 
quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que um tenha recebido. 

Art. 59. Os lugares não preenchidos com aplicação dos quocientes partidários serão distri
buídos mediante a observância das seguintes regras: 

1. Dividir-se-á o numero de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de luga
res por êle obtidos, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a 
preencher. 

2. Repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos outros lugares. 
§ 12 O preenchimento dos lugares com que cada partido fôr contemplado far-se-á segun

do a ordem de votação nominal dos seus candidatos. 
§ 2* Só poderão concorrer à distribuição os partidos que tiverem obtido quociente eleito

ral. 
Art. 60. Em caso de empate haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. 
Art 61. Se nenhum partido eleitoral considcrar-se-ão eleitos, até serem preenchidos os lu

gares, os candidatos mais votados. 
Art. 62. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: 
a) os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos 

partidos; 
b^ em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. 
Art. 63. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, 

salvo se faltarem menos de nove meses para findar o penodo do mandato. 

TÍTULO n 
* Dos Atos Preparatórios da Votação 

Art. 64. Sessenta dias antes de cada eleição, será encerrado improrrogàvelmente às 18 ho
ras o alistamento, podendo votar os eleitores inscritos até 30 dias antes dela. 

§ 1 2 Os juízes eleitorais comunicarão ao Tribunal Regional, anualmente e antes de cada 
eleição, o número de eleitores alistados. 

§ 2 = 0 alistamento reabrir-se-á, em cada zona, logo que estejam concluído os trabalhos da 
sua junta eleitoral. 

Art. 65 .0 Tribunal Superior, os tribunais regionais e os juízes eleitorais, 10 dias antes da 
eleição, farão publicar em jornal oficial, onde houve e, não o havendo, em cartório, os nomes 
dos candidatos registrados nos termos do art. 48. 

Parágrafo único. Os nomes dos candidatos serão comunicados pelo Tribunal Superior aos 

•Ver adiante, a Lei n° 2.550. de julho de 1955. 
** Redação estabelecida pela Lei n° 1.430, de 12 de setembro de 1951, publicada no Diário Oficial áa mesma datíL. 
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tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais, que deles certificarão o presidente de cada 
mesa receptora e seus mesários. A transmissão far-se-á pelo telégrafo e, na sua falta, pelo meio 
mais rápido. 

CAPÍTULO I 
* Das Seções Eleitorais 

Art. 66. O juiz distribuirá os eleitores por seções, não podendo nenhuma delas ter mais de 
50 eleitores. 

§ 12 Na distribuição dos eleitores pelas seções, o juiz atenderá ao lugar das suas residên
cias e aos meios de transporte. 

** § 2* Deverão ser organizadas mesas receptoras nas vilas e nos povoados, assim como 
nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive os leprosános, onde haja, pelo menos, 50 
(cinquenta) eleitores. 

§ 3 » Se na distribuição dos eleitores por seções não fôr observada a recomendação do § 1-
dêste artigo, o eleitor prejudicado ou os delegados de partido poderão reclamar ao juiz eleitoral; 
e da decisão deste caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 48 horas, conta
das da publicação do despacho. 

Art. 67. O eleitor cujo nome tenha sido omitido ou figure errado na Usta poderá reclamar 
verbalmente, por escrito ou por telegrama ao juiz ou Tribunal Regional. 

§ 12 Tal reclamação pode ser feita por delegado de partido. 
§ 2* Procedendo a reclamação, providenciará a autoridade competente para sanar a irre

gularidade. 
§ 3 2 Não será considerado erro a simples omissão ou troca de letras, desde que não torne 

duvidosa a identidade do eleitor. 
§ 4 = 0 eleitor que não tenha reclamado ou cuja reclamação não haja sido atendida poderá, 

mediante a apresentação do seu título à mesa receptora, votar em qualquer seção do seu domici
lio eleitoral. 

CAPÍTULO n 
* Das Mesas Receptoras 

Art. 68. A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. 
Art. 69. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 

nomeados pelo juiz eleitoral 30 dias antes da eleição, e dois secretários nomeados pelo presiden
te da mesa 72 horas, pelo menos, antes de começar a eleição. 

§ 12 Não podem ser nomeados presidentes e mesários: 
a) os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e 

bem assim o cônjuge; 
b) os membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes 

tenham sido oficialmente publicados; 
c) as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos 

de confiança do Executivo; 
<f) e os que pertencerem ao serviço eleitoral. 
§ 22 Serão de preferência nomeados os diplomados em profissão liberal, os professores, 

os diplomatas e os serventuários de justiça. 
§ 3 2 O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em 
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cartório as nomeações que tiver feito e convocará os nomeados para constituírem as mesas no 
dia e lugares designados, às 7 horas. 

§ 4 2 Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação e que ficarão à 
livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 10 dias antes da eleição, sal
vo se sobrevindos dentro deste penodo. 

§ 52 Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos acima 
referidos, ou os juízes eleitorais que não atenderem a reclamações procedentes, incorrem na 
pena estabelecida pelo artigo 175, n^ 21. 

§ 62 os membros das mesas receptoras não estão impedidos de participar das juntas elei
torais, desde que nestas lhes não seja distribuída, para apurar, urna de seção de que tenham feito 
parte. 

Art. 70. Da nomeação da mesa receptora caberá reclamação para o juiz eleitoral dentro do 
prazo de 48 horas, contadas da publicação do ato. 

§ 12 Se o vício de constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista na letra a 
do § 1-̂  do art. 69 e o registro do candidato fôr posterior à nomeação do mesário, o prazo para 
reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se o mesmo re
sultar de qualquer das proibições das letras b, c e d, c cm virtude de fato superveniente, o prazo 
se contará do ato da nomeação ou eleição. 

§ 22 O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir, 
sob esse fundamento, a nulidade da seção respectiva. 

Art. 71. Os mesários auxiliares substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da elei
ção. 

§ 12 O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, sal
vo força maior, comunicando o impedimento aos dois mesários, pelo menos 24 horas antes da 
abertura dos trabalhos ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no cur
so da eleição. 

§ 2 2 Não comparecendo o presidente até sete horas e trinta minutos, assumirá a presidên
cia o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo. 

§ 32 Poderá o presidente ou membro da mesa que assumir a presidência nomear "ad-hoc", 
dentre os eleitores presentes, e obedecidas as prescrições do § 1-=- do art. 69, os que forem neces
sários para'completar a mesa. 

§ 4a Não se reunindo a mesa por qualquer motivo, poderão os eleitores votar em outra se
ção sob a jurisdição do mesmo juiz, tomando-se-lhes o votos com as cautelas do artigo 87, § 42, 
caso não possam ser aproveitadas a uma e a folha de votação correspondente àquela mesa. 

Art. 72. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um mu
nicípio, o Presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instauran-
do-se inquérito para apurar as causas da irregularidade e punição dos responsáveis. 

Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se 
realizar no prazo máximo de 30 dias. 

Art. 73. Compete ao presidente da mesa receptora e, em sua falta, a qualquer dos mesá

rios: 
1) receber os votos dos eleitores; 

2) decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

3) manter a ordem para o que disporá da força pública necessária; 
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4) comunicar ao Tribunal Regional as ocorrências cuja solução deste depender e, nos ca
sos de urgência, recorrer ao juiz eleitoral que providenciará imediatamente; 

5) remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção 
dos votos; 

6) autenticar, com sua rubrica, as sobrecartas oficiais; 
7) assinar as fórmulas de observações dos fiscais oy delegados de partido, sobre as vota

ções; 
8) fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas se

gundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não 
se poderão mais distribuir. 

Art 74. Devem os secretários ser eleitores na zona, com habilitação para o exercício da 
função e, de preferência, serventuários de justiça, não podendo recair a nomeação em candida
tos, parentes destes, ainda que afins até o 2= grau, inclusive, nem os membros de diretórios de 
partido político. 

§ 12 A nomeação do secretário será comunicada imediatamente por telegrama ou carta ao 
juiz eleitoral e publicada pela imprensa ou por edital afixado em lugar visível à frente do edifí
cio onde deverá funcionar a mesa. 

§ 2» Compete aos secretários: 
a) distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas se

gundo a respectiva ordem numérica; 
b) lavrar a ata da eleição; 
c) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em regulamentos ou instruções. 
§ 3 * As atribuições mencionadas na letra a serão exercidas por um dos secretários e as 

constantes das letras b&c pelo outro. 
§ 4 * 0 cargo de secretário será de aceitação obrigatória salvo motivo relevante cuja apre

ciação ficará a critério do juiz eleitoral mediante reclamação do interessado até 48 horas antes 
da eleição. 

§ 5 2 No impedimento ou falta do secretário funcionará o substituto que o presidente no
mear. 

Art. 75. Perante as mesas receptoras cada partido poderá nomear três fiscais para se reve
zarem na fiscalização dos trabalhos eleitorais. 

Art. 76. O presidente, mesário, secretário e fiscais de partidos votarão perante as mesas 
em que estiverem servindo ainda que eleitores de outras seções, ressalvado o disposto no § 9* 
do artigo 87, tomando-se o voto em separado e anotado o fato na respectiva ata. 

Parágrafo único. Podem votar os candidatos, com as cautelas acima referidas: 
a) a Presidente e Vice-Presidente da República, em qualquer seção eleitoral do País; 
b) ao Congresso Nacional, a Governador e Vice-Govemador e às assembleias legislativas, 

em qualquer seção da circunscrição em que forem registrados; 
c) às prefeituras e câmaras municipais, em qualquer seção do município correspondente à 

zona em que estiverem registrados; 
d) a juiz de paz, em qualquer seção do distrito. 

TÍTULO m 
Do Material para a Votação 

ArL 77. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 
horas antes da eleição, o seguinte material: 
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1) lista dos eleitores da seção; 
2) relação dos partidos e candidatos registrados; 
3) uma folha para a votação dos eleitores da seção e uma para os eleitores de outras, devi

damente rubricadas; 
4) uma urna vazia; 
5) sobrecartas de papel opaco para a colocação de cédulas; 
6) sobrecartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida; 
7) sobrecartas especiais para a remessa, à Junta Eleitoral, dos documentos relativos à elei

ção; 
8) uma fórmula da ata e impressos para a sua lavratura; 
9) senhas para serem distribuídas aos eleitores; 
10) tinta, caneta, pena, lápis e papel necessários aos trabalhos; 
11) folhas apropriadas para a impugnação e folhas para observações de fiscais dos parti

dos; 
12) outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular ftincio-

namento da mesa 
§ 1 * O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio, 

acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o re
cebeu, e porá sua assinatura. 

§ 2-̂  Compete ao juiz eleitoral examinar as umas e lacrá-las em presença dos fiscais e de
legados de partidos, enviando-as, em seguida, aos presidentes das mesas receptoras. 

ArL 78. As cédulas serão de forma retangular, côr branca, flexíveis e de tais dimensões 
que, dobradas ao meio ou em quatro, caibam nas sobrecartas oficiais. 

§ 12 A designação da eleição, a legenda do partido e o nome do candidato registrado se
rão impressos ou dactilografados, não podendo a cédula ter sinais nem quaisquer outros dizeres 
que possam identificar o voto. 

§ 2^ Quando se proceder a diversas eleições no mesmo dia, a votação se fará em uma cé
dula para cada eleição, sendo todas as cédulas encerradas em uma só sobrecarta. 

TÍTULO IV 
* Da Votação 

CAPÍTULO I 
Dos Lugares da Votação 

ArL 72 Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais, 
publicando-se a designação. 

§ 12 Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se falta
rem aqueles em número e condições adequadas. 

§ 2-«- Não se pode usar propriedade ou habitação de candidato, nem de parente deste, ainda 
que afim até o segundo grau, inclusive, ou de membro de diretório ou delegado de partido políti
co. 

§ 3 * Dez dias, pelo menos, antes do fixado para a eleição, comunicarão os juízes eleito
rais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das 
propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utili
zados para o funcionamento das mesas receptoras. 

§ 4* A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. 
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Art. 80. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público; ao 
lado haverá um gabinete indevassável, onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam 
colocar as cédulas de sua escolha nas sobrecartas. 

§ 12 O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as neces
sárias adaptações. 

§ 2* No gabinete indevassável poderão ser colocadas, pelo presidente da mesa receptora, 
cédulas dos partidos e dos candidatos registrados. 

CAPÍTULO n 
Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais 

Art. 81. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos 
eleitorais. 

Art. 82. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora, os seus membros, os 
candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o 
eleitor. 

§ 1 * O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar 
do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando 
qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. 

§ 2= Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum em seu 
funcionamento salvo o juiz eleitoral. 

§ 3 2 O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos elei
torais. 

Art. 83. Não será permitido: 
a) trocar, arrebatar ou inutilizar cédulas em poder do eleitor; 
b) oferecer cédulas no local da mesa receptora ou nas suas imediações, dentro de um raio 

de cem metros. 
Parágrafo único. A igual distância conservar-se-á a força armada, que não poderá aproxi-

mar-se do lugar da votação, ou nele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. 

CAPÍTULO m 
Do Início da Votação 

Art. 84. No dia marcado para a eleição, às sete horas, o presidente da mesa receptora, os 
mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido 
pelo juiz e a uma destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de parti
dos. 

Art. 85. Às oito horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os traba
lhos procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos membros da mesa, fiscais e can
didatos presentes. 

Art. 86. O recebimento dos votos começará às oito e terminará, salvo o disposto no artigo 
88, às dezessete horas. 

CAPÍTULO IV 
Do Ato de Votar 

Art. 87. Observar-se-á na votação o seguinte: 
1 ) 0 eleitor receberá, ao apresentar-se na seção, uma senha numerada que o secretário ru

bricará ou carimbará no momento. 
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í 2) Admitido a penetrar no recinto da mesa segundo a ordem numérica das senhas, 
apresentará ao presidente seu título o qual poderá ser examinado pelos fiscais de parti
dos. 

3) Achando-se em ordem o título e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor o 
presidente da mesa o convidará a lançar na folha de votação sua assinatura por extenso, entre-
gar-lhe-á depois de rubricada uma sobrecarta aberta e vazia e fá-lo-á passar ao gabinete indevas-
sável, cuja porta ou cortina será cerrada em seguida 

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

5) Ao sair do gabinete, o eleitor depositará na urna a sobrecarta fechada. 
6) Antes, porém, o presidente, fiscais e os que quiserem, verificarão, sem tocá-la, se a so

brecarta que o eleitor vai depositar na uma é a mesma que lhe fora entregue pelo presidente. 
7) Se a sobrecarta não fôr a mesma, será o eleitor convidado a voltar ao gabinete indevas

sável e a trazer seu voto na sobrecarta que recebeu; se não quiser tomar ao gabinete, não será 
admitido o voto, mencionando-se na ata o incidente. 

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

9) A folha de votação será rubricada pelo presidente da mesa 
§ 1 = Observado o disposto no artigo 85, têm preferência para votação o juiz eleitoral da 

zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada os enfermos e as mulheres grá
vidas. 

§ 2-°- Se houver dúvida sobre a identidade de qualquer eleitor, o presidente da mesa poderá 
exigir-lhe a exibição da respectiva carteira e, na falta desta interrogá-lo sobre os dados constan
tes do título, mencionando na coluna de observações das folhas de votação a dúvida suscitada 

§ 3 s Somente se admitirá impugnação a respeito da identidade do eleitor quando formula
da pelos membros da mesa ou pelos fiscais. 

§ 4= Se persistir a dúvida, tomará o presidente da mesa as seguintes providências: 
a) escreverá numa sobrecarta maior o seguinte: "Impugnado por F"; 
b) encerrará, nessa sobrecarta maior, a sobrecarta do voto do eleitor, assim como o seu tí

tulo; 
c) entregará ao eleitor a sobrecarta maior, para que a feche e deposite na uma; 
d) anotará a impugnação na coluna de observações da folha de votação. 

' * § 52 Proceder-se-á da mesma forma se o nome do eleitor tiver sido omitido ou figurar 
erradamente na lista. 

* § 62 A nenhum eleitor, ainda que suscitada a dúvida a respeito da sua identidade, salvo 
o caso do número 7 deste artigo, poderá ser recusado o direito de voto que será tomado em sepa
rado. 

§ 7 2 O eleitor cego poderá votar desde que possa assinar a folha de votação em letras do 
alfabeto comum. 

§ 8 2 Para o efeito do parágrafo anterior, o eleitor provará a sua identidade, se exigida, de
vendo exibir o título para que possa votar, sendo entretanto o seu voto tomado em separado com 
as cautelas devidas. 

* § 92 O eleitor, fora do seu município, poderá votar em qualquer lugar do País nas elei
ções de Presidente e Vice-Presidente da República; em qualquer seção da circunscrição em que 
estiver inscrito, nas eleições para senador, deputado federal. Governador e Vice-Govemador e 
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deputado estadual; em qualquer seção da zona de sua inscrição nas eleições municipais, e iinica-
mente no distrito de seu domicílio eleitoral, nas eleições distritais. O voto será recebido com as 
mesmas cautelas adotadas nos casos de impugnação por dúvida quanto à identidade do eleitor. 

CAPÍTULO V 
Do Encerramento das Votações 

ArL 88. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, 
em seguida, os convidará em voz alta a entregar à Mesa seus títulos para que sejam admitidos a 
votar. 

Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será de
volvido ao eleitor logo que tenha votado. ,, 

ArL 89. Terminada a votação e declarado o seu encerramento pelo presidente, tomará este 
as seguintes providências: 

a) colocará sobre a fenda de introdução das sobrecartas, de modo a cobri-la inteiramente, 
duas tiras em cruz de pEçel ou pano fortes, ambas com dimensões suficientes para que excedam 
as faces laterais da uma de cinco centímetros, pelo menos, devendo as tiras ser rubricadas pelo 
presidente, e, facultativamente, pelos fiscais presentes; 

b) encerrará com a sua assinatura a folha de votação, que poderá ser assinada pelos fiscais 
e riscará os nomes dos eleitores que não tiverem comparecido; 

c) mandará iniciar, por um dos secretários, a lavratura da ata da eleição na última folha de 
votação logo após o seu encerramento, devendo essa ata mencionar: 

1) os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido; 
2) as substituições e nomeações feitas; 
3) os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação; 
4) a causa, se houver, do retardamento para o começo da votação; 
5) o número, por extenso, dos eleitores da seção que compareceram e votaram e o número 

dos que deixaram de comparecer; 
6) o número, por extenso, dos eleitores de outras seções que houverem votado; 
7) o motivo de não haver votado algum dos eleitores que compareceram; 
8) os protestos e as impugnações apresentadas pelos fiscais; 
9) a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo da interrupção; 
10) a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de vota

ção e na ata, ou a declaração de não existirem; 
d) mandará, em caso de insuficiência de espaço na última folha de votação, iniciar ou 

prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por êle, mesários e fiscais que o deseja
rem, mencionando-se esse fato na própria ata; 

e) assinará a ata com os demais membros da mesa, e secretários e fiscais que quise
rem; 

f) entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta, ou agência de 
correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedi
ção, sob recibo em triplicata, e com indicação da hora, devendo aqueles documentos ser encerra
dos em sobrecarta rubricada por êle e pelos fiscais que o quiserem; 

g) comunicará em ofício, ao juiz eleitoral da zona, a realização da eleição, o número de 
eleitores que votaram e a remessa da uma e dos documentos à Junta Eleitoral; 

h) enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do correio à Junta Eleitoral e a 
outra ao Tribunal Regional. 
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§ 1 s Os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das umas. 
§ 2= No Distrito Federal e nas capitais dos estados, poderão os tribunais regionais deter

minar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais com as cautelas destinadas a 
evitar violação ou extravio. 

Art 90. O presidente da Junta Eleitoral e as agências de correio tomarão as providências 
necessárias para o recebimento da uma dos documentos referidos no artigo anterior. 

§ 1 * Os fiscais e delegados de partido têm direito de vigiar e acompanhar a uma, desde o 
momento da eleição, durante a permanência nas agências de correio e até entrega à Junta Eleito
ral. 

§ 2= A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa de
signada pelo presidente da Junta. 

TÍTULO V 
* Da Apuração 

Art. 91. Compete às juntas eleitorais e aos tribunais regionais a apuração dos votos nas 
eleições federais, estaduais e municipais. 

§ 12 Finda a apuração de cada dia, o presidente da Junta fará lavrar ata resumida dos tra
balhos, da qual constará o número de cédulas apuradas discriminadamente, legenda por legenda 
e nome por nome; mandará transcrever em livro próprio os resultados constantes das folhas de 
apuração e fornecerá ao delegado ou fiscal de partido boletim contendo resultados obtidos pelos 
diferentes partidos e candidatos, em cada urna apurada 

§ 22 Tais resultados serão no mesmo dia afixados na sede da Junta e comunicados ao pre
sidente do Tribunal Regional, que, dentro de 24 horas, os fará publicar no órgão oficial. 

ArL 92. Cada partido poderá acreditar perante as juntas dois ou três fiscais, que se reve
zem na fiscalização dos trabalhos. 

Art. 93. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado 
perante o Tribunal Superior, deverá terminar dentro de 30 dias. 

Art. 94. A Junta Eleitoral, salvo motivo de força maior, funcionará diariamente e sem in
terrupção, de acordo com o horário previamente publicado. Em caso de interrupção, as cédulas e 
as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata a 
que se refere o artigo 91, § 1 -. 

Art. 95. A medida que se apurarem os votos, poderão os candidatos e os delegados de par
tidos apresentar suas impugnações, que constarão da ata, se o requerem. 

Art. 96. Cada partido poderá acreditar mais de um delegado perante a Junta Eleitoral; mas, 
no correr dos trabalhos de apuração, só funcionará um de cada vez. 

CAPÍTULO I 
Dos Ates Preliminares 

Art 97. A Junta verificará, preliminarmente, a respeito de cada seção: 
1) se há indício de violação da uma; 
2) se houve demora na entrega da uma e dos documentos, conforme determinar a letra/ 

do artigo 89; 
3) se a mesa receptora se constituiu legalmente; 
4) se a eleição se realizou no dia, hora e local designados; 
5) se as folhas de votação são autenticas; 
6) se nelas existem rasuras, emendas ou entrelinhas não ressalvadas na ata da votação. 
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§ 12 Se houver indício de violação da uma, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) antes da apuração, o presidente da Junta indicará pessoa idónea para servir como perito 

e examinar a uma com assistência do representante do Ministério Público; 
b) se o perito concluir pela existêcia de violação e o seu parecer fôr aceito pela Junta, o 

presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei; 
c) se o perito e'o representante do Ministério Público conclufrem pela inexistência de vio

lação, far-se-á a apuração; 
d) se apenas o representante do Ministério Público entender que a uma foi violada, a Junta decidi

rá, podendo aquele, se a decisão não fô" unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. 
§ 2= Verificado qualquer dos casos dos n°s. 2, 3,4, 5 e 6 deste artigo a Junta fará a ap\aa-

ção em separado dos votos, para a decisão ulterior definitiva do Tribunal Regional. 
§ 3 * As impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até 

a abertura desta 
§ 4=- A Junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos docu

mentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribu
nal Regional. 

CAPÍTULO n 
Da Contagem Dos Votos 

Art. 98. Aberta a uma, verificar-se-á se o número de sobrecartas autenticadas corresponde 
ao de votantes. 

§ 1 * Se o número de sobrecartas fôr inferior ao de votantes, far-se-á a apuração, assina-
lando-se a falta. 

§ 22 Se o número de sobrecartas autenticadas fôr superior ao de votantes, proceder-se-á 
pela forma prevista no § 2- do arL97. 

§ 3 2 Se não houver excesso de sobrecartas, abrir-se-ão em primeiro lugar as sobrecartas 
maiores; e, resolvidas como improcedentes as impugnações, misturar-se-ão com as demais so
brecartas menores as encerradas nas maiores, para segurança do siglio do voto. Só poderá haver 
recurso fundado em vício contido em sobrecarta maior, inclucive para os fins do artigo 123 n* 
9, se interposto imediatamente após a decisão da Junta. 

§ 42 O excesso de sobrecartas, em relação à assinatura dos votantes, não anulará a vota
ção desde que, pela ata da eleição, pela exibição do título de eleitor ou pelo exame dos docu
mentos do ato eleitoral, se puder verificar durante a apuração, ou em julgamento de recurso a 
esta relativo haver o eleitor efetivamente votado. 

Art.99. Sempre que houver impugnação fundada em contagem errónea de votos, vícios de 
sobrecartas ou de cédulas, deverão as mesmas ser conservadas em invólucro lacrado que acom
panhará a impugnação. 

Parágrafo único. Haja ou não impugnação, as cédulas apuradas, até a proclamação final 
dos resultados, serão conservadas em invólucros lacrados e mbricados pelo presidente da Junta, 
a fim de serem ultilizados nos casos de posteriores verificações. 

Art. 100. Resolver-se-ão as impugnações, quando à identidade do eleitor, confrotando-se a 
assinatura tomanda na folha de votação com a existente no título. 

Art. 101. Resolvidas as impugnações, ou adiadas para o final da apuração, passar-se-á à 
contagem dos votos. 

