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A CAPACIDADE ELETIVA DO 
VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Nestor Massena 
Professor de Direito 

1) - A Constituiçdo do Reptiblica estabelece: 

	

(<Art. 78	 0 Poder Executivo é exercido pelo Presidente do 
Repii.blica. 

Art. 79 - Substituj o Presidente, em coso de impedimento, e 
sucede-ihe, no coso de yoga, o Vice-Presidente da 
Rep ithlica. 

§ 1 .0 Em coso de impedimento ou yoga do Presidente e 
do Vice-Presidente do Repüblica, ser6o sucessiva-
monte chomodos oo exercicio do presidéncia o Pro.

-sidente do Cmoro dos Deputodos, o Vice-Presi-
dente do Senodo Federal e o Presidente do Suprê-
mo Tribunal Federal.,, 

2) .- Estobelece, aindo, a Constitui(;o do Repüblico: 

-Art. 138 - Sao inelegIveis os inolistdveis e os mencionodos 
no pordgrafo imico do artigo 132. 

	

Art. 139	 Sao tombém inelegIveis: 

I - paro Presidente e Vice-Presidente do Repiiblico: 

a) - o Presidente que tenha exercido o cargo, per qual-
quer tempo, no perlodo imediotomente anterior, e 
bern ossim o Vice-Presidente que ihe tenho suce-
dido ou quem, dentro dos seis meses anteriores 
00 pleito, o hajo substituido; 

II	 poro governodor: 

b) ate urn ano depois do ofastados definitivomente 
dos funçdes, o Presidente, o Vice-Presidente do 
Repiiblico e os substitutes quo haj am ossumido a 
presidéncia;
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c) - ate três meses depois de cessadas definitivamente 
as funçdes, os que forem inelegiveis para Presi-
dente, salvo os mencionados nas letras a e b dêste 
fl11mer0; 

IV porn a Crnaro dos Deputados e o Senado Federal, as 
autoridades mencionadas em os ns. I e II, nas mesmas 
condic(5es em ambos estabelecidas, Se em exercicio nos 
três meses anteriores ao pleito." 

-Art. 140 SdO ainda inelegiveis, nas mesmas condi(;Fes do 
arligo anterior, o cônjuge e Os parentes, consan-
guineos ou alms, ate a segundo grdu: 

I - do Presidente e do Vice-Presidente da Repithlica ou do 
substituto que assumir a presidéncia: 

a) - porn Presidente e Vice-Presidente; 
b) - porn governador; 
c) para deputado ou senador, salvo se jd tiverern 

exercido a mandato ou forem eleitos simultânea-
mente corn o Presidente e o Vice-Presidente do 
Repiiblica.'> 

3) -As autoridades mencionadas em os ns. I e II,, do art. 139 
do Constituiçdo, a que se foz remissdo no seu niimero IV, 
compreendern éstes sucessor e substitutos do Presidente do 
Repblica: 
no n.' I, letra a -	 <<o Vice-Presidente>' da Repb1ica, quo
Ihe (ao Presidente) tenha sucedido 
Ou 

<<quem, dentro dos seis meses onteriores ao pleito, o haja 
substituido>> (no Presidente), e que pode ser o Vice-Presi-
dente do Repiiblica, o Presidente do Cdmara dos Deputados, 
o Vice-Presidente do Senado Federal, ou o Presidente do 
Suprémo Tribunal Federal; 
no	 JJ, letra b	 -ate um ono depois de afastados dos 
funcöes, a Presidente, 
o Vice-Presidente do Repiblica e os substitutos que hajam 
assumido a presidéncia>' (Presidente do Cemara dos De-
putados, Vice-Presidente do Senado Federal e Presidente do 
Suprémo Tribunal Federal); 
no n.° II, letra d -ate trés moses depois de cessadas irne-
diatamente as funcdes, os que forern inelegiveis porn Presi-
dente do Rep6blico, salvo as mencionados nas letras a a b 
déste n6mero;>>
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(Os mencionados no letro a do n.° II do art. 139 do Consti-
tuição são em coda Estado, o Governodor, ou quem o te-
nha sucedido ou substituido e o interventor federal. Os 
mencionados no letra b são o Vice-Presidente do Repüblica, 
O Presidente do Camaro dos Deputodos, o Vice-Presidente 
do Senodo Federal e o Presidente do Suprèmo Tribunal Fe-
deral. Os dernais inelegIveis Para Presidente do Repiliblica 
são - os Ministros de Estodo e o Prefeito do Distrito Fede-
ral (Constituicão, art. 139, I, b) e os Ministros do Suprémo 
Tribunal Federal, o Procurador Gerol do Repiiblica, os che-
fes de estado-rnaior, os juIzes, o procurador-gerol e os pro-
curadores regionais do Justica Eleitoral, os secretdrios de 
Estodo e os chefes de polIcia Constituição, art. 139, I, c); 
no n.° IV - <,Para a Camaro dos Deputodos e o Senado Fe-
deral, as outoridades mencionadas em os ns. I e II, nos 
mesmas condiçaes estabelecidos, se em exercIcio nos trés 
meses anteriores 00 pleito.>> 

(São estas as autoridodes mencionadas nos ns. I e II do 
art. 139 do Constitui(;ão: o Presidente e Vice-Presidente do 
RepiThlica, Presidente do Camaro dos Deputodos, Vice-Pre--
sidente do Senado Federal, Presidente do Suprmo Tribu -
nal Federal, Procurodor Geral do Repiiblica, os chefes de 
estado-major, os juizes, o procurodor geral e os procurado-
res regionais do Tustico Eleitoral, os secretdrios de Estado, 
os chefes de policia, o Governodor de Estado e os seus subs-
titutos, o interventor federal, os cornandantes dos regiöes 
militores, os comondantes de polIcia, os magistrados fede-
rods e estaduais e o chefe do Ministério Pd.blico). 

4) - Na letra a do n.° I do art. 139 do Constituição olude-se, ox-
pressornente, ao Vice-Presidente do Repdblico, corno inele-
givel Para Presidente e Vice-Presidente do Repdblico, desde 
que sucessor do Presidente, - <' e bern assirn o Vice-Presi-
dente que The tenho sucedido>' -, abrangendo-o, depois, como 
substituto do Presidente, que haja exercido a presid&ncia, 
no expressão .- >' ou quem, dentro dos seis meses onteriores 
do pleito, o haja substituido.>> Corresponde a essa expres-
são a do letra b do n.° IT do rnesmo art. 139 - <<o Vice-Pre-
sidente do Repiblica e os substitutos quo hojam exercido a 
presidéncia.> 0 complemento >' que hajam assumido a pre-
sidéncia>> abrange, pois, o Vice-Presidente do Repblica, que 
haja assumido a presicléncia como substituto, ate porque, 
no coso de sucessão, o Vice-Presidente deixa de ser Vice-
Presidenie em exercIcio do presidência Para ser o Presidente 
sucessor e efetivo. Ratis ubi est éadem, debet esse éadem 
juris dispositio.
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5) - A inelegibilidade prevista na letra a do n.° I do art. 139 da 
Constituiçéto é a do Presidente da Repiblica, do titular désse 
cargo, <<assim efetivo como interino " , na expressöo do pard-
grafo iinico désse mesmo artigo. Trata-se, no caso, da inele-
gibilidade tdo sémente de quern haa exercido a presidéncia 
da Repii.blica, e ndo a de qualquer autoridade, ou pessôa, 
que a näo tenha exercido, seja essa autoridade o Vice-Pre-
sidente da Repiiblica, o Presidente da Cmora dos Depu-
tados, o Vice-Presidente do Senado Federal, ou o Presidente 
do Suprémo Tribunal Federal (Constitui(;ao, art. 79, e § 11). 

6) - Pela letra a do n.' I do art. 139 da Constituicao da Repithlica, 
o Presidente da Repüblica é irreelegivel e inelegivol Vice-
Presidente desde que " tenha exercido o cargo, por qualquer 
tempo, no periodo imediatarnente anterior " , mas o Vice-Pre-
sidente so 0 irreelegIvel, ou se torna irielegIvel Presidente, 
" closde que lhe tenha sucedido " , ou se ><dentro dos seis me-
ses anteriores no pleito, o haja substituido " . Assim, em ül-
tima andlise, o Vice-Presidente sO é irreelegivel Vice-Presi-
dente, ou é inelegivel Presidente da RepOblica, se exercer 
a presid(3ncia dentro de seis meses anteriores ac pleito 
presidencial. A expressOto <quo tenha exercido o cargo, por 
qualquer tempo, no perIodo imediatarnente anterior " , que 
torna o Presidente da Rep'b1ica irreelegivel, ou inelegIvel 
Vice-Presidente, evidencia que o Vice-Presidente nOo 0 irre-
elegIvel, ou inelegivel, so pelo fato de ser Vice-Presidente, 
durante todo o periodo presidencial. 

7) A disposicéo do art. 139, II, b da ConstituicOto ndo comma 
mnelegibilidade para o Congresso Nacional, mas, apenas, 
para governador. A inelegibilidade para o Congresso Na-
cional é estabelecida no n.° IV do artigo. Nesse nOmero IV 
Se faz remissao Os autoridades mencionadas no n.° II, entre 
as quais se inclul o Vice-Presidente do Repiiblica, que nOle 
figura na letra b, mas derroga-se essa letra na parte refe-
rente no perIodo de tempo da mnelegibilidade, quo é, nessa 
letra, do " ate urn one dopois de afastado definitivamento 
das funcOes " da presidOncia " quo ha)a assumido " , no passo 
quo, no n." IV, a inolegibilidade sO ocorre par o Vice-Pro-
sidonto <' Se em oxorcicio nos trés moses anteriores no pleito>', 
<nas mosmas condi(;Oes estabelecidas>' na lotra b do n.° II, 
isto é, so em exercicio, nesse periodo do tempo, da presidOn-
cia da RepOblica. 

8) - Se " par as assemblOias legislativas, os govornadores " , que 
sOn irreologIveis (ConstituiçEto, art. 139, II, a), nO.0 sOo mo-
logiveis passados <' dois moses depois do cessadas definiti-
vamento as funçOes " (ConstituicOo, art. 139, V), compreon-
de-se, pela contiguidczde dessa ültimn disposicOo corn a do 
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n.° IV do art. 139, que o pensomento do constituinte foi o 
de permitir a eleicEto para a Camaro dos Deputados e porn 
o Senado Federal das outoridodes que ndo sdo irreelegiveis, 
ou sdo inelegiveis openas ate três meses antes do pleito, so 
nEco decorrente êsse trimestre. Ndo é possievi pretender seja 
urn trimestre o mesmo tempo do perlodo presidencial, quin-
quenol. 

9) - A Constituiçao ainda faz ressoltar a que aqui se osserta no 
estabelecer, no letra d do n.' II do art. 139, que < ' sEto torn-
hem inelegIveis II porn governodor: d) ate três moses 
depois de cessodos definitivomente as funçCes, os quo forern 
inelegIveis porn Presidente do Repüblico, salvo os niencio-
nados nas letrczs a e b dêste nümero> Nessa letro b Se in-
cluem "o Vice-Presidente da Repib1ica e os substituos 
que hajain assumido a presid * ncia. Porn Csses, pois, as 
funçdes quo determinom a inelegibilidade ndo sdo as fun-
çôes dos seus cargos, mos as de presid8ncia do Eepüblica. 
A inelegibilidode depende, exclusivornente, do ' que hojorn 
assuniido a presidCncio> e no de que estejom, openos, no 
exercIcio dos funcôes dos seus próprios cargos, em que torn 
permonOncio enquanto nEo as obandonorn porn exercer a 
presidOncio do Repüblico. 

0 quo torno inelegIveis (<0 Vice-Presidente do Repüblica 
e os substituos>> do Presidente do Rep3blica, no conformi-
dade do art. 139, II, b e conseqüentemente do n.° IV -, 
nOo é o serem Vice-Presidente ou substitutos outros do Pro-
sidente,	 é a foto do " que hajom ossumido a presidOncia.>> 

10) - A expressao -em exorcicio nos trOs moses anterioros no 
pleito>>, do n.' IV do art. 139 do Constituiçdo, corresponde e 
é por dssim dizor, sinOnimo do quo se deparo no a.° II, 
letro b, do mesmo ortigo: 
'(o Vice-Presidente do Repiiblica e as substitutos quo ha-
jam ossumido a presidOncia>> (do Repri.blica). 

11) - 0 Vice-Presidente do Repiiblico pode suceder ou substituir 
a Presidente do Flop6blico (Constituiç(io, art. 78). So sucede, 
torria-se, definitivomento, Presidento. So substitui, tomb-se 
Presidente tronsitOriomonte. Em quolquer dessas hipOteses, 
fica subordinodo aos precoitos constitucionois sObre a mo-
legibilidode do Prosidente do Repiliblico e dos seus substi-
tutos. Fora delas, ndo. Mos, no primeiro coso, Ole so torn 
inolegIvel como Presidente efetivo, e, no segundo, coma o 
primeiro substituto do Prosidente, coma Presidente eventual 
(Constituicao, art. 79), substituto quo deixo do ser Presiderite, 
quo deixo de porticipar do Poder Exocutivo e volta ao oxer-
cicio do presidOncio do Senodo Federal, (quo é, como Pre-
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sidente do Congresso Nacional, a chefe do Poder Legislm 
tivo), assim que termiLa o impedirnento do Presidente do 
Repüblica e êste volta, por isso, ao exercicio do cargo. 

12) - 0 Vice-Presidepte da Repi3blica, que estiver substituindo a 
Presidente da Repüblica e quiser candidatar-se ao mandoto 
de representante do povo no Poder Legislotivo, ha de alas-
tar-se do exercIcio da funçôes presidenciais, terd de dei-
xar a cargo de Presidente durante os três meses que ante-
cedem a eleic6to oue pretenda disputar. Dal nao decorre 
que baja o Vice-Presidente do. Rep3blica de renunciar a 
prdprio cargo de Vice-Presidente, ou licenciar-se nesse cargo, 
para pleitear aquêle mandato, pois que nao determinct a 
Constituicdo êsse afastamento para êste 1 im, o que o cons-
tituinte teria feito se o quizesse lex si ahnd voluisset ox-
pressisset. So se admitiria essa restriçao 6 sua elegibilidade 
se de expressao constitucional literal. A restriço é sem-
pre exce(;do e, por isso, nao pode deixar de ser expressa 
come regra particular, derrogatoria da geral, 

13) - Ninguém pretenderd que os substitutos eventuais do Presi-
dente da Rep6blica o Vice-Presidente da Pepi1blica (Cons-
tituiçao, art. 79), o Presidente da Camaro dos Deputados, o 
Vice-Presidente do Senado Federal e o Presidente do Su-
prOmo Tribunal Federal se tornem inelegiveis para ga yer-
nador de Estado. (Constituic6o, art. 139, II, b) e para a C&-
mara dos Deputados ou Senado Federal (Constitui(;ao, art. 
139, IV) sem que hajam substituIdo a Presidente da Repü-
blica, respectivamente, no ano que precede 6 eleicEo do 
governador, ou no trimestre que antecede a eleicao para 
o Congresso Nacional. 0 Presidente do SuprOmo Tribunal 
Federal é inelegivel e nao so para a PresidOncia do Repi3-
blica e para as camaras do Congresso Nacioncd, mas pora 
qualquer cargo politico eletivo, nao em virtude do disposto 
no art. 139 do Constituicdo, porOrn pelo que disp(3e a seu 
art. 96, que veda ao juiz III exercer atividode polItico-
partiddria. 