Art. 102. São nulas as cédulas que não preecherem os reguisitos do artigo 78. 
§ 12 Havendo, na mesma sobrecarta, mais de uma cédula relativa ao mesmo cargo: 
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a) se iguais as cédulas, será apurada uma; 
b) se forem diferentes, mas do mesmo partido, apurar-se-á uma, como se contivesse ape

nas a respectiva legenda; 
c) se forem diferentes e de diferentes partidos, não valerá nenhuma. 
§ 2= No caso de erro ortográfico, leve diferença de nome ou prenomes, inversão ou su

pressão de algum deste, contar-se-á o voto para o candidato que puder ser identificado. 
§ 3 2 Não se contam os votos dados a partidos e candidatos não registrados e a cadadãos 

inelegíveis; sendo que, se houver impugnação relativamente à não contagem de votos, nos ter
mos deste parágrafo, far-se-á em separado a apuração dos votos impugnados, conservando-se as 
respectivas cédulas em invólucros fechados. 

Art. 103. Excluída as cédulas que incidirem nas nulidades enumeradas no artigo anterior, 
separar-se-ão ás cédulas restantes conforme a eleição a que se referirem e, depois, segundo os 
partidos expressa ou presumidamente mencionados. Contar-se-ão as cédulas obtidas pelos parti
dos, e passar-se-á a apurar a votação nominal dos candidatos. 

§ 1 = As cédulas, à medida que forem retiradas da sobrecarta, serão apuradas uma a uma, e 
serão lidos em voz alta, por um dos membros da Junta, os nomes votados. 

§ 22 As questões relativas às cédulas e à existência de rasuras, emendas e entrelinhas, na 
folha de votação e ata da eleição, somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. 

Art. 104. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional todos os papéis 
eleitorais, acompanhados das atas parciais, protestos, impugnações e demais documentos refe
rentes à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as 
votações apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados com a declaração dos 
motivos por que o não foram. 

Parágrafo único. Esta remessa será feita em invólucro fechado, lacrado e rubricado pelos 
membros da Junta, delegados e fiscais de partidos, por via postal ou sob protocolo, comforme 
fôr mais rápida e segura a chegada ao destino. 

Art 105. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminado a apuração 
de todas as umas, a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apura
dos, inclusive os votos em branco, determinará o quociente eleitoral e os quocientes partidários 
e proclamará os candidatos eleitos. 

Parágrafo único. O presidente da Junta fará lavrar, por um dos secretários, a ata geral con
cernente às eleições referidas neste artigo, da qual conste o seguinte: 

a) as seções apuradas e o número de votos apurados em cada uma; 
b) as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos não apurados; 
c) as seções onde houve eleição e os motivos; 
d) as impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os recursos interpostos; 
e) a votação de cada legenda na eleição para vereadores; 
f) o quociente eleitoral e os quocientes partidários; 
g) a votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada Usta registrada, na ordem da 

votação recebida; 
h) a votação dos candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da vo

tação recebida. 

CAPÍTULO m 
Da Apuração nos Tribunais e da Proclamação dos Eleitos 

ArL 106. Na apuração, compete ao Tribunal Regional: 
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1) resolver as dúvidas não decididas e os recursos para êle interpostos; 
2) verificar o total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco; 
3) determinar o quociente eleitoral e o partidário; 
4) fazer a apuração parcial das eleições para Presidente e Vice-Presidente da República; 

5) proclamar os eleitos, com exceção dos que o forem para Presidente e Vice-Presidente 
da República e para os cargos municipais e distritais. 

ArL 107. Verificando que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram 
impedidos de votar poderão alterar qualquer quociente partidário ou classificação de candidato 
eleito pelo princípio majoritário, ordenará o Tribunal a realização de novas eleições. 

Parágrafo único. Estas eleições obedecerão ao seguinte: 
a) serão marcadas desde logo pelo presidente do Tribunal e terão lugar dentro de 15 dias, 

no mínimo, e de 30 dias, no máximo, a contar da data da fixação, desde que não tenha havido 
recurso para o Tribunal Superior contra a expedição de diplomas; 

b) só serão admitidos a votar os eleitores da seção que hajam comparecido à eleição anu
lada e os de outras seções que ali houverem votado; 

c) nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às umas, no de en
cerramento da votação antes da hora legal e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lu
gar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da seção e somente estes; 

d) nas zonas onde só uma seção fôr anulada,o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa re
ceptora; se houver mais de uma seção anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os 
juízes presidentes das novas mesas receptoras; 

e) as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais que haviam sido designados, servindo os me-
sários e secretários que pelo juiz forem nomeados com antecedência de, pelo menos, cinco dias; 

f) as eleições assim realizadas serão apuradas pelo próprio Tribunal Regional. 
Art. 108. Depois de resolvidas as dúvidas e recursos das decisões e atos das juntas eleito

rais, o Tribunal Regional constituirá, com três de seus membros, presidida por um destes, uma 
Comissão Apuradora. 

§ 12 O presidente desta Comissão designará um funcionário do Tribunal para servir de se
cretário e tantos outros, para auxiliarem o trabalho da Comissão, quantos julgar necessários. 

§ 22 De cada sessão da Comissão Apuradora será lavrada ata resumida. 
§ 3 2 No final do seu trabalho, a Comissão Apuradora fará ao Tribunal Regional um rela

tório que mencione: 
a) o número de votos válidos e anulados em cada Junta Eleitoral, relativos a cada eleição; 
b) as seções apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma; 
c) as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não apurados; 
d) as seções onde não houver eleição e os motivos; 
e) as impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como 

os recursos que tenham sido interpostos; 
f) a votação de cada partido; 
g) a votação de cada candidato; 
h) qual o quociente eleitoral; 
i) quais os quocientes partidários. 
Art. 109. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se-á o Tribunal para o conhe

cimento do total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco e, em seguida, para: 
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a) mandar renovar as eleições nas seções anuladas e fazê-las naquelas que não hajam fun
cionado; 

b) proclamar os eleitos e os respectivos suplentes. 

Art. 110. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata geral, assinada pelos seus 
membros e da qual constarão: 

a) as seções apuradas e o número de votos apurados em cada uma; 

b) as seções anuladas, as razões por que o foram e o número de votos não apurados; 

c) as seções onde não tenha havido eleição e os motivos; 

d) as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas; 

e) as seções em que se vai realizar ou renovar a eleição; 

f) o quociente eleitoral e o partidário; 

g) os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos; 

h) os nomes dos eleitos; 

i) os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder. 

Parágrafo único. Um traslado desta ata, autenticado com a assinatura de todos os membros 
do Tribunal que assinaram a ata original, e acompanhado de todos os documentos enviados pe
las mesas receptoras, será remetido em pacote lacrado ao presidente do Tribunal Superior. 

Art. 111. Quando, com as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, te
nham sido realizadas eleições estaduais, o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de 
apuração, fazendo-se, tanto para aquelas como para estas, uma ata geral. 

Parágrafo único. Concluídos em primeiro lugar os trabalhos de apuração parcial das elei
ções para Presidente e Vice-Presidente da República, o Tribunal Regional remeterá todos os pa
péis que lhe digam respeito ao Tribunal Superior para a apuração geral. 

ArL 112. O Tribunal Superior fará a apuração geral pelos resultados de cada circunscrição 
eleitoral verificados pelos tribunais regionais. 

Art. 113. Antes de iniciar a furacão, o Tribunal Superior decidirá as dúvidas e impugna
ções suscitadas e os recursos interpostos. 

Art. 114. Feita, em uma ou mais sessões, a apuração final de cada circunscrição eleitoral, 
serão os resultados parciais distribuídos a um só relator, que fará o relatório geral. 

Art. 115. Aprovada em sessão a apuração geral, o presidente do Tribunal Superior anun
ciará, na ordem decrescente da votação, os nomes dos votados e proclamará eleitos Presidente e 
Vice-Presidente da República os candidatos que tiverem obtido maioria de votos. 

Parágrafo único. Lavrar-se-á da sessão ata geral, que será assinada pelo presidente e de
mais membros do Tribunal Superior. 

Art. 116. O presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta 
Eleitoral, conforme o caso, concederá, a requerimento do interessado, selado com estampilhas 
de Cr$ 100,00, certidão da ata geral. 

Art. 117. Se houver anulação de eleição para cargos municipais ou de juiz de paz, o Tribu
nal Regional determinará que o juiz da zona promova as novas eleições, observando-se, no que 
couber, o disposto no artigo 107. 

Parágrafo único. O juiz eleitoral constituirá para as novas eleições as mesas receptoras, na 
forma do art 69, e a Junta Eleitoral apurará os votos e expedirá os diplomas. 

* Ver art. 48 da Lei n" 2.550, de julho de 1955, inserta neste volume, adiante. 
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CAPJTULOIV 
Dos Diplomas 

Art. 118. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão como diploma um ex-
trato da ata geral assinado pelo presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da 
Junta Eleitoral, conforme o caso. 

Parágrafo único. Do extrato constarão: 
a) para a eleição que obedeça ao sistema de representação proporcional, o total dos votos 

apurados e a votação atribuída a cada legenda e a cada candidato sob a mesma registrado; 
b) para a eleição realizada segundo o princípio majoritário, o total dos votos apurados e a 

votação atribuída a cada candidato. 
Art. 119. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedi

ção do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. 
Art 120. Os candidatos a Presidente e a Vice-Presidente da República, Governador e 

Vice-Govemador de Estado e prefeito municipal, somente serão diplomados depois de realiza
das as eleições suplementares referentes a esses cargos. 

Art. 121. As vagas que se derem na representação de cada partido serão preenchidas pelos 
suplentes do mesmo partido. 

Art. 122. Apuradas as eleições a que se refere o art. 107, parágrafo único, e não havendo 
sido interposto recurso algum contra a expedição dos diplomas, o Tribunal reverá a apuração an
terior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. 

CAPÍTULO V 
Das Nulidades Da Votação 

* Art. 123. É nula a votação de seção eleitoral: 
1) feita perante mesa que não fôr nomeada pelo juiz eleitoral, constituída de modo dife

rente do prescrito em lei, ou localizada com infração do art. 79, § 2a; 
2) realizada em dia, hora ou lugar diferentes dos designados, ou quando encerrada antes 

das dezessete horas; 
3) feita em folha de votação falsa ou em que haja fraude; 
4) se a ata não estiver devidamente assinada; 
5) quando faltar a uma ou esta não fôr remetida em tempo à Junta Eleitoral, salvo por mo

tivo de força maior; 
6) quando a urna não tiver sido acompanhada dos documentos do ato eleitoral; 
7) quando se provar que foi recusada, sem fundamento legal, a fiscal de partido, assistên

cia aos atos eleitorais e sua fiscalização. 
8) quando forem infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto, nos termos do 

art. 54; 
9) quando votar eleitor de outra circunscrição nas eleições estaduais, de outro município 

nas eleições municipais e de outro distrito nas eleições distritais. 
Art 124, É anulável a votação quando se provar coação ou fraude que vicie a vontade do 

eleitorado. 
Art. 125. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos de uma circunscrição eleitoral, 

nas eleições federais e estaduais, ou de um município ou distrito nas eleições municipais ou dis-

* Revogado pela Lei n° 2.550, de julho de 1955, Art. 81, .transcrita adiante. 
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tritais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal Regional marcará dia para a 
nova eleição, dentro do prazo de 20 a 40 dias. 

§ 12 Se o Tribunal Regional deixar de cunçrir o disposto neste artigo, o Procurador Re
gional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal 
Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. 

§ 2= Ocorrendo qualquer dos casos de nulidade constante deste artigo, o Procurador Re
gional promoverá, imediatamente, a punição dos culpados. 

ArL 126. Sempre que fôr anulada a votação de seção eleitoral, renovar-se-á aquela respei
tando o disposto no art. 107. 

* Art. 127. A eleição em seção anulada somente se renovará uma vez. 
Art. 128. As nulidades somente poderão ser decretadas quando arguidas em recursos regu

lares e tempestivos. 

PARTE QUINTA 
Disposições Várias 

TÍTULO I 
** Das Garantias Eleitorais 

Art 129. São assegurados aos eleitores os direitos e garantias ao exercício do voto, nos ter
mos seguintes: 

1) ninguém poderá impedir um embaraçar o exercício do sufrágio; 
2) nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até quarenta e oito horas depois 

do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em 
virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável; 

3) desde quarenta e oito horas antes, até vinte e quatro horas depois da eleição, não se per
mitirá propaganda política mediante radiodifusão, comícios ou reuniões públicas; 

4) os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício das suas 
funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia 
gozarão os candidatos desde quinze dias antes da eleição; 

5) é proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que fun
cionar a mesa receptora, ou nas imediações, observado o disposto no art. 83, parágrafo único; 

6) a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, que deva ter lugar 
em recinto aberto, fica apenas subordinada a comunicação por ofício ou telegrama à autoridade 
competente, que somente poderá designar o local para a reunião, contanto que, assim proceden-. 
do, não a frustre ou impossibilite; 

7) é vedado aos jornais oficiais, estações de rádio e tipografias de propriedade da União, 
dos estados. Distrito e territórios federais, municípios, autarquias e sociedades de economia mis
ta, a propaganda política favorável ou contrária a qualquer cidadão ou partido; 

8) as estações de rádio, mencionadas no inciso precedente, nos quinze dias anteriores a 
uma eleição, proporcionarão meia hora diária de irradiação aos órgãos da Justiça Eleitoral, para 
a divulgação de esclarecimentos referentes ao processo eleitoral. 

Art. 130. As estações de rádio, com exceção das referidas no artigo anterior e das de po
tências inferior a dez quilowatts, nos noventa dias anteriores às eleições gerais de todo o país ou 
de cada circunscrição eleitoral, reservarão diariamente duas horas a propaganda partidária, sen-

** Ver, adiante, a Lei n° 2.550, citada retro. 
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do uma delas pelo menos à noite, destinando-as, sob rigoroso critério de rotatividade, aos dife
rentes partidos, mediante tabela de preços iguais para todos. 

Art.131. A propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma, só poderá ser feita em lín
gua nacional. 

§ 1-̂  Os infratores deste artigo ficam sujeitos à pena de três a seis meses de prisão, além 
da apreensão e perda do material de propaganda, qualquer que seja o meio de divulgação. 

§ 22 O processo para a apuração do fato a que se refere este artigo é o das contravenções 
penais. 

§ 32 Sem prejuízo do processo e da pena constante deste artigo, juiz eleitoral, o prepara
dor e as autoridades policiais e municipais impossibilitarão imediatamente a propaganda. 

TÍTULO n 
* Dos Partidos Políticos 

CAPÍTULO I 
Da Organização e do Regjstro dos Partidos Políticos 

Art 132. Os partidos políticos são pessoas jurídicas e de direito público intemo. 
§ 12 Constituir-se-ão os partidos políticos de, pelo menos, cinquenta mil eleitores, distri

buídos por cinco ou mais circunscrições eleitorais, com o mínimo de mil eleitores em cada uma, 
e adotarão programa e estatuto de sentido e alcance nacional. 

§ 2^ Os partidos políticos adquirem a personalidade jurídica com o seu registro pelo Tri
bunal Superior. 

§ 3 * É vedada a organização e o registro do partido cujo programa ou ação contrarie o re
gime democrático baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais 
do homem. 

Art. 133. o requerimento do registro, subscrito pelos fundadores do partido, com firmas 
reconhecidas, será acompanhado: 

1) da prova relativa ao número básico de eleitores, nos termos do § 1» do artigo anterior; 
2) de cópia do seu programa e dos seus estatutos. 
§ 1 * 0 requerimento indicará os nomes dos dirigentes provisórios do partido e bem assim 

o endereço da sua sede principal. 
§ 2-̂  A prova do número básico de eleitores será feita por meios das suas assinaturas, com 

menção do número do respectivo título eleitoral em listas organizadas em cada zona, sendo a 
veracidade de tudo atestada pelo escrivão eleitoral com firma reconhecida. O escrivão dará ime
diato recibo de cada lista que lhe fôr apresentada e, no prazo de quarenta e oito horas, lavrará o 
seu atestado. 

§ 3-*- Satisfeitas as exigências deste e do anterior artigo, o Tribunal Superior mandará fa
zer o registro. 

Art. 134. A reforma do programa ou dos estatutos de um partido político só entrará em vi
gor depois de aprovada pelo Tribunal Superior e publicada. 

Parágrafo único. No processo de reforma, o Tribunal Superior restringirá a sua apreciação 
aos pontos sobre que ela verse. 

Art. 135. Dois ou mais partidos políticos devidamente registrados poderão fiindir-se num 
só, mediante deliberação das respectivas convenções nacionais. 

Parágrafo único. A existência legal do novo partido começará com o seu registro pelo Tri
bunal Superior. 
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CAPÍTULO n 
Dos Órgãos dos Partidos Políticos 

ArL 136. São órgãos de deliberação dos partidos políticos as convenções nacionais, regio
nais e municipais. 

Parágrafo único. Os estatutos de cada partido estabelecerão o número, a categoria e o 
modo de escolha dos membros das convenções, e bem assim o que lhes cornpete e como devem 
funcionar. 

ArL 137. Os partidos terão como órgãos de direção o diretório nacional, e bem assim dire
tórios regionais e municipais. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, com orgarúzação e funções correspondentes às dos 
diretórios municipais, serão instituídos, pelos estatutos de cada partido, os necessários dirctórios 
locais. 

Art. 138. Os estatutos de cada partido regularão a organização e o funcionamento dos di
retórios. 

* Art. 139. Os diretórios serão registrados pela Justiça Eleitoral. 
§ 1 s Far-se-á o registro do diretório nacional pelo Tribunal Superior, e os do diretórios re

gionais, assim como dos municipais ou locais, pelo Tribunal Regional. 
§ 22 O requerimento de registros do diretório nacional será subscrito pelo seu presidente e 

o de registro dos demais diretórios pelo presidente do diretório regional interessado. 
§ 3 * Satisfeitas as exigências legais e estatutárias, será efetuado o registro. 
§ 42 A decisão que conceder ou denegar o registro será publicada no órgão oficial. Con

cedido o registro, publicar-se-ão, com a decisão, os nomes dos membros de cada diretório. 
§ 5 2 Da sua decisão dará o Tribunal Superior, em quareflta e oito horas, comunicação, 

pelo telégrafo ou pelo correio, aos Tribunais Regionais. Das decisões que proferirem darão es
tes, no mesmo prazo e pelo mesmo modo, comunicação aos juízes eleitorais. 

§ 6* As alterações na composição dos diretórios serão registradas, conforme o caso, pelo 
Tribunal Superior ou pelos tribunais regionais, com observância do disposto nos parágrafos an
teriores. 

CAPÍTULO m 
Da Aliança de Partidos Políticos 

Art. 140. É permitido a aliança de dois ou mais partidos políticos, para o fim do registro e 
da eleição de um ou mais candidatos comuns, no círculo nacional, regional ou municipal. 

§ 12 A aliança será promovida, em cada caso, pelos competentes diretórios interessados. 
§ 22 A aliança para eleições municipais dependerá da prévia aquiescência dos diretórios 

regionais. 
§ 32 A aliança será representada por uma comissão interpartidária, escolhida pelos diretó

rios com que se relacione. 
§ 42 A aliança, em cada caso, terá denominação própria. Nas eleições a que concorra em 

aliança cada partido aliado poderá usar, sob a legenda da aliança, a sua própria legenda. 

CAPÍTULO IV 
Da Violação dos Deveres Partidários 

Art. 141. O diretório que se torna responsável por violação do programa ou dos estatutos 
do seu partido político, ou por desrespeito a qualquer das suas deliberações regularmente toma
das, incorrerá na pena de dissolução. 
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§ 1 s Dissolvido um diretório, será desde logo cancelado o seu registro. 
§ 2= Dentro do prazo de trinta dias, se outro não fôr fixado pelos estatutos, eleger-se-á o 

novo diretório considerando-se reconduzidos na função os membros que tiverem votado contra 
o ato incriminado ou dele expressamente tiverem discordado. 

§ 3= Não poderá ser imediatamente reeleito o que, nos termos deste artigo, por falta indi
vidual ou coletiva, tiver.decaído da função. 

Art. 142. A responsabilidade, nos casos do artigo anterior, será apurada pelo competente 
órgão partidário, na conformidade do que dispuserem os estatutos de cada partido. 

CAPÍTULO V 
Da Contabilidade e das Finanças dos Partidos Políticos 

ArL 143. Os partidos políticos estabelecerão nos seus estatutos os preceitos: 
I - que os obriguem e habilitem a fixar e apurar as quantias máximas que os seus candida

tos podem, em cada caso, despender pessoalmente com a própria eleição; 
II - que fixem os limite das contribuições e auxílios dos seus filiados; 
ni - que devam reger a sua contabilidade. 
§ 1 * Manterão os partidos rigorosa escrituração das suas receitas e despesas, precisando a 

origem daquelas e aplicação destas. 
§ 2- Os livros de contabilidade do diretório nacional serão abertos, encerrados e, em todas 

as suas folhas, rubricados pelo presidente do Tribunal Superior. O presidente do Tribunal Re
gional e o Juiz eleitoral; exercerão a mesma atribuição quanto aos livros de contabilidade dos di-
retórios regionais da respectiva circunscrição e dos diretórios municipais da respectiva zona. 

Art. 144. É vedado aos partidos poUticos: 
I - receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em 

dinheiro de procedência estrangeira; 
II - receber de autoridade pública recursos de proveniência ilegal; 
in - receber, direta ou indiretamente, qualquer espécie de auxílio ou contribuição das so

ciedades de economia mista e das empresas concessionárias de serviço público. 
Art 145. São considerados ih'citos os recursos financeiros de que trata o artigo anterior, 

assim como os auxílios e contribuições cuja origem não seja mencionada. 
Art. 146. O Tribunal Superior e o Tribunal Regional, mediante denúncia fundamentada de 

qualquer eleitor, ou de delegado de partido com firma reconhecida ou representação, respectiva
mente, do Procurador-Geral ou do Procurador Regional, determinarão o exame da escrituração 
de qualquer partido político e bem assim a apuração de qualquer ato que viole as prescrições le
gais ou estatuárias a que, em matéria financeira, são obrigados os partidos políticos e os seus 
candidatos. 

CAPÍTULO VI 
Da Suspensão de Funcionamento e do Cancelamento 

de Registro dos Partidos Políticos 

Art. 147. Cancelar-se-á o registro do partido político que o requerer, na forma dos seus es
tatutos, ao Tribunal Superior, por não pretender mais subsistir, ou por ter deliberado fundir-se, 
com outro ou outros, num novo partido político. 

Art. 148. Ainda se cancelará o registro do partido que, no seu programa ou ação, vier a 
contrariar o regime democrático baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem. 
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Parágrafo único. Terá, por igual, cancelado o seu registro o partido que em eleições gerais 
não satisfizer uma destas duas condições: eleger, pelo menos, um representante no Congresso 
Nacional ou alcançar, em todo país, cinquenta mil votos sob legenda 

Art. 149. Cancelado o seu registro, perde o partido a personalidade jurídica, procedendo-
se com relação aos seus bens e dívidas na conformidade do que houverem prescrito os seus esta
tutos. 

Art. 150. Cancelado o registro de um partido, subsistem os mandatos dos cidadãos eleitos 
sob a sua legenda, salvo se o cancelamento tiver sido decretado em virtude de preceito do 
art. 148. 

CAPÍTULO v n 
Da Propaganda Partidária 

Art. 151. Aos partidos políticos, por seus diretórios, independente de licença da autorida
de pública e de qualquer tributo, é assegurando o direito de: 

1) ter na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe, pela forma que me
lhor lhes parecer; 

2) instalar alto-falantes nas suas sedes e dependências, assim como em veículos seus ou 
que estejam à sua disposição em trânsito por qualquer ponto do território nacional, podendo 
fazê-los funcionar normalmente das dezesseis às vinte horas e, no período da campanha eleito
ral, das quatorze às vinte e duas horas; 

3) fazer a propaganda própria ou dos seus candidatos, mediante cartazes, assim como no 
penodo da campanha eleitoral por meio de faixas afixadas em qualquer logradouro público. 

§ 1 = A propaganda de que trata a ah'nea 3 poderá também ser feita diretamente por qual
quer candidato registrado. 

§ 2= A administração municipal, no período da campanha eleitoral, fará colocar, em luga
res apropriados, quadros para a afixação de cartazes. Se o não fizer, poderá fazê-lo qualquer par
tido. 

§ 3 = A afixação de cartazes ou faixas nos prédios particulares ou nos pertencentes ao do
mínio público dependerá de prévia autorização, respectivamente, do proprietário ou locatário ou 
da autoridade sob cuja guarda estiverem. Neste último caso, a autorização concedida a um parti
do ou candidato se estenderá automaticamente aos demais. 

§ 42 Ninguém poderá impedir o exercício dessas mesmas faculdades nem inutilizar, alte
rar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. O infrator, além de ficar sujeito à 
ação penal competente, responderá pelo dano. 

§ 52 No período da campanha eleitoral, independente do critério da propriedade, os servi
ços telefónicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, na sede dos diretórios devidamente regis
trados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das 
taxas devidas. 

§ 6 = 0 período da campanha eleitoral, para os efeitos deste artigo, compreenderá em todo 
o país os três meses anteriores às eleições para Presidente e Vice-Presidente da República e, em 
cada circunscrição eleitoral, os três meses anteriores às suas eleições gerais. 

TÍTULO m 
(*) Dos Recursos 

Art. 152. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso 
para o Tribunal Regional. 
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§ 1* Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três 
dias da publicação do ato, resolução ou despacho. 

§ 22 Os prazos para a interposição de recursos seja qual fôr a natureza do ato ou decisão 
de que possam ser interpostos são preclusivos. 

Art 153. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fun
damentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos docu
mentos. 

Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação ou fraude dependentes de prova a ser 
determinada pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a ela conducentes. 

Art 154. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para ciência do recurso, 
abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, 
oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. 

§ 12 A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expe
diente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares pessoalmente pelo escrivão, inde
pendente de iniciativa do recorrente. Se não fôr encontrado o recorrido dentro em 48 horas, a in
timação se fará por aviso afixado em cartório. 

§ 22 Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 ho
ras para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma do parágrafo anterior. 

§ 3 2 Findos os prazoí a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, den
tro em 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em 
que se fundar, salvo se entender de reformar a sua decisão. 

§ 4* Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro em 24 horas, reque
rer suba o recurso como se por êle interposto. 

ArL 155. Salvo a hipótese do art 158 e parágrafos, nenhuma alegação escrita ou nenhum 
documento poderá ser oferecido por qualquer das partes. 

Art. 156. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. 

Art. 157. No tribunal ad quem os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e 
na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros, esta última exigência sob pena de 
nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do Tribunal. 

Parágrafo único. Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal remeterá, sem demora, os 
autos ao relator designado, o qual ,poderá, se julgar necessário, solicitar o parecer do Procurador-
Geral. Este parecer, que deverá ser apresentado em cinco dias, será sempre exigido nos casos 
criminais. 

Art. 158. Se o recurso versar sobre coação ou fraude na eleição, dependente de prova indi
cada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-la-á em 
24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de cinco dias. 

§ 1 = Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo Tribunal as justificações e 
as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorre
ram ao pleito e do representante do Ministério Público. 

§ 2* Indeferindo o relator a prova, serão os autos, a requerimento do interessado, nas 24 
horas seguintes, presentes à primeira sessão do Tribunal pleno, que deliberará a respeito. 

§ 3* Protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou dili
gências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por 24 horas, seguidamen
te, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. 

§ 4* Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. 
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Art. 159. O relator devolverá os autos á Secretaria no prazo improrrogável de oito dias 
para, nas 24 horas seguintes, ser o caso incluído na pauta do julgamento do Tribunal. 

§ 1 * Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos 
pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devol
vê-los em quatro dias. 

§ 2* As pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente 
julgados, obedecendo-se rigorosamente a ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo re
visor, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do Tribunal. 

Art. 160. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das 
partes poderá, no prazo improrrogável de dez minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. 

Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diplo
ma, cada parte terá vinte minutos para a sustentação oral. 

Art. 161. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre ques
tões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois 
terços dos membros do Tribunal. 

Art. 162. O recurso de exclusão do eleitor será decidido no prazo máximo de dez dias. 
Parágrafo único. Confirmada a exclusão, ordenará o Tribunal que o juiz eleitoral promova 

o cancelamento da inscrição. 
Art. 163. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redi

gir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, dentro em cinco dias. 
§ 12 O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. 
§ 22 Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o Tribunal dispuser de serviço ta-

quigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. 
Art. 164. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, valendo como tal a inserção 

da sua conclusão no órgão oficial. 
Art. 165. Salvo os recursos constitucionais, o acórdão só poderá ser atacado por em

bargos de declaração oferecidos nas 48 horas seguintes à publicação e somente quando hou
ver omissão, obscuridade ou contradição nos seus termos, ou quando não corresponder à de
cisão. 

Parágrafo único. Os embargos de declaração serão opostos em petição fundamentada diri
gida ao relator, que os apresentará em mesa na primeira sessão. 

ArL 166. A execução de qualquer acórdão só poderá ser feita após o seu trânsito em julga
do. 

Art 167. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes, 
em que cabe recurso especial para o Tribunal Superior: 

a) quando proferidas com ofensa à letra expressa da lei; 
b) quando derem à mesma lei interpretação diversa da que tiver sido adotada por outro tri

bunal eleitoral; 

c) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais; 
d) quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. 
§ 1 * É de três dias o prazo para a interposição do recurso a que se refere o artigo, prazo 

esse contado, nos casos das alíneas a, é e <í da publicação da decisão no órgão oficial. 
§ 2« Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo 

para a interposição dos recursos, no caso da letra c, contar-se-á da sessão em que, feita a apura
ção das sessões renovadas, fôr proclamado o resultado das eleições suplementares. 
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Art. 168. Os recursos dos delegados de partidos, interpostos das decisões das juntas, serão 
julgados pelo Tribunal Regional. 

Parágrafo único. Os recursos serão interpostos verbalmente ou por escrito logo após a de
cisão recorrida, mas só terão seguimento se dentro de 48 horas forem fundamentados por escri
to; e, independentemente de termo, serão remetidos oportunamente ao Tribunal Regional. 

Art. 169. Os recursos parciais interpostos para os tribunais regionais, no caso de eleições 
municipais, e para o Tribunal Superior, nos das eleições estaduais ou federais, serão processados 
na forma prevista, mas uma vez distribuídos no tribunal ad quem, aguardarão em mão do relator 
o que fôr interposto contra a expedição do diploma, para, formando um processo único, serem 
julgados conjuntamente. 

§ 12 A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal ad quem prevenirá a com
petência do relator para todos os demais casos da mesma circunscrição ou município, no mesmo pleito. 

§ 22 Se não fôr interposto recurso contra a expedição de diploma, ficarão prejudicados os 
recursos parciais, devendo o presidente do Juízo recorrido comunicar o fato ao tribunal ad 
quem, para os fins convenientes. 

Art. 170. O recurso contra à expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos: 
a) inelegibilidade de candidato; 
b) errónea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional; 
c) erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleito

ral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob de
terminada legenda; 

d) pendência de recurso anterior, cuja decisão possa influir na determinação de quociente 
eleitora] ou partidário, inelegibilidade ou classificação de candidato. 

Art. 171. O Tribunal Superior, nas decisões proferidas nos recursos interpostos contra a 
expedição de diplomas, tomará, desde logo, extensivos ao resultado geral da eleição respectiva 
os efeitos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. 

Art. 172. Para o Tribunal Superior e para os tribunais regionais caberá, dentro de 48 horas, 
recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. 

Art. 173. Aplicar-se-ão aos recursos interpostos para o Tribunal Superior as disposições 
dos arts. 153,154, §§ la e 2=, 155,156, 162,163 e 164. 

Art. 174. Passado em julgado o acórdão do Tribunal Superior sobre expedição de diplo
ma, serão os autos imediatamente devolvidos pela mala aérea do Tribunal Regional, que fará a 
proclamação do resultado dentro de três dias. 

Parágrafo único. Em casos especiais, poderá a execução da decisão passada em julgado 
ser feita mediante comunicação telegráfica. 

TÍTULO rv 
* Disposições Penais 

CAPÍTULO I 
Das Infrações 

Art. 175. São infrações penais: 
1 - Deixar o homem de alistar-se eleitor até um ano depois de haver completado 18 anos 

de idade, ou a mulher maior de 18, até um ano q)ós o exercício de profissão lucrativa: 

* Ver, adiante, as Leis ns. 2.550, de 25 de julho de 1995, a 2.982, de 30 de novembro de 1956, e 2.582, de 30 de agosto 
de 1955. 
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Pena - multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.000,00. 
2 - Deixar de votar sem causa justificada: 
Pena - multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1.000,00. 
3 - Subscrever o eleitor mais de um requerimento de registro de partido: 
Pena - multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00. 
4 - Inscrever-se fraudulentamente eleitor: 
Pena - detenção de três meses a um ano. 

5 - Fazer falsa declaração para fins de alistamento eleitoral: 
Pena - detenção de um a seis meses, ou multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 2.000,00. 
6 - Fornecer ou usar documentos falsos para fins eleitorais: 
Pena - reclusão de um a quatro anos. 

7 - Efetuar irregularmente a inscrição do alistando: 
Pena - reclusão de um a quatro anos. 
8 - Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor:. 
Pena - reclusão de seis meses a dois anos. 

9 - Reconhecer o tabelião letra ou firma que não seja verdadeira, em documentos para fins 
eleitorais: 

Pena - reclusão de um a cinco anos e multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 10.000,00. ' 
10 - Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses. 
11 - Dar atestado falso para fins eleitorais: 
Pena - detenção de quatro meses a dois anos. 
12 - Subtrair, danificar, destruir ou ocultar documentos ou objeto dos órgãos da Justiça 

Eleitoral: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos e multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00. 
13 - Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa: 
Pena - detenção de seis meses a um ano ou multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00. 
14 - Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requeri

da: 
Pena - detenção de três meses a um ano e multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 2.000,00. 
15 - Não cumprir qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, 

os deveres impostos por este Código: 
Pena - Multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00, além da pena administrativa de suspensão até 

30 dias. 
16 - Violar qualquer das garantias eleitorais do art. 129: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses. 
17 - Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: 
Pena — detenção de seis meses a um ano. 
18 - Trocar, arrebatar ou inutilizar cédula em poder de eleitor, ou oferecer cédula no local 

da mesa receptora ou nas imediações, dentro de um raio de cem metros: ' 
Pena - detenção de quinze dias a dois meses. 
19 - Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
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20 - Oferecer, prometer, solicitar ou receber dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
21 - Praticar ou permitir qualquer irregularidade que determine anular-se a votação: 
Pena - detenção de um a seis meses. Se o crime fôr culposo: multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 

500,00. 
22 - Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar: 
Pena - multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00. 
23 - Falsificar ou substituir atas ou documentos eleitorais: 
Pena - reclusão de dois a oito anos. 
24 - Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: 
Pena - reclusão de um a quatro anos. 
25 - Arrebatar, subtrair, destruir ou ocultar uma ou documentos eleitorais, violar o sigilo 

da uma ou dos invólucros: 
Pena - reclusão de três a oito anos. 
26 - Não receber ou não mencionar nas atas os protestos devidamente formulados ou dei

xar de remetê-los à instância superior: 
Pena - detenção de seis meses a um ano. 
27 - Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar em determi

nado candidato ou partido: 
Pena - detenção de seis meses a três anos. 
28 - Referir na propaganda fatos inverídicos ou injuriosos em relação a partidos ou candi

datos e com possibilidade de exercerem influência perante o eleitorado: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
29 - Faltar voluntariamente, em casos não especificados nos números anteriores, ao cum

primento de dever imposto por este Código: 
Pena - detenção de um a seis meses e multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 5.000,00. 
30 - Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funciona

mento, sob qualquer pretexto: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses. 
31 - Ser o juiz ou outro qualquer servidor da Justiça Eleitoral responsável por coação ou 

fraude eleitoral: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
32 - Fazer falsa declaração para os efeitos de exclusão do eleitor: 
Pena - detenção de um a seis meses ou multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 2.000,00. 
33 - Deixar de cumprir a obrigação estabelecida no art. 130: 
Pena - multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 100.000,00. Na reincidência, além da pena principal, 

a acessória de suspensão por cinco a trinta dias. 

CAPÍTULO II 
Do Processo das Infrações 

Art 176. As infrações penais definidas no artigo anterior são de ação pública. 
ArL 177. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá co

municá-lo ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. 
§ 1 s Quando a comunicação fôr verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, 
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assinado pelo içresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público 
local, que procederá na forma deste Código. 

§ 2* Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos 
complementares ou outros, elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quais
quer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. 

Art. 178. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro de 
dez dias. 

Parágrafo único. A denúncia deverá conter a narrativa da infração com as indicações pre
cisas para caracterizá-la, os documentos que a comprovem ou o rol das testemunhas que dela te
nham conhecimento, bem como o pedido da sanção em que incide. 

Art. 179. Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o prazo de dez dias para 
contestá-la, podendo juntar documentos que ilidam a acusação e arrolar as testemunhas que 
tiver. 

Art. 180. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências re
queridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de cinco 
dias a cada uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais. 

Art. 181. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de quarenta e oito ho
ras, terá o mesmo dez dias para proferir a sentença 

Art. 182. Da sentença absolutória ou condenatória, terão o Ministério Público e o acusado 
o prazo de dez dias para apelar para o Tribunal Regional. 

Art. 183. Se a decisão do Tribunal Regional fôr condenatória, baixarão imediatamente os 
autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de cinco dias, con
tados da data da vista ao Ministério Público. 

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público não^oferecer a denúncia no prazo legal 
ou deixar de promover a execução da sentença no mesmo, prazo, representará contra êle a auto
ridade judiciária competente. 

Art. 184. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem co
nexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei 
subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

TÍTULO V 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 185. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o in
terstício de promoção dos funcionários para êle requisitados. 

Art. 186. Os escrivães eleitorais e os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral 
não poderão pertencer a diretórios de partido político, sob pena de demissão. 

Art. 187. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos tribunais 
regionais, todo material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. 

Art. 188. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições com
petentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefónica, radiotelegráfica ou radiotelefónica, 
em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. 

Art. 189. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer 
às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões 
que solicitarem, relativas a matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especifica
mente as razões e os fins do pedido. 

Art. 190. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer, nos documentos necessários à 
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instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou 
das que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. 

Parágrafo único. Se a letra e a firma a serem reconhecidas forem de alistando, poderá o ta
belião exigir que o requerimento seja escrito e assinado em sua presença; ou, em se tratando de 
qualquer outro documento, o tabelião poderá exigir que o signatário escreva em sua presença 
para a devida conferência. 

Art. 191. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleito
rais, e é gratuito o reconhecimento de firma pelos, tabeliães para os mesmos fins. 

Art. 192. Os oficiais do Registro Civil enviarão, até o dia 15 de cada mês, ao juiz eleitoral 
da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês an
terior, para cancelamento das inscrições, que deles hajam sido feitas. 

Art. 193. Serão pagas nos membros dos órgãos do sarviço eleitoral nas seguintes gratificações: 
a) aos membros do Tribunal Superior, Cr$ 300,00 por sessão; 
b) aos membros dos tribunais regionais, Cr$ 200,00 por sessão; 
c) ao Procurador-Geral, Cr$ 300,00 por sessão do Tribunal Superior; 
d) aos procuradores regionais, Cr$ 200,00, por sessão do Tribunal Regional junto ao qual 

oficiem; 
(*) e) aos funcionários requisitados, o que fôr arbitrado pelos presidentes dos respectivos 

tribunais; 
f) aos preparadores, Cr$ 1,00 por processo preparado. 
§ 12 Além da gratificação por sessão, terão os presidentes do Tribunal Superior e dos tri

bunais regionais uma gratificação de representação de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500.00 mensais, res
pectivamente. 

(*) § 22 Os juízes e os escrivães eleitorais perceberão, durante a fase mais intensa do alis
tamento, fixada pelo Tribunal Regional, e não devendo exceder de seis meses em cada ano, as 
gratificações mensais de Cr$ 1.500,00 e Cr$ 800,00 respectivamente. 

Art. 194. Os membros efetivos do Tribunal Superior e dos tribunais regionais, bem como 
os juízes eleitorais, poderão ser afastados de seus cargos ou funções, sem prejuízo de seus ven
cimentos e vantagens, quando assim exigir o serviço eleitoral. 

§ 12 O afastamento, em todos os casos, será por prazo certo ou enquanto subsistam os 
motivos que o justifiquem, observadas as seguintes regras: 

a) os membros do Tribunal Superior, mediante aprovação do mesmo Tribunal e comuni
cação do seu presidente à autoridade competente; 

b) os membros dos tribunais regionais, mediante representação de seus presidentes ao Tri
bunal Superior, justificando a necessidade do afastamento, e aprovação deste último Tribunal; 

c) os juízes eleitorais, mediante aprovação dos tribunais regionais e comunicação do seu 
presidente à autoridade competente. 

§ 2-»- Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos req
uisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos mencionados 
órgãos, não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas 
ou não, ou requerer que sejam contadas pelo dobro para efeito de aposentadoria. 

§ 3 2 Fica ressalvado aos membros dos tribunais eleitorais que pertençam a órgãos judiciá
rios onde as férias sejam coletivas o direito de gozá-las fora dos períodos para os mesmos esta
belecidos. 

Art. 195. O membro do tribunal que aceitar comissão temporária será substituído na forma 
do §2* do art 15. 
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An. 196. O Tribunal Superior baixará instruções para facilitar o alistamento e para melhor 
compreensão deste Código. 

* Art. 197. É mantido, para todos os efeitos legais, o alistamento, procedido de acordo 
com os Decretos-leis ns. 7.586, de 28 de maio de 1945, e 9.258, de 14 maio de 1946. 

§ 12 A substituição dos títulos expedidos, na conformidade das leis referidas neste artigo, 
será feita mediante requerimento do eleitor ou seu representante, à proporção que nos mesmos 
títulos estiver esgotada a página destinada à rubrica do presidente da mesa receptora 

§ 22 Igual função pode ser exercida por delegado de partido, uma vez que o seu pedido 
seja instruído com os títulos dos eleitores em cujo nome requer a medida 

** § 32 Nas eleições de 1950 e nas que lhes forem suplementares, poderão ser utilizados 
os títulos existentes nos quais não mais haja lugar indicado para a rubrica do presidente da mesa 
receptora. Por-se-á a rubrica noutro espaço em branco que a couber. 

Art. 198. Nas áreas contestadas enquanto não forem fixados definitivamente os limites in
terestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da circunscrição eleito
ral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. 

* As Leis ns. 1.447, de 5 de outubro de 1951 publ. noD.O. de 10 de outubro e retificada no de 5 de dezembro de 1951, e 
2.194, de 19 de março de 1954, publ. no D.O. de 25 de março e retificada no de 4 de junho de 1954, estenderam a apli
cação do disposto no § 3^ do artigo a outras eleições. 
**VerasLeis ns. 1.447 de 5 de outubro de 1951, e 2.194, de 19 de março de 1954. 
insertas adiante. 
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LEI N21.207, DE 25 DE OUTUBRO DE 1950 

Dispõe sobre o direito de reunião. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1 s Sob nenhum pretexto poderá qualquer agente do Poder Executivo intervir em reu

nião pacífica e sem armas, convocada para casa particular ou recinto fechado de associação, sal
vo no caso do § 15 do artigo 141 da Constituição Federal, ou quando a convocação se fizer para 
prática de ato proibido por lei. 

§ 1 * No caso de convocação para prática de ato proibido, a autoridade policial poderá im
pedi-la e, dentro de dois dias, exporá ao Juiz competente os motivos por que a reunião foi impe
dida ou suspensa. O Juiz ouvirá o promotor da reunião, ao qual dará o prazo de dois dias o juiz 
proferirá sua decisão, da qual dentro de três dias, cabe agravo, sem efeito suspensivo. 

§ 2* Se a autoridade não fizer no prazo legal a exposição determinada no § 1», poderá o 
promotor da reunião impetrar mandado de segurança. 

Art. 2s A infração de qualquer preceito do artigo anterior e seus parágrafos sujeita o agen
te do Poder Executivo á pena de seis meses a um ano de reclusão e perda do emprego, nos ter
mos do art. 189 da Constituição Federal. 

Art. 3* No Distrito Federal e nas cidades a autoridade policial de maior categoria, ao co
meço de cada ano, fixará as praças destinadas a comício e dará publicidade a esse ato. Qualquer 
modificação só entrará em vigor dez dias, depois de publicada. 

§ 12 Se a fixação se fizer em lugar inadequado o que importe, de fato, em frustrar o direi
to de reunião, qualquer indivíduo poderá reclamar da autOTidade policial indicação de lugar ade* 
quado. Se a autoridade dentro de dois dias não o fizer ou indicar lugar inadequado, poderá o re
clamante impetrar ao Juiz competente mandado de segurança que lhe garanta o direito de comí
cio embora não pretenda no momento realizá-lo. Em tal caso caberá ao Juiz indicar o lugar ^ro-
priado, se a polícia, modificando o seu ato, não o fizer. 

§ 2* A celebração do comício, em praça fixada para tal fim, independe de licença da polí
cia; mas o promotor do mesmo, pelo menos vinte e quatro horas antes da sua realização, deverá 
fazer a devida comunicação à autoridade policial, a fim de que esta lhe garanta, segundo a pro
priedade do aviso, o direito contra qualquer que no mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar 
outro comício. 

Art. 4» Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1950; 129* da Independência e 62* da República. - EU
RICO G DUTRA - José Francisco Bios Fortes. 
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LEI N̂  1.395, DE 13 DE JULHO DE 1951 

Dispõe sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República 
pelo Congresso Nacional. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1 = Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República na segunda me

tade do período presidencial, far-se-á a eleição pelo Congresso Nacional, para ambos os cargos, 
trinta dias depois da última vaga. 

Art. 2 - Para essa eleição será o Congresso convocado pelo seu Presidente, mediante edi
tal, que será publicado, por três vezes, no Diário do Congresso Nacional e do qual deverão 
constar a data e hora da sessão. 

Parágrafo único. Se as vagas ocorrerem no intervalo das sessões legislativas, a convoca
ção caberá ao Presidente da República em exercício, que a fará imediatamente ^ ó s a sua posse, 
de forma que se torne possível a eleição no termo do prazo estabelecido pelo art. 1 ^. 

ArL 3 = Não começará a eleição sem a presença da maioria dos membros do Congresso, 
mas a sessão não deixará de ser aberta nem será suspensa pela falta do quorum legal, devendo 
continuar até que este se verifique, vote, pelo menos, a mencionada maioria e termine o proces
so eleitoral. 

Art 4^ A eleição processar-se-á mediante voto secreto, e em escrutínios distintos um para 
Presidente e outro para Vice-Presidente. Cada membro do Congresso será chamado nominal
mente e depositará a sua cédula em uma fechada, que estará sobre a mesa. 

§ 12 As cédulas poderão ser dactilografadas ou impressas, e conterão apenas a designação 
da eleição e o nome, por extenso, do candidato. 

§ 2= Antes de aberta a urna, poderá votar qualquer membro do Congresso que não o tenha 
feito quando chamado. 

§ 3 = Finda a eleição, a mesma apurará os votos e proclamará imediatamente o resultado, 
considerando-se eleito o candidato que obtiver maioria absoluta de sufrágios dos presentes e, em 
caso de empate, o mais velho. 

§ 4= Se no primeiro escrutínio, nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta, nem 
houver empate, realizar-se-ão tantos escrutínios quantos forem necessários para um ou outro re
sultado. 

§ 5 * Proclamado o resultado da eleição, suspender-se-á a sessão pelo tempo necessário 
para que seja lavrada a ata respectiva e, reabertos os trabalhos, será a mesma submetida à apro
vação do plenário. 

§ 6" A ata, além de todas as ocorrências que se derem na eleição, mencionará os nomes 
dos membros do Congresso que houverem votado e o número dos que o não tiverem feito. 
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Art. 5 s Não se contarão os votos dados a pessoas inelegíveis. 
Art. 62 Antes de encerrada a sessão, o Presidente da Mesa convocará novamente o Con

gresso Nacional, a fim de receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da Repú
blica, na forma do art. 41, IH, da Constituição Federal. 

Art. 7* A sessão será dedicada exclusivamente à eleição, não sendo licito tratar nela de 
assuntos que lhe sejam estranhos. 

Art. 82 Nos casos omissos nesta Lei, observar-se-á o Regimento Comum da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, vigente na época em que se tenham verificado as vagas. 

Art 92 Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1951; 130 2 da Independência e 63= da República. - GE-

TULIO VARGAS - Francisco Negrão de Lima. 
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LEI N̂  1.430, DE 12 DE SETEMBRO DE 1951 

Modifica o § 2^ do art 66 da Lei n̂  1.164, de 24 de julho de 1950 (Código 
Eleitoral). 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 12 O § 22 do art. 66 da Lei n= 1.164, de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral), pas

sa a ter a seguinte redação: 

"§ 2^ Deverão ser organizadas mesas receptoras nas vilas e nos povoados, as
sim como nos estabelecimento de internação coletiva, inclusive os leprosários, onde 
haja, pelo menos, 50 (cinquenta) eleitores." 

Art. 2 2 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1951; 130- da Independência e 63^ da República. -
GETULJO VARGAS - Francisco Negrão de Lima. 
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LEI N^ 1.447, DE 5 DE OUTUBRO DE 1951 

Aplica a outras eleições, que se sucedam, enquanto não se der a substitui
ção dos títulos eleitorais em vigor, o disposto no § 3̂ - do art. 197 da Lei n-
1.164, de 24 de julho de 1950. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1" Enquanto não se efetivar a substituição dos títulos eleitorais a que se refere o art. 

197 da Lei n- 1.164, de 24 de julho de 1950, aplicar-se-á, para a sua utilização, o disposto no seu 
§ 3°, de acordo com as instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art 2= Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1951; 130* da Independência e 63- da República. - GE-
TULIO VARGAS - Francisco Negrão de Lima. 
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LEI N2 2.140, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1953 

Fixa o número de Deputados para a próxima Legislatura. 