14) - Se a Vice-Presidente do Repéblica so é inelegIvel para Pre-
sidente quando '<dentro dos seis meses anteriores oo pleito, 
• haja substituldo>' , é evidente que sO esso substituicao, so 
• exercicio do PresidOncia no prozo previsto no Constitui-
çäo a tomb inelegIvel. A inelegibilidode ndo é do Vice-
Presidente, sem qualquer condiçao, 4 do Vice-Presidente quo 
exercer a presidncicz. E o que evidencia, corn clareza solar, 
o letra b do n.° I do art. 139 do Constitui(;ao. 

15) - As autoridodes irreelegiveis desde que ha(arn exercido, per 
qualquer tempo, as funçOes do seu cargo, sao: o Presidente 
do Repiliblica, a Governador de coda Estado e a Prefeito 
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de coda MunicIpio. Tôdas as dernois séto inelegiveis, OU 

irreelegiveis, Se, nos prazos prefixados pelo Constituicoo, 
houverem exerciclo as funcées nela indicodas e que podern 
nôo ser as do prdprio cargo, como no caso do Vice-Presi-
dente da Rep5blico, do Presidente do Cémaro dos Depu-
todos e do Vice-Presidente do Senado Federal, que so se 
tornam inelegiveis so exercerem a presidéncia do Repi5blica. 

So é fora de di5vida quo" a Presidente do Cdmaro dos 
Deputodos e o Vice-Presidente do Senodo podern ser re-
eleitos deputodo, ou senodor, desde que néto tenham exer-
cido a presid.éncia do Rep6blica nos trés meses que prece-
dem a eleiçéio pora a renovo(;Eio dos cirnaros do Congresso 
Nacionol, couso estronhezo que se pretendo seja o Vice-
Presidente do Rep6blica inelegivel nos mesmos condicoes 
porn ésses mesmos lugores, quondo a cominoçéo do inele-
gibilidode pora tédas essos outoridodes se contérn em urno 
rnesmo disposiçéto constitucionol, que as obronge corn as 
mesmos expressdes. 

16) - 0 Superior Tribunal Eleitoral resolveu (Resoluçéo 3445, no 
processo 2 023, Diârio da Justiccz do 3 de ogôsto de 1950, 
pdgino 7005), em resposto a consulto, ser elegivel poro a 
Camaro dos Deputodos e paro o Senodo Federal o Vice-
Presidente do Repüblica, desde que nao ho)ci exercido a 
Presidéncia nos trés meses onteriores 00 pleito que se 10 

realizor. Ndo podia responder de outra forma o Tribunal 
Superior Eleitorol, em face dos textos constitucionois a que 
se subordina o rnotério 

17) - 0 Procurodor Geral do Justico Eleitorol que oficiou no pro-
cesso referj.do no n6rnero anterior opinou, entäo, que 
' ndo sendo as otribuiçôes do Vice-Presidente do Rep5b1ica 
sémente as de substituir ou suceder no Presidente, rnos, 
também, as de presidir o Senado Federal (art. 61,) porece-
nos quo o que estobelece a letra b do n.° II do art. 139 é a 
necessidode do ofostomento definitivo dos funcées que exer-
cern o Presidente e o Vice-Presidente do Republica, ate trés 
meses anteriores 00 pleito, poro quo so possorn candidotor 
a Deputodo ou Senodor.>' 

Para que se vejo a improcedéncio désse orgumento 
do Procurodorio Gerol do Justica Eleitorol bosto ossinolor 
que a letra b do art. 139 do Constituicéo, em que se ole 
boseia, nao se refere, exclusivamente, 00 Vice-Presidente 
do Repi5blico, mos, tambOrn, oos substitutos quo hojom 
ossurnido a presidéncio>, ou sejorn o Presidente do Camaro 
dos Deputodos, o Vice-Presidente do Senodo Federal e o 
Presidente do Supreme Tribunal Federal, cujos otribuicOes, 
tombérn, mOo san <' sémente as de substituir ou do suceder 
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no Presidente do Rep6blica ' . Eles ndo sdo, porém, ine1e, 
giveis, em face désse texto constitucional, por ndo obondo-
narem as funq5es dos lugores de Presidente do Camaro e 
de Vice-Presidente do Senodo Federal por prazo deter-
minodo, dentro do qual se verifica a inelegibilidade, mas 
so o sdo se substituirem o Presidente do Repblica. 

18) A Constituicdo considera, pelo art. 78, que <<o Poder Exe-
cutivo 4 exercido pelo Presidente do Repéblico>> e considera 
inelegiveis os que exercerem as funcdes de Presidente da 
Rep1blico, os que forem, ou sejom, efetivomente, ou inte- 
rinornente, Presidente do RepiThlico os seus substitutos 
- o Vice-Presidente do P>epi1hlico, o Presidente do Camaro 
dos Deputodos e o Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral. Por isso, quando foz decorrer inolegibilidode do exer-
cIcio dos funcées presidonciols inclui todos os substitutos 
do Presidente e ndo, apenos, o Vice-Presidente, quo é a 
ünico dos substitutos do Presidente que pode ser seu suces-
sor independente de oleicdc. Ndo cnn, pois, condicao espe-
cial porn o Vice-Presidente, substituto do Presidente, em 
relo(;Eto aos dernais substitutos do Presidente, nem quanta 
ac, exercIcio dos funcées presidenciois, fern quonto 00 mo-
mento désse exercicio, porn lhe restringir a copacidade ele-
tivo (Arts. 139, I, a, II, b e IV e 140, I). 

19) A prova provodo do quo ndo é exercIcio dos funçáes do 
cargo do Vice-Presidente do Repiiblica, mas o exercIcio dos 
funcôes do cargo de Presidente, quo torna o Vice-Presidente 
do Repéblico inelegIvel, é quo o prozo dos inelegibilidades 
nao é urn so, nOrn é o mesmo, poro quolquer eleiçdo a que 
concorra o Vice-Presidente - é de seis moses poro a elei-
çto presidoncial o é do trés moses pora a Congresso Nocio-
nal, isto é, vorio conforme o cargo eletivo 0 tempo em que 
o Vice-Presidente exercer a PresidOncio. 0 que determina 
o inelegibilidode e, pois, o oxerciclo do PresidOncia e 
0 fato, apenos, do ser o condidoto 6 elei(;do Vice-Presidente 
do RepOblico. 

20) - Quondo a Constituicdo, no art. 139, refere-se as inelegibili-. 
dodes decorrentes do exercIcio dos funçdes normois de qual-
quer cargo o faz expressamente, inequlvocomente, coma 
nos ns. I, b e c, II, a e c, III, in principio, o V, fixondo 
a inelegibilidade paro a perlodo de tempo do exercIcio do 
cargo, ou por prazo certo opOs a terminoçdo dOsse exercI-
do, sem aludir 00 exercIcio de outro cargo, do outra fun-
(;do, em substituiçäo, como 4 o coso dos que venharn a 
exercer a presidOncia do Ropablico. 

21) - 0 art. 140 do Constituiçao acresce o némero dcc inelegibili-
dade previsto no anterior corn a -do conjuge e porentes 
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consangulneos do Presidente e do Vice-Presidente do Re-. 
pi3blica ou do substituto que assumir a presidéncia>>, e n&o 
do Vice-Presidente que ndo baja exercido a presiddncia, 
pois aquela disposicdo constitucional declara ésses <<inele-
gIveis, nos mesmas condic(3es do ortigo anterior>>, isto é, 
quondo o Vice-Presidente hoja substituIdo o Presidente nos 
seis meses anteriores ao pleito, conforme o art. 139, I, a, 
ou nos trés meses anteriores, segundo o art. 139, IV. 

22) 0 senhor EROS DE MELO VIANA, filho do enlño Vice-Pre-
sidente do Repüblica FERNANDO DE MELO VIANA, foi 
eleito Deputado d Assembléia Legislotivo de Minas Gerais 
sem que se lhe arguisse inelegibilidode, do mesmo forma 
que o irmEio do ex-Vice-Presidente do Repb1ica NERLJ 
RAMOS, se candidatou e se elegeu Deputodo Federal per 
Santa Catarina sem que se lhe contestosse a elegibilidade. 
Foi, porém, contestada, sem éxito, a elegibilidctde do Vice-
Presidente NERU RAMOS pora o Congresso Nacional. 

23) -- Em direito péblico tôda a restricdo de direito hd de ser ex-
pressa legolmente. A regra geral, em matéria eleitoral é 
a que todo alistdvel é elegIvel. A inelegibilidade é exce-
çdo. Per isso, a Constituicdo declara, come regra geral, 
no art. 139, inelegIveis os inolisldveis. E acrescento, 00 

mesmo artigo, que sdo, aindo, inelegiveis <<os mecionodos 
no pardgrafo iénico do art. 132>>, quo o SéIO por sorem, tam-
hem, inolistdveis: <<Pardgrafo iénico - Tambm näo podem 
alistczr-se eleitores as proços do pré, salvo os ospirontes a 
of icial, os sub-oficiois, os sub-tenentes, os sargehtos e os 
alunos dos escolos militares de ensino superior " . Ao be-
mois, sobretudo em matéria be restriç(5o do direito, inter-
pretâtio oequior, et benignior, sumenda est. 

24) -- A ndo ser, pois, os referid.os no art. 139 e no parbgrafo 3nico 
do art. 132 dci Constituicdo, todos os cidaddos brasileiros 
alistbveis sEto elegiveis, salvo os quo a mesma Constituicézo, 
expressa e excepcionolmente e nos condicdes quo estobe-
bce, considera inelegiveis. Neste ossunto ado se pode 
admitir falbcia do evidéncia. Se a Constituicdo ndo do-
Clara, literal e inequivocamente, o Vice-Presidente do Re-
piliblico, 0 Presidente do Cdmora e a Vice-Presidente do 
Senado Federal inelegIveis polo fato, exclusivo, do serem 
detentores désses cargos, dos funcées dCles, do exercIcio 
delas, mas quo o sdo em determinados condicées, exata-
monte ao deixarem o exercIcio dos funçdes désses cargos 
paro exercerem as do outro, o do Presidento do Rep3blica, 
no perIodo quo profixa, anterior a eleiçdo, ndo é possIvel, 
em boo fé, pretender diminuir a capacidade eletivct dos 
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que ocupam tais caroos corn interpretaçdes ctdrede prees-
tabelecidas quanto a elegibilidade. 

25) - Tôdas as inelegibilidades constitucionais sao referentes aos 
cidaddos que exercem funçdes do Poder Executive e do 
Poder Judicidrio e pelo exercIcio dessas funcöes. A Cons-
tituiçEto nBo estabeleceu uma so inelegibilidade paro os 
membros do Poder Legislativo, ou deviclo ao exercIcio do 
mandate de Deputado, ou de Senador. Cm, o Vice-Presi-
dente da Repii'iblica, enquanto nBo sucede, ou substitui, o 
Presidente da Rep6b1ica, é funciondrio do Poder Legislative, 
ndo a é do Poder Executivd, cujas funcöes nBo exerce par-
quo sEto elas exercidas, polo Constituiçdo (art. 79), exclu -
sivamente, privativarnente, pelo Presidente do Repithlica. 
Enquanto cabe ao Vice-Presidente da Rep6blica presidir o 
Senado (ConstituiçEto art. 61) é 6le rflernbro do Congresso 
Nacional e, portanto, do Poder Legislativo. N&o o alcan(;a, 
assim sendo, qualquer disposiçBo constitucional sôbre joe- 
legibilidade So depois de tronsferir-se do Poder Legisla-
tivo, de que é chefe, come Presidente do Congresso Nacio-
nal, paro a Poder Executive, é que pode incidir a Vice-Pro-
sidente da Rep(iblica nas disposiçaes constitucionais sôbre 
inelegibilidade. 

26) - - NBo ha, no case atual regimen constitucional, exercIcio dos 
funcôes de Vice-Presidente da Repüblica. (0 Vice-Presi-
dente da Repiibuica exercerá as funcôes de presidente do 
Senado Federal, onde terd so veto de quolidade, (Cons-
tituiç&o, art. 61). 0 Vice-Presidente do FepOblica exerce 
as funçlies de Presidente do Senado e so deixa do exerc-
las para ocupar a presidOncia da Fepb1ica, substituindo 
o Presidente nos seus impedimentoc, on sucedendo-Ihe no 
case de yoga. (ConstituicBo, art. 79). Ndo tern, pois, pro. 
cedOncia algurna, em face do texto constitucional, a asser-
tiva de que a Vice-Presidente da Repithlica é inelegIvel, 
constitucionalmente, por exercer as funcOes de Vice-Presi--
dente. Corn efeito, nas funçEes, as otribuiçOes que ihe 
cabem, pela Constituiçdo da RepOblica sao, enquanto Vice-
Presidente, as do Presidente do Senado Federal, e, deixarido 
essa presidncio, as de Presidente da Repi1blica, Se subs-
tituir, cu suceder, a Osse Presidente. 