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 70, § 4=, da Constitui
ção Federal, a seguinte Lei: 

ArL 1 = É fixado, para a próxima Legislatura, em 326 (trezentos e vinte e seis) o número 
de representantes do povo na Câmara dos Deputados, eleitos pelos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, conforme a seguinte distribuição: Estado do Amazonas, sete; Estado do Pará, nove; 
Estado do Maranhão, dez; Estado do Piauí, sete; Estado do Ceará, dezoito; Estado do Rio Gran
de do Norte, sete; Estado da Paraíba, onze; Estado de Pemambuco,vinte e dois; Estado de Ala
goas, nove; Estado de Sergipe, sete; Estado da Bahia, vinte e sete; Estado do Espírito Santo, 
sete; Estado do Rio de Janeiro, dezessete; Estado de Minas Gerais, trinta e nove; Estado de São 
Paulo, quarenta e quatro; Estado de Goiás, oito; Estado de Mato Grosso, sete; Estado do Paraná, 
quatorze; Estado de Santa Catarina, dez; Estado do Rio Grande do Sul, vinte e quatro; Distrito 
Federal, dezessete; Território do Acre, dois; Território do Atpapá, um; Território do Guaporé, 
um e Território do Rio Branco, um, 

Art. 2'^ Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 17 de dezembro de 1953. - JOÃO CAFÉ FILHO - Presidente do Se
nado Federai 
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LEI N2 2.194, DE 19 DE MARÇO DE 1954 

Provê sobre a expedição e utilização de títulos eleitorais. 

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, no termos do art» 70, § 4^, da Constituição 
Federal, a seguinte Lei: 

Art. 1 = O disposto no § 3» do art. 197 da Lei n^ 1.164, de 24 de julho de 1950 (Código 
Eleitoral), é extensivo às eleições, inclusive as suplementares, que se realizarem, no país, até o 
dia 31 de dezembro de 1955. 

Art. 2= Os títulos eleitorais, expedidos a partir da data da vigência desta lei, não conterão 
o retrato do eleitor. 

Parágrafo único. O retrato do eleitor, no respectivo título passará a ser obrigatoriamente 
adotado no alistamento que se fizer a partir de 1 = de janeiro de 1956. 

Art. 3 2 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 19 de março de 1954. - João Café Filho, Presidenie do Senado Federal. 
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LEI N2-2.550, DE 25 DE JULHO DE 1955 

Altera dispositivos do Código Eleitoral e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1 = 0 escrivão eleitoral, recebendo o requerimento de inscrição, instruído com qual

quer dos documentos exigidos pelo art. 33 do Código Eleitoral, dará recibo do mesmo ao apre
sentante, registrando-o no livro competente, e, depois de atuá-lo, dentro do prazo de 48 (quaren
ta e oito) horas do seu recebimento, o fará concluso ao juiz eleitoral, que, dentro do prazo máxi
mo de 5 (cinco) dias, o despachará, obedecendo à ordem cronológica do seu recebimento pelo 
Cartório Eleitoral. 

§ 1 = Se houver qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz 
eleitoral, para isso, prazo razoável. 

§ 2* Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, cabe recurso para o Tribunal 
Regional Eleitoral, interposto pelo alistando, dentro de 3 (três) dias; e do despacho que o deferir, 
poderá qualquer delegado de partido recorrer, dentro de 3 (três) dias. 

§ 3 2 Os recursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral dentro de 5 (cinco) dias. 

ArL 2° Quando o documento que instruir o requerimento de inscrição lião for um dos re
feridos no art. 33, letras d e e,do Código Eleitoral, e surgirem dúvidas quanto à identidade do 
requerente, o juiz eleitoral converterá o pedido em diligência para que o alistando comprove sua 
identidade, ou, não possuindo documento hábil para aquele fim, compareça pessoalmente à sua 
presença. 

Art 3= Quinzenalmente, o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver, ou por 
editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando ós deferidos, os indeferidos e os convertidos 
em diligência, contando-se desta publicação o prazo para os recursos a que se refere o § 2-̂  do 
artigo 1- desta lei. 

Art 4" Nenhum requerimento de inscrição eleitoral será recebido dentro dos 100 (cem) 
dias anteriores à data da eleição. 

Art. 5 * O título eleitoral, sob pena de suspensão disciplinar, até 30 (dias), somente será 
assinado pelo juiz eleitoral depois de preenchido pelo cartório e neste assinado pelo eleitor. 

ArL 6= Até 70 (setenta) dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requere
rem inscrição como eleitor já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos 
prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. 

§ 12 Os títulos eleitorais resultantes de pedidos de transferência de domicílio eleitoral também 
devem estar prontos para entrega até 70 (setenta) dias antes da data marcada para a eleição. 

§ 2" Será punido, nos termos do art. 175, n° 15, do Código Eleitoral, o juiz eleitoral, o 
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juiz preparador, o escrivão eleitoral especialmente designado ou o funcionário responsável pela 
transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o 
procurar. 

Art. 7 * 0 título eleitoral será entregue, pessoalmente, ao eleitor pelo juiz eleitoral, pelo 
juiz preparador ou por escrivão eleitoral especialmente designaíjo. 

Art. 8= Ao receber o título em cartório ou não, o eleitor deverá firespecialmente designa
do, em dias previamente marcados e anunciados, fará a entrega dos títulos eleitorais nos distritos 
povoados e na zona rural. 

Art. 92 Ao receber o título em cartório ou não, o eleitor deverá firmar recibo, que ficará 
junto ao processo de seu alistamento. 

§ 1 = Será cancelado o título cuja assinatura não fôr idêntica à do requerimento de inscri
ção. 

§ 22 Da decisão do juiz, determinando o cancelamento nos termos do § 1 2 deste artigo, o 
eleitor ou delegado de partido poderá recorrer, dentro de 3 (três) dias, para o Tribunal Regional 
Eleitoral, que decidirá dentro de 5 (cinco) dias. 

Art. 10. A transferência de título eleitoral, como decorrência da transferência do domicílio 
eleitoral, só será admitida satisfeitas as seguintes exigências, além das mencionadas no art. 39 e 
parágrafos do Código Eleitoral: 

a) entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 1(X) (cem) dias an
tes da data da eleição; 

b) transcorrência pelo menos de 1 (um) ano da inscrição primitiva; 
c) residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela autoridade poli

cial. 
Parágrafo único. O disposto nas letras be c deste artigo, não se aplica quando se tratar de 

transferência de título eleitoral de servidor público civil, ou militar, ou autárquico, ou de mem
bro de sua família, por motivo de remoção. 

Art. 11. Os requerimentos de transferência do domicílio eleitoral serão publicados, até o 
prazo máximo de 10 (dez) dias de sua entrada em cartório, pela imprensa, onde houver, ou por 
editais. 

§ 1 s Transcorrido o prazo acima mencionado, será publicado pela mesma forma anterior, 
durante 5 (cinco) dias, o despacho do juiz eleitoral negando ou deferindo o pedido. 

§ 2= Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e oito) ho
ras, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de par
tido, quando o pedido fôr deferido. 

§ 3 a Dentro de 5 (cinco) dias, o Tribunal Eleitoral decidirá do recurso interposto nos ter
mos do parágrafo anterior. 

§ 42 Só será expedido o novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respecti
vos parágrafos. 

Art. 12. É vedada a expedição de 2° via de título, por motivo de perda ou extravio, dentro 
de 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para a eleição no Estado ou Município em que o 
pretendente fôr eleitor. 

Art. 13. Os pedidos de 2° via, em qualquer caso, serão apresentados em cartório, pessoal
mente, pelo eleitor, instruído o requerimento, no caso de estrago ou inutilização, com a 1' via do 
título. 

Art. 14. Expedido o novo titulo, o juiz ordenará a remessa do anterior ao Tribunal Regio
nal competente, para cancelamento, salvo se se tratar de transferência de município ou distrito 

492 



de paz, dentro da mesma zona, caso em que não haverá o cancelamento senão na lista de distri
buição dos eleitores pelas seções (art. 21, letra a). 

Art. 15. No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de 2° 
via, fará, pelo prazo de 5 (cinco) dias, publicar pela imprensa, onde houver, ou por editais, a no
tícia do extravio ou perda e do requerimento de 2° via, deferindo o pedido, findo este prazo, se 
não houver impugnação. 

Art. 16. Em audiência pública, que se realizará às 14 (quatorze) horas do 69- (sexagésimo 
nono) dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na res
pectiva zona e proclamará o número dos inscritos até as 18 horas do dia anterior, o que comuni
cará incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará público em edital, imedia
tamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, declarando 
neles o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretó-
rios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital. 

§ 1 - Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do tele
grama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos 
diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos últimos eleitores, 
cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos 
títulos eleitorais. 

§ 2* O disposto no parágrafo anterior será observado no tocante ao encerramento da expe
dição de T via do título eleitoral por motivo de perda ou extravio no dia seguinte à terminação 
do estabelecido no artigo 12 desta lei. 

§ 3 2 O despacho de pedido de inscrição, transferência, ou 2" via de título, por perda ou 
extravio proferido após esgotado o prazo legal, sujeita o juiz eleitoral ás penas do art 175, n^ 7, 
do Código Eleitoral. 

Art. 17. No dia imediato ao do encerramento dos prazos para alistamento e transferência 
de eleitores, iniciarão os juizes eleitorais a organização das listas de eleitores e sua distribuição 
pela seções eleitorais, as quais serão publicadas pela imprensa, se houver, ou por editais, até 30 
(trinta) dias antes da eleição. 

§ 12 No município em que.as listas de eleitores e sua distribuição pelas seções eleitorais 
não forem publicadas pela imprensa, o juiz eleitoral determinará o envio de uma via a cada dire-
tório municipal de partido regularmente registrado. 

§ 22 A infração do disposto neste artigo será punida nos termos do art. 175, n° 15, do Có
digo Eleitoral. 

Art 18. A distribuição dos eleitores, por seção, será organizada de preferência obedecen
do à ordem alfabética do sobrenome. 

Art. 19. Não constarão das .listas de eleitores e da respectiva distribuição pelas seções elei
torais os que, até 60.(sessenta) dias antes da eleição, não retirarem de cartório seus títulos eleito
rais. 

Art. 20. A organização das listas de eleitores e sua distribuição pelas seções eleitorais, ob
servado o disposto no art. 17 desta lei e no art 66 do Código Eleitoral, será feita com a assistên
cia e fiscalização dos delegados dos partidos, à vista das fichas dos títulos eleitorais e dos pro
cessos de inscrição, de transferência e de segundas vias existentes em cartório. 

Art 21 .0 juiz não poderá alterar as listas de distribuição dos eleitores pelas seções da úl
tima eleição realizada, salvo: 

a) para excluir os mortos, os que foram legalmente transferidos e os que tiverem sido eli
minados do alistamento por sentença passada em julgado; 

493 



b) para atender o requerimento do eleitor que tenha mudado a residência para lugar mais 
próximo de outra seção do mesmo distrito. 

Art. 22. As mesas receptoras serão constituídas de um presidente, de um primeiro e segun
do mesários, de 3 (três) suplentes e de 2 (dois) secretários. 

Art. 23. A mesa receptora não poderá ser constituída de membros pertencentes a um só 
partido ou coligação, a menos que esta abranja a totalidade dos mesmos. 

§ 1 = 0 juiz eleitoral escolherá e nomeará os membros das mesas raceptoras dentre os no
mes indicados em listra tríplice, até 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, pelos partidos e 
alianças de partidos. 

§ 22 A nomeação dos membros das mesas receptoras será feita em audiência pública, 
anunciada pela imprensa, onde houver, e por edital, afixado no lugar próprio do juizo eleitoral, 
com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência. 

§ 32 As mesas receptoras serão constituídas de forma a atender, sempre que possível, a 
todos os partidos e coligações de partidos. 

§ 42 Se os partidos e as coligações de partidos não fizerem a indicação no prazo fixado, o 
juiz eleitoral fará as nomeações atendendo aos critérios referidos neste artigo. 

Art. 24. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e 
fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delega
dos e os fiscais dos partidos. 

Art. 25. Cada partido poderá nomear 2 (dois) delegados em cada município e 2 (dois) fis
cais junto a cada mesa receptora 

§ 12 Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá no
mear 2 (dois) delegados junto a cada uma delas. 

§ 2 2 A escolha de fiscal de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz elei
toral, já faça parte de mesa receptora 

ArL 26. Da nomeação para membro da mesa receptora caberá reclamação ao juiz eleitoral, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, devendo dentro de igual prazo ser decidida 

Parágrafo único. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional 
Eleitoral, sem efeito suspensivo, interposto dentro de 3 (três) dias, devendo dentro de igual pra
zo ser resolvido. 

Art. 27. Deverão ser organizadas mesas receptoras nas vilas e povoados, assim como nos 
estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos, e nos leprosários onde haja, pelo 
menos, 50 (cinquenta) eleitores. 

Parágrafo único. Sob pena de responsabilidade do juiz eleitoral, não poderão ser localiza
das seções eleitorais em fazenda sítio ou qualquer outra propriedade rural privada mesmo não 
existindo no local prédio público. 

Art. 28. É expressamente vedado o uso de propriedade ou habitação para funcionamento 
de mesa receptora, pertencente a candidato, membro de diretório de partido, delegado de partido 
ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, 
até o 22 grau inclusive. 

Art. 29. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora deter
minados para realização da eleição ou abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência, incorrerá na 
multa de Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), cobrada me
diante executivo fiscal. 
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§ 1 * Se o faltoso fôr servidor público, ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 
(quinze) dias. 

§ 22 As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro, se a mesa receptora deixar 
de funcionar por culpa do faltoso. 

ArL 30. No ato da votação poderão os membros da mesa receptora, os candidatos, os fis
cais ou delegados de partido, bem como qualquer eleitor da seção, impugnar a identidade do 
eleitor, desde que o façam, mesmo verbalmente, antes de ser êle admitido a votar. 

Art 31 .0 eleitor só poderá votar satisfeitas estas exigências: 
á) exibição do respectivo título eleitoral; 
b) constando o seu nome da lista de eleitores da seção eleitoral em que deva votar, salvo 

as excessões expressamente consignadas em lei. 
Art. 32. Somente poderão votar em seções eleitorais diversas daquelas em que tiverem os 

seus nomes incluídos: 
12) os componentes das mesas receptoras e os fiscais e delegados de partidos os quais pe

rante as mesmas mesas em que estejam servindo; 
22) o juiz eleitoral, que poderá votar em qualquer seção eleitoral da zona sob sua jurisdi

ção; 
32) os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da Republica, os quais poderão votar em 

qualquer seção eleitoral do País, nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, e 
em qualquer seção eleitoral da circunscrição em que estiverem inscritos, nas eleições para Go
vernador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual; 

42) os candidatos ao Congresso Nacional, a Governador, a Vice-Governador e às Assem
bleias Legislativas, os quais poderão votar em qualquer seção da circunscrição em que forem 
inscritos; 

5 2) os candidatos a Prefeito e às Câmaras Municipais, os quais poderão votar em qualquer 
seção eleitoral do município correspondente à zona eleitoral em que forem registrados; 

62) os candidatos a Juiz de Paz, que poderão votar em qualquer seção eleitoral do respec
tivo distrito; 

72)0 Presidente e o Vice-Presidente da República, os quais poderão votar: 
em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da Re

pública; 
em qualquer seção eleitoral da circunscrição em que estiverem inscritos, nas eleições para 

Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual; 
82)0 Governador e o Vice-Governador, os membros do Senado, da Câmara dos Deputa

dos e das Assembleias Legislativas, os quais poderão votar em qualquer seção eleitoral do Esta
do ou Território que representarem; 

92)0 Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, os quais poderão votar em qualquer seção 
eleitoral da circunscrição em que estiverem inscritos; 

102)0 Juiz de Paz, que poderá votar em qualquer seção eleitoral do respectivo distrito; 
112)0 Presidente e o Vice-Presidente da República, o Governador e o Vice-Governador, 

os membros do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, bem como 
os candidatos a esses cargos, os quais poderão votar em qualquer seção eleitoral do município 
em que estiverem inscritos. 

§ 12 Os candidatos, os membros da mesa, os fiscais ou delegados de partido, os juizes 
eleitorais e os eleitores referidos neste artigo votarão mediante as cautelas enumeradas no § 42 
do art .87 do Código Eleitoral, não sendo, porém, os seus votos recolhidos à urna, e sim, a um 
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invólucro especial de p^el ou pano forte, o qual será lacrado e rubricado pelos membros da 
mesa e fiscais presentes e encaminhado à Justiça Eleitoral, com a uma e demais documentos da 
eleição. 

§ 2» Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, os juizes eleitorais enviarão 
aos presidentes das mesas receptoras, juntamente com o material referido no art. 77 do Código 
Eleitoral, um invólucro especial de pano ou de pjqpel forte com as dimensões de 30x20 cm. 

ATL 33. Os eleitores com 2" via de título eleitoral votarão sempre em separado, pela forma 
mencionada no art. 87, § 4*, letras b, c e d, do Código Eleitoral, escrevendo o presidente da 
mesa receptora na sobrecarta maior o seguinte: "segunda via de título eleitoral". 

Art. 34. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores per
tencentes à respectiva seção votar na seção mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, reco-
Ihendo-se os seus votos à uma da seção em que deveriam votar, a qual será transportada para 
aquela em que tiverem de votar. 

§ 1 * As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da seção a que 
pertecerem, as quais, juntamente com as sobrecartas oficiais e o material restante, acompanha
rão a uma 

§ 2 * O transporte da uma e dos documentos da seção será providenciado pelo membro da 
mesa ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que êle designar para esse 
fim, acompanhando-a os fiscais que o desejarem. 

Art 35. As sobrecartas para votação serão mbricadas e numeradas de 1 (um) a 9 (nove) 
pelo presidente da mesa receptora, sucessivamente, à medida e no momento em que forem sen
do entregues aos eleitores. 

Art. 36. Depositado o voto na uma, o eleitor, logo em seguida, introduzirá o dedo mínimo 
da mão esquerda em um recipiente que contenha tinta fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
ou pelos Tribunais Regionais Eleitorais. 

§ 1* Se o eleitor se encontrar impossibilitado de utilizar o dedo mínimo da mão esquerda 
para o fim previsto neste artigo, seja em virtude de lesão física temporária ou permanente, seja 
por qualquer outro motivo, deverá ser assinalado, pela mesma forma, em lugar visível, de prefe
rência no dedo mínimo da mão direita. 

§ 22 A tinta a que se refere este artigo deverá possuir características tais que, aderindo à 
pele, somente desapareça após 12 (doze) horas, no mínimo. 

§ 3« Não será admitido a votar o eleitor que,;no ato da votação, apresente vestígio da tinta 
de que trata este artigo e seus parágrafos.. 

Art. 37. Serão punidos, com a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, o eleitor que 
votar sem cumprir as exigências referidas nos arts. 32 e 33 desta lei e o presidente da mesa re
ceptora responsável. 

Art 38. O eleitor que deixar de votar sem causa justificada perante o juiz eleitoral, até 30 
(trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de Cr$ 100,00 (cem mil crazeiros), 
a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), imposta pelo juiz eleitoral e cobrada mediante executivo fis
cal. 

§ 1 s Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se 
justificou devidamente, não poderá o eleitor: 

a) inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empos-
sar-se nele ou nela; 

b) receber o vencimento, remuneração ou salário do emprego ou função pública ou pro
ventos da inatividade, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; 
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c) participar de concorrência piíblica ou administrativa da União, dos Estados, dos Terri
tórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; 

d) obter empréstimos nas Caixas Económicas Federais ou Estaduais, nos Institutos e Cai
xas de Previdência Social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo Go
verno, ou de cuja Administração este participe; 

e) praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou do imposto de 
renda. 

§ 2 * 0 disposto no parágrafo anterior sobre emprego ou função pública aplica-se também 
aos que forem exercidos em autarquias ou sociedades de economia mista. 

Art. 39. Os brasileiros natos, naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos 
arts. 3* e 4*, n^ I, do Código Eleitoral, não poderão, sem a prova de que são eleitores, praticar 
os atos relacionados no § 1 s do art. 38 desta lei. 

Art. 40. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 38 e 39 desta lei in
correrão na pena de multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei
ros), ou de suspensão disciplinar até 30 (trinta) dias. 

Art. 41. O juiz eleitoral fornecerá aós que não votaram por motivo justificado e aos não 
alistados nos têimos dos arts. 3* e 4=, n" I, do Código Eleitoral, documento que os isente das 
sanções legais. 

Art. 42. Até às 12 (doze) horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral 
é obrigado, sob as penas do art. 175, n-»-15. do Código Eleitoral, a comunicar ao Tribunal Re
gional, aos delegados de partido perante êle credenciados, o número de eleitores que votaram 
em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. 

§ 1 * Se houver retardamento nas medidas referidas no art. 39 do Código Eleitoral, o juiz 
eleitoral, assim que receba o ofício constante desse dispositivo, letra g, fará a comunicação 
constante deste artigo. 

§ 2* Essa comunicação será feita por via postal em ofícios registrados de que o juiz elei
toral guardará cópia no arquivo eleitoral, acompanhada do recibo de correio. 

§ 3 * Qualquer eleitor ou candidato poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a 
que se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao 
requerente. 

Art. 43. A Junta Eleitoral deverá concluir os trabalhos de apuração no prazo de 15 (quin
ze) dias. • -, I 

§ 1 = Ao presidente da Junta é facultado nomear escrutinadores e auxiliares em número ca
paz de atender à boa marcha dos trabalhos. 

§ 2* Concluída a apuração de cada uma, um membro da junta, para tal designado, expedi
rá boletim do pleito na seção respectiva. Neste boletim consignar-se-á apenas o número de vo
tantes, a votação dos candidatos a cargos isolados e legendas partidárias. 

§ 3* A votação de cada pleiteante figurará na ata prevista no art. 91 do Código Eleitoral. 
Art. 44. As juntas eleitorais decidirão por maioria de votos, cabendo recurso de suas deci

sões, na forma prescrita pelo Código Eleitoral. 
Art. 45. Finda a apuração de cada dia, se a junta eleitoral não cumprir o disposto no art. 

91 do Código Eleitoral, cada um dos seus membros será multado em Cr$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros). . i 

Parágrafo único. A reincidência acarretará a destituição da junta eleitoral sem prejuízo da 
responsabil idade penal que no caso couber. 

Art. 46. Os trabalhos da Comissão Apuradora, a que se refere o art. 108 do Código Eleito-
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ral, poderão ser acompanhados por delegados dos partidos neles interessados, sem que, entretan
to, neles intervenham com protestos, impugnações ou recursos. 

§ 12 Terminados os trabalhos da Comissão Apuradora, o seu relatório, de que trata o § 3^ 
do art. 108 do Código Eleitoral, ficará na Secretaria do Tribunal pelo prazo de 3 (três) dias para 
exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em 
que êle se baseou. 

§ 2-̂  Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, dentro 
das 48 (quarenta e oito) horas seguintes, sendo estas submetidas a parecer da Comissão Apura
dora, que, no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório, com a proposta das mo
dificações que julgar procedentes ou com a explicação da improcedência das arguições dos par
tidos. 

§ 32 A Comissão Apuradora fará publicar no órgão oficial, diariamente, um boletim com 
a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. 

Art. 47. Não poderá servir como escrivão eleitoral ou juiz preparador, sob pena de demis
são, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e 
parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau inclusive. 

Art. 48. Além dos casos previstos no art. 123 do Código Eleitoral, é nula a votação: 
a) quando votar eleitor indevidamente inscrito, ou que haja sido excluído do alistamento, 

desde que o seu voto não tenha sido tomado com as cautelas do § 4-^ do art 87, do Código Elei
toral; 

b) quando votar eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos em 
lei. 

Parágrafo único. Na apuração das eleições, a Junta Eleitoral verificará, previamente, se 
ocorreu qualquer dos casos de nulidade de votação previstos no art. 123 do Código Eleitoral e 
neste artigo. 

Art. 49. A nulidade de qualquer ato, não arguida quando de sua prática, ou na primeira 
oportunidade que para tanto se apresente, não mais poderá ser alegada, salvo se a arguição se 
basear em motivo superveniente, ou de ordem constitucional. 

Art. 50. A incoincidência entre o número de votantes e o de sobrecartas encontradas na 
uma não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de íraude comprova
da. 

Art. 51. Não serão admitidos recursos contra a votação ou a apuração, se não tiver havido 
protestos contra as irregularidades ou nulidades arguidas, perante as mesas receptoras, no ato da 
votação, ou perante as juntas eleitorais, no da apuração. 

Art. 52. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se dis
cutir matéria constitucional. 

Art. 53. Os recursos parciais no caso de eleições municipais serão julgados pelos Tribu
nais Regionais à medida que derem entrada nas respectivas Secretarias, observando-se, quanto 
ao seu processo, o disposto nos arts. 152 e seguintes do Código Eleitoral. 

§ 12 O disposto neste artigo aplica-se ao tribunal Superior Eleitoral, em se tratando de 
eleições estaduais e federais. 

§ 22 Somente se aplicará o disposto no art. 169 do Código Eleitoral aos recursos parciais 
ainda não distribuídos quando derem entrada nos Tribunais os referentes às diplomações. 

§ 32 Ao julgar os recursos de diplomação, os Tribunais Regionais e o Tribunal Superior 
conhecerão dos recursos parciais referidos no parágrafo anterior, interpostos pelos diplomados 
que não houverem recorrido da própria diplomação, como matéria de defesa. 
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§ 42 o Tribunal Superior somente tomará conhecimento de recursos com relação a eleições 
municipais nos casos previstos nos ns. I, II e IV do art 121 da Constituição Federal. 

Art. 54. Além dos embargos de declaração, caberão contra as decisões do Tribunal Supe
rior Eleitoral, quando não forem unânimes, embargos infrigentes e de nulidade interpostos den
tro do prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do acórdão. 

Parágrafo único. Articulados os embargos, serão os mesmos contestados em igual prazo, 
findo o qual, com a contestação ou sem ela, apresentá-los-á o Relator em Mesa para julgamento 
na primeira sessão seguinte. 

Art. 55. As decisões sobre exclusão de eleitores passam à competência dos juízes eleito
rais, com recurso voluntário, no prazo de 10 (dez) dias, para o Tribunal Regional. 

Art. 56. Não serão registrados diretórios de partidos políticos cujos pedidos de re
gistro sejam apresentados à justiça eleitoral em prazo inferior a 30 (trinta) dias de qual
quer eleição, como não serão admitidos, nesse prazo, quaisquer alterações nos já regis
trados. 

Art. 57. O prazo para a entrada em cartório do requerimento de registro de candidato a 
cargo eletivo terminará, improrrogàvelmente, às 18 (dezoito) horas do 30 s (trigésimo) dia ante
rior à data marcada para a eleição. 

Art. 58. Será negado o registro a candidatos que, pública ou ostensivamente, façam parte 
ou sejam adeptos de partido poUtico cujo registî o tenha sido cassado com fundamento no art. 
141, § 13, da Constituição Federal. 

Art. 59. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e 
por tempo não excedente a 2 (dois) dias, para o fim de se alistar eleitor. 

Art. 60. O serviço público de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autárquica 
ou de sociedade de economia mista, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não po
derá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo ór
gão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do ór
gão infrator, mediante representação fundamentada de autoridade pública, representante partidá
rio ou de qualquer eleitor. 

Art. 61. Nas eleições que se realizarem para o preenchimento dos dois terços do Senado, 
não será apurada a cédula que contiver nomes de candidatos por partidos diferentes, ressalvado 
o caso de aliança partidária devidamente registrada. 

§ 12 O eleitor poderá, porém, votar em candidatos registrados por partidos diferentes, 
desde que o faça em cédulas separadas. 

§ 22 Também não poderá conter uma mesma cédula nome de candidato a senador regis
trado por um partido e de suplente registrado por outro partido. 

§ 32 Em nenhum caso será considerado eleito suplente pertencente a partido diverso do 
que houver eleito o senador, salvo no caso de aliança partidária. 

Art. 62. Nas eleições suplementares, quando se referirem a cargos de representação pro
porcional, a votação e a apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas. 

Art. 63. O art. 46, § 3 2 do Código Eleitoral passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 46 
§ 32 Quando os lugares a serem preenchidos nas Câmaras Legislativas forem 

2 (dois), serão eles distribuídos segundo as regras 1 e 2 do art. 59 e, quando forem 3 
(três), ou mais, far-se-á a distribuição pela forma estabelecida no art. 58 deste Código." 
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Art. 64. Nenhum servidor público federal, estadual ou municipal poderá ser removido ou 
transferido, ex officio, para cargo ou função que deva exercer fora da localidade de sua residên
cia, no período de 6 (seis) meses antes até 3 (três) meses após a data da eleição. 

Parágrafo único. A proibição vigorará: 
a) para todo o território nacional, nas eleições para Presidente da República, Vice-Presi-

dente da República e Congresso Nacional; 
b) para o respectivo Estado, quando as eleições forem para Governador, Vice-Govemador 

e Assembleias Legislativas; 
c) para o respectivo Município ou Distrito Federal, quando as eleições forem para Prefei

to, Vice-Prefeito ou Vereador. 
Art. 65. As eleições serão sempre realizadas com a garantia de força federal, posta à dis

posição das autoridades competentes. 
Art. 66. É vedado promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou frau

dar o exercício do sufrágio, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, e o fornecimento 
gratuito de alimento e transporte coletivo. 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
Art. 67. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apre

ciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. 
Art. 68. No alistamento eleitoral, que se reabrirá a 1* de janeiro de 1956, serão adotadas 

"folhas individuais de votação", de acordo como modelo anexo (n^ 1). 
§ 12 As folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada seção 

eleitoral; remetidas, por ocasião das eleições, às mesas receptoras, serão por estas encaminhadas 
com a uma e os demais documentos da eleição às Juntas Eleitorais, que as devolverão, findos os 
trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas. 

* § 2= Ao alistar-se, receberá o eleitor um extrato de sua folha individual de votação, de 
acordo com o modelo a ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que terá a denominação 
de "Título Eleitoral", e conterá, além dos elementos necessários a sua identidade, inclusive foto-
grEifía, o número correspondente ao da referida folha individual e a indicação por extenso da se
ção eleitoral em que tiver sido inscrito. 

** § 3^ O eleitor ficará vinculado permanentemente à seção eleitoral indicada no seu títu
lo, salvo: . . 

a) se se transferir de zona ou município, hipótese em que a folha individual será enviada 
ao juiz eleitoral do novo domicílio; 

b) se, até 60 (sessenta) dias antesda eleição, provar, perante o Juiz Eleitoral, que mudou de re
sidência dentro do mesmo município, de um distrito para outro, ou para lugar muito distante da se
ção em que se acha inscrito, caso em que serão feitas, nas referidas folhas e no título eleitoral para 
este fim exibido, as alterações correspondentes, devidamente autenticadas pela autoridade judiciária 

*** § 4* O título eleitoral a que se reporta o parágrafo anterior servirá de prova de que o 
eleitor está inscrito na seção em que deve votar. E, uma vez datado e assinado pelo presidente da 
mesa receptora da respectiva seção, servirá também de prova de haver o eleitor votado. 

*** § 52 O eleitor será admitido a votar ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu 
título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de vo
tação. Neste caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá, posteriormente, 
no juízo competente. 

*** § 6a No caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, verificada no ato da 
votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e seja ins-
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crito na seção, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado em separado. Como ato prelimina' da 
apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se real
mente pertence à seção. 

* § 72 Verificada a ocorrência de que trata o parágrafo anterior, a Junta Eleitoral, antes de 
encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será apli
cada ao responsável na primeira hipótese, a pena de suspensão até 30 (trinta) dias, e, na segun
da, a de detenção, por I (um) a 3 (três) meses, ou multa de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a 
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros). 

** Art. 69. A partir de 1 2 de janeiro de 1956, o cidadão, para alistar-se, deverá preencher, 
do próprio punho, em cartório, na presença do escrivão ou de funcionário designado pelo juiz, a 
fórmula impressa que lhe será fornecida modelo (anexo n^ 2), entregando, no ato, três retratos 
com a dimensão de 3x4 e um dos documentos a que se refere o § 1- do art. 33 do Código Eleito
ral. 

*** § 1 * 0 escrivão ou funcionário designado, depois de atestar, a seguir, ter sido a fór
mula preenchida em sua presença pelo próprio requerente, tomará a assinatura do mesmo na 
"folha individual de votação" e do pedido lhe dará o recibo (modelo n^ 3). 

*** § 22 Deferido o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, o título a que se refere o § 2= do 
art. 63, desta lei, será entregue mediante a apresentação do recibo mencionado no parágrafo an
terior, ao próprio eleitor, ou a quem o apresente. 

*** § 32 Se indeferido o pedido, o Juiz, na mesma data, inutilizará a folha individual de 
votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo, dele não 
podendo, em qualquer tempo, ser retirada ou substituída, sob pena de incorrer o responsável nas 
sanções previstas no art. 175, n= 12, do Código Eleitoral. 

Art 70. Os atuais títulos eleitorais e os expedidos até 31 de dezembro de 1955 perderão 
sua validade a partir de 1 ^ de julho de 1956, sendo substituídos por folhas individuais de vota
ção, segundo o disposto nos arts. 68 e 69 desta lei, facultado, porém, ao requerente instruir o pe
dido com o título atual em substituição aos documentos referidos no § 1- do an. 33 do Código 
Eleitoral. 

**** Art. 71. As despesas com o retrato do eleitor, a que se referem os artigos anteriores, 
ficarão a cargo da União e serão feitas pela Justiça Eleitoral, de acordo com as Instruções a se
rem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, por conta das dotações que este deverá distribuir 
anualmente aos Tribunais Regionais, na proporção do volume e crescimento do alistamento 
eleitoral em cada circunscrição. 

Art. 72. Salvo o requerimento de inscrição eleitoral, que deve ser escrito e assina
do do próprio punho do alistando, todos os demais podem ser simplesmente assinados 
pelo eleitor. 

Art 73. A expressão "já tiverem exercido o mandato" da letra c do n-̂  I, e da letra b do n-̂  
II do art. 140 da Constituição da República, abrange qualquer mandato de Deputado ou Senador 
do Poder Legislativo da República desde o regime de 1891. 

Parágrafo único. O exercício do mandato, nos termos do art. 140 da Constituição, assegu
ra a elegibilidade tanto para o Senado como para a Câmara, qualquer que seja o mandato legisla
tivo anteriormente exercido. 

Art 74. Competirá aos Tribunais Regionais Eleitorais aplicar as penas disciplinares de ad
vertência e de suspensão até 30 (trinta) dias aos juizes eleitorais e julgar, em grau de recurso, as 
que forem por estes aplicadas aos funcionários do juízo eleitoral, que poderão recorrer, sem 
efeito suspensivo, no prazo de 3 (três) dias. 

Art 75. O Presidente e o Vice-Presidente dos Tribunais Regionais serão eleitos por estes 
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dentre os três desembargadores do Tribunal de Justiça; o terceiro exercerá as funções de corre-
gedor-geral da justiça eleitoral da circunscrição a que pertencer com as atribuições que forem fi
xadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

ArL 76. O Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, que não exercer as funções de 
Presidente ou Vice-Presidente do mesmo, será o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral da cir
cunscrição a que pertencer. 

§ 1 = As atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e, 
em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. 

§ 22 No desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para as zo
nas eleitorais, nos seguintes casos: 

a) por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral; 
b) a pedido dos juízes eleitorais; 
c) a requerimento do Partido, deferido pelo Tribunal Regional; 
d) sempre que entender necessário. 
Art. 77. Não se aplicará esta lei aos prazos nela referidos, relativamente à eleição de 3 de 

outubro de 1955, quando já esgotados na data de sua publicação. 
Parágrafo único. Os demais prazos entrarão em vigor 10 (dez) dias depois da publicação 

desta lei. 
Art. 78. As estações de radiodifusão irradiarão gratuitamente durante meia hora por dia e 

durante 2 (dois) meses antes de cada pleito um programa organizado pela Justiça Eleitoral, para 
a divulgação de instruções sobre o pleito, inclusive data, horário e local onde se realizarão os 
comícios, bem como os partidos que os promovem. 

Art. 79. O Tribunal Superior Eleitoral, ao baixar as instruções para as primeiras eleições 
que se realizarem após a vigência desta lei, tomará as medidas necessárias para a sua completa 
execução, inclusive estabelecendo os modelos para o novo material que passar a ser exigido. 

Art. 80. Será feriado nacional o dia 3 de outubro de 1955. 
ArL 81. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o art 127, os §§ 

5*, 62, e 9^ do art. 87, do Código Eleitoral e demais disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 25 de julho de 1955; 1342 (ja Independência e 672 da República. -

JOÃO CAFÉ FILHO - Prado Kelly. 

502 



N.' 
SOBHCNOWe o o ÉLCITOR 

JUSTIÇA E L E I T O R A L 

CU«CUNSCf*ICAO ^CCAO 

FOLHA 
DE VOTAÇÃO 

De — 
MOUg r o n EXTENSO OO El.eiTOI> 

O A T A OO NASCIMENTO NATURAUGAO* • S T A O O OVA. 

' I L I A C A O 

M & r 

ASSINATURA OO CUUTOM 

oe oe 10 

ASSINATURA OO JUIZ 

A N O T A Ç Õ E S 

T S E. • Foui> lnDiruiAi. at VCTACIÓ• Mo* • 

503 



C O M P A R E C I M E N T O À S E L E I Ç Õ E S 

S S I M A T U R A Q O C L C I T O R . 

EM / 10 
RUBRlC* OO *>Ntl>iJeNT« 

*',S.NATURA OO ecEiTOR 

EM / / 13., 
RUURlCA DO PRCSlOtNT» 

ABSiMATURA GO' eueiTOP ASSINATURA OO Gl-LlTCR 

EM /...._ no.... EM / /ia... 
RUBRICA OO PRCSiOENTy RUBRICA OO PrteSiOCMTft 

AÍ,^,NATUf(A OO CLatTO* ASSINATURA OO CLCiTOR 

EM / /IO... EM....../ _ /ig...-
RUSRICA OO R^tiSiOCNT» RUBRICA OO (*RBSlO£NTC 

AtaiMATU^A OO BLElTOR ASSINATURA OO GLElTOR 

€M / /._ 10 
RUBRICA OO PAtSiOtNTC 

EM f / 10... 
RUBRICA OO PAtSiOCNTC 

AS::INATURA OO «UCITOM «SSIN ATURA OO CLCirpR 

€M / /19.,. 
RUBRICA OO PnesiDCNTC 

e.M / ./19... 
PU8RICA OO PRSSiOINTA 

ASSINATURA no «t-ClTOr» ASSINATURA OO CLElTCn 

EM / /19... 
RUBRICA OO ^nesiõCNTe 

EM í /19...„.. 
RUOf^lCA OO PRISiOCMTS 

ASSINATURA OO CLtlTOn ASSINATURA OO SLIiTOR 

E M t / 19 
«USRiCA OO PRCSiOCNTC 

EM / i 19 
«UBRiCA OO PRCSIOCNTS 

(verso do Uod* 5) Wí*»r*Mi><io dl i»*ftc>4A 

504 



LEI N^ 2^82, DE 30 DE AGOSTO DE 1955 

Institui a Cédula Única de Votação. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- É instituída para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República a cédula 

única de votação, de acordo com o modelo anexo, contendo os nomes dos candidatos na ordem 
cronológica dos respectivos registros. 

Parágrafo único. A cédula única será impressa e distribuída pelo Tribunal Superior Eleito
ral aos Tribunais Regionais e, por estes, redistribuída aos juízes, que a remeterão aos presidentes 
das mesas receptoras em número suficiente aos eleitores de cada uma. 

ArL 2- O dispostos no artigo anterior não exclui a faculdade, que têm os partidos, de im
primir e distribuir cédulas do mesmo modelo para sua utilização nos termos desta lei. 

Parágrafo único. Se a justiça eleitoral r.ão puder fazer chegar às mesas receptoras as cédu
las por ela impressas, os partidos poderão entregar às mesas as de sua impressão, desde que o 
faça em quantidade suficiente para todos os eleitores. 

ArL 3- O eleitor admitido a votar ^resentará, com o seu título eleitoral, a cédula de que se 
houver munido ao presidente da mesa receptora, o qual, verificando estar a cédula em ordem e 
não assinalada, depois de, nesse ato, rubricá-la com os mesários presentes, e dar-lhe o número 
correspondente (séries de 1 a 9), a devolverá ao eleitor para que, no gabinete indevassável, assi
nale em cruz, a tinta ou lápis-tinta fornecidos pela mesa, no retângulo a esse fim destinado, os 
nomes de seus candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República. 

§ 1- A cédula de que trata esta lei constituirá a própria sobrecarta, de modo a resguardar-
se o sigilo do voto, devendo as rubricas ser apostas na parte externa. 

§ 2- Se o eleitor não apresentar cédula, o presidente da mesa entrega-lhe-á a cédula distri
buída pela justiça eleitoral, observando-se todas as cautelas previstas neste artigo. 

§ 3- O presidente da mesa também entregará ao eleitor a cédula distribuída pela justiça 
eleitoral, caso o votante apresente cédula já assinalada, ou com vícios outros que comprometam 
o sigilo do voto, ou ainda que não corresponda ao modelo legal. Nesta hipótese, o presidente da 
mesa reterá a cédula apresentada pelo eleitor, inutilizando-a em seguida. 

§ 42 Ao entregar ou restituir a cédula ao eleitor, o presidente da mesa receptora mostral-la-
á antes aos fiscais de partido presentes ao ato, para que possam verificar se está conforme ás dis
posições desta lei. 

ArL 42 A rubrica da cédula em outra oportunidade que não a da entrega ou restituição da 
mesma ao eleitor, no ato de votar, constitui o delito previsto no item 19 do art. 175 do Código 
Eleitoral. 
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Parágrafo único. Qualquer que seja o meio de grafia utilizado para o assinalamento da cé
dula, deverá ser, quanto possível, uniforme, a fim de se resguardar o sigilo do voto. 

Art. 5- Ao depositar a cédula na uma, o votante deverá fazè-lo por maneira a mostrar a 
parte rubricada à mesa aos fiscais de partido presentes. 

Art. 6̂  Havendo coincidência de eleições para Presidente e Vice-Presidente da República 
com eleições para preenchimento de outros cargos, o eleitor irá ao gabinete indevassável duas 
vezes: a primeira para assinalar na cédula única os nomes dos candidatos de sua escolha; depois 
de votar com a cédula única o'eleitor receberá do presidente da mesa a sobrecarta oficial com a 
qual voltará ao gabinete indevassável para votar nos mais candidatos. 

Art. 7- É revogado o art. 36 e seus parágrafos da Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955. 
Art 8- Os militares, removidos ou transferidos no período de seis meses anteriores ao 

pleito, poderão votar nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, na localidade 
em que estiverem servindo, observado o disposto no art. 32, § 1-, da Lei n- 2.550, de 25 de julho 
de 1955. 

Art. 9- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1955; 134̂  da Independência e 67^ da República. - JOÃO 
CAFÉ FILHO-Prado Kelly. 
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MODELO DA CÉDULA ÚNICA DE VOTAÇÃO DE QUE TRATA 
O ART. 1.» DESTA LEI 

PARA PREÊIIHarrB DA REPÚBLICA 

PARA VICE-PBESIDENTE DA REPUBLICA 

Presidente 

Me^áxio 

Me^ário 
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LEI N2 2.982, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1956 

Modifica dispositivos da Lei n^ 2^50, de 25 de julho de 1955, que altera o 
Código Eleitoral (Lei n̂  1.164, de 24 de Julho de 1950), e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- Nas eleições que se realizarem até 31 de dezembro de 1957, poderão votar também 

os portadores de títulos eleitorais expedidos até 21 de dezembro de 1955, nos termos do Código 
Eleitoral (Lei n̂  1.164, de 24 de julho de 1950). 

§ 1- Só permitirá a utilização desses títulos aos cidadãos que, até a data da eleição, não, te
nham sido alistados pelo sistema estabelecido na Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955 (art 69). 

§ 2- Para tais eleições, será adotado o sistema de listas de votação, nos termos estabeleci
dos no Código Eleitoral (art. 66). 

Art 22 Os §§ 12, 22 e 32 do art 69 da Lei n2 2.550, de 25 de julho de 1955, ficam substituí
dos pelos seguintes: 

"Art. 69 
§ 12 O escrivão ou funcionário designado, depois de atestar, na fórmula, ter sido ela preen

chida em sua presença no cartório ou em local previamente designado pelo juiz, pelo próprio re
querente, tomará a assinatura do mesmo na "folha individual de votação" e do pedido lhe dará 
recibo (modelo n2 3) submetendo o requerimento, em 24 (vinte e quatro) horas, ao despacho de 
juiz. 

§ 22 Antes de despachar o pedido, poderá o juiz eleitoral, se tiver dúvida quanto à identi
dade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento do mesmo, exigir que o 
alistando supra esclareça ou complete a prova necessária. 

§ 32 No caso de dúvida ou impugnação quanto à alfabetização do alistando, determinará o 
juiz o comparecimento do mesmo para verificar pessoalmente, se êle sabe ler e escrever. 

§ 42 Deferido o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, o título a que se refere o § ^ do art. 68 
desta lei será entregue, pelo juiz ou pelo escrivão eleitoral, mediante presentação do recibo 
mencionado no § P ao próprio eleitor, ou a delegação de partido portador do dito recibo, assina
do pelo eleitor. Esse documento sCTá anexado ao processo eleitoral. 

§ 52 Diariamente, o escrivão eleitoral fixará edital à porta do cartório e o fará publicar no 
órgão oficial, onde este existir, com a relação completa dos títulos eleitorais entregues aos pró
prios eleitores ou aos delegados de partido. 

§ 62 A contar do seu recebimento em cartório, terá o delegado de partido o prazo de 30 
(trinta) dias para fazer a entrega dos títulos aos eleitores. 
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§ 7- Até 15 (quinze) dias antes do pleito o delegado devolverá ao juizo os títulos e recibos 
em seu poder. Os títulos devolvidos serão entregues diretamente ao eleitor, em cartório. 

§ 8- Do despacho que indeferir o pedido de inscrição caberá recurso interponível pelo alis
tando ou por delegado de partido, no prazo de 3 (três) dias. 

§ 9- Findo esse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido o re
curso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação, assinada pelo reque
rente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo, e não poderá, em qualquer tempo, ser 
substituída, nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no art. 
175, n2 12, do Código Eleitoral. 

§ 10. No caso de indeferimento do pedido, o Cartório devolverá, ao requerente, mediante 
recibo, as fotografias e os documentos com que houver instruído o seu requerimento". 

Art. 3- A partir de 1 de janeiro de 1958,,os brasileiros natos, ou naturalizados, maiores de 
18 anos, salvo os executados nos arts. 3- e 42, n̂  I, do Código Eleitoral, sem a prova de estarem 
alistados na conformidade do disposto na Lei n̂  2.550, de 25 de julho, não poderão: 

a) inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empos-
sar-se neles; 

b) receber vencimentos, remuneração ou salários de emprego ou função pública, ou pro
ventos de inatividade; 

c) participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Terri
tórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; 

d) obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas económicas 
federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer esta
belecimento de crédito mantido pelo govêmo, ou de cuja administração este participe; 

e) obter passaporte ou carteira de identidade; 
f) praticar qualquer ato para o qual se exiga quitação do serviço militar ou do imposto de 

renda. 
Parágrafo único. Os que, estando legalmente obrigados a promover à sua inscrição, não o 

fizerem até o dia 31 de dezembro de 1957, ficam sujeitos à pena prevista no art. 175, n^ I, do 
Código Eleitoral, ressalvados os prazos de tolerância considerados nesse dispositivo. 

Art. 4- O parágrafo único do art. 27 da Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art 27 : 
Parágrafo único. Sob pena de responsabilidade do juiz eleitoral e de nulidade da votação, 

não poderão ser localizadas, seções eleitorais em fazendas, sítios, ou qualquer outra propriedade 
rural privada, mesmo não existentes no local prédio público". 

Art. 5- Ao art 48 da Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, é acrescido o seguinte item: 
"Art 48 
c) quando a seção eleitoral fôr localizada com infração do disposto no parágrafo único do 

art. 27". 
Art 62 O § 22 do art. 68 da Lei n^ 2.550, de 25 de julho de 1955, passa a ter a seguinte re

dação: 
"Art 68 
§ 22 Ao alistar-se, receberá o eleitor um extrato de sua folha individual de votação, de 

acordo com o modelo a ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que terá a denominação 
de "Título Eleitoral" e conterá, além dos elementos necessários à sua identidade, inclusive foto
grafia, o número correspondente ao da referida folha individual". 
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Art. 72 o § 32 do art. 68 da Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955, passa a ser o seguinte: 
"Art. 68 , ; 
§ 32 Da folha individual de votação e do título constará também a indicação, por extenso 

da seção eleitoral em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual será localizada dentro do distrito ju
diciário ou administrativo de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os 
meios de transporte". 

ArL 82 Os atuais §§ 32, 42, 52, 62 e 72 do art. 68 da Lei ns 2.550, de 25 de julho de 1955, 
passa a constituir os §§ 42,52,62,72 e 82, do mesmo artigo da referida lei. 

ArL 92 O disposto na Lei n2 2.582, de 30 de agosto de 1955, quanto à instituição da cédula 
única de votação, aplicar-se-á também às eleições para governador e vice-govemador, senadores 
e suplentes respectivos, prefeito, vice-prefeito e juízes de paz. 

Art 10. A nomeação pelo Presidente da República de juízes da categoria de juristas do 
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, a que se referem os arts. 10, n2 
II, e 15, n2 II, da Lei n2 1.164, de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral), deverá ser feita dentro 
de 10 (dez),dias do recebimento, pelo governo, da lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelos Tribunais dos Estados. 

Art. 11. No Distrito Federal, os cartórios das zonas eleitorais serão localizados dentro dos 
limites da própria zona. 

Art. 12. Os juízes e escrivães eleitorais perceberão mensal e respectivamente uma gratifi
cação de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) e Cr$ 1.500,00 (mil e quinhentos cru
zeiros). 

Parágrafo único. Os funcionários requisitados terão, durante 6 (seis) meses, uma gratifica
ção a ser arbitrada pelos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Art 13. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral -
Tribunal Superior Eleitoral - o crédito especial de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzei
ros) para ocorrer às despesas com a aplicação do art. 71 da Lei n̂  2.550 de 25 de julho de 1955. 