De quo a Vice-Presidente do RepiShuica nBo faz porte 
do Poder Executive, e sirn do Poder Legislative, é a liçBo 
do WILSON, nos Estados Unidos, de GONZALEZ CALDE-
RON (Derecho Constitucioncd, 2 9 ed., vol. II, thg. 425), na 
Argentina, e de JOSE' CARRASCO (Estudos Constituciona-
les) 00 cornentar disposiçBo do ConstituicBo do Bolivia and-
logo6 do nossa, neste particular: 
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La Constitución estabelece que el vice-presidente es 
sustituto e suplente del presidente en los casos de Va-
cancia temporal o defithtiva. El suplente no forma parte 
de una corporación sinó cuando ejerce el cargo a falta 
del titular. Entretanto, no tiene atribución ninguna; 
apenas cuenta con un derecho espectcxticio. 
La Constitución dândo-le el puesto de presidente del 
Senado, con voto en los casos de empate, lo coloca 
dentro del legislativo como parte integrante de él". 
Ao firn do capItulo IV, sôbre 0 Senado, escreveu 

WOODROW WILSON, em 0 Govêrno CongressuaL que o 
Vice-Presidente da Repi1blica, nos Estados Unidos, <<ndo é 
funcionátrio do Executivo>. E acrescenta: <Participa do Se-- 
nado, ao qual so acha unido; porém ndo tern al major im-
porténcia simplesmente iunciondrio encarregado de regu-
lar os abs de uma Assernbléia cujos regulamentos so Ia-
zern sem o seu parecer e que se ndo modificam segundo a 
sua opiniEto. A sua importància oficial nada tern de corn-
pardvel 6 do Presidente da Cdmara dos Representantes. 
Enquanto Vice-Presidente é, oficialmente, insepardvel do 
Senado; a sua importdncia é devida ao fato de poder dei-
xar de ser Vice-Presidente. A sua principal dignidade, após 
a presidência do Senado vérn-lhe da espera da morte ou 
de impedimento do Presidente.> 

27) - Na Constituicdo de 24 de fevereiro de 1891	 ndo havia 
Vice-Presidente da Repi3blica no regimen constitucional de 
16 de julho de 1934, nem no que o seguiu, o do 10 de no-
vembro de 1937 -, o art. 43 contém éste pardgrafo: - 
1.0	 0 Vice-Presidente que exercer a presidência no 
timo ano do periodo presidencial ndo poderd ser eleito 
Presidente para o perIodo seguinte.'> 

Ainda na Conslituicdo de 1891, o art. 47 apresenta esta 
disposicdo: - Sdo inelegIveis para os cargos de Presidente 
e Vice-Presidente (da Repé.blica) os parentes consanguI-
neos e alms, nos primeiro e segundo grdus, do Presidente 
ou Vice-Presidente, que se achar em exorcIcio no momento 
da eleiç&o ou que o tenha deixado ate seis meses antes. 

Pelo quo Se ye, no Constituicdo do 1891 a inelegibili-
dade do Vice-Presidente ou a dos seus parentes consangul-
neos e alms dependia do exercIcio por êle da presidéncia 
da Reptiblica. 

28) - Nos Estados Unidos ndo foi incluida no Constituicdo qual-
quer disposicdo sôbre inelegibilidade do Vice-Presiclente 
da Repi1blica, nEto sendo, pois, essa fonte do nosso direito 
püblico, no regimen republicano, invocdvel por quem pre-
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tendo restringir-ihe a copocidade eletiva. Conforme assi-
nolei em A presidência do Congresso Nacional, foi o -cargo 
(de Vice-Presidente do Rep6blico, nos Estodos Unidos) sub-
estimado por alguns comentadores do direito constitucional 
norteomericano como dispensdvel, como supérfluo no orga-
nizaço governomentol dos Estodos Unidos e, assim sendo, 
de existéncia desnecessdrio, senéo condendvel (mos ape-
sor de tudo existente néo so no orgoniza(7äo constitucional 
dos Estodos Unidos corno no do Repüblico Argentina e no 
nossa), sern grove prejuIzo pora as institui(;Ees governa-
mentais.>< Néto dondo oo cargo a relOvo corn que o qui se 
pretende ressoltd-lo, os norteamericonos ndo teriarn rozEes 
poro restringir a copocidode eletivo do seu detentor. 

29) - A redocao do letro b do n.° II do art. 139 do ConstituicEto 
do Repi3blico ressente-se de foiha, que pode permitir a sua 
interpretoçäo judaica fora do sisterndtico e do teleolOgica, 
que se impOe. De foto, a redo(;do dessa letro ossim se 
opresento: >>b) ate urn ono depois de ofostodos definitivo-
mente dos funçOes, o Presidente, o Vice-Presidente do Re-
pi1blica e os substitutos que hoj am ossumido a presidOn-
cia. Esto redocäo perrnite que Se considere o cornplemento 
<<que hojorn ossurnido a presidOncia<> corno relativo, openas, 
o <<os substitutos, sem abronger <<o Vice-Presidente do 
RepCblico.. A redaçRo deveria apresentor-se ossim, na 
conformidade do do art. 140, em quo a conjunçRo eliga a 
expressao <<Presidente>> e <,Vice-Presidente do Repi1blica>> 
pora impedir so pudesse pretender essa falso exegese do 
texto: (<b) ate urn ono depois de ofostodos dos funçOes, o 
Presidente e o Vice-Presidente e as substitutos que hojom 
assumido a presidOncia. - Esta redoçRo estaria de acOrdo 
corn a do letra b do n.° I do art. 139, no quol so depora a 
expressRo <<quem, dentro dos seis moses anteriores 00 pleito 
o haja substituIdo>> corn a rnesrna finolidade do que se lé 
no letra b do n.° II - << Os substitutos que hojarn assurnido 
o presidOncio.<< Na letra b do n.° I distingue-se o Vice-Pre-
sidente que <<tenha sucedido<' 00 Presidente daquCle que o 
haja <<substituIdo.>' Na letro b do n.° II ndo se fez tal dis-
tincRo, que seria expressa se se pospusesse a >' o Vice-Pre-
sidente do RepCblico>> 0 complernento que se encontro no 
letra b do n.° I - -quo ihe tenha sucedido. " Esto faiha no 
redocdo do letro b do n.° II do art. -39 do ConstituiçRo se 
pode perturbar a suo interpretaçEo exata, todavio, mOo é 
de noturezo a prejudicd-la, tontos Scm OS elernentos que se 
conjugorn pora que Se tenho a perfeita compreensOo e a 
nItido sentido do disposicRo. Non enirn lex est quod scrip-
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turn est, sed quad legislatar vóluit, quod judicio suo proba-
vit et recepit. 

30) •- 0 art. 140 da ConstituicEto escicirece, de modo inconcusso, 
que é ci assuncEzo dci presidêncici pelo Vice-Presidente dci 
Reptib1ica que cria as inelegibilidades que ihe s(5o relciti-
dci RepiiElicci nessente-se dci foiha, que pode permitir a sua 
na letra b do n.' II — os substituitos que hojcim cissumido 
vas: Art. 140 Sdo ciindci inelegIveis, nas mesmcts con-
dicöes do cirtigo anterior, o cônjuge e as porentes conson-
guineas ou alms, ate a segundo grdu: I do Presiderite 
e do Vice-Presidente dci Repüblicci ou do substituto que 
assumir a presidência.> ' Al ndo se pode duvidcir de quo o 
complemento ' que assumir a presidêncici>> obrange a Vice-
Presidente dci Repiib1icci, coma ndo hd lugcir pciro se pre-
tender ineleglbilidode inerente ou decorrente do cargo de 
Vice-Presidente sem que a seu titular hcijci ass umido a pre-
sidCncia dci Repüblicci. Se a constituinte desejcisse corisi-
derar a Vice-Presidente do Repii.blica causci de inelegibili-
dade independentemente do exercicio dci presidência dci 
Repiib1icci terici redigido a transcrita n.° I do art. 140 dci 
Constituiçto par estci forma: I do Presidente, Cu do Vice-
Presidente dci Repiblica, ou do substituto que assumir a 
presidéncia. 

31) - Alguns dos aspectos dêste problema, coma, par exemplo. a 
do nEio pcirticipaçEio do Vice-Presidente dci Repiiblicci, en-
quanta Presidente do Sencido Federal e, consequentemente, 
do Cangresso Nacional, do composiçdo do Poder Executivo, 
exciminei-os qucindo hd tempos, iersei, pelci imprensa e em 
opüsculo, ci questdo dci competéncici do Presidente do Se-
ncido pcirci presidir a Congresso Nacional. Ncidci ma yo cia 
estudar agora a capocidcide eletivci do Vice-Presidente dci 
RepibIicci. Mantenho ci respeito canvicçda, arraigada, pro-
veniente do exarne demorcido dci matéria. E concluo estas 
considercicdes corn a recanhecer e proclomar que a Vice-
Presidente dci Repblicci so é irreeleglvel, ou inelegIvel, se 
exercer a presidCncia do Repüblicci no periodo do inele-
gibilidcide.
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A PREFEITO, VICE—PREFEITO

E VEREADOR 

FOLHETO CONTENDO JURISPRUDNCIA

ATUALIZADA SOBRE ESSES CARGOS, 

INCLUSIVE SUAS INELEGIBILIDADES,

ASSIM COMO INSTRUcOES DEFINITIVAS 

DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Pedidos a

DELCILIO PALMEIRA, 
Oficial Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. 

Preço - Cr$ 20,00 
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MOR M11OWNW11i(SJV 

ENTREGUE A SUA EXCELNCIA A INSIGNIA DA 
GRA-CRUZ DA ORDEM NACIONAL DO MERITO 

Em solenidade realizada no saldo nobre do Paldcio do Catete, 
no din 15 de agôs[o 61timo, foi entregue ao Senhor Ministro Edgard 
Costa, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a insignia dci Gra-
Cruz da Ordem Nacional do Mrito, corn que foi condecorado per 
decreto do 2 do fevereiro do corrente ano. 

o oto foi prcsidido per Sua Exce1ncia o Senhor Doutor Getülio 
Vargas, Presiciento dci Repciblica, que, ao colocar no ilustre home-
nageodo ci insignia dci Grd-Cruz, declarou 'quo so associciva corn 
scttisfaçcio as monifestaçoes tributadas ao Ministro Ed gard Costa, 
nelcis suns virtudes de cidadSo e de exemplar e Integro magistrado". 
Corcluindo, disse o Senhor Presidente do: Repciblica: "Homena-
geando a urn tao lIdimo representante da Justica do Pais, homena-
geava a maqistratura brasileira, tcida ela dedicada aos superiores 
intersses dci Nacdo". 

Faiou, em seguida, o Senhor Doutor Tancredo Neves, Ministro 
da Justica. Sua Excelcincia, de improvise, teceu consideracâes scibre 
os motives quo deterrninarath a incluscio do nome do Senhor Ministro 
Edgard Costa no Livro do Write, sahentando os relevantes servicos 
per 1e prestados ao pals. 

Em agradecimento, o Senhor Ministro Edgard Costa pronunciou 
o seguinte discurso: 

Advertem os Evangelhos quo - come jul garmos, assim 
soromos julgados.. Se a palavra evan g 1ica ci infalivel, - 
a benevolcincia corn quo mous mciritos foram julgados levar-
me-ia a rnodificar o conceito em quo me tonho come jut-
gador. 

Ncio me iludo, porém: ndo ci a mim prcipriarnento 
quo so din go esta altIssima distincho, - mas ci Justiça, 
de quo sou aqul o instrumento, o a quo, com o mesmo on-

- 147 -



CREDTOS PARA A JLJSTIA ELETORAL 

A prornulgaçdo dcx lei n.° 1 814, do 14-2-53 e o advento do novo 
Estatuto dos Funciondrios P'.Sblicos Clvi: dcx Uniño, quo entrou em 
vigor em novembro de 1952, trouxerarn urn aumento de despesa corn 
o pcxgarnenlo do pessoal dcx Justiccx Eleitcral, no orevisto acts res-
pectivas dotctcôes orçctmentdrias para o corrente exerciclo. 

Nesse sentido, e de posse do do-dos concretos fomecidos per 

todos Os Tribuncds Regionais Elettorais, o Ministro Ed gard Costa, 
presidenle do Tribunal Su perior, enviou mensagem x C6xmara dos 
Deputcidos, em juiho ilitimo, solicitando a cxbertura do urn crddito 
suplementar de Cr3 1.922.131,80 e outro especial de Cr3 2.218.192,20 
o primeiro, par suprir o deficit vorificndc em decorr4ncia da rees-
truturacdn do quadro da Secretcxricx duquela alta côrte, e o segundo, 
para atender no pagarnento da grcotificncdo ctdicional per tempo 
do seiço em 1952 e 1953, aos servidores dcx iustica Eleitoral. 

0 projeto, quo tomou o n.° 3 342-A e estd publicado no Boletirn 

Eleitoral a.° 25, 1 oi relatado na Comissäo do Financas dctquela Casa 
do Poder Leg islativo, em 30-7-1953 (D.C. do 12-8-1953), de cujo ccx-
recer, eiitido polo ilustre Deputado Joao Agripino e aprovado uCc 
memento pela referida Comiss5xo, extrairnos a seguinte tdpic:: 

"0 Superior Tribunal Eleitoral, ao solicitar crdditos, pro,- 
urn rigoroso exarno dcx desoesa e faz juntar s suns mensegons 
todos os elernentos demonstmativos do seus cdlculos. P, scm d5vida 
o oem qualquer favor, o dr gäo do Poder Judicidrio quo revelcx mctior 
empenho em cornprimir as desoesas e quo jamais solicitou cr4ditc 
descabido, desnecessdrio ou mesmo prescindivel. Os seus pedidos 
säo sempre acompanhados do todos os elementos que o levctram 

solicitczcdxo, de modo que a relator pode, tdda v&z, ajuizar, jade-
pendente do diligdncias, quo retardam o proieto e sd cons:ran gida-
monte costumu pedir cx outros Tribunals". 
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Foi reconduzido nas funcôes de juiz efe6vo do Tribuial Superior 

Eleitorcil, porct o bi5nio 1953-1955, o Minislro Vasco Henrique D'Avila, 
do Tribunal Federal de Recursos. 

Par 5sse motive, o Ministro Ed gard Costa congraLulou-se corn 
aquelci cdta code, declarando que 'se trata do urn juiz cuja recondu-
cR0 nos dR a scttisfaçRo do poder contar corn a sua ilustre cornpa-
nhia e corn a continuacRo dos rncignIficos services gue vern pres-
tondo St Justiça Eleitoral". 

0 Ministro Henrique D'Avila, pela sua grande cultura jurIdiccz, 
pela sua integridade moral e absoluta independOncia que sempre 
soube mantei- em todos as julgarnentos, 4, incontestStvelmente, uma 
figura respeitStvel sob todos as sentidos e, par isso mesmo, horira a 
magistratura brasileira. 

Nasceu em 15 de marco de 1905, cia cidade de Rio Pardo, Estado 
do Rio Grande do Sul, sendo filho do Henrique D'Avila Junior e 
D. Jacirci Sctldcinha D'Avila. 

Em 8 de maio do 1931, colou grau na Faculdade de Diroito dcx 
Universidade do Rio do Janeiro. 

Foi secretRrio do: Interventoria Federal no Estado de Santa Cata-
rina, de outubro a dezembro de 1930; Procurador da Rep6blica, no 
mesmo Estado, do 23-12-1930 a 23-6-1947; Juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral do Santa Catarina do julho de 1945 a junho de 1947; Mi-
nistro do Tribunal Federal do Recursos em 23-6-1947. 

Exerceu a PresidOncia do Ordem dos Advogados e do Con-
selho Penitencidrio do Estado de Santa Catarina de 1943 a 1944. 
Mernbro substituto do Tribunal Superior Eleiloral de 26-6-1947 a 
26-6-1951. 