Art. 14. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as instruções necessárias à execução do 
disposto nesta lei. 

Art 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1956; 1352 j a Independência e 682 da República. -
JUSCELINO KUBITSCHEK-Nereu Ramos. 
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LEI N2 3.193, DE 4 DE JULHO DE 1957 

Dispõe sobre a aplicação do art 31, V, letra b, da Constituição Federal, 
que isenta de imposto, templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos 
políticos, instituições de educação e de assistência social. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1- À União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios e vedado lançar impos
to sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educa
ção e de assistência social, desde que as suas rendas sejam ^licadas integralmente no País para 
os respectivos fins (Contituição Federal, art 31, V, letra b). 

Art 2- As entidades, a que se refere o art. 1-, juntando a prova que tiverem, deverão re
querer a declaração da insenção à autoridade administrativa competente, que deciderá no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. Enquanto não fôr o assunto decidido pela referida autoridade, fica sus
pensa qualquer cobrança administrativa ou judicial do tributo. 

Art. 3- Se a administração inferir o pedido, é lícito ao ministro ou encarregado do culto re
ligioso ou à direção do partido, assim como à instituição ou associação requerer ao Juiz compe
tente lhes declare a inseção, para o julgamento do feitos em que fôr parte a administração em 
causa. 

§ 1- O requerimento, acompanhado das provas existentes ou de outras, que se fizerem 
mister, inclusive a testemunhal, poderá ser assinado pela parte, independente de interverção de 
advogado e mecionará o nome e a qualidade do ministro ou entidade em causa, fins e razão da 
inseção e pedirá a citação do poder Público interessado. 

§ 2- Recebendo o requerimento, o Juiz determinará a citação e, se houver protesto por de
poimento de testemunhas, marcará dia e hora para a Sua realização, não podendo demorar mais 
de 10 (dez) dias. 

§ 3- Terminada a fase de prova, as partes terão, em comum, o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para alegações, findo o qual, os autos serão enviados ao Juiz, que deciderá em 5 (cin
co) dias. Se fôr declarada a inseção, o Juiz expedirá imediatamente o mandado contra a adminis
tração interessada. 

Art. 4- Do despacho do Juiz caberá agravo do instrumento para o Tribunal Superior, na 
forma do processo comum. 

Art 5- O processo correrá na primeira instância sem pagamento de custas. 
Art. 6^ O despacho que reconhecer a inseção fará coisa julgada; o que negar não impedirá 

a discussão do assunto no executivo fiscal ou outra ação. 
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ArL 7- Esta lei entrará em vigor na data de sua pliblicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1957; 133- da Independência e 69- da República. - JUCEU-
NO KUBTISCHEK - Nereu Ramos - José Maria Alkmim - Clóvis Salgado. 
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LEI N2 3 J38, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1957 

Altera disposições das Leis n^ 2^50, de 25 de julho de 1955, e 2.982, de 
30 de novembro de 1956, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- Para alistar-se, o cidadão brasileiro, já inscrito eleitor até 31 de dezembro de 1955 

(Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, art. 70), deverá preencher, datar e assinar do próprio pu
nho, na presença do escrivão, de funcionário designado pelo Juiz ou do preparador, requerimen
to de teor igual ao modelo anexo, dirigido ao juiz da zona de seu domicílio eleitoral, entregando, 
nesse ato, além do título anterior, 3 (três) retratos com a dimensão de 3x4. 

§ 1- No caso de extravio do título anterior, o alistando poderá requerer, em substituição ao 
mesmo, a juntada do primitivo processo de qualificação na forma do modelo anexo. 

§ 2- Em seguida, ainda na presença do mesmo escrivão, funcionário ou preparador, assi
nará a folha individual de votação e o novo título (Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, art. 68, 
§22). 

§ 3- O escrivão, funcionário ou preparador dará recibo do pedido ao requerente e atentará 
que a fórmula fora preenchida e assinada pelo mesmo requerente, juntamente com a folha indi
vidual de votação e novo título, em sua presença (Lei citada, art. 69, § 1-, com a redação que lhe 
deu o § 42 do art- 22 da Lei n̂  2.982, de 30 de novembro de 1956). 

Art. 22 O escrivão ou funcionário responsável, ao preencher a folha individual de votação 
constante do modelo que acompanha a Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955, extrairá da fórmula 
a que se refere o artigo anterior os dados referentes ao nome, estado civil, profissão e residência 
do eleitor, e, do título que instruir o pedido, os elementos relativos à filiação, idade e naturalida
de. 

Art 32 Os Tribunais Regionais Eleitorais, dentro em 30 (trinta) dias, a contar da publica
ção desta lei, nomearão preparadores para auxiliar o alistamento: 

a) para as sedes das zonas eleitorais que estejam vagas; 
b) para as sedes das comarcas, termos e municípios que não forem sede de zona eleitoral; 
c) para as sedes dos distritos judiciários ou municipais; 
d) para os povoados distantes mais de 12 (doze) quilómetros da sede da zona eleitoral ou 

de difícil acesso, onde resida um mínimo de 200 (duzentas) pessoas em condições de se inscre
verem como eleitores. 

§ 12 Os preparadores serão nomeados mediante representação de partido político, por seus 
delegados, ou dos próprios juízes eleitorais, e escolhidos, de preferência, entre as autoridades ju
diciárias locais, que gozem, pelo menos, de garantia de estabilidade, mesmo por tempo determi
nado. 
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§ 2- Não havendo, na localidade, autoridade judiciária que satisfaça os requisitos previstos 
no parágrafo anterior, a escolha deverá recair em pessoa idónea, entre as de melhor reputação e 
independência, na localidade. 

§ 3- Não poderão servir como preparadores: 

a) os juízes de paz ou distritais, ou ainda a autoridade judiciária correspondente, de acordo 
com a organização judiciária do Estado; 

b) os membros de diretório de partido político e os candidatos a cargos eletivos, bem 
como os seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 2- grau, inclusive; 

c) as autoridades policiais e os funcionários livremente demissíveis; 

d) os membros eletivos do Executivo e do Legislativo e os respectivos substitutos ou su
plentes. 

§ 4^ Perante os preparadores, cada partido político registrado poderá nomear até 2 (dois) 
delegados, que assistam e fiscalizem os seus atos e acompanhem as diligências que realizarem. 

§ 5- Os delegados a que se refere o parágrafo anterior serão registrados perante os juízes 
eleitorais, a requerimento do presidente do Diretório Municipal de partido poKtico. 

ArL 4- Compete ao preparador: 
a) auxiliar, em geral, o alistamento eleitoral, cumprindo as determinações do juiz eleitoral 

da respectiva zona; 
b) apresentar ao alistando a fórmula do requerimento a ser por êle preenchida em sua pre

sença e tomar-lhe a assinatura; 
c) colher, na folha individual de votação e nas vias do título eleitoral, a assinatura do alis

tando; 
d) subscrever o atestado de que a fórmula do pedido de alistamento foi preenchida e assi

nada na sua presença e do próprio punho do alistando; 
e) receber e examinar os documentos apresentados pelo alistando, para efeito de sua quali

ficação, e dar-lhe recibo; 
f) autuar o pedido de inscrição com os documentos que o instruírem e encaminhar os autos 

ao juiz eleitoral, para os devidos fins no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebi
mento do pedido; 

g) fazer a entrega do título eleitoral ao eleitor ou a delegado de partido que lhe apresentar 
o recibo a que se refere o § 1- do art. 69 da Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, com a redação 
que deu o art. 2 ,̂ § 4 ,̂ da Lei n̂  2.982, de 30 de novembro de 1956; 

h) encaminhar, devidamente informadas, ao juiz eleitoral, dentro em 24 (vinte e quatro) 
horas, as impugnações, representações ou reclamações que lhe forem apresentadas e também os 
requerimentos de qualquer natureza, dirigidos àquela autoridade por eleitor ou delegado de par
tido; 

í) praticar todos os atos que as Instruções para o alistamento, baixadas pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, atribuem ao escrivão eleitoral. 

Parágrafo único. O preparador perceberá a gratificação de Cr$ 5,(K) (cinoTcruzeiros) por 
processo preparado, pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral, à vista de relação visada pelo juiz 
eleitoral da respectiva zona. 

Art. 52 Qualquer eleitor ou delegado de partido poderá representar ao Tribunal Regional 
Eleitoral, diretamente ou por intermédio do juiz eleitoral da zona, contra os atos do preparador. 

§ 1- A representação, uma vez tomada por termo, se verbal e autuada, será encaminhada 
ao Tribunal, devidamente informada pelo juiz eleitoral, depois de ouvido o preparador. 
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§ 2- Tratando-se de representação encaminhada diretamente ao Tribunal, poderá este, se 
entender necessário, mandar ouvir o preparador e pedir informações ao juiz eleitoral. 

§ .3- Julgada procedente a representação será o preparador desde logo destituído de suas 
funções, sem prejuízo da apuração da responsabilidade pelos crimes eleitorais que houver prati
cado de acordo com a legislação vigente. 

Art. 62 Quando o pedido de inscrição fôr instruído com o título antigo, o juiz eleitoral, no 
caso de dúvida quanto à regularidade da inscrição anterior, poderá mandar juntar ao processo, 
em apenso, o primitivo pedido de qualificação, para verificar se fora obtido com fraude ou com 
preterição das exigências legais. 

§ 1- O juiz no caso de apurar ter sido ilegalmente expedido o título junto alistando 
exigirá a apresentação de qualquer dos documentos enumerados no art. 33 do Código Elei
toral, indeferindo o requerimento de inscrição, se a exigência não fôr atendida no prazo 
mencionado. 

§ 2- O disposto neste artigo não exclui as providências que o juiz eleitoral poderá determi
nar nos casos de dúvida quanto à identidade ou à alfabetização do eleitor, na forma do disposto 
nos §§ 2- e 3- do art. 69 da Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, com a redação que lhes deu o 
art. 22 da Lei n^ 2.982, de 30 de novembro de 1956. 

Art. 72 As despesas com o retrato do eleitor, a que se refere o art. 71 da Lei n2 2.550, de 25 
de julho de 1955, serão indenizadas pela Justiça Eleitoral, de acordo com os preceitos desta lei e 
as Instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art 82 O alistando, ao rec|uerer sua inscrição, entregará 3 (três) retratos, com a dimensão 
referida no art I2, sendo indenizado pelo cartório eleitoral ou preparador, da importância corres
pondente ao preço fixado, para cada localidade, pelos Tribunais Regionais ou juízes eleitorais, 
por delegação daqueles, de acordo com as Instruções mencionadas no artigo anterior. 

§ 12 Do pagamento da indenização, a que se refere este artigo será exigida declar?ção, me
diante assinatura em documento coletivo, conforme modelo aprovado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 22 A importância da indenização poderá ser recebida por delegação de partido, que apre
sentar autorização assinada pelo alistando, cabendo-lhe, neste caso, assinar a declaração referida 
no parágrafo anterior. 

§ 32 O alistando quando dispensar o pagamento da indenização, assinará declaração coleti-
va, de acordo com o modelo também aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art 92 Para as eleições que se realizarem em 3 de outubro de 1958, ficam reduzidos de 30 
(trinta) dias o prazo a que se refere o art. 42 da Lei n2 2.550, de 25 de julho de 1955, e de 20 
(vinte) dias, os prazos a que aludem o I2 do art. 62 e o art 16 da mesma lei. 

Art 10. Ficam prorrogados até 30 de junho de 1958 os prazos a que se referem o art. 32 e 
seu parágrafo único da Lei n2 2.982, de 30 de novembro de 1956. 

Art 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral -
Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 300.(XX).000.(X) (trezentos milhões de cru
zeiros) para ocorrer, nos exercícios de 1957 e 1958, às despesas decorrentes do alistamento elei
toral nos termos desta lei, do Código Eleitoral e das Leis n̂ *̂  2.550, de 25 de julho de 1955, e 
2.982, de 30 de novembro de 1956. 

Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo poderá ser aberto de uma só vez ou 
em parcelas, segundo as necessidades da Justiça Eleitoral, e será automaticamente registrado 
pelo Tribunal de Contas e distribiudo ao Tribunal Superior Eleitoral. 
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Art 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1957; 136^ da Independência e 69-da República. -
JUSCELINO KUBITSCHEK - Eurico de Aguiar Saltes - José Maria Alkmim. 
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LEI N2 3.416, DE 30 DE JUNHO DE 1958 

Altera, para as eleições de 3 de outubro de 1958, prazos previstos na le
gislação eleitoral e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
ArL 1- Os prazos previstos na legislação eleitoral, para os atos preparatórios das eleições 

de 3 de outubro de 1958, ficam assim reduzidas: 
a) de 30 dias, os fixados para o recebimento de pedidos de inscrição e de transferências, a 

que se referem o art. 42, e letra "a" do art. 10 da Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955; 
b) de 20 dias os prazos para inscrição do eleitor e preparo dos títulos a que aludem o art. 

6̂  e seu § 1-, bem como os das providências contidas no art. 16 e no seu § 1- tudo da citada Lei 
ns 2.550, de 25 de julho de 1955; 

ĉ  de 10 dias, o prazo para expedição de 2- via, fixado no art. 12 da mesma lei citada. 
Art. 2̂  Os requerimentos de expedição de 2- via de título eleitoral (artigo 13, da Lei n̂  

2.550/55) somente serão recebidos pelos cartórios até 60 dias antes do pleito. 
ArL 32 Os títulos decorrentes de novas inscrições de transferências e de pedidos de ^ 

vias, expedidos nos prazos desta lei, serão entregues aos eleitores ou aos delegados de partidos 
até 30 dias antes das citadas eleições. 

Parágrafo único. Os títulos devolvidos pelos delegados de partidos até 15 dias antes do 
pleito nos termos do § 7̂  do art. 69, da Lei 2.550, de 25 de julho de 1955, com a redação que lhe 
deu o art. 22 da Lei n- 2.982, de 30 de novembro de 1956, poderão ser entregues aos interessa
dos até 48 horas do dia 3 de outubro. 

Art 42 E antecipado para 20 dias antes do pleito o prazo até quando poderá o candidato 
registrado solicitar o cancelamento de seu nome, nos termos do art. 49 do Código Eleitoral (Lei 
n2 1.164-50). 

ArL 52 E prorrogado até 24 de julho de 1958 o prazo a que se refere o parágrafo único, do 
art. 32 da Lei n2 2.982, de 30 de novembro de 1956. 

ArL 62 Fica revogado o art. 19 da Lei n2 2.550/55 e demais diposições em contrário. 
Brasília, 30 de junho de 1958; 137= da Independência e 702 da República. - JUSCEUNO 

KUBITSCHEK - Eurico de Aguiar Salles. 
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çao: 

LEI N2 3.429, DE 15 DE JULHO DE 1958 

Modifica o art. 11 da Lei n- 3338, de 14 de dezembro de 1957. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- O art. 11 da Lei n- 3.338, de 14 de dezembro de 1957, passa a ter a seguinte reda-

"Art 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário - Jus
tiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para ocorrer, nos exercícios de 
1957 e 1958, às despesas eleitorais, nós têrrhos desta lei, do Código Eleitoral e das 
Leis ns. 2.550, de 25 de julho de 1955, e 2.982, de 30 de novembro de 1956." 

Art. 2- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1958; 137- da Independência e 70̂  República. - JUS-
CELINO KUBITSCHEK - Carlos Cyrillo Júnior - Lucas Lopes. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL W 4, DE 2 DE SETEMBRO DE 1961 

ATO ADICIONAL 

Institui o Sistema Pariamentar do Governo. 

CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 

Art. 1- O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de 
Ministros, cabendo a este a direção e a responsabilidade da política do Governo, assim como da 
Administração federal. 

CAPÍTULO n 
Do Presidente da República 

Art 2- O Presidente da República será eleito pelo Congresso Nacional por maioria abso
luta de votos, e exercerá o cargo por cinco anos. 

Art 3- Compete ao Presidente da República: 
I - nomear o Presidente do Conselho de Ministros e, por indicação deste, os demais Mi

nistros de Estado, e exonerá-los quando a Câmara dos Deputados lhes retirar a confiança; 
II - presidir as reuniões do Conselho de Ministros, quando julgar conveniente; 
Hl - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis; 
rV - vetar, nos termos da Constituição, os projeto de lei, considerando-se aprovados os 

que obtiverem o voto de três quintos dos Deputados e Senadores presentes, em sessão conjunta 
das duas Câmaras; , 

V - representar a Nação perante os Estados estrangeiros; 
VI - celebrar tratados e convenções internacionais, ad referendum do Congresso Nacio

nal; 
Vn - declarar a guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacional ou sem essa autori

zação, no caso de agressão estrangeira verificada no intervalo das sessões legislativas; 
Vm - fazer a paz, com autorização e ad referendum do Congresso Nacional; 
IX - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem essa autorização no 

intervalo das sessões legislativas, que forças estrangeiras transitem pelo território do País, ou, 
por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente; 

X - exercer, através do Presidente do Conselho de Ministros, o comando das forças arma
das; 

XI - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprego ou comissão de governo estrangei
ro; 
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XII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão le
gislativa, expondo a situação do País; 

Xni - conceder indultos, comutar penas, com a audiência dos órgãos instituídos em lei; 
XrV - prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas pela Constituição, os cargos 

públicos federais; 

XV - outorgar condecorações ou outras distinções honoríficas a estrangeiros, concedidas 
na forma da lei; 

XVI - nomear, com provação do Senado Federal, e exonerar, por indicação do Presiden
te do Conselho, o Prefeito do Distrito Federal, bem como nomear e exonerar os membros do 
Conselho de Economia (art. 205, § 1-). 

ArL 42 O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, declarar procedente a acusação, será submetido a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes coniuns, ou perante o Senado Federal nos cri
mes funcionais. 

Art 5- São crimes funcionais os atos do Presidente da República que atentarem contra a 
Constituição federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

II - o livre exercício de qualquer dos Poderes constitucionais da União ou dos Estados; 
n i - o exercício dos Poderes poéticos, individuais e sociais; 
rv - a segurança interna do País. 

CAPÍTULO m 
Do Conselho de Ministros 

Art. 62 O Conselho de Ministros responde coletivamente perante a Câmara dos Deputa
dos pela política do Governo e pela Administração federal, e cada Ministro de Estado, indivi
dualmente, pelos atos que praticar no exercício de suas funções. 

Art. 7- Todos os atos do Presidente da República devem ser referendados pelo Presidente 
do Conselho e pelo Ministro competente como condição de sua validade. 

Art. 8- O Presidente da República submeterá, em caso de vaga, à Câmara dos Deputados, 
no prazo de três dias, o nome do Presidente do Conselho de Ministros. A aprovação da Câmara 
dos Deputados dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros. 

Parágrafo único. Recusada a aprovação, o Presidente da República deverá, em igual pra
zo, apresentar outro nome. Se também este for recusado, apresentará, no mesmo prazo, outro 
nome. Se nenhum for aceito, caberá ao Senado Federal indicar, por maioria absoluta de seus 
membros, o Presidente do Conselho, que não poderá ser qualquer dos recusados. 

Art 92 O Conselho de Ministros, depois de nomeado, comparecerá perante a Câmara dos 
Deputados, a fim de apresentar seu programa de Governo. 

Parágrafo único. A Câmara dos Deputados, na sessão subsequente e pelo voto da maioria 
dos presentes, exprimirá sua confiança no Conselho de Ministros. A recusa da confiança impor
tará formação de novo Conselho de Ministros. 

Art 10. Votada a moção de confiança, o Senando Federal, pelo voto de dois terços de 
seus membros poderá dentro de quarenta e oito horas, opor-se à composição do Conselho de 
Ministros. 

Parágrafo único. O ato do Senado Federal poderá ser rejeitado, pela maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados, em sua primeira sessão. 
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ArL 11. Os Ministros dependem da confiança da Câmara dos Deputados e serão exonera
dos quando esta lhes for negada 

ArL 12. A moção de desconfiança contra o Conselho de Ministros, ou de censura a qual
quer de seus membros, só poderá ser apresentada por cinqiienta Deputados no mínimo e, será 
discutida e votada, salvo circunstância excepcional regulada em lei, cinco dias depois de propos
ta, dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados. 

Art. 13. A moção de confiança pedida à Câmara dos Deputados pelo Conselho de Minis
tros será votada imediatamente e se considerará aprovada pelo voto da maioria dos presentes. 

ArL 14. Verificada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Ministros por falta de 
apoio paríamentar, comprovada em moções de desconfiança, opostas consectivamente a três 
Conselhos, o Presidente da República poderá dissolver a Câmara dos Deputados, convocando 
novas eleições que se realizarão no prazo máximo de noventa dias, a que poderão concorrer os 
parlamentares que hajam integrado os Conselhos dissolvidos. 

§ l- Dissolvida a Câmara dos Deputados, o Presidente da República nomeará um Conse
lho de Ministros de caráter provisório. 

§ 2- A Câmara dos Deputados voltará a reunir-se, de pleno direito, se as eleições não se 
realizarem no prazo fixado. 

§ 3- Caberá ao Senado, enquanto não se instalar a nova Câmara dos Deputados, as atribui
ções do art. 66, números Hl, IV e VII da Constituição. 

ArL 15. O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos casos de empate, pre
valecerá o voto do Presidente do Conselho. 

ArL 16. O Presidente do Conselho e os Ministros podem participar das discussões em 
qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

ArL 17. Em cada Ministério haverá um Subsecretário de Estado, nomeado pelo Ministro, 
com aprovação do Conselho de Ministros. 

§ l- Os Subsecretários de Estado poderão comparecer a qualquer das Casas do Congresso 
Nacional e as suas Comissões, como representantes dos respectivos Ministros. 

§ 22 Demitido um Conselho de Ministros, e enquanto não se constituir o novo, os Subse
cretários de Estado responderão pelo expediente das respectivas pastas. 

ArL 18. Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda: 
I - ter iniciativa dos projetos de lei do Governo; 
II - Manter relações com Estados estrangeiros e orientar a política externa; 
ni - exercer o poder regulamentar; 
rv - decretar o estado de sítio nos termos da Constituição; 
V - decretar e executar a intervenção federal, na forma da Constituição; 
VI - enviar à Câmara dos Deputados a proposta de orçamento; 
Vn - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura 

da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. 
Art 19. O Presidente do Conselho poderá assumir a direção de qualquer dos Ministérios. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Transitórias 

ArL 20. A presente Emenda, denominada Ato Adicional, entrará em vigor na data da sua 
promulgação pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

ArL 21. O Vice-Presidente da República, eleito a 3 de outubro de 1960, exercerá o cargo 
de Presidente da República, nos termos deste Ato Adicional, até 31 de janeiro de 1966, prestará 
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compromisso perante o Congresso Nacional e, na mesma reunião, indicará à aprovação dele, o 
nome do Presidente do Conselho e a composição do primeiro Conselho de Ministros. 

Parágrafo único. O Presidente do Congresso Nacional marcará dia e hora para, no mesmo 
ato, dar posse ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao Conse
lho de Ministros. 

Art. 22. Poder-se-á complementar a organização do sistema parlamentar de governo ora 
instituído, mediante leis votadas, nas duas Casas do Congresso Nacional pela maioria absoluta 
dos seus membros. 

Parágrafo único. A legislação delegada poderá ser admitida por lei votada na forma deste 
artigo. 

Art. 23. Fica extinto o cargo de Vice-Presidente da República. 
ArL 24. As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema parlamentar de governo, 

no prazo que a lei fixar e que não poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais Gover
nadores. Ficam respeitados, igualmente, até ao seu término, os demais mandatos federais, esta
duais e municipais. 

Art 25. A lei votada nos termos do art. 22 poderá dispor sobre a realização de plebiscito 
que decida da manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo, 
em tal hipótese, fazer-se a consulta plebiscitária nove meses antes do termo do atual penodo 
presidencial. 

Brasília, 2 de setembro de 1961. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: SÉRGIO MAGALHÃES, 1̂  Vice-Presiden

te, no exercício da Presidência; Clélio Lemos, 2- Vice-Presidenle; José Bonifácio, 1- Secretário; 
Alfredo Nasser, 2- Secretário; Breno da Silveira, 3- Secretário; António Baby, 4r Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: AURO MOURA ANDRADE, Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência; Cunha Mello, 1- Secretário; Gilberto Marinho, 2° Secretário; Argemi-
ro de Figueiredo, 3- Secretário; Novaes Filho, 4- Secretário. 
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LEI N2 4.095, DE 17 DE JULHO DE 1962 

Fixa o número de Deputados por Estados e Territórios e dá outras provi
dências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, Auro Soares Moura Andrade, Presi
dente do Senado Federal, promulgo, nos termos do art. 70, § 4 ,̂ da Constituição Federal, a se
guinte lei: 

Artigo l- É fixado para a próxima legislatura em 404 (quatrocentos e quatro) o número de 
representantes do povo na Câmara dos Deputados, eleitos pelos Estados e Territórios, conforme 
a seguinte distribuição: Amazonas, sete (7); Pará, dez (10); Maranhão, dezesseis (16); Piauí, oito 
(8); Ceará, vinte e um (21); Rio Grande do Norte, sete (7); Paraíba, treze (13); Pernambuco, vin
te e quatro (24); Alagoas, nove (9); Sergipe, sete (7); Bahia, trinta e um (31); Minas Gerais, qua
renta e oito (48); Espírito Santo, oito (8); Rio de Janeiro, vinte e um (21); Guanabara, vinte e um 
(21); São Paulo, cinquenta e nove (59); Paraná, vinte e cinco (25); Santa Catarina, quartoze (14); 
Goiás, treze (13); Mato Grosso, oito (8); Rio Grande do Sul, vinte e nove (29); Território do 
Acre, dois (2); Território do Amapá, um (1); Território do Rio Branco, um (1). 