Eleito membro efetivo do mesmo Tribunal, em 11-7-1951 e recon 
duzido para o bi4nio de 1953/55, per decisRo do Tribunal Federal 
de Recursos, em 10-7-1953.
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canto, a mesma f6 e o mesmo entusiosmo dos primeiros 
onos, que id vdo longes, sirvo cjinda hoje no crepiis-
culo do minha carreirct. 

Esse, e näo outro, o motivo, a explicocäo ddste supreme 
goiorddo corn quo quis me distinguir o Govdrno do Re-
piiblica. 

Coma quer que sejcx, die constitue umo honra tdo 
alto que outro rnoior ndo podoria aspiror; - recebo-o corn 
emoçäo a desvonecirnento poro guordd-lo corno o prdmio 
mois vcilioso do rninha vida de juiz. 

Sob estas insignias pcdpitord mais vivamente ainda, 
urn coraçdo que sempre pulsou pelo hem do seu pals. A 
dlo tenho procurcido servir, servindo Justico corn a mois 
profunda e sincera convicçdo do quo fda repousorn a iran-
quilidode do presente e a seguronço do fuluro, tddas 
aquelas cousas, enfirn, de quo dependern a sun grondezo, 
o hoje a desenvoivimento, senäo a subsistdncia, dos pro-
prios instituiçdes dernocrdticos, constituindo-se, ossirn, em 
ern onto-mural 6s iddios moteriolislos e estronhos quo ran-
dom a omeaçom a felicidode dos povos.. 

Agradeço, Sonhor Presidente, a gronde honro quo me 
foz o Govdrno do Repdblica, - honro quo tanto mois me 
dignifica quando a recobo dos rnäos do Vossct Exceldncio, 
- mdos quo tOrn sido obreiros do grondezo do Brash. 

No propOsito do continunr a sor Otil d minha Pdtrio, coma 
imposiçdo do mou dover do cidaddo, e, coma juiz, sempre 
escravo do lei porn podor sor livre, - espero servi-la, jd 
agora, corn a redobrada dodicacäo que me impöe a respon-
sobilidade do nunca desrnerecer a jomais deslustrar ostos 
insignias, do quo me constituo portodor.



OBRIGATOREDADE DO AUSTAMENTO 

0 Tribunal Superior Eleitoral: 

Atendenclo a quo 0 alistamento e o voto são abrigatórios para OS bra-
sileiros de ambos Os sexos, salvo as excecöes PreviStas em lei (Constituicão 
Federal, art. 133); 

Atencleiiclo a que, mais quo quaisquer outros, estão adstritos ao curn-

primento clésses cleveres as quo desempenhani cargos ou funçoes pübhcas; 

Atendendo a que o funcionalisino piiblico constitui paite consicierável 
do eleitorado esclareciclo e consciente. de que ha necessiclade para a per-
Into exercIcio do voto; 

Atendencle a que a abstencão eleitolal, no c iue se refere ao alistarneato 
comc) no que diz lespeito no exeicIcio cia voto, cumpre sec combatida em 
pról do revigoraniento c do regular funcionamento das instituiçöes denio-
ciáticas, notaclameate em reiaçao ao ditimo em face cia sun crecente per-
centagem; 

Atendendo a que compete a êste Tribunal aciotar e seguir providências 
convenientes a execucao do serviço eleitoial expedindo as instruçOes que 

julgar precisas (Código Eleitoral, art. 12 lestras d e I): 

Resolve, ad instar do que determinou em ielação no sou funcioaalismo: 

1) recomenciar aos Presicientes dos Tribunais Regionais seja exigida 
dos funcionárjos (] as suns secretarias e de todos os cartórios eleitorais cia 
respectiva circunsciição, par intermdclio dos Juizes Eleitorais, a prova de 
se en Coll t]arem inscritos como eleitores, bern assirn a dc terern votado nas 
filtimas eleicöes realizaclas no sea clornicIlio el('itoral, fixanclo nos quo te-
uhani, par ventura, deixado de cumprir êsses ileveies, prazo para se ins-
creverern corno eleitores on par a regularizaçdo da sun situacão perante 
0 Juizo eleitomal competente; 

2) recomenciar aos niesmos Presiclentes que solicitern dos Govêmnos 

dos Estaclos e dos Prefeitos das Capitais, e, par inteimOclio dos Juizes Elei-

torais, nos dos MunicIpios, a acboção dc pioviciências iclênticas relativas ao 
funcionalismo estacbual e municipal;
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3) autorizar, finalmente, ao Sr. Ministro Presidente representar ao 
Sr. Presiclente cia Repñblica no sentido de ser encarecicla aos Srs. Minis 
tros de Estado a conviniSncia dns mesfuas providencias em relacão no fun-
cionários dos respectivos Ministérios, clas repartiçSes subordinaclas e clas 

autarquias e institutos dos mesmos clependentes, - bern assim, ao Sr. 
Prefeito do Distrito Federal em relacão no funcionalismo municipal, aos 
presicientes das Casas Legislativas e dos Tribunals Judiciários, em relação 
aus seus funcionários. 

SnIa das SessOes do Tribunal Superior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
23 dc abril de 1953. Edgard Costa, Presidente - Luiz Gailotti - P11-
nio Piiiheiro GuiinarSes - Pedro Paulo Penna e Costa - Henrique 
DAvila - AfiSnio Costa - José Duane. 

(Publicaclo em sessão de 27-4-1953). 
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A ORGANZACAO DO PODER LEGSLATJVO
NAS CONSTTUCOES REPUBLICANAS * 

João Man gabeira 
(Jurista - Acivogaclo - Ex-Deputado Federal) 

<<A organizaçao do Poder Lecrislativo nas Constituices Bepu-
blicanas; andljse e critica dos atribuicôes do Camaro e do Senado 
no alual <Constituiçao, Pste, literalmente, o texto do ponto cu.o 
estudo me couhe nests Curso. 

Tenhc, nois, que a 6le estreitarnenfe me cingir, movendome 
exCiUsjvarnente dentro dos limites do seu quadro. 

As Constituiç3es Republicarjas 

Säo tr&s as Constituiç5es republicanas, respectivarnen[e promul-
godcts a 24 de fevereiro de 1891, 16 de junho de 1934 e 18 de Se-
tembro de 1946. dentro delas gus terei de estudar ciorcanizccao 
do Poder Legislativo. 0 ato de 10 de novembro de 1937 ndo foi 
urno ConstituicPo, porque nao eloborado polos re grescnn[ do 
povo reunidos em Assembléja Constijujnte Também ndo foi Carta 
Consti(ucional porque Os quo o elcihorararn, nao se onimaram CL 

outorgd-la, usando a funçdo rnajestdticn exercida outroro por certos 
iniperantes. 0 diploma dependia, para sua validade, de urn pies-
bicito gus nPo so realizou e por isso mesmo o Poder Legisiativo 
jcunais foi organizado. 0 diploma alterava-se de acôrdo corn as 
000VCflj6flcjcis do mornento. Foi sempre a siTopesTLrnnc urn dito.cio, 
scm 0: boss tradicional do ukase russo, ac tempo dos Tzores. Urn 
cno de irnposiçdo de woo ditodurct transitéria, e nadci mais Ndo 
perianceu, portanto, 00 dornIraio politico-uridjco dos ConrtituicPes 
Republicanas Nao pertenceu rnesmo docrmos assirn, - i super-

(*j 0 trabalho ql.le publicarnos foi objeto de urna palestra realizada pelo 
insigne jurista PatriO, no Itistituto do Dircito 1 -"Uico e Cidncias 

Foliticas, da Funciaçäo Getfilio Vargas. A leitura do mesmo muito 
aproveit.ara, pois, o autor foi de integral felicidacle nos pontos cjue 
af]oou, pIinipalniento. no quo iiz tcsoeio a po 6o urti!os 
Politicos em face a Constituição de 1946, assurto, scm düvida, de tara 
atualiclade
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fIcie do direito. Interessa, quando muito, as excavaçdes históricas, 
no subsolo dos regimes desaparecidos 

Par isso mesmo, naa tenho de tomur conhecimento désse ditudo, 
na organizaçEto do Poder Legislativo. Eis porque me cinjo ao qua-
dro das Constituicdes caracterIsticamente republicunas, no quadra 
dos diplomas j uridicos, tIpicamente consti:tucionais. 

Sernelhancas e divergricias nas constituicaes republicanas 

bus trés Constituicées, a Poder Legislative arganizau-se na base 
do sistema bi-cameral. 2ste a seu aspeclo principal 

Tal sistema, porém, no contrdrio do que muitos acreditam, nao 
4 ossencial a Federncao 0 regime federativo pode existir sem dua-
lidade de Assembléia. 0 essencial, par a Federacdo, é que as 
textos constitucionais definam e precisern a autonomia dos Estados; 
distribuam, especIficumente, as competéncins que sac suns e as que 
periencem a Uni8to; impossibilitem a reforma da Constituico sern 
prévia consentirnento déles, mediante veto expresso das suns assem-
bléias, e, par bin, exijarn Urn tribunal suprerno que julgue e dirija 
questáes entre Estados membros, ou enire urn déles e a Unibo. 

Se tais garantias existom, a Federacbo vive perfeitamente, e 
livremente funciona. 

For outro mdc, as trés Constituicdes, que tinharn aceitado a 
sistema bi-cameral, admitiram, também, a princIpio de igualdade da 
representacbo no Senado: trés Senadores par Estado, nas Constitui-
coos do 1891 a na atual, e dais per unidade fedemada act Curia 
de 1934. 

Tul principia, parém, nda 4 essencial a Federacao. Resultou 
dus dif iculdades inerentes Convencdo de Filudeli in, e qua so rrso-
verarn polo chamado Compromisso de Connecticut. 

Forum as divergéncias entre gmandes e pequenas Estctdos Con-
fedemados, reunidos par elaborar a Canstituicba norto-arnonccmc: 
sabre Ludo desentendidos no que dizia respeita a composicaa do 
Poder Legislativo, forum mis divergéncias, repito, quo levaram cc 
delegacao do pequena Estado do Connecticut a proper uma tmansct-
çao, pela qual a impasse seria resolvida, uma vez que as grandes 
Estadas continugriam a preponderar, coma 1 ôrca numéricamente 
proporcianal aos seus habitantes na Camara dos Deputados, e as 
pequenos Estados garantiriam sun autonamia e salvariarn a vaidade 
do seu pros tigio pela igualdade de representacao no Senada. 

Essa tmansaçbo prapasta pelas delegados de Connecticut, e 
muita habilmente defendida per urn déles, Johnson, lagrau, afinal, 
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transformar-se em soluçdo definitiva. Mas o princIpio ndo é essen-
cial a Federacdo, tonto que sompre houve, e hd, federac6es onde o 
Senacio ndo se constitui sôbre tol base. Parede-meia corn os Estados 
Unidos, o Canada ndo o adotou. 

F nos próprios Estados Unidos, êsse principio, desde que 3 
ado taram na Convencdo de Fjladelfia, ndo deixou de levantar contra 
si argüidores. De tempos a esta porte, os tratodistas assinalarn sua 
artificiolidade corn o exemplo do Estado do Nevada, quo da urn 
deputctdo e dois senodores, e quo, tendo pouco mais de 160 mil ha-
bitantes, da tantos Senadores quanto Nova York, corn mais de 
14 milhdes e 800 mil almas. Assim, Nova York, cinqhenta e qucttro 
vezes major quo Nevada, tern o mesmo ni1mero de representantes 
no Senado. 

Foi ésse princIpio que, a partir de 1891 e ate 1946, as Consti-
tuicoes Republiconas adotaram e mantiveram. Mas aceitando o 
sistema bi-cameral, nem per isso as Constituicdes Republicanas o 
admitirom corn a mesma extensdo e a mesma fôrça. 

Na Constituicao de 1891 e na vigente, a organizaçEia do Poder 
Legislativo é a mesma. 0 art. 16 naquela e a art. 37 nesta, dizem, 
corn as mesmas palavras: 

" 0 Poder Legislotivo é exercido pelo Congresso Nacional> 

E declara-se a seguinte: 

<O Congresso Nacional se compôe da Camara dos Deputados 
e do Senado Federal'>. 

a vers6io brasileira do art. 1', secçdo I, da Constituicäo forte-
arnericana, que Se expressa exatarnente nestes térmos: 

<Todos os Poderes. Legislativos outorgados nesta Constituicäo 
serio investidos no Congresso dos Estados Unidos, que so compora 
de urn Senado e uma Camara de Representantes>'. 

Aceitando, partanto, o modêlo americana, as Constituiç6es de 
1891 e do 1946 deram ao Senado e a Cdmara, isto é, aos dais rarnos 
do Congresso, salvo as pequenas excecdes quo a Constituicdo espe-
cifica, as mesmos poderos legislativos, podendo qualquer dlos ter 
iniciativa do qualquer projeto o livremente rojeitar ou emendar urn 
projeio do outro. 	 a sistoma bi-cameral perfeito. 

A dste padräo nEio se ateve a Constituicdo de 1934. Einbora 
aceitando a sistema bi-cameral, ela a restringiu, porquo no capi-
tulo iT, que naquola Carta do 1934 se intitula -Do Poder Logislativoi', 
pouca rofer&ncia so faz ao Sonado. Existe a art. 2? que é a inicial, 
deciarando que a <<Poder Le gislativo é exercido pela Cc6mara dos 
Deputados, corn a colaboracdo do Sonada>>. 
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Véde bern a diferença entre êsse texto e o dos Constituiçées 
de 1691 e de 1946, dizendo estas que o " Poder Legislative é exercido 
palo Congresso, que se compôe do Camaro dos Deputados e do 
Senodo Federal-, e aquela que o " Poder Legislativo é exercido peia 
Camaro dos Deputados, corn a colaboraçao do Senodo>. 

Veremos, doqui a pouco, em que consiste tal colaborocao. 
Depois do art. 41, § 39, per isso mesmo que o Senodo é uma Cd-

maro de Estados, a Constituiçdo de 1934 ihe atribui a iniciativo dos 
' Leis sóbre a intervençdo federal e, em geral, dos que interessam 
determinadarnente a urn ou mois Estodos>>. 

Assirn, no capItulo do Poder Legislativo, o II doquela Consti-
tuiçao, poucas sdo as referéncias 00 Senodo Ond.e a organizaçdo 
do Senado se regula, onde a sua competéncia se define, onde as 
suas otribuicöes se enurnerorn é no copitulo V, que dispée sôbre a 
Coordenacbo dos Poderes>> 

No art. 91, corn seus oito incises, a Constituicdo de 1934 pres-
crevia no primeiro corn suas doze letros que o Senado colaborava 
corn a Camaro sébre: estado de sitio, declaraçdo de guerra, mobili-
zacdo, licenca pora passogem de - tropas palo território nacional, 
proce3sc eleitoral, oganizoçdo judicibria federal, moedas e bancos 
de ernissdo, regime de novegoçdo de cabotagem e nos portos e rio. 
navegdveis, tributos e tarifas, socorros aos Estados, cornércio inter-
nacionol e interestadual, tratados e convençôes corn as naçôes 
estrangeiras. 

Como se ye, a grande moiorio dos leis, que a Camaro normal-
menlo elabora, escapovo d colaboracdo do Senado. 

Esta a principal diferenca, no sistemo bi-cameral, entre as Cons-
tituiçdes Republicanas Ndo paravarn, todavia, nisso as divergên-
cias. Tanto no de 1891, como no atual Constituicdo, a Camaro se 
cornpöe exclusivamente de representantes do povo; mas no Carta 
de 1334 ela se compunha de representantes do povo e dos profissöes, 
cuja eleicdo o art. 23 e seus parbgrofos estabelecia e regulavo. 

Eram os chomodos ><deputodos classistas>'. 
As Constituicôes de 1934 e de 1946 impöern que a Cdmora sejo 

eleita pelo sistema proporcionol; a de 91, deixova 00 arbitrio do 
Legislador regular o processo eleitorol, exigindo openos, no art. 28, 
que fósse garantido a representocdo do minoria. Per esta Carla, 
a proporcdo nurnérico dos Deputados era de 1 x 70 mil hobitontes, 
e nos duos seguintes de 1 x 50 mil, ate o mdximo de 20 represen-
tan tes > e dal por dionte de 1 x 250 mil hobitantes. 

0 mandate dos Deputados e dos Senodores era de 3 e 9 ones 
respectivamente, polo ConstituicEto de 91; e de 4 e 8 anos pelos 
de 1934 e de 1946.
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Fela Constituicäo de 91 o mInimo de Deputados por Estado era 
de 4, pela de 46, 7 e pela de 34, o art. 180 dos DisposiçEes Gerais' 
prescrevia que nenhurn Estado terd representaçäo inferior a que 
houver tido na Assernbléio Nacional Constituinte. 

Na Constituicao de 1891, a Camaro e o Senado auto-orgoniza 
yarn-se, urna vez que tiriham a competéncia privativo de reconhecer 
e verificar os poderes dos seus membros; no Carta de 34, como no 
atucil, essa functo cabe 6 Justiçcx Eleitorol. 

Pelo regime 91, nEio hovia Deputado de Território. Essa enti-
dade do direito pablico näo figurava, nem por hipótese, na Consti-. 
tuiçao 0 Território do Acre resultou do Tratado de Petrópolis e 
foil orgonizodo através do lei ordindria, fundado nos poderes me-
renes a soberania nocionol e nos poderes implIcitos decorrentes do 
poder expresso de legislar sôbre <' terras e minas de propriedade do 
Uniao<<, conferido pebo n' < 29, do art. 34 daquela Constituicdo. Na 
Cons iituiçao de 34 coda Território terd 2 e na de 46, urn Deputado. 

Na Constituicao de 91, a Congresso so podia ser convocado 
extrcioidiniriamente polo Presidente do Pep6blico; no Carta de 34, 
polo Presidente do Pep6blica, pelo Secçao Permanente do Senado 
ou por urn tOrco dos Deputados; e no otuol, polo Presidente da 
RepáElica ou por urn tOrço dos membros de qualquer dos Coscis 
do Parlamenlo. 

No Constituicao do 34, pelo art. 92, § 1, no <<intervalo dos sos-
sEes legislativas, funcionava a secçOo permanente " do Senado, corn 
as atribuicEes especIficas all conferidas. 

As cartas de 34 e 46 exigem a condiçEio de brosileiro nato porn 
Deputado e Senador. A de 91 exigia apenas, porn Deputado, quotro 
ano, do cidadania brasileira, e seis porn Senador. Tonto valia 
dizer quo urn estangeiro noturalizado hd quatro anos, poderia ser 
Deputado, e naturalizado hO seis anos, podoria ser Senodor. 

No terreno das incornpatibilidades, 500 mois ou menos as mes-
mae as prescriçEes nas trés ConstituicEes Republicanos. 

A ConstituiçOo do 1934 acresceu uma nova incornpatibilidode, 
0 quol corninou, coma as outras, a perda do mandato. E a do Depu-
todo <u Senador n0o poder <<patrocinor couso contra a UniEto, 
Estodos ou MunicIpios '>. A ConstituicOo do 1946, no entanto, em vez 
do uscir dos mesmos tErmos, empregou a fOrmula -contra pessoa 
juridica de direito p6blico>> e olargou, assim, a incompatibilidode. 

No momento otual, par exemplo, urn Deputado ou Senador nan 
pode potrocinar sern perder a rnandato, qualquer causa contra par-
tido nocional, que é, por lei, pessoa de direito pOblico. 0 Constituinte 
alteiou a extensOo do dispositivo, transformondo a texto preciso do 
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Constituicäo de 34, que no dava rncirgem a qualquer d3vida; em 
vez de <<contra a Unido, Estados, Distrito Federal e Municlpios<, diz: 
ccntra pessoa juridica de direito püblico<>, que é qualificacdo do 

legisludor comum, e por isso mesmo susceptivel de alargomento ou 
restriçcto. 

A Constituicäo de 46 estabeleceu ainda novo case de perda de 
mandate - <<por procedimento incompatIvel corn o decôro parla 
mentan> - cominada, pelo veto de dois terços dos membros da 
Casa a quo pertencer o representante. 

Por outro lado, enquanto a Constituicdo atual determina que 
nEio pc-de o mcindato c Deputado ou Senador que aceitar os cargos 
de Mini5tro de Estado, Secretdrio do Estado ou Interventor, a Carta 
de 34 dizia, apenas, quo o representante ndo perderia a mandato 
se execesse o cargo do Ministro. Pela Oonstituicdo de 91, perderia 
o mundato em qualquer dsses cases. 

Na Consitulc5o do 34, a aus6ncia do Doputado ou Sonador, sem 
licenco per mais do 6 moses, importova <<renáncia>>, no do 46 om 
<<perda do mandate,, ; na do 91, nada havia a tal respeito. 

So ostas as principais semolhancas e divergôncias ontro as 
três Constituicöos Republicanas, no quo respeita a organizacdo do 
Poder Legislative. 

Podoria meudar, doscondo a pormenoros; mas o tempo nao 
permite, nem seria interessante. 

PARTIDOS NACIONAIS E SISTEMA PROPORCIONAL 

Quero, no entente, chamar a atençao para dois artigos cons-
tantes da Constituiçdo vigonte, relatives 6 organizacdo do Camara Cdmara 
dos Doputados, e quo, ao mou ver, sdo vitals para o bom funciona-
mento do regime. 

E quo a ConstituicEto do 1946 foi a primeira, entre nós, a reco-
nhecer a necessidado da oxisténcia do <<partidos nacionais>> o ci 
garanlir-lhes o funcionamento e a reprosentacdo proporcional nci 
Càmara dos Deputados o dal, per inforôncia, nos outras assembléias 
legislalivas. Mas, doclarando no inciso XIII, do art. 141, quo a plura-
lidcido dos partidos é urn princlpio bdsico do regime democrdtico; 
assegurando no art. 134 <<a representacdo proporcional dos partidos 
nacionais>; prescrovendo no art. 56 o sistema <<do ropresontacdo pro-
porcional> para a eloicdo do Cdmara; o, nos pardgrafos ünicos dos 
arts. 40 o 53, impondo a Camara, para a constituicdo de suas co-
misdes, a <representacao proporcional dos partidos nocionois " ; a 
Constituicao ostabeleceu nor mas ouc pormilern cci orgcinizocdo do 

Poder Legislativo e ihe possih.c; 	 1:;,
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eficiente do que sob as Cnrtas de 91 e 1934, ao mesmo tempo que 
asseguram, sôbre bases mais largas, a estabilidade e o desenvolvi-
menlo da Democracia Politica. 

Tudo estd na capacidade do legislador em fazer a construçdo 
jurIdica e tirar, do entrosamento dsses textos e dos princ Ipios que 
informam o regime, as conseqü&ncias politicas e socinis que êles 
comportam. 

Mas, pluralidade de partidos, partidos nacionnis, sistema pro-
porcional, tern virtudes e Inihas, inconvenientes e vantagens, como 
tôdns as instituiçöes, leis e princIpios hurnanos. 

Nba hd, por exemplo, bern major do que a Liberdade. Mas, 
Acton, delci disse, uma vez, que hd mais 200 definices; e, comen-
tando isso, Herman Finer, urn dos rnaiores juristas-sociólogos e pro-
fessdres de ciéncia politica dos tempos presentes, acrescenta que 
de tcii quantidade de interpretaçôes resultou que a liherdade <<tern 
dada causa a mais derramamento de sangue do quo quniquer outra 
couscr, exceto a teologia>>. 

De sorte quo nbo hd nada na face da Terra que seja absolu-
tamente born. Tôda sabedoria humana estd em tirar, de urna insti-
tuiçbo ou de urn principio a mbximo de suns vnntngens e reduzir 
no minimo as seus inconvenientes. A Constituicbo dual reconheceu 
a necessidade do existéncia de <partidos nacionnis>' e nssegurou-lhe 
a representaçbo proporcional na cornposiçbo da Cbmnrn a do suns 
comisôes. 0 resto depende do legislador, da sun capacidade pa-
Utica, da sun culturn jurIdica, da sun técnicn legisiativa. Mas a 
Constituicbo nbo se refere npenns a partidos nacionnis. No par6- 
grato 13, do art. 141, vedn " a orgnniznçbo, o registro ou a funciona-
mento de qualquer partido politico cujo prograrna ou ncbo contrarie 
o regime democrdtico baseado nn plurnlidnde dos partidos". 
Reijija désse texto que ela gnrnnte a orgnniznçbo ou funcionnrnento 
do <'qualquer pnrtido politico,,, cujo progrnma <<nbo contrnrie> ' tal 
principlo. Alids, tnl gnrantin decorre do inciso 12 do mesmo artigo 
quo nssegurn <<a liberdade do associnçbo par fins licitos '>. No 
art. 119, § I e VII, dispôe a Constituicbo qunnto b competéncin da 
justicn eleitornl em relacbo nos ><pnrtidos politicos,,. Ate ni a Cons-
tituiçbo prescreve sôbre <pnrtidos politicos-. E nos arts. 134, 52 e 
40 quo em, pnssando do gênero a espécie, dispôe sdbre <'partidos 
politicos nncionnis. Aos <<partidos politicos- ela nssegurn a exis-
téncia, por considerd-los essencinis no <<regime dernocrdtico"; nos 
pnrticios politicos nncionnis>' ela nssegurn n <<representnçbo propor-
cionni " , por considerd-los essencinis b composiçbo dn Cbrnnrn corno 
drgbo do Govôrno. 

Nbo 6 at qualquer pnrtido politico,,, mns exciusivarnente nos 
pariidos politicos nncionais>' quo a Constituic&o nssegurn, pola 
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representaco proporcional>>, a participaçEm em certos órgaos do 
Govrno, que se elegern por ésse processo. a tais partidos que 
a C2onstituico assegura uma participaçäo proporcional nas cornis-
söe'> da Crnara dos Deputados. Mas, assegurando a existncia de 
partidos nacionais e regulando-ihes a participaçäo, nao é a Consti-
tuic&o responsdvel pela proliferacao dessas associac6es poilticas 
Como o pr6prio norne est6 dizendo, s6 deveria ser partido nacional 
o quo estivesse orgctnizado e funcionando, se gundo as regrcis fixctdas 
na Id, em pelo menos, metade e mais uma das circunscriçdes elei-
toraJs que elegem pelo sstema de representaçdo proporcional, 
Deputados Federals. 

No entanto, o Código Eleitoral permite registro, como partido 
nacional, ao que tiver Diretdrio prdprio constituido pelo menos em 
cinco Estados. Obvio, todavia, que se apenas em cinco, das vinte 
e uma circunscricEes eleitorcjis, tern o partido diretdrios organizados, 
éle é, por definico, urn partido regional. Constitucionalmente, 
materialmente, geogràficarnente, nEto é partido nacional. E Ioi a 
urn partido corn dsse cardter, e nEo a <<qualquer partido>>, que a 
Constituicäo assegurou a representaçäo proporcional no Crnara e 
respectivas cornissEes. Quando, porém, a lei subverte o texto da 
Contituicäo e ddste modo desvirtua urn principio bdsico do regime, 
a culpci ndo é do Carta que o instituiu, sendo do legislador quo o 
deiurpou. Todavia, para que urn partido seja nocional nEio basta 
que exista pelo menos em metade e mais uma dos circunscriçdes 
eleitorais; é preciso que exista funcionando efetivomente, corn Dire-
tdrio orgonizodo e urn quadro de filicidos que ihe custeiem as des-
pesos. Sémente nesses moldes rnInirnos serd partido nacional, isto 
é, grupo social permanente, de natureza politico, e corn <<represen-
taçtho proporcional>>, asegurada num drgEo do Govérno. 

Mas, reconhecendo a necessidade de partidos nacionais e asse-
gurando-ihe a representaçéto proporcionol, por isso rnesmo prescreveu 
a Cons tituiçEo que a Càmara dos Deputados, e por inferéncia as 
Assernbleios Legislativas e Conseihos Municipois se elegessern, 
seg>.mdo o mesmo sisterna. Impondo dsse processo, visou a Consti-
tuiçao que os partidos nacionais, corno representantes dos vdrios 
cor,entos de opiniEio, participassern da Cmara, nurna situaçEio ode-
quada a sua fdrço. Ndo é, porém, o sisterna proporcional que tornou 
a Unao, Os Estados e as Municipios, ate certo ponto ingoverndveis, 
pei.:i composiçdo fragrnentdria dos assernbléias deliberativas. Isso 
res.itou do deturpaçdo do espirito do sistema, por urn expediente 
legisiativo. Em verdode, o sistema proporcional é incompotIvel corn 
aliuncas partiddrios, urno vez que o seu objetivo é permitir a coda 
partido que se represente no proporçdo do seu eleitorado. A mani-
pulctcdo legislativa que permite conglomerar nurna olionça trés ou 
quniro partidos, uniformizados, sob uma legenda, subverte a prin-
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cipio do sistema e o transforma de proporcional em majoritdrio. Mas, 
terminada a e1eico, linda também a alianca transitdria, resultante 
de urn conluio efémero, e a unidade fragmenta-se nos partidos, 
grupos e grupeihos que enxameam nas Assembléias tumultuando 
seu uncionamento. Além disso, a essas auiancos contrdrias a Indole 
do cctema proporcional, juntou-se o érro de eleicdes federais, esta 
duais e municipais no mesmo dia, o que permitiu as mois desen-
freadas barganhas, a mais ostentosa venauidade e as mais insólitas 
traiçôes jarnais presenciadas no Brash, e tudo isso num pleito que 
teriri sdo realmente livre, se 0 dinheiro, facilmente obtido e mais 
fàcilnienLe gasto, näo houvesse corrompido em suas fontes o pro-
cesso eleitoral. 