Brasília, 17 de julho de 1962; 1412 da Independência e 74^ da República. - AURO MOU
RA ANDRADE. 
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LEI N2 4.109, DE 27 DE JULHO DE 1962 

Institui a cédula oficial de votação nas eleições pelo sistema proporcional 
e dá outras providências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, Auro Soares Moura Andrade, Presi
dente do Senado Federal, promulgo, nos termos do art. 70, § 4̂  da Constituição Federal, a se
guinte lei: 

Art. 1- Observado o disposto no art. 10 desta lei, as eleições reguladas pela Lei n̂  1.164, 
de 24 de junho de 1950 (Código Eleitoral), com as alterações da legislação subsequente, serão 
realizadas por meio de cédulas oficiais e distintas, uma para cada espécie de pleito, contendo to
dos os nomes dos candidatos registrados. 

Art. 2- Para as eleições de senadores e seus suplentes, deputado federal nos Territórios 
que só elegem um representante, governador ou vice-govemador, prefeito municipal e vice-pre-
feito, bem como juízes de paz, os nomes dos candidatos serão impressos em cédulas correspon
dentes a cada pleito, obedecendo de cima para baixo, a ordem cronológica do registro e ocupan
do cada nome uma linha, antecendida por um quadrilátero destinado à assinalação pelo eleitor. 

§ 1- Nas eleições para senador, figurará, abaixo do nome de cada candidato, o de seu su
plente e, ao lado, um quadrilátero cuja assinalação se entenderá válida para ambos. 

§ 2- Em se tratando de eleições simultâneas para dois ou mais postos, com utilização de 
uma só cédula, deve esta levar, impressa a cores, nítida advertência ao eleitor, para que assinale 
os nomes dos dois senadores e suplentes de sua escolha, do governador e do vice-govemador, 
do prefeito e do vice-prefeito, conforme o caso. 

Art. 3- As cédulas referidas nos arts. 1̂  e 2- desta lei, serão mandadas confeccionar pela 
Justiça Eleitoral e por ela distribuídas a todas as seções eleitorais. 

§ 12 No caso de eleições simultâneas, para cada uma delas haverá uma cédula, a qual con
terá, na face externa, em faixas diversamente coloridas, a designação da eleição. 

§ 2- Os partidos, ao requererem o registro dos seus candidatos a deputados, poderão pedir 
que figure na cédula a reprodução gráfica de símbolo que distinga e caracterize a agremiação. 

Art. 42 A mesa eleitoral rubricará as cédulas, na parte correspondente à sobrecarta, antes 
de entregá-las ao eleitor e depois de verificar estarem livres de marcas ou vícios que possam in
validá-las. 

§ 1- A mesa não rubricará cédulas em número superior ao de votantes de seção e incinera
rá, logo depois de encerrada a votação, as que não tiverem sido utilizadas. 

§ 22 Ao ser chamado para votar, observada a regra do § 3°, o eleitor receberá da mesa, de
vidamente rubricadas, as cédulas referentes aos pleitos que se estiverem realizando, e com elas 
penetrará na cabine indevassável, onde assinalará o seu voto, em cada uma e dobrará ou fechará 
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a sobrecarta Em seguida, voltando à presença da mesa, mostrará a rubrica que as autentica, de
positando cada cédula na uma correspondente. 

§ 32 Sempre que houver, simultaneamente, eleições pelo sistema majoritário e proporcio
nal, o eleitor irá à cabine indevassável por duas vezes para a votação nessa ordem, nos candida
tos que concorrerem a esses pleitos, observadas as instruções que forem baixadas pela Justiça 
Eleitoral. 

Art. 5- Para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, a cédula 
oficial, além de formar sobrecarta pela maneira de dobrá-la nos lugares adequados, conterá im
pressos, na parte interna, os seguintes elementos: 

a) na parte superior, a indicação da espécie de eleição a que se destina; 

b) encimadas pela sigla de cada partido ou coligação, se fôr o caso, e impressas sobre fun
do, ou dentro de moldura, de côr diferente para cada um deles, as listas nominais dos respecti
vos candidatos registrados, obedecendo rigorosa ordem alfabética, e de modo que cada nome 
ocupe uma linha e seja antecedido por um quadrilátero; 

c) em seguida ao nome do último inscrito na cédula, figurará um quadrilátero para a assi
nai ação do voto de legenda seguido da inscrição - Voto de legenda. 

Art. 62 Para efeito do disposto na alínea "b" do artigo anterior, a Justiça Eleitoral estabele
cerá um elenco de cores, dentre as quais cada partido, na ordem de prioridade segundo a data do 
respectivo registro, escolherá a de sua preferência. 

§ 1- Atribuída uma côr a cada partido, será ela mantida nas eleições subsequentes. 

§ 2- No caso de coligação de partidos, adotarão êles a côr de um dos coligados. 
Art. 7- Os quadriláteros a que se referem os arts. 2- e 5 ,̂ alíneas fr e c, são destinados à as-

sinalação do voto do eleitor, a qual se fará por meio de traços simples ou cruzados que demons
trem, de modo inequívoco, a sua preferência. 

§ 1- Se o eleitor marcar somente uma sigla partidária e nenhum nome de candidato, enten-
de-se ter votado na legenda. 

§ 2- Se o eleitor marcar os nomes de mais de um candidato de uma mesma legenda parti
dária, apurar-se-á o voto apenas para a legenda. 

§ 3- Se o eleitor marcar nomes de candidatos de legendas diferentes, ou mais de uma le
genda, o voto será nulo. 

§ 4- Se o eleitor marcar o nome de um candidato e assinalar legenda a que êle não perten
ça, o voto será nulo. 

Art. 82 O registro dos candidatos far-se-á até 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, 
modificado, para esse efeito, o disposto no artigo 57, da Lei n^ 2.550, de 25 de julho de 1955. 

Parágrafo único. Do registro, que se fará segundo relação organizada pelos partidos, cons
tarão, em ordem alfabética, os prenomes, nomes e apelidos de família podendo figurar igual
mente o nome, alcunha ou cognome pelo qual o candidato seja conhecido, desde que a Justiça 
Eleitoral reconheça ser isso fato notório. 

Art. 92 Para os efeitos do art. 125 do Código Eleitoral, os votos em branco, nas eleições 
majoritárias, serão adicionados aos votos anulados. 

Parágrafo único. Na hipótese de renovação do pleito (Código Eleitoral, art. 125), será rea
berto o prazo para registro de novos candidatos. 

Art. 10. O disposto nesta lei, relativamente à utilização da cédula oficial, nas eleições para 
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores, quando fôr o caso, aplicar-se-á, desde 
logo, nas c£Ç)itais dos Estados. 
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§ 1- Estender-se-á a aplicação, a partir de 31 de dezembro de 1965, às cidades de popula
ção igual ou superior a cem mil habitantes,. 

§ 2- Aplicar-se-á também, imediatamente, o disposto neste artigo, ao Estado da Guanaba
ra (sem municípios), e a todo o Estado de São Paulo. 

Art 11. E vedado às Juntas Eleitorais a divulgação, por qualquer meio de expressões, fra
ses ou desenhos estranhos ao pleito e contidos nas cédulas. 

Parágrafo único. Aos membros escrutinadores e auxiliares das Juntas Eleitorais que infrin
girem o disposto neste artigo, serão aplicados as penalidades previstas no art. 175, número 15 do 
Código Eleitoral. 

Art. 12. Ressalvada a hipótese de eleição majoritária, quando caberá à Justiça Eleitoral 
prover pela forma conveniente, sempre que fôr pedido cancelamento de registro a que se refere 
o art 49 da Lei n̂  1.164, fica vedada a substituição de candidato se faltarem menos de 40 (qua
renta ) dias para o pleito. 

ArL 13. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação, pela imprensa e pela radiodifrisão e te
levisão, bem como por meio de cartazes afixados nos logradouros públicos, das relações dos 
candidatos de todos os partidos com os respectivos símbolos e siglas, bem como da côr em que 
figurarão nas cédulas. 

§ 1- Essas relações, de preferência em modelos ampliados das cédulas, serão afixadas, 
também, nos prédios onde estiverem localizadas as seções eleitorais. 

§ 2- É permitido aos partidos políticos fazerem a divulgação a que se referem este artigo e 
seu parágrafo primeiro. 

§ 3- As estações de radiodifusão e televisão de qualquer potência, inclusive as de proprie
dade da União, dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Municípios, Autarquias, Sociedades 
de Economia e Fundações, nos 60 (sessenta) dias anteriores às 48 (quarenta e oito) horas do 
pleito de cada Circunscrição Eleitoral do País, reservarão diariamente duas (2) horas para propa
ganda política gratuita, sendo uma delas durante o dia, entre as 13 (treze) e as 18 (dezoito) horas 
e outra à noite entre as 20 (vinte) e as 22 (vinte e duas) horas sob critério de rigorosa rotativida
de aos diferentes partidos, e disfribuídas entre eles na proporção das respectivas legendas no 
Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Municipais. 

§ 4- Para efeito de cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, a distribuição dos 
horários dos diversos partidos será fixada e fiscalizada pela Justiça Eleitoral. 

§ 52 No caso de aliança de partidos a ela se atenderá com observância da igualdade aqui 
prescrita. 

§ 62 O horário não utilizado por qualquer partido se redistribuirá pelos demais, vedada a 
cessão ou transferência. 

§ 1- No período destinado à propaganda política gratuita prevista no § 3- deste artigo, não 
prevalecerão quaisquer contratos firmados pelas empresas de rádio e televisão, que possam bur
lar ou tomar inexeqiiível a regra ali fixada. 

§ 8- Será obrigatória no início do tempo reservado a cada partido a divulgação em ordem 
alfabética, dos nomes dos seus candidatos registrados, distribuindo-se o tempo restante entre di
tos candidatos, assegurada a igualdade de sua utilização. 

§ 9- A metade do horário de que trata o § 3- deste artigo será reservada à propaganda dos 
candidatos ao Congresso Nacional quando a eleição deles coincidir com a de candidatos esta
duais e municipais. 

§ 10. Às estações de rádio e televisão é vedado cobrar, na publicidade política, preços su
periores aos que tenham vigorado, nos 6 (seis) meses anteriores, para a publicidade comum. 
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§ 11. Às estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, dentro dos 30 (trinta) 
dias que precederem as eleições, comunicações da Justiça Eleitoral, até o máximo de tempo de 
15 (quinze) minutos entre as dezoito (18) e as vinte e duas (22) horas 

§ 12. Fora dos horários da propaganda gratuita, de que trata o § 3- deste artigo é proibida 
nos 30 (trinta) dias que precedem as eleições, em qualquer localidade do País, a divulgação de 
propaganda individual ou partidária, direta ou indireta, através do rádio, televisão e alto-falan-
tes, ressalvada apenas a irradiação de comícios públicos, quando estes forem realizados nos lu
gares fixados pela autoridade competente, na forma da lei. 

§ 13. Nos 15 (quinze) dias anteriores à data do pleito, é proibida a divulgação, por qual
quer forma, de resultados de "prévias" ou testes pre-eleitorais. 

§ 14. A infração do disposto nos §§ 3-, 7-, 8 ,̂ IO, 11,12, e 13 deste artigo fará incorrerem 
os representantes legais ou administradores das empresas de televisão radiodifusão e os respon
sáveis pela propaganda, na pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Art 14. As seções eleitorais conterão no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) eleitores nas 
capitais, e 200 (duzentos) no interior dos Estados. 

Parágrafo único. Os juízes eleitorais desdobrarão as seções eleitorais atualmente existen
tes, para cumprimento do disposto neste artigo. 

Os eleitores excedentes em relação a cada uma delas passarão a constituir outra seção elei
toral, sob a mesma designação numérica, acrescida de uma letra que a identifique e distinga da
quela de que se haja desdobrado. 

Art. 15. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 (sessenta) 
dias anteriores à realização das eleições, para remessa de cédulas eleitorais e material de propa
ganda de seus candidatos registrados. 

Parágrafo único. A infração deste artigo importará na pena estabelecida no item 16 do ar
tigo 175 do Código Eleitoral. 

Art. 16. Fica revogado o disposto no parágrafo único do artigo 53 do Código Eleitoral. 
Parágrafo único. Nos casos de coligações constituídas por todos os partidos, será admissí

vel a apresentação da chapa única com suplentes até o terço das vagas que competem ao Estado. 
Art. 17. São acrescentados ao artigo 175 da Lei n̂  1.164, de 24 de julho de 1950, os se

guintes itens: 
"34) majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais 

como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria elei
toral; 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa de Cr$ 5.(XX),00 (cinco mil cru
zeiros) a Cr$ 10.(X)0,00 (dez mil cruzeiros). 

35) ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar o fornecimento de utilidades, alimentação e 
meios de transportes necessários à realização das eleições ou conceder exclusividade dos mes
mos a determinado partido ou candidato: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois anos)." 
Art. 18. O § 22 do art 42 da Lei n2 2.550, de 25 de julho de 1955, passa a ter a seguinte re-

dação: 
"Art 42 

§ 2- Concluída a apuração de cada uma e antes de se passar à da subsequente, será expedi
do pelo Presidente da Junta, com a rubrica dos escrutinadores da turma e dos delegados ou fis
cais de partidos presentes, boletim do pleito na seção respectiva. Nesse boletim consignar-se-ão 

527 



o número de votantes, os votos apurados, os voto nulos e em branco, a votação dos candidatos e 
legendas partidárias. 

Tais boletins farão prova dos resultados e serão entregues a todos os delegados ou fiscais 
admitidos à apuração. A recusa da expedição ou entrega do boletim importa no crime capitulado 
no art. 175, número 31, do Código Eleitoral". 

Art. 19. Para ocorrer às despesas a que se refere esta lei, no exercício de 1962, fica o Po
der Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário, Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Elei
toral - O crédito especial de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), o qual será 
automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao referido Tribunal. 

Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 27 de julho de 1962; 141^ da Independência e 74̂  da República. - AURO MOU
RA ANDRADE. 
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LEI N2 4.115, DE 22 DE AGOSTO DE 1962 

Introduz alterações na Lei n- 4.109, de 27 de julho de 1962, e dá outras 
providências. 

0 Presidente da Republica; 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- Ressalvado o disposto no art. 10 e seus parágrafos da Lei número 4.109, de 27 de 

julho de 1962, a votação nas eleições federais, estaduais e municipais, reguladas pela Lei n̂  
1.164, de 24 de junho de 1950 (Código Eleitoral), com as alterações da legislação subsequente, 
será feita por meio de cédula oficial, de acordo com disposto na citada Lei n̂  4.109, de 1962, 
com as modificações introduzidas pela presente lei. 

ArL 2^ Nas eleições federais e estaduais a que se refere o artigo anterior far-se-á a votação 
em uma única cédula, modelo anexo, número 1, contendo: 

1 - no anverso, em duas colunas, uma correspondente às eleições majoritárias e outra às 
proporcionais: 

a) indicação da eleição; 
b) os nomes dos candidatos a senador, cada qual acompanhado do respectivo suplente ou 

os nomes de todos os candidatos a deputado federal e seus suplentes, nos Territórios que elejam 
apenas um representante; 

c) os nomes de todos os candidatos a governador e vice-govemador, onde houver; 
d) duas linhas para que o eleitor escreva o nome ou número do candidato de sua preferên

cia a deputado federal; 
e) duas linhas para que o eleitor escreva o nome ou o número do seu candidato a deputado 

estadual; 
f) indicação: "Iniciais do Partido ou da Colligação" em frente a um quadrilátero maior, 

logo abaixo da linha destinada ao número do candidato, nas eleições de deputado federal, depu
tado estatual e vereador. 

n - no verso: 
d) três linhas destinadas a receberem as rubricas dos membros da mesa receptora de votos; 
b) local para o presidente da mesa escrever o número de 1 a 9, a que se refere o art. 3- da 

Lei n2 2.582, de 30 de agosto de 1955; 
c) tarjas pretas destinadas a preservar o sigilo dos votos dados pelo eleitor. 
§ 1- As eleições de prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e vereadores realizar-se-ão em outra 

cédula oficial, correspondente a cada município, obedecendo ao sistema adotado nesta lei para 
as eleições federais e estaduais, acrescida, na face externa, dos dizeres impressos:" Eleição Mu
nicipal" ou "Eleição Municipal e Distrital", de acordo com o modelo anexo n̂  2. 

§ 2- Sempre que houver eleições municipais simultaneamente com eleições federais e es-
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taduais, o eleitor irá à cabina indevassável duas vezes, uma para votação nas eleições federais e 
estaduais, outra para votação nas eleições municipais. 

§ 3- A regra do parágrafo anterior não se aplicará aos municípios onde as eleições propor
cionais não forem realizadas com a utilização da cédula oficial. 

§ 4- Os modelos 1 e 2, anexos à presente lei, poderão ser desdobrados em duas partes, a 
fim de permitir o comparecimento do eleitor à cabina, separadamente, para as eleições majoritá
rias e para as proporcionais. 

Art. 3- Na votação, observar-se-á o seguinte: 
I - o eleitor assinalará os quadriláteros correspondentes a seus candidatos a governador, 

vice-govemador, senador e deputado federal nos Territórios que só elegem um representante, de 
qualquer modo que tome expressa a sua intenção de apontar os nomes de sua preferência. O 
voto dado ao candidato a senador, bem assim a deputado federal nos Territórios que só elegem 
um representante, entender-se-á dado também ao suplente correspondente. No caso de eleição 
para duas vagas no Senado Federal a cédula deverá conter nítida advertência ao eleitor no senti
do de que poderá votar em dois candidatos a senador. 

n - para deputado federal, deputado estadual ou vereador, é facultado ao eleitor: 
a) escrever somente o nome, ou o número do candidato de sua preferência. 
b) escrever apenas as iniciais do partido ou da coligação de sua preferência 
§ 1- Para manifestar sua preferência pelo candidato a deputado federal, deputado estadual 

ou vereador, o eleitor poderá limitar-se a escrever o prenome, o nome ou cognome, o apelido de 
família ou a alcunha por que fôr conhecido o candidato de sua escolha, desde que constem do 
respectivo registro e não importem em confusão com outro candidato registrado para o mesmo 
cargo ou pertencente à mesma legenda 

§ 2- No caso de coligação de partidos para eleição pelo sistema proporcional, se o eleitor, 
escrever as iniciais de um dos partidos coligados, o voto será contado para a legenda da coliga
ção. 

Art. 42 Para os fins previstos no item II do artigo anterior, o Tribunal Regional Eleitoral 
ou o Juiz Eleitoral competente reservará a cada partido ou coligação de partidos, na ordem de 
precedência dos pedidos de registro, uma série de tantos números quantos forem os lugares a 
preencher, mais um terço, de modo que a cada partido ou coligação de partidos caibam números 
distintos em cada série. 

§ 1- Na própia decisão que deferir o registro dos candidatos, o Tribunal, ou o Juiz Eleito
ral, atribuirá a cada nome, a partir do número 100, e de acordo com a respectiva ordem alfabéti
ca, o número correspondente, dentro da série reservada ao partido ou coligação de partidos. 

§ 2- O candidato a deputado federal, estadual e vereador conservará, sempre que possível, 
o mesmo número em todas as eleições que disputar. 

Art. 52 Cada partido, ou coligação de partidos, poderá registrar, nas eleições proporcio
nais, tantos candidatos quantos forem os lugares a preencher, mais um terço. 

Art 6^ Na furacão dos votos, observar-se-ão, além das normas da legislação vigente, em 
tudo que não contrariar o disposto nesta lei, as regras do art. 3- e mais as seguintes: 

I - a inversão, omissão ou erro de grafia do nome, prenome, cognome ou apelido não in
validará o voto desde que seja possível a identificação do candidato. 

n - se o eleitor, assinalando a legenda partidária, apuser-lhe o nome do candidato registra
do por outra legenda, contar-se-á o voto para o candidato, bem como para a legenda pela qual 
foi registrado. 

n i - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro, da 
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mesma legenda, ou não, contàr-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como 
para a legenda a que pertença. 

rv - se o eleitor escrever o nome, ou número de um candidato a deputado federal, na parte 
da cédula referente a deputado estadual, ou vice-versa, o voto será contado para o candidato 
cujo nome, ou número, foi escrito. 

V - se o eleitor escrever o nome ou número do candidato em espaço da cédula que não 
seja correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para 
o candidato e respectiva legenda, conforme o registro. 

VI - nas eleições pelo sistema de representação proporcional, contar-se-á o voto apenas 
para a legenda; 

a) se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato da mesma legenda partidária, re
gistrados para o mesmo cargo; 

b) se o eleitor escrever apenas o sigla pardidária e nenhum nome ou número de candidato; 
c) se o eleitor, indicando a legenda, escrever o nome, ou o número do candidato de tal 

modo ilegível, que não se possa identificá-lo; 
íO se o eleitor, escrevendo a legenda, não indicar o candidato, através do nome ou do nú

mero, com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato. 
Vn - não se apura o voto nas eleições pelo princípio proporcional: 
a) quando o candidato não for indicado, através do nome ou do número, com a clareza su

ficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido; 
b) se o eleitor escrever o nome de candidatos ao mesmo cargo, pertencente a partidos di

versos, ou, indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes; 
c) se o eleitor, não manifestando preferência por candidato ou o fazendo de modo que não 

se possa identificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes, mas não co
ligadas, no espaço relativo à mesma eleição. 

Art. 7- Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabina de votação, verificar 
que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada, ou se êle próprio, 
por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, 
poderá pedir uma outra ao Presidente da seção eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual 
será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja 
nela assinalado ou escrito. 

Art. 8- As cédulas cujos votos não puderem ser identificados, e consequentemente, apura
dos, serão recolhidas a invólucro especial pela Junta Eleitoral, que o lacrará e rubricará reco-
Ihendo-o, em seguida, à uma, circunstância que constará da ata da apuração. 

Art. 9^ Logo em seguida à apuração de cada uma, as cédulas cujos votos forem apurados 
serão recolhidas igualmente à mesma uma, sendo esta fechada, vedada e lacrada, não podendo 
ser reaberta senão depois do trânsito em julgado da diplomação, salvo se deferida a recontagem 
de votos. 

Parágrafo único. Os delegados e fiscais de partidos presentes poderão apor sua mbrica na 
cinta de vedação da urna 

Art. 10. As cédulas de que trata esta lei serão confeccionadas e distribuídas exclusivamen
te pela Justiça Eleitoral. 

Art. 11. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação pela imprensa e pela radiodifusão, onde 
houver, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, das relações dos nomes e 
dos números cortespondentes dos candidatos registrados, com indicação do partido ou da coli
gação a que pertençam. 
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§ \- Estas relações serão afixadas no recinto das seções eleitorais, em lugar visível, bem 
como dentro das cabinas indevassáveis, para permitir aos eleitores a consulta das mesmas. 

§ 2- É permitida aos partidos políticos a divulgação a que se referem este artigo e seu § 1-. 
§ 3- As estações de radiodifusão e televisão de qualquer potência, inclusive as de proprie

dade da União, dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Municípios, Autarquias, Sociedades 
de Economia e Fundações, nos 60 (sessenta) dias anteriores às 48 (quarenta e oito) horas do 
pleito de cada Circunscrição Eleitoral do País, reservarão diariamente duas (2) horas para propa
ganda política gratuita, sendo uma delas durante o dia, entre as 13 (treze) e as 18 (dezoito) ho
ras, e outra à noite, entre as 20 (vinte) e as 22 (vinte e duas) horas sob critério de rigorosa rotati
vidade aos diferentes partidos, e distribuídos entre eles na proporção das respectivas legendas no 
Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais. 

§ 4̂  Para efeito de cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, a distribuição dos 
horários dos diversos partidos será fixada e fiscalizada pela Justiça Eleitoral. 

§ 5- No caso de aliança de partidos, a ela se atenderá com abservância da igualdade aqui 
prescrita. 

§ 62 O horário não utilizado por qualquer partido se, redistribuirá pelos demais, vedada a 
cessão ou transferência. 

§ 7- No período destinado à propaganda política gratuita prevista no § 3- deste artigo, não 
prevalecerão quaisquer contratos firmados pelas empresas de rádio e televisão que possam bur
lar ou tomar inexequível a regra ali fixada. 

§ 8- Será obrigatória, no início do tempo reservado a cada partido, a divulgação, em or
dem alfabética, dos nomes dos seus candidatos registrados, distribuindo-se o tempo restante en
tre ditos candidatos, assegurada a igualdade de sua utilização. 

§ 9- A metade do horário de que trata o § 3- deste artigo será reservada à propaganda dos 
candidatos ao Congresso Nacional quando a eleição deles coincidir com a de candidatos esta
duais e municipais. 