A Oonstiiuicao reconheceu a necessidade da existéncia de par-
tido,3 nacionais, deu-lhes participaçdo proporcional nos órgBos que 
representam proporcionalmente o povo e, firmando essex principios, 
deixou ac legislador tirar as conseqCéncias que dêle decorrem, sôbre 
éles erigindo uma legislacdo adequada. Os partidos nacionais sBo 
árgros indispensdveis a vida e ao aperfeicoamento do govérno de-
mocatico. Sdo os partidos que exercem contrdle e vigilancia sôbre 
todos os poderes do Estado: Legislativo, Executivo e Judicidrio. 0 
órgäo mediador entre 0 Govérno e o Povo é o partido nacional. E 
pelos par tidos nacionais que, em verdade, a naçéio I ala SBo éles 
que apresentam programas e candidatos, pois, o povo neto formula 
Os prirneiros nem indica Os segundos Escoihe uns e outros entre 
os qie OS partidos lhe oferecem. Se assim é, o que 00 povo cabe 
é manifostar pelo voto, sua preferéncia entre as legendas dos par-
tidus Caberd GO povo escolher o Partido e a éste os candidatos. 
Creio ser urn dos meios mais seguros de evitar a corrupçdo eleitoral. 
Os corruptores sao no fundo homens sem patriotismo, nern ideal. 
Querem os postos de govérno apenas por ambicdo ou vaidade. Nao 
disperideram grandes somas pela legenda do partido. Fazem-no 
sempre em favor do prdprio nome, embora subvertendo a disciplina 
partiddria e desmorauizando o voto popular. 

Sc a Constituiceio assegura a representaçdo proporcional dos 
partidos nacionais na composiçéio do Camaro, disso decorrem de 
veres para partidos e partiddrios. Se o Deputado eleito por urn 
partido, déle é expulso ou o abandona, e conserva o mandato que 
por Cle obteve, a representacao proporciorial que a ConstituicEio 
assegurou estd falseada. Seria o caso de a lei declarar tal proce-
dimento incompatIvel corn o decôro parlamentar. Se a lei assim 
declarcisse, creio que ninguém lena tal procedimento, pela certeza 
de ue a Câmara respectiva ihe imporia a pena do § 2? do art. 48 
da Cons tituicBo. 

Se a Constituicdo assegura a existência e a representaçBo pro-
porcional dos partidos nacionais nas Assembléias Legislativas, so 
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o pJvo ndo pode eleger sendo representantos de partido, óbvio que 
ôstes Se obrigam a cumprir o programa partiddrio, sob pena de Se 
tratax corn o mais afrontoso despreso o sufrdgio eleitoral e de trans-
formar-se a eleiçdo numa cilada. Quolquer pessoa e livro de entrar 
au sair de urn portido. Ndo é livre, porém, como representante désse 
partido, de votar contra as principios articulados no seu programa 
ou us cieiiberacöes regulctrrnente tomctdas em suas Convencöes, sob 
penn do falsear o espirito do nosso regime, numa de suns bases 
vitals. 

ii cleicdo do Cétmara dos Deputaclos polo sistema proporcional 
e a existéncia de partidos nocionais, cujo representoçdo proporcionol 
a Constituiçdo Ihes asseguro, so princIpios fundornentois do nosso 
regime Assim, a eleitor vota, pelo Codigo otual, no legendo do 
urn perido ou nos condidatos que éste registrou. Votando numo 
Cu no1iros, éle vota de Iota e em substncia no partido que escolheu, 
cam urn pragrarna préviamente registrado. 0 voto é uma adesdo 
a esse programa. Se, portanto a reprosentante vota contra a pro-
grama do partida sob cuja legenda se elegeu, 101 representonte 
aironks a regime constitucionol e subverte e despreza as principias 
cardiais de sun representocEio. sse procedimento poderd, sern 
sern ddvida, ser, par lei, capitulado, coma incompotIvel corn a decôio 
parismetar. 

Iqi.o1mente, a lei deveria proibir que as partidos, ao menos 
quanta oos 6rgos do representacdo proporcional, pudessem regis-
trar coma candidatos pessoos que lhe no fôssem filiadas, no tn-
mestre anterior ét eleiçdo. Essa proibiçEto impediria carreiristas e 
aveim.Jreiros do téda sorte he so incluirem, 6 ditima hora, em urn 
partido, cam a Ida exciusiva do so candidatarern a cargos do eleiço, 
as vezes sob promesso do auxilio finonceiro porn a campanho elei-
tarai, coma tantas vezos tern acontocido. 

quo sistema proporcional ndo é anarquia, é ordem; partido 
nacicnol ndo é dissoluçho, é disciplina. Sem ordem no primoiro e 
disciplina no segundo, nern urn nom outro poderao dignamonto 
sobrcviver. So nEta sabrevivern cam dignidade, a regime politico 
quo a Consiituicaa estruturou estd ferrado do morte, polo deprci- 
vaçm do Lei. 

Ndo se infira do tudo isso quo dovam desaparecer as partidos 
politicos que ndo tenham logrado a condicaa do nacionois ou delo 
tenhcim decoido. A ConstituicEio reconheceu a necessidado do par-
tidos nucionais pora a participacao no Govérno e ihes ossegurou 
umo ropresentocdo proporcionol Mos, oa mesmo tempo, assegurau 
a rncis[éncia do qualquor associaçéta porn fins lIcitos e facilitou a 
posilbilidode do existéncia do qua1quer partido> cujo pragrama 
nha coiitrarie a principia bhsico do plurolidado portidhnia. 0 Par 
tida politico é uma ossaciaçEia de pessoas para a jim licito do pro-
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pag3rlda organizada de urn penscirnento ou urna doutrina, que so 
compr mete a executor pela conquista do Poder. 

C) partido politico assenta sua existncia nos liberdades de pen-
samerito e de associaçdo asseguradas pelos §8 5 e 12 do art. 141 
cia Cons[ituiçdo. Tudo isso é essencial a existência e 00 aperfei-
çoarnento do regime democráttico. Partido politico e partidos poli-
ticos nacionais ndo sac a mesma coisa Assim, o portido politico 
quo nio e nacionol, por ndo ter logrodo tol situocdo, ou delo ter 
decaido, nem por isso deverd desoporecer. Poderd continuar pre-
gondo suas idéios, fozendo seu proselitismo, ate ver se consegue 
logior a situaçao que ndo conquistou ou reconquistar a que perdeu. 
o que ndo pode, porém, é opresentor candidates 6 representocdo 
nocioriol, o que exclusivomente cobe aos portidos nocionois. 
Aqueles <partidos politicos- o legislodor fixorici as condicöes mIni-
mos do existência, poro que pudessem ser devidamente rogistrodos, 
ate que logrossem tronsformor-se em " partidos nacionois " A his-
tório ponto-nos exemplos de pequenos partidos que, depois de 

onos, se tronsformorom em pczrtidos mojoritdrios. Hoja 
vista a Partido Trobolhisto Inglés. Do 71 a 81, o Portido Sociolisto 
Frances ndo logrou eleger urn deputodo e no ano seguinte elegeu 
opeucis urn; e sémente em 93, conseguiu eleger sete. Mos num e 
noutro case, as portidos tinhorn a sustentar urn programo, urn 
principio, uma idéia. 

Cm portido é urn grupo politico-social orgonizado pora suste-
taçao e propaganda do urn pensomento, quo se desdobra e articula 
nurn programo, que Cle promote defender no oposiçao e executor 
no govérno. E é exotomente isso que constitui a substdncia de urn 
Partido. Sern isso, urn portido, por mais numeroso que sejo e sejo 
qual 16r o nome corn que titule, nEro é social e politicomente urn par-
tido -- tdo sémente urna partida, isto é, urn ojuntomento de 
interesses paro a assolto ou a exploraçdo do Poder. Assim o legis-
lador iixard o rninirno do certas condiçCes pora a existdncia do urn 
portido politico e a mInimo do outras paro suo transformacdo em 
paruclo nacional. 

Quero crer que a reformo do Código Eleitorol quo so onuncia 
atenderd a tudo isso o a muito mois, quo nEro me cabe neste mo-
men to moncionor. Assentodo nesses principios constitucionais, 0 lo-
gisiodor brosileiro poderd fozer neste momenta, em relocEro oc pro-
cesso eloitorol o oos portidos, umo lei do olconce politico o social 
incornporErvelrnente superior ao do Lei Soraiva, no segundo império. 
E precise porém faz&-Io corn a capocidode, a sinceridode, a serie-
dade, corn que so fez oquelo reforrna, quo Ruy eboborou o o quo 0 
Presidente do Conseiho deu o cunho de suo autoridode oracular. 
Cumpre dor 005 partidos nocionois outoridade, disciplina, seguronço, 
e, sobretudo, dignidode.
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Se os partidos nacionois se estobilizarem sob formas flexiveis, 
mas dentro do disciplina, êles poderdo chegar ao ponto de evitar 
ou corrigir males ou erros que decorrem do Constituicdo vigente. 
Urn ddsses é o de permitir a iniciotiva de proetos a qualquer Depu-
tado cu Senador. Dal as projetos de mera dernagogia, as projetos 
ridIculos, as projetos inconvenientes que turnultuam a marcha do 
Poder Legislativo e diminuem junto ao povo o prestigio dos Odmaras. 
Nos Eciados Unidos, a censuro é uridnime contra milhares de projetos 
quo so upresentam em coda Congresso, destinados a ndo ter anda-
menlo, mas a sotisfozer interesses e pedidos de tSda sorte Basta 
dizor que dli, no septuagésimo oitavo Congresso, isto é, em dois onos, 
foram upresentados no Cdmara dos Deputados 7 845 proj etos e no 
Sencido 5.628. Mos as leis votadas foram apenos 1 157, dos quais 
589 cram projetos privados ou locals. Jd estarnos marchando nesse 
camrnho. Mas se as portidos nocionais, par seus esiotutos ou can yon-
çSes determinarem que seus representantes ndo apresentordo pro-
jetos individuals, mds sim projetos do partido, o traboiho legislotivo 
tornado outra eficiência e outro dignidade, porque os partidos nSo 
assumiriam a responsobilidode de grande porte dos projetos que 
seus membros apresentom. Como vSdes, baseando-se nos princi-
pbs firmados pela nosso Constituicdo, a lei e as resolucSes conjuntas 
do Cauiesso, os regimentos e as prdticas porlomentares, as estatutos 
e as aeiiberocSes dos Partidos, podem tornor o processo legislativo 
muilo mais eficiente do quo sob as moldes anteriores. Tenho-me 
estendido demois sôbre a orgonizacda do Poder Legislativo nas Cons-
tituiçdes Republicaflas. A hora estd quase a terminar. Examinorei 
assicc, idpidamente, a segundo porte do ponto, isto é, <<andlise e 
calico dos a[ribuicSes do Cmara o do Senado no atual Consti-
tuicdo.

CAMARA E SENADO 

A constituinte de 46 manteve, como jd vimos, a sistemo bi-co-
metal, quo 00 meu ver ndo correspondeu as necessidades nem 
a eficiSncia quo a expansdo econSmica, o desenvolvimeflto tecni- 
légico e as funcSes de Estodo exigem do Poder Legislativo. Por 
isso mesmo, numo conferêncio realizada a 8 do maio déste ano, no 
Saldo do Facuidode de Direito do Rio do Janeiro, eu dizio: 

<A Constituicdo vigente, é, no minha opinido, inodequada 
soluçdo dos graves problemas politicos e sociais do presente. Sou, 
portciniD, polo suo reforma, segundo os processos quo o práprio 
Consthuicéto estobelece. Por uma reformcz ampIa inclusive na 
estrutura e nas funçôes do Poder Legislcitivo". 

A Revoiucdo industrial, otravés do qual cresceu e firmou-se 0 

sisterna do produçdo capitolisto, processau-se em gronde porte, e 
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dessnvoiveu sua fôrca expansora, sob a civilizaçdo térmica, isto é, 
a do odvento e do expansdo da mdquina a vapor. Essa mudança 
na lécnica transformou a indüstrio rnanufoturejra em fabril e criou 
as grandes concentraçdes proletdrias urbanas. Foi tôda uma estru-
tura econôrnica e politico que se modificcu. Vieram depois o motor 
elétrico e o motor de exp1oso, e corn éles nova civilizacao corres 
pondente as mudancas noquela estrutura. Ate a farnIlia, a mais 
antiqj dos grupos sociais e a mats estdvel dos instituiçdes humanas, 
modificou-se no estrulura e nas funçées Os apareihos do Poder 
Executive e ate mesmo os do Judicidrio modificaram-se. Marcha-
mos para uma civilizacäo atômica. Mos, a Poder Legislative 
continua tramboihando, no carro de boi do sistema bi-cameral corn 
a sua marho tropecondo e remanchada. 

Em meio no progresso do técnico, quando o -future invade o 
presenle>>, tal sistema aindo se justifico corn a veiho onedota do 
convcfscx entre Washington e Jefferson, quando tomavam chd Mas 
as necessidodes sociais ndo estdo per isso. Resto mesmo saber Se 
o Pucier Legislative é órgEto adequodo porn o preenchimento de 
funöcs que outrora desempenhova e que hoje per uma fôrca me-
lutdvel passct, ate certo panto, a outro. 

Impôem-se, pots, reformos quanto a estruturo e funçdes do 
Poder Legislative. Em compensaçdo, a seu papel de fiscalizaçao 
e contrôle dos outros poderes é coda vez maior nas verdadeiras 
democracias. An legislodor, coma tol, basta fixer as grandes dire-
trizes legois, as grandes regras normativas, porn quo a sua funcdo 
de legislar so exerça corn eficléncia e perfeiçao. Numa época domi-
nadu ccido vez mois pela técnico e em que, per isso mesmo, grande 
parte dos problemas sujeitos 00 Poder Legislative, sdo fundamen-
tolmente técntcos, o papel do legislador C o de firmar as re qrns gerais 
o deixar aos Crgdos técnicos do odministraçdo, ou mesmo do judi .

-dan:, aispor sôbre as pormenores corn a proficiência de que sà-
monte Cbs sac, capozes. Ao Poder Legislative a funcdo que todos 
as diac Ihe sobe de importdncio come Crgdo rndximo de represen-
toço popular, é o de firmar as diretrizes politicos do Estodo e o de 
exercer a fiscalizaçdo e a contrôle sCbre os outros poderes, consti-
tuind-se porn isso num forum aberto d manifestacdo livre dos 
correriles partiddrias quo o compCem, com urn poder dramdtico mais 
forte que o do imprensa, do rddio, ou do comIcio. Mas, ainda 
ado tundo-se a sistema bi-cameral, em obediéncja a rotina ou a sotis-
façC:o ue certos interesses, a Senodo deveria ser apenas Cénmara 
reviscra. Na quolidode de Cdmoro revisora ndo poderto rejeitar, 
sendu emendor a projeto do outro Cdmara. Ernendd .-lo, livremente, 
deniro de um prazo constitucionalmente fixodo, sob pena do projeto 
subir i sançdo. Per outro lade, as emendos ndo seriarn rejeitadas 
senuo per dots terços do Cdmara dos Deputados e dentro de urn 
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prazo fixado, sob pena de serem consideradas aprovadas e subir o 
projeto emendado a sanço. Mas, a Constituicdo atual, divergindo 
da de 1891, conferiu, salvo poucas exceçdes, a direito de iniciativct 
a qunlquer dos ramos do Congresso e prescreveu quo as ernendas 
da ctra Camara poderiarn ser rejeitadas por simples maioria. 
Assirn, o papel da Camara iniciadora é predominonte. Basta a sun 
mainria simples par eliminar a colaboracdo da outra Cdmctma. 
Nao se poderia estabelecer mdquina de conflito e diverg6ncia entre 
as ducts Cdmaros maior do que essa. 

Dal a fato de surgirem projetos ondlogos, ao mesmo tempo, nas 
dua. Odmaras. E que coda qual deseja ter no assunto a privilégio 
formiddvel que a iniciativa confere Mas, evidente que o Senado 
corn 93 mombros nBo pode materialmente desempenhar as funç6es 
do CBmara corn 304. E, além disso, tern outras funçôes privativas, 
delicadas, C Senado ndo tern reservatário capaz de comportar a 
torrente legislahva que promana da CBmara e ainda desernpenhar 
outras func6es que ihe sBo práprias. 

For outro lado, por isso mesmo que o Senado se compôe do 
urn ijequeno nümero de membros; é n8le, em tôda parte, que a 
presscto dos grandes interesses econômicos concentra a seu poder. 

Nos Estados Unidos, a Senado já foi chamado de <Clube dos 
Miho.:trios". Em tdda parte as grandes empresas capitalistas 
fogem a Camara; chamom-no: de 6rg9to do demagogia porque e 
mais dificil criar ou manter a arnbiente quo as relac6os pessocus, 
as obséquios e outros expedientes entretêm no pequeno cIrculo 
pohLi:o de que tanto, no Legislativo coma no Executivo, depende a 
éxilo de cerios negócios. Ndo quer isso dizer que ndo considero 
excescivo a niiimera do 304 Deputados par a CBmama. Basta 
dizrn que nos Estados Unidos a mOrnero é do 435, quo na opiniBo 
dos competentes é oxcossivo. A CBmara ndo deve ser nem muito 
nurnerosa, par nBa turnulluar suns funç6es, nem muito pequena, 
par nao ficar exposta B corrupçBo caracteristica do regime capi-
talista. 

Coin Os partidos nacionais sèmiamente organizados, corn a 
funçdo de legislar bern cornpreendida, e servida por urn corpo do 
técnicos bern organizada, uma CBmara de 200 Deputados, corn urn 
Senacio revisor do 63 ou mesmo 42 Senadores, ofereceria no Brasil 
urn Fader Legislativo muito rnais eficiente do quo a atual. 

Mas no estado atual do balbi5rdia o confusBo, corn 304 Depu-
tados e 93 Senadores, quo legislam pommenorizadamente sobmetudo, 
no pressuposto, no rneu ver, emrado do que assim impBo a artigo 
constitucional que veda delegacBo do funcBes, a Poder Legislativo 
brasileiro é urn dos mais desapareihados do mundo NBa torn 
sequer impronsa própria, quando Ministérios, Dopartarnentos, Aut-
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quicts a possuern. Nato tern biblioteccts odequodos a odequodrn 
menle dirigidas; nEro tern sequer urn estodo major de técnicos pora 
auxili-1o, ndo tern sequer urn serviço próprio e capaz de redoçEto 
de projetos de Id, funçdo delicado e dilicil do quol depende, ern 
grande porte, a éxito do legisloço. 

1eJO agora que meu tempo findou ha mois de 10 minutes. 
Quaro, porém, concluindo dlizer que o Poder Legislative, per näo se 
ter ucioplado as necessidodes do civilizoçdo otuol é, em téda porte, 
ctivo cia 16das as censuras, gronde porte dos quois scm fundamento 

Ndc sou Deputado. Tôda minho vido politico, porérn, exceto os 
4 ones de Prefeito de Ilhéus, decorreu coma deputado ou Senador. 
Posse, portonto, dor-vos testemunho de que opesor de tédas as 
crIticas, o Poder Legislotivos ndo tralu iarnois a confianço do Noçdo. 
Corpos too numerosos, no é possivel que saj am compostos inte- 
groiirenle de vestois. 

Ainda nos quodros restritos do Poder ludicicirlo, e em tôdo porte 
do Terra, nern todos os luIzes dos mois altos Côrtes escoporom a 
censu as. 

Pcsso, porém, dizer-vos que no Camaro e no Senodo, os seus 
membros em sua gronde moiorio se compunhom do homens pa-
triotcct a dignos, honestos e pobres; e a tol ponto, que, 00 serern 
dis.c'lvidos, gronde porte nao tinho recursos poro volver aos seus 
Esctdos e se ancontrovo em umo situoçdo de absoluto penciria. 
Posso alirmor que sempre encontrel nos Cosas do Congresso urn 
escol de inteligéncia e culturo que oem as Foculdodes, nem os Tri-
bunals poderiom opresentor malhor. 0 mesrno ocorre, de certo, 
no murnento 

Ndo se deve maldizer, portonto, do Poder Legislativo, tao ax-
poste a censuros injustos e calcinios imerecidas. 12le é a mois 
popular cia todos os poderes, é o cinico que represento o povo em 
tôdos as suos correntes de opinido a em todos os seus ospectos de 
vido. 0 Poder Legislativo deve ser ornodo palo bern qua laz e, 
sobreludo palo mol que evitor ser feito. 

0 Feder Legislotivo é o cinico qua encerro reolmente a liber-
dade Os outros poderas podem viver sam ala. 0 Poder Le gislo-
tivo, ndo. Quondo éle morre, cia so extingue. E isso qua Se ye 
atrovés de todos Os pOVOS a de tédos as épocos. E palo suprassaa 
do Feder Legislotivo que Se made a dagradaçdo de urn Povo, no 
perdo tolal do liberdode. E, antdo, toteondo nos sombros e aguar-
dando o futuro, a Nocdo, entristecida, olha poro o presente como 
urn barn pardido.
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RESULTADO DAS ELEIçOEs MUNICIPAIS DE 7-12-52. EM SAO PAULO 

MUNICIPIO Zona Seccoes Eleitorado Compare- 
cirnento

%
PREFEITO 

e	 Votacao  
VICE-PREFEITO	 I 

I

CAMARA MUNICIPAL 

Legendas
I
Votacao J Lugares 

Adamantina	 .......... 69i, 21 5.200 3.671 70,59 Euclydes	 Romamni	 ...................1.815 PSP	 ..........1.962	 10 
PSP PTB-PSD-UDN-
Luiz Thomaz de Aquino	 ............ 1.704 PRP	 ........1.237	 6 

I PSP PDC	 .........313	 1 

&guas de São Pedro .. 130 2 594 428 72,05 Prefeito Nomeado PSP	 422 11 

Jfredo Marcondes . .. . 101 13 4.898 3.558 72,64 Onofre Pereira de Mendonça ....... 2.108 PSD	 ..........1.041	 4 
PTB-PSD PSP	 903	 3 
Miguel Moisés de Oliveira 	 .......... 1.324 PTB	 ..........990	 3 
PSP-PTN PTN	 ......... I 	 423	 1 

Uvares Florence 147' 5 1.197 846 70,67 João	 Soares	 ........................ 429 PSP	 428	 6 
PSP PSD-UDN-PTB	 401	 5 

I Pericles	 Bellini	 ..................... 411 
PSP 

Uvaro de Carvaiho ... 47 2 772 484 62,69 Manoel	 Simöes	 ...................... 456 PSP	 263 
PSP 5 

PDS	 ..........208	 4 
Hellos Ismael Goncalves Lino 262 
PSP 

Lmerico de Campos .. 138 7 1.336 801 59,95 Paulo	 Raglio	 ....................... 527 PSP	 622 
PSP 9 

PTB	 156	 2 
Rachide	 Zeitune	 .................... 466 
PSP 

realva	 ............... 86a 5 1.530 1.011 66,07 Oliveiro	 Lentewiler	 ................. 627 PSP 625	 8 PSP UDN	 ..........281	 3 
Manoel Cardoso Duarte 	 ............. 617 PDC	 80	 - 
PSP 

rtur Nogueira 754 5 986 793 80,42 José Amaro Rodrigues	 .............. 555 PSP	 546	 8 PSP PTB	 234	 3 
I Jacob	 Stein	 ......................... 543 
I I SP

I



MUNICIPIO Zona	 eccoes Eleitorado	 Compare- 
cimento

% ,
PREFEITO 

e	 VotaçSo  
VICE-PREFEITO

CAMARA MUNICIPAL 

Legendas	 I Votação Lugares 

Barueri 5 10 3.340 2.327 69,67 Adonai de Ahieida Sylos	 ............ 1.317 PRT.......... 234 1 ...............
PSP-UDN-PRT-PR PSD-PTE-PTN 892 5 
João	 Antonio	 Braz	 .................. 1.295 PR-PSP-UDN.. 1.106 7 
PSP-TJDN-PRT-PR 

Bento de Abreu	 ...... 1461, 1.437 (*) (*) João Sampaio Leite Filho 	 ........... 591 PTB-IJDN-PSD () 6 
PTB-UDN-PSD PSP	 ......... () 5 
Sebastião	 Mundini	 .................. 595 
PTB-IJDN-PSD 

Buritama ............. 77 9 2.114 1.667 78,85 Joaqithn Pereira Rosa ............... 1.106 PSP 472 3 
PTB PTB 657 5 
Antonio	 Alves	 Teixeira	 ............. 1.065 PTN	 ......... 427 3 
PTB 

Cabrália Paulista 97,' 3 817 386 47,24 Joaquim Camponez 	 .................. 324 PSP 324 10 
PSI? PTB 53 1 
Clóvis Magalhäes de Mattos Carvaiho 324 
PsP 

Campos Novos Paulista 83 4 891 492 55,21 Riodante Fontana	 ................... 442 PSD 122 2 
PSD-PSP-PTB-TJDN PSP 115 2 
Arthur	 Spinelli	 ..................... 210 PTB 99 2 
PSD-PSP-PTB-UDN UDN	 .......... 144 3 

Cardoso	 ............... 147" 4 966 746 77,22 Saulo Franco Junqueira	 ............. 508 PSD 3 - 
PSP PRP	 .......... 205 1	 4 
Jerônimo Tavares de Souza 244 UDN 39 
PSI? PSP 277 5 

PTB 144 2 

Cerquilho	 .............. 142" 7 1.889 1.449 76,70 Joäo	 Sanson	 ........................ 1.166 PSP	 .......... 1.196 10 
PSI? PTB	 .......... 233 1 
José	 Orestes	 Conrade	 ............... 1.137 
PSP I

(*) Deixa de ser publicado por falta de dados oficiais. 



MUNICIPIO	 Zona Seccoes Eleitorado Compare- 
cimento %

PREFEITO 
e 

VICE-PREFEITO
Votaco  

CAMARA MUNICIPAL 

Legendas Votacao Lugares 

onchal	 ............... 75 7 1.590 1.320 83,01 Ansehno	 Zani	 ....................... 761 PSP	 .......... 581	 5 
PTB-PTN 344	 3 
Sehastiäo	 Comes	 ................... 762

PTB	 ..........
374	 3 

PTE-PTN
PTN	 ..........

ordeirOpolis 	 ......... 661, 5 1.663 1.407 84,60 Cassio de Freitas Levy	 ............. 819 PDC	 .......... 409	 4 
I PDC-PSD PSD	 .......... 403	 3 

Bento Avelino Lordello	 ............. 844 PSP-PTN-UDN 398	 3 
PDC-PSD PTB	 .......... 162	 1 

orumbatai	 ............ 110 4 1.038 849 81,79 Gabiel	 JOia	 ........................ 457 PSD-PTN 426	 5 
PSD-PTN	 I 410	 4 
Rodrigo Costa Andrade 	 ............. 452 
PSD-PTN 

osmorama	 ............ 138 7 1.279 696 54,41 Benedito Carlos Stacssii	 .......... 422 PSP 446	 9 
PSP 237	 4 
José	 Marão	 ........................ 415

PTB	 ..........

PSP 

ubatäo	 ............... 118 15 4.978 2.635 52,93 Luiz Camargo da Fonseca e Silva 1.284 PTB	 .......... 1.064	 7 
PTB psp	 .......... 533	 3 
João	 Soares	 Filho	 ................... 1.204 516	 3 
PTB

PSD	 ..........

Dracena	 .............. 694 15, 3.216 2.478 77,05 1.944 PSP	 .......... 1.833	 10 Artur	 Pagnozzi	 .....................
PSP PTB 366	 2 
Pedro	 Bocca	 Neto	 ................... 1.977 PDC	 .......... 212	 1 
PSP 

lstrêla d'Oeste	 ........ 147 10 2.357 1.761 74,71 Joo Fernandes da Silva 	 ............ 1.015 PSD 402	 3 
PSP-PTB PsP	 ......... 759	 5 
Francisco Moreira da Costa 985 PTB	 ........... 287	 2 
PSP-PTB PTN	 .......... 250	 1 

?lórida Paulista 69 14 3.239 2.274 70,20 Antonio	 Luiz	 Stefani	 ............... 1.453 1.355	 9 
PSP	 I

PSP	 ..........
648	 4 

Mario	 Gabriel	 Sales	 ................ 1.429
PTB	 ..........

PSP



2.706	 2.172	 80,26	 Otdvio Rabello Bacelar .............. 753 
PTB 

I	
759 Waldomiro Bueno do Prado  

PsP 

1.301	 898	 69,02	 Joaquim Raimundo Comes	 ......... . 84€ 
PsP 
Elpidio Rafael Saccomano	 ........... 81 
PsP 

1.368	 1	 893	 65,27	 Juwentino Nogueira Ramos ......... . 87 
PDC-PSP-PTB 
Lauro Foichi ....................... 62 
PDC-PTB 

	

1.213
	

844	 69,57	 Mario Natividade Atitunes 	 46 
PsP 
José Faustino Pereira ............... 46 
UDN 

	

1.783	 1.077	 60,40	 José Junqueira Reis Filho ........... St 
psp 
João Batista Conrado .............. 51: 
PsP 

	

1.404	 1.079	 1 76,85	 Rometi Muniz Barreto ............... 82 
PsP 
AntOnio Romualclo de Lorena	 82 

Votacäo 
MUNICIPIO	 Zona Seccöes Eleitorado j Compare- I % 

I	 I chnento

PREFEITO
e

VICE-PRE, FEITO
Legendas	 Votação Lugares 

I	 PSP 

840	 I	 79,02	 Antonio Fires Sobrinho	 .............. 42 
I	 PTB-UDN 

Verotildes	 de	 Freitas	 .............. 42 
PTB-UDN 

654	 I	 76,40	 Amadeu	 Pagliuso	 ..................I	 39 
PTB 
AntOnio	 Bruno	 ..................... I 	 38 
PTB 

Itirapnã	 ..............	 854	 3	 1.063 

Jaborandi	 ............. 21 	 I	 3	 856

GracianOpolis ......... . 6 

Guapiara ............. 

Gauraçai ............. 

Indiana	 ..............	 7: 

Ipuä.................	 123 4 	 1	 6 

Itariri ................I	 119"	 5 

PSP	 838	 6 
PTB	 693	 4 
UDN .........	 533	 3 

809 

PSP	 471	 8 
PTB	 181	 3 
UDN ......... . 144	 2 
PDC	 50	 - 

psp	 303	 5 
PTB	 ......... . 333	 .5 
UDN ........ . 117	 1 

PSP 5 44 	 6 
PTB	 511	 5 

PSD	 1011	 1 
PSP	 768	 8 
PTB	 192	 2 

PSP	 237	 4 
PTB	 ........ . I	 681	 2 
UDN	 ......... I	 107	 I	 3 

PTB	 3751 
PSP	 2541

11 

5



PREFEITO
e

VICE-PItEFEITO
MUNICIPIO Zona Secçöes 

Jales 147 21 

Jarinu	 ................ 160 5 

Julio	 Mesquita	 ......... 31' 2 

JunqueirOpolis	 ......... 69 7 

Juquiá	 ................ 1190 4 

Macau ba	 .............. 77' 6 

Monte Alegre do Sul 8' 4 

Monteiro Lobato 127' 1	 3

Eleitorado Compare- % 
cimento 

4.583 3.500 76,36 

1.562 1.099 70,35 

651 397 60,98 

1.967 1.616 82,15 

991 751 75,78 

1.447 985 68,07 

1.116 857	 J 76,79 

709 1	 584	 1 82,36

CAMA1IA MUNICIPAL 

Votacão  

Legendas	 Votacão Lugares 

Pedro	 Nogueira	 ..................... 2.140 PTB	 .......... 2.079	 1 9 
PTB	 I PSP	 .......... 1.259 6 
Sergio	 Ferreira Dias	 ................ 2.123 
PTB 

José Bernucci Netto 	 ................ 752 PSP 761 7 
PSP TJDN-PTB .... 311 2 
João	 Lücio do	 Prado	 ................ '399 
PsP 

Victor Francisco de Souza	 .......... 207 PTE	 ......... 215 5 
PTB PSP 170 4 
AntOnio	 Lourenço	 ................... 208 
PTB 

Acihemar Fernandes	 ................. 940 PSP	 ......... 1.065 7 
PSP PTB 513 3 
José	 Pinotti	 ......................... 905 PDC 155 1 
PSP 

Francisco Ilaytzmann	 ............... 452 PSP 472 7 
PSP PTB 267 4 
Rosalino	 Trigo	 ...................... 452 
PSP 

Agenor	 Olivieri	 .................... 885 PSP 681 8 
PSP-PTE PTB 290 3 
Evalisto Martins Canova	 ............ 824 
PSP-PTB 

José do	 Amaral	 ..................... 451 PSP 420 6 
PSD PSD 416	 1 5 
Jos(,,	 Arruda	 Fornari	 ................ 452 
PSD I 

Caetano	 Manzi	 Sobrinho	 ............ 308 PSP 297 5 
PSP PTB-PSD	 .... 280	 1 4 
Ahilio	 Pereira	 Dias	 ................ I 308
PSP 



MUNIC!PIO Zona SeccOes Eleitorado Compare- I 
cimento

%
PREFEITO 

e 
VICE-PREFEITO

Votacão  

CAMS-RA MUNICIPAL 

Legendas Votaçáo Ltigares 

Oscar Bressane 12 5 1.237 510 41,22 José Antero Roxo Neto	 .............. 478 PSP 489 11 
PsP

477 LeOnidas	 Quadros	 ...................
PsP 

Pacaembu 691, 17 4.306 2.930 68,04 AntOiüo Alves Pereira	 ............... 1.499 PSP	 .......... 1.374 8 ............
PSP PTB 693 4 
AntOnio	 Chaves	 ..................... 1.465 PTN	 .......... 342 2 
PSP PDC	 .......... 203 1 

PaulicOia 69" 4 864 681 78,81 Ezequiel Joaquim de Oliveira 440 PSP 488 8 
PSP PTB 166 3 ..............

Canuto	 de	 Oliveira	 ................. 406 
PsP 

Pedro de Toledo 1194 3 1.154 736 63,77 464 PSP 469 7 Albano	 Marietto	 ....................
PSP 245 4 
Moysés	 Talib	 ...................... I	 456

PTB	 ..........

PsP 

Piquerobi	 .............. 117" 6 1.421 933 65,65 Marcelo	 Dassie	 ..................... 496 PSP 481 6 
PSP PTB	 .......... 419 5 
Hacuzi	 Yamada	 ..................... 509 
PsP 

PirapOzinho	 ........... lOP 15 3.647 2.367 64,90 Plauto Ramos Pereira Barreto 1.145 PSD 349 2 
PSP-PRP PSP	 .......... 1.019 7 
AntOnio	 Teixeira	 .................... 1.161 PRP 176 1 
PSP-PRP PTB 712 5 

77 4 915 626 68,41 Antonio Pagliarani	 .................. 312 PSP 315 6 
PSP PTB 300 5 Planalto	 ...............

João	 Teixeira	 Filho	 ................. 304 
PsP 

74; 10 2.861 1.757 61,41 Guido	 Guida	 ........................ 713 PSP 716 6 Poã	 ...................
PSP PSD 218 2 
Afonso Carlos Fernandes 	 ............ 685 PRT	 .......... 134 1 
PSP PTB	 .......... 530 4



MUNIC1PJO
I

Zona
I
Sccçöes E1eitoado Compare-

cimeiito
%

PREFEITO 
e	 VotaçaO 

VICE-PREFEITO

CA3IARA MUNICIPAL 

Legendas	 Votação I Lugares 

Ponai	 ................ 95 6 1,793 1.336 74,51 Armando	 Stevanato	 ................ 821 PSP 498 4 
PTB-PSD-TJDN PTB-PSD-UDN 795 
AntOnio Augusto Goncalves ......... 807 
PTB-PSD-UDN 

Presidente EpitãciO 102 ()
I 

ReginOpolis	 ............ 95 4 971 495 50,97 Atulio	 Ferro	 ....................... 437 PSP-PTB	 .... 466 11 

I PSP-PTB 
Antonio	 Spun.	 ..................... .434 
PSP-PTB 

Rifaina	 ............... 50 5 1.122 897 79,94 Edgard Ajax dos Reis	 ............... 541 PSP-PSD	 . 521 6 
PSP-PSD PTB 77 
Manoel AntOnio Novo 	 ............... 333 UDN	 ......... 278 3 
PSP-PSD 

Rincão	 ................ 13' 1	 5 1.369 877 64,06 Antonio Quirino de Oliveira 621 PSP 326 5 
PSP-PTN PTN	 .......... 280 4 

I AntOnio	 Lollato	 ..................... 631 PTB 187 2 
PSP-PTN UDN 74 - 

Ruhiácea	 .............. 11 3 913 1	 339 37,13 Sebastião Themistocles de Carvalho 294 PSP 328 11 
PSP 
Francisco Guimarães Sobrinho 296 
PSP I 

Santa Gerturdes 110' 3 744 382 51,34 Carlos Angusto Busciunelli	 .......... 286 PSDPSP-PTB- 
PSD . PSP-PTB-PTN-UDN PTB-UDN .. 361 11 

205 Alcides	 Soave	 ......................
PSD-PSP-PTB-PTN-UDN 

São Caetano do Sul ... 6 71 23.250 16.157 69,49 Anacleto Campanella	 ................ 8.293 PDC	 .......... 1.078 1 
PSP PR	 ............ 793 1 
Jacob	 João	 Lorenzini	 ............... 8.236 
PSP

PRP	 ..........635 
PSB	 ..........

.. 
1.290 2 

PSP	 .......... 3.493	 I 5 
PTN	 .......... 4.159 6 
PTN	 .......... 1.242 2 
UDN	 .......... 2.845 4 

()	 Deixarn de ser publicados os resultados por falta de daclos oficiais.



MUNICfPIO Zona SeccOes Eleitorado Compare- 
cimento

%

PREFEITO 
e 

VICE-PREFEITO
Votacão  

CAMARA MUNICIPAL 

Legendas Votacao Lugares 

São José da Bela Vista 46' 4 1.448 1.168 80,66 575 PSP	 ........... 520 4 Sebastião de QueirOs	 ................
TJDN-PTB PTB	 ......... . 318 3 
Julio	 Orsini	 ........................ 579 UDN	 298 2 
UDN-PTB 

Serrana ............... 109a 5 1.469 1.208 82,23 Maurilio	 Biagi	 ...................... 650 TJDN	 545 5 
UDN-PSP PSP	 510 5 

648 PTB	 ......... . 118 1 Pasquale	 Uzuelli	 ....................
UDN-PSP 

Suzano ................ 74 9 2.600 1.921 73,88 Alberto Nunes Martins	 ............. 929 UDN	 ......... . 572 4 
UDN-PDC PDC	 ......... . 271 2 
Francisco Marques Figueira 862 PSD	 ......... . 316 2 
UDN-PDC PSP	 478 3 

PTB	 ......... . 238 2 

TaiUva ................ 61 4 1.504 1.078 71,67 José Pedro Rapetti	 .................. 555 PSP	 560 6 
PTB PTB	 ......... . 508 5 

563 José de Alencar Pereira	 .............
PTB 

Terra Roxa ........... 98 4 1.178 627 53,22 Fabio Uchôa Ralston	 ................ 551 PSP	 325 7 
PSP-PTB-UDN 3 
Antonio	 MOnaco	 ...................

PTB	 ......... . 184 
PSD	 75 1 

TJ PSP-PTB-DN
..

Timburi ............... 94" 4 944 710 75,21 386 PSP	 287 4 Lázaro Fernandes Pinheiro ..........
UDN UDN	 ........ . 398 5 
Lindolfo Camargo Alves ............. 383 
UDN 

Ubirajara	 ............ 1W 5 1.483 859 57,92 483 PTB-UDN .	 465 6 José	 Ferreira	 Dias	 ..................
PTB-UDN PSP	 364 5 
Domingos de Souza Barros 	 .......... 482 
PTB-TJDN 

Valentim Gentil 147' 2 542 390 71,95 290 PTB	 261 7 Jayine Antunes de Almeida ..........
PTB PSP	 86 2 
Liberato	 Zanovello	 .................. 285 PRP	 39 - 
PTB 

Vinhedo	 ............... 65' 5 1.769 868 49,06 817 PSP-UDN-PSP-

I
Guerino MItrio Pescarini 	 .............
PSP-tJDN-PSD-PRP PRP	 789 11 

817 Aurélio	 Niero	 .......................
PSP-UDN-PSD-PRP



NOMEAAO DE PREFETO DE MUNICIPIO AUTONOMO 

AINDA 0 CASO DE IRA!, NO RIO GRANDE DO SUL 

lustificando o seu ate nomeando urn prefeito interino porn o 
Municipio de Iraf, dada a acefalia da respectiva Prefeitura per fôrca 
de deciso do Tribunal Superior Eleitoral, o Sr. Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul prestou ao Tribunal de Justiçct do 
mesmo Estado as seguintes informaç5es: 

"Senhor Desembargodor Relator. Atendendo St solicitaçPo for-
mulada por Vossa Excelncia em ofIcio datado de 18 do corrente 
ms, tenho a honra de transrnitir-lhe as inforrnaçóes e esclareci-
mentos, quo so me afiguram hdbois St justificaçPo do ato governa-
mental impugnodo polo senhor OTTO FALEMBERG, no mandado 
do segurança que impetrou a 6sse Colendo Tribunal: 

l.° Os fates que deram origern ao case era em exame podem 
ser rdpidamente surnulados da se guinte forma: 

A 1° de novembro de 1951 realizaram-se eleiçOes em todos as 
municIpios do Estado, porn preenchimento dos cargos de Prefeito 
e de membro das CStmaras de Vereadores. 

Concorreram ao pleito, no Municipio do Iral, de urn lade, o 
Partido Social Democrdtico e, de outro, uma aliança encabeçada 
polo Partido Trabalhista Brasileiro. 

A regularidade do registo dos candidates do rnencionadct con-
lisBo partiddria näo se evidenciou, por5m, extreme do diOvidas. 

Interposto recurso concernente St mat5ria, foi Ge provide polo 
Tribunal Superior, que, em conseqü5ncia, cassou o diploma dos 
candidates da referida aliança, jd entOto em pleno exercicio das 
funçOes para que haviam side eleitos. 

Em face dessa decisPo, o Tribunal Regional considerou nRa 
computdveis Os votes incidentes sôbre candidates quo tiveram anu-
lados os seus registros (C6d. Eleit., art. 102, § 3.0) e mandou di-
plomar e empossar os candidates do Partido Social Democrdtico, o 
quo efetivarnente veie a ocorrer. 

Inconformado corn a deliberaçRo acirna aludida, o Parlido Tm-
balista Brasileiro dela recorreu para o Tribunal Superior, quo, nova-
mente conhecendo do case, aplicou St espdcle a regra contida no 
artigo 125 do Cddigo Eleitomal.
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Posteriormente, e a urn de dar cumprimento a 6sse acárdo o 
Tribunal Regional designou o dia 29 de marco fluonte para proce-
der-se a renovaçto das eleicöes de Iral, asse gurando a todos os 
Partidos o direito ao registro do seus candidates. 

Atravs do documento quo ora 6 anexado por c6pia, o ilustre 
Dosombargador-Presidente do Tribunal Regional deu ciência 00 

Poder Executive do aludida