§ 10. Às estações de rádio e televisão é vedado cobrar, na publicidade política, preços su
periores aos que tenham vigorado, nos 6 (seis) meses anteriores, para a publicidade comum. 

§ 11. As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, dentro dos 30 (trinta) 
dias que precederem às eleições, comunicações da Justiça Eleitoral, até o máximo de tempo de 
15 (quinze) minutos, entre as dezoito (18) e as vinte e duas (22) horas. 

§ 12. Fora dos horários de propaganda gratuitas, de que trata o § 3- deste artigo, é proibi
da, nos trinta dias que precedem às eleições, a divulgação de propaganda individual ou partidá
ria, em qualquer localidade do território nacional, através do rádio ou da televisão, ressalvada, 
^enas, a transmissão ou retransmissão, não mais de uma vez, de cada comício público realizado 
nos locais permitidos pela autoridade competente, na forma da lei. 

§ 13. É permitida a propaganda, individual ou partidária, em qualquer localidade do País, 
através de serviços de alto-falante, até 8(oito) dias da eleição. 

§ 14. Nos 15 (quinze) dias anteriores à data do pleito é proibida a divulgação, por qual
quer forma, de resultados de "prévias" ou testes pré-eleitorais. 

§ 15. A infração do disposto nos §§ 32, 72, 8̂ , 10, 11,12,13 e 14 deste artigo fará incorre
rem os representantes legais ou administradores das empresas de televisão, radiodifusão e os 
responsáveis pela propaganda, na pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Art. 12. Fica o Tribunal Superior Eleitoral autorizado, a baixar instmções sobre a revisão 
do número de umas por seção eleitoral, quer para manter apenas uma uma para todas as eleições 
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que se realizarem na mesma data, quer para autorizar mais de uma, de acordo com as circunstân
cias locais. 

ArL 13. Concluída a apuração de cada uma e antes de se passar à subsequente, o Presiden
te da Junta Eleitoral expedirá boletini contendo o resultado da respectiva seção, no qual serão 
consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada le
genda partidária, os votos nulos e os votos em branco. Esse boletim, assinado pelo Presidente e 
membros da Junta, será rubricado pelos delegados ou fiscais dos partidos presentes, que o dese
jarem. 

§ 12 O boletim a que se refere este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, podendo porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por 
Tribunal Regional ou pela própria Junta Eleitoral. 

§ 2- Cópia autenticada do boletim será entregue a cada delegado ou fiscal dos partidos 
presentes à apuração da uma, ato contínuo à conclusão da mesma. A recusa da expedição, ou da 
entrega do boletim aos representantes dos partidos, ou simples atraso intencional, constitui cri
me eleitoral e será punido com a pena de detenção de seis meses a uma ano, além de multa de 
cinco a dez mil cruzeiros. 

§ 32 O boletim, ou a respectiva cópia, devidamente autenticada com a assinatura do presi
dente e, pelo menos, de um dos membros da Junta, será instrumento hábil para autorizar o defe
rimento, independentemente da observância do princípio de preclusão (Lei n- 2.550, de 25 de 
julho de 1955, arts. 51 e 52), do pedido de recontagem dos votos da uma, sempre que, na apura
ção pelos Tribunais Regionais das eleições federais, ou estaduais, se verificar que o resultado da 
votação de qualquer candidato, consignado nos documentos enviados pela Junta Eleitoral (Códi
go Eleitoral, artigo 104) não coincide com o inscrito no citado boletim. 

§ 42 Idêntico valor terá o boletim, ou a respectiva cópia autenticada, quando a divergência 
se verificar na apuração final de eleições municipais ou distritais (Código Eleitoral, art. 105 e 
seu parágrafo único). 

ArL 14. Para ocorrer às despesas com as eleições de 1962, fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral - o crédito es
pecial de Cr$ 500.000.0(X),00 (quinhentos milhões de cruzeiros), o qual será automaticamente 
registrado pelo Tribunal de Contas e, distribuído ao referido Tribunal. 

Art. 15. São revogados o art. 3̂  e seus parágrafos, os §§ 1- e 3^ do art. 4 ,̂ os arts. 5-, 6̂ , 7̂  
e 13 e seus parágrafos, 16, 18 e 19 da Lei n̂  4.109, de 27 de julho de 1962. 

Art. 16. O parágrafo único do art. 14 da Lei n̂  4.109, de 27 de julho de 1962, vigorará 
com a seguinte redação: 

"Art 14 
Parágrafo único. Nas seções atualmente existentes e que ultrapassem os limites fixados 

neste artigo não serão substituídos os eleitores cuja inscrição fôr cancelada até que o respectivo 
número caia para os índices máximos. Se, findo o prazo de dois anos, a contar da vigência desta 
lei, esse número continuar superior aos limites fixados neste artigo, far-se-á a redução de acordo 
com instruções que forem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

Art. 17. O art 65 da Lei n- 2.550, de 25 de julho de 1955, vigorará com a seguinte reda
ção: 

"Art 65. A votação, o transporte das umas e a apuração das eleições serão obrigatoria
mente realizados, em todo o País, com a garantia da Força Federal, posta à disposição das auto
ridades competentes, desde 15 dias antes do pleito, sempre que fôr requerida por partido políti
co." 
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ArL 18. É considerado crime eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribui
ção de mercadorias, prémios e sorteios, para propaganda ou aliciamento de eleitores. 

Pena - Detenção de seis meses a um ano e cassação de registro se o responsável fôr candi
dato. 

ArL 19. Nos casos referidos no n̂  20 do art. 175 da Lei n̂  1.164, de 24 de julho de 1950, 
se o responsável pelo órgão do Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, qual
quer cidadão será parte legítima para pleitear perante o Tribunal Regional Eleitoral a instauração 
da ação penal. 

Art. 20. Para as eleições que se realizíirem a 7 de outubro de 1962, o prazo de registro de 
candidatos, de que trata o art. 8- da Lei n̂  4.109, de 27 de julho do mesmo ano, será até o qua
dragésimo dia anterior ao pleito. 

ArL 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 22 de agosto de 1962; Ml^ da Independência e 74° da República. - JOÃO GOU
LART- F. Brochado da Rocha — Cândido de Oliveira Neto - Miguel Calmon. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  6, DE 23 DE JANEIRO DE 1963 

Alt 1- Fica revogada â Emenda Constitucional n̂  4 e restabelecido o sistema presidencial 
de governo instituído pela Constituição federal de 1946, salvo o disposto no seu art. 61. 

Art 2- O § 1- do art. 79 da Constituição passa a vigorar com o seguinte texto: 

"Em caso de inçedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente da Re
pública, serão sucessivamente chamados ao exercício da Residência o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal." 

Brasília, 23 de janeiro de 1963. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: RANIERIMAZZILU, Presidente; Oswaldo 

Lima Filho, 1- Vice-Presidente; Clélio Lemos, 2- Vice-Presidente; José Bonifácio, 1- Secretá
rio; Wilson Calmon, 2° Secretário; Geraldo Guedes, 3- Secretário; António Baby, 4- Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL; AURO MOURA ANDRADE, Presidente; Rui Pal-
meira, Vice-Presidente; Argemiro de Figueiredo, 1- Secretário; Gilberto Marinho, 2- Secretário; 
Mourão Vieira, 3- Secretário; Novaes Filho, 4̂  Secretário. 

DO de 21-1-63. 
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LEI N2 4.321, DE 7 DE ABRIL DE 1964 

Dispõe sobre a eleição, pelo Congresso Nacional, do Presidente e Vice-
Presidente da República. 

O Presidente da Câmara dos Deputados no exercício do cargo de Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República na segunda meta

de do período presidencial far-se-á eleição pelo Congresso Nacional, para ambos os cargos. 
ArL 2- Para essa eleição, o Congresso Nacional será convocado por quem se encontre no 

exercício da Presidência do Senado, mediante edital publicado no Diário do Congresso Nacio
nal, com a antecedência de, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas, e do qual deverá constar da 
data e hora da sessão. 

Art. 3- A sessão, sob a direção da Mesa do Senado Federal, será aberta na hora marcada e, 
logo que se verificar a presença da maioria dos Congressistas, iniciar-se-á a chamada para a vo
tação. 

Parágrafo único. A sessão não deixará de ser aberta nem será suspensa, por falta de quo
rum, devendo prosseguir até que este se verifique, vote, pelo menos, a mencionada maioria e 
termine o processo de votação, com a proclamação dos eleitos. 

Art. 42 A eleição processar-se-á mediante voto secreto e em escrutínios distintos, o pri
meiro, para Presidente, e o outro, para Vice-Presidente. 

Art. 5- Observar-se-á na votação o seguinte: 
a) as cédulas poderão ser impressas ou datilografadas e conterão apenas a designação da 

eleição e o nome do candidato; 
b) o Congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca, ingressará em gabinete inde-

vassável e colocará na sobrecarta a cédula de sua escolha; 
c) ao sair do gabinete exibirá para a Mesa a sobrecarta fechada e, verificando-se ser a mes

ma que lhe foi entregue, a depositará na uma. 
§ \- Antes de aberta a uma poderá votar qualquer membro do Congresso que não o haja 

feito quando chamado. 
§ 2- As sobrecartas distribuídas deverão ser rigorosamente uniformes. 
§ 32 Concluída a chamada e havendo votado a maioria absoluta dos Congressistas, a 

Mesa, na presença de um Senador e de um Deputado, convidados para escrutinadores, procederá 
à apuração. 

§ 4- O Presidente da Mesa abrirá a sobrecarta e lerá cada cédula, cabendo aos secretários e 
escmtinadores a contagem e anotação dos votos lidos. 

§ 5- Considerar-se-á eleito o candidato que alcançar o voto da maioria absoluta dos mem
bros do Congresso Nacional. 
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§ 6^ Não ^endo obtida a maioria absoluta, por qualquer dos candidatos, repetir-se-á o es
crutínio. 

§ 1- Se, após dois escrutínios, nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos sufrá
gios, considerar^se-á eleito aquele que, no terceiro, obtiver a maioria dos votos apurados e no 
caso de empate, o mais idoso. 

§ 8- Proclamado o resultado da eleição suspender-se-á imediatamente a sessão pelo tempo 
necessário a que se lavre a respectiva ata, a qual, reabertos os trabalhos, será submetida à apro
vação dos Congressistas, independentemente de quorum. 

§ 9- A ata da sessão da eleição registrará os nomes dos Congressistas que votaram e os 
dos que deixaram de votar. 

§ 10. Antes de encerrados os trabalhos o Presidente da Mesa convocará o Congresso Na
cional a fim de receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República na for
ma do art 41, item IH, da Constituição Federal. 

Art 6r Somente da matéria da eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República se 
poderá tratar na sessão a ela destinada. 

Art 7- Nos casos omissos, observar-se-á o disposto no Regimento Comum do Congresso 
Nacional. 

ArL 8- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 7 de abril de 1964; 143^ da Independência e 76= da República - RANIERIMAZ-
ZILLI - Luiz António da Gama e ÍHlva. 
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ATO INSTITUCIONAL (N^ 1), DE 9 DE ABRIL 1964 

ÀNAÇÃO 

É indispensável fixar o conceito do movimento,civil e militar e acaba de abrir ao Brasil 
uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não 
só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é 
uma autêntica revolução. 

A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz, 
não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação. 

A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta 
pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder 
Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como o Poder Constituinte, se legitima por si mes
ma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se 
contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que 
nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os Chefes da revolução vitoriosa, 
graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em 
seu nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único titular. O Ato Institucional que 
é hoje editado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em 
nome da revolução que se tomou vitoriosa com o apoio da Nação na sua quase totalidade, se 
destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios indispensáveis à obra de recons
trução económica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo 
direto e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem inter
na e do prestígio internacional da nossa Pátria. A revolução vitoriosa necessita de se institucio
nalizar e se apressa pela sua institucionalização a limitar os plenos poderes de que efetivamente 
dispõe. 

O presente Ato Institucional só poderia ser editado pela revolução vitoriosa, representada 
pelos Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no momento, pela realização dos ob-
jetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. Os processos constitucionais 
não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o 
País. Destituído pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do 
novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercí
cio do Poder no exclusivo interesse do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o 
processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, 
apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que possa cumprir a 
missão de restaurar no Brasil a ordem económica e financeira e tomar as urgentes medidas desti
nadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do go
verno como na sua dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de 
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que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacio
nal, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional. 

Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. 
Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente 
a todas as revoluções, a sua legitimação. 

Em nome da revolução vitoriosa, e no intuito de consolidar a sua vitória, de maneira a as
segurar a realização de seus objetivos e garantir ao País um governo capaz de atender aos an
seios do povo brasileiro, o Comando Supremo da Revolução, representado pelos Comandantes-
em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica resolve editar o seguinte 

ATO INSTITUCIONAL 

Art. 1- São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas 
Emendas, com as modificações constantes deste Ato. 

Art. 2- A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos mandatos termi
narão em 31 (trinta e um) de janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, dentro de 2 (dois) dias, a contar deste Ato, em sessão pública e votação 
nominal. 

§ 1- Se não for obtido o quorum na primeira votação, outra realizar-se-á no mesmo dia, 
sendo considerado eleito quem obtiver maioria simples de votos; no caso de empate, prosseguir̂ -
se-á na votação até que um dos candidatos obtenha essa maioria. 

§ 2- Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inelegibilidades. 
ArL 32 O Presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de 

emenda da Constituição. 
Parágrafo único. Os projetos de emenda constitucional, enviados pelo Presidente da Repú

blica, serão apreciados em reunião do Congresso Nacional, dentro de 30 (trinta) dias, a contar de 
seu recebimento, em duas sessões, com intervalo máximo de 10 (dez) dias, e serão considerados 
aprovados quando obtiverem, em ambas as votações, a maioria absoluta dos membros das duas 
Casas do Congresso. 

ArL 4- O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei 
sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 (trinta) dias, a contar do 
seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal; caso contrário, 
serão tidos como aprovados. 

Parágrafo único. O Presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá solicitar 
que a apreciação do projeto se faça, em 30 (trinta) dias, em sessão conjunta do Congresso Na
cional, na forma prevista neste artigo. 

ArL 52 Caberá, privativamente, ao Presidente da República a iniciativa dos projetos de lei 
que criem ou aumentem a despesa pública; não serão admitidas, a esses projetos, em qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, emendas que aumentem a despesa proposta pelo Presidente 
da República. 

Art 6̂  O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, po
derá decretar o estado de sítio, ou prorrogá-lo, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; o seu ato 
será submetido ao Congresso Nacional, acompanhado de justificação, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas. 

Art 7- Ficam suspensas, por 6 (seis) meses, as garantias constitucionais ou legais de vita
liciedade e estabilidade. 

§ 1- Mediante investigação sumária, no prazo fixado neste artigo, os titulares dessas ga-
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rantias poderão ser demitidos ou dispensados, ou ainda, com vencimentos e as vantagens pro
porcionais ao tempo de serviço, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos para a re
serva ou reformados, mediante atos do Comando Supremo da Revolução até a posse do Presi
dente da República e, depois da sua posse, por decreto presidencial ou, em se tratando de servi
dores estaduais, por decreto do governo do Estado, desde que tenham tentado contra a segurança 
do País, o regime democrático e a probidade da administração pública, sem prejuízo das sanções 
penais a que esteja sujeitos. 

§ 2- Ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores municipais. Neste caso, a sanção 
prevista no § 1- lhes será aplicada por decreto do Governador do Estado, mediante proposta do 
Prefeito municipal. 

§ 3- Do ato que atingir servidor estadual ou municipal vitalício, caberá recurso para o 
Presidente da República. 

§ 4 - 0 controle jurisdicional desses atos limitar-se-á ao exame de formalidades extrínse
cas, vedada a apreciação dos fatos que motivaram, bem como da sua conveniência ou oportuni
dade. 

Art 8- Os inquéritos e processos visando à apuração da responsabilidade pela prática de 
crime contra o Estado ou seu património e a ordem política e social ou de atos de guerra revolu
cionária poderão ser instaurados individual ou coletivamente. 

Art. 92 A eleição do Presidente e do Vice-Presidente República, que tomarão posse em 31 
de janeiro de 1966, será realizada em 3 de outubro de 1965. 

Art. 10. No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Consti
tuição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão suspender os direitos 
políticos pelo prazo de 10 (dez) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e munici
pais, excluída a apreciação judicial desses atos. 

Parágrafo único. Empossado o Presidente da República, este, por indicação do Conselho 
de Segurança Nacional, dentro de 60 (sessenta) dias, poderá praticar os atos previstos neste artigo. 

Art. 11 .0 presente Ato vigora desde a sua data até 31 de Janeiro de 1966; revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro-GB, 9 de abril de 1964 - Gen. - Ex. ARTHUR DA COSTA E SILVA -
Ten.-Brig. FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DE MELLO - Vice-Alm. AUGUSTO HAMANN 
RADEMAKER GRUNEWALD. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N^ 9, DE 22 DE JULHO DE 1964 

Art 1- Os arts. 38, caput, 39, caput, 81, 82 e 83 da Constituição federal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

. "Art. 38. A eleição para Deputados, Senadores, Presidente e Vice-Presidente 
da República far-se-á, simultaneamente, em todo o País. 

Art 39. O Congresso Nacional reunir-se-á, na Capital da República, a 1- de 
março de cada ano, e funcionará até 1- de dezembro. 

Art 81. O Presidente da República será eleito, em todo o País, cento e vinte 
dias antes do termo do período presidencial, por maioria absoluta de votos, excluí
dos, para a apuração desta, os em branco e os nulos. 

§ 1- Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional dentro de 
quinze dias após haver recebido a respectiva comunicação do Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para se manifestar sobre o can
didato mais votado, que será considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver 
metade mais um dos votos dos seus membros. 

§ 2- Se não ocorrer a maioria absoluta referida no parágrafo anterior, renovar-
se-á, até 30 (trinta) dias depois a eleição em todo o País, à qual concorrerão os dois 
candidatos mais votados, cujos registros estarão automaticamente revalidados. 

§ 32 No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista no parágrafo 
anterior o substituto registrado pelo mesmo Partido Político ou coligação partidária. 

§ 42 O Vice-Presidcnte considerar-se-á eleito em virtude da eleição do Presi
dente com o qual se candidatar, devendo, para isso, cada candidato a Presidente re-
gistrar-se com um candidato a Vice-Presidente. 

Art 82. O Presidente e o Vicé-Presidente da República exercerão o cargo por 
quatro anos. 

Art 83. O Presidente è o Vice-Presidente da República tomarão posse a 15 de 
março, em sessão do Congresso Nacional. 

§ 1- No caso do § 2- do art 81, a posse realizar-se-á dentro de 15 dias, a con
tar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, porém, o mandato, a 
15 de março do quarto ano. 

§ 22 O Presidente da República prestará, no ato da posse, este compromisso: 
"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas 
leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a inde
pendência." 

Art 2- O inciso IH do art 95 da Constituição passa a vigorar com o texto seguinte: 
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"in - irredutibiiidade de vencimentos, que, todavia, ficarão sujeitos aos im
postos gerais (art. 15, n̂  IV)." 

Art 3- O parágrafo único do art. 132 e os arts. 138 e 203 da Constituição, passam a ter a 
seguinte redação: 

"Art 132 , 
Parágrafo único. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes-a-

oficiais, guardas-marínhas, substenentes ou subofíciais, sargentos ou alunos das es
colas militares de ensino superior para formação de oficiais. 

Art 138. São inelegíveis os inalistáveis. 
Parágrafo único. Os militares alistáveis, são elegíveis, atendidas as seguintes 

condições: 
a) o militar que tiver menos de cinco anos de serviço, será, ao se candidatar a 

cargo eletivo, excluído do serviço ativo; 
b) o militar em aíividade com cinco ou mais anos de serviço, ao se candidatar 

a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, 
para tratar de interesse particular; 

c) o militar não excluído e que vier a ser eleito, será, no ato da diplomação, 
transferido para a reserva ou reformado, nos termos da lei, ressalvada a situação dos 
que presentemente estejam em exercício de mandato eletivo, e até o seu término. 

Art 203. Nenhum imposto gravará diretamente os direitos do autor, nem a re
muneração de professores e jornalistas, excetuando-se da isenção os impostos gerais 
(art 15, ns IV)." 

Art 42 O art 41 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 41. A Câmara dos Dq)utados e o Senado Federal, sob a direção da Mesa 
deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o Regimento Comum; 
m - homologar a eleição do Presidente da República ou elegê-lo, assim como 

o Vice-Presidente, na conformidade dos casos estabelecidos nesta Constituição; 
IV- receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; 
V - deliberar sobre o veto. 
Parágrafo único. Cada uma das Câmaras reunir-se-á, em sessões preparató

rias, a partir de 1° de fevereiro do primeiro ano da Legislatura, para a posse de seus 
membros e eleição das respectivas Mesas." 

Art 55 É incluído, no art, 45 da Constituição, o seguinte parágrafo: 

"Art 45. 

§ 3S Em se tratando de crime comum, se a licença para o processo criminal 
não estiver resolvida em 120 (cento e vinte) dias, contados da apresentação do pedi
do, este será incluído em ordem do dia, para ser discutido e votado, inde
pendentemente de parecer." 
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Art 62 A próxima eleição para Presidente e Vice-Presidente da República far-se-á em 
1966, juntamente com a eleição para Dq>utados e Senadores, na forma do art. 38 da Constitui
ção. 

Parágrafo único. Os mandatos dos atuais Presidente e Vice-Presidente da República esten-
der-se-ão até 15 demarco de 1967. 

Brasília, 22 de julho de 1964. 
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DECRETO N2 54.062, DE 28 DE JULHO DE 1964 

Dispõe sobre a não sujeição de militares da reserva e reformados às dis
posições dos Regulamentos Disciplinares. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição Federal, e 

Considerando que os regulamentos disciplinares das Forças Armadas impõem restrições 
aos militares quanto à livre manifestação do pensamento e ao exercício de atividades político-
partidárias; 

Considerando que essas restrições têm sua justificativa fundamental nas peculiaridades 
inerentes ao exercício do cargo ou função de que se acha investido o militar quando no serviço 
ativo; 

Considerando que tais restrições não têm cabimento quando o militar passa para a inativi-
dade - ocasião em que, no regime democrático, se integra na plenitude dos direitos de cidadão -
salvo no que venha afetar a disciplina das próprias instituições militares, decreta: 

Art. 1- Os militares da reserva e os reformados não estão sujeitos às disposições dos regu
lamentos disciplinares das Forças Armadas pelo fato de tratarem no meio civil, inclusive sob a 
forma de crítica, pela imprensa ou outro meio de divulgação, de qualquer assunto, excetuado o 
de natureza militar de caráter sigiloso ou funcional. 

Parágrafo único. A prescrição deste artigo não se aplica aos militares da reserva e aos re
formados quando estiverem convocados para o serviço ativo, no exercício de função em qual
quer organização militar, fardados ou, ainda, quando aluarem coletivamente com militares da 
ativa ou da inatividade. 

Art. 2- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 28 de julho de 1964; 143^ da Independência e 762 da República. - H. CASTELLO 
BRANCO - Ernesto de Mello Baptista -Arthur da Costa e Silva - Nelson Lavenère Wanderley. 
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LEI N2 4.410, DE 24 DE SETEMBRO DE 1964 

Institui prioridade para os feitos eleitorais e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- Os feitos eleitorais terão prioridade na participação do Ministério Público e na dos 

Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de haveas corpus e mandado 
de segurança. 

§ 1- Consideram-se feitos eleitorais as questões relativas à Justiça que tenham por objeto o 
provimento ou o exercício dos cargos eletivos. 

§ 2- Na segunda instância, para a referida prioridade ser cumprida, serão convocadas ses
sões extraordinárias quando preciso. 

Art. 2- Os que infringirem o disposto no art. 1- cometem o crime de responsabilidade. 
ArL 3- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
Brasília, 24 de setembro de 1964; 143- da Independência e 76^ da República .- H. CAS-

TELLO BRANCO - Milton Soares Campos. 

DO 29-9-64. 
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BIBLIOTECA DO SENADO FEDERAL 

EMENDA CONSTITUCIONAL N^ 12, DE 8 DE ABRIL DE 1965 

Artigo único. O § 1- do art 28 da Constituição federal passa ter a seguinte redação: 

"§ 1- Poderão ser nomeados pelos Governadores dos Territórios os Prefeitos 
das respectivas Capitais, bem como pelos Governadores dos Estados e Territórios 
os Prefeitos dos Municípios onde houver estâncias hidromineráis naturais, quando 
beneficiadas pelo Estado ou pela União." 

Brasília, 8 de abril de 1965. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: BILAC PINTO, Presidente; Baptísta Ra

mos, l- Vice-Presidente; Mário Gomes, 2- Vice-Presidente; Nilo Coelho ]- Secretário; Henrique 
de La Rocque, 2- Secretário; Emílio Gomes, 3- Secretário; Nogueira de Rezende, A- Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: CAMILO NOGUEIRA DA GAMA, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência - Dinarte Mariz, 1- Secretário; Gilberto Marinho, 2̂  Secretário; 
Adalberto Senna, 3- Secretário; Cattete Pinheiro, 4^ Secretário. 
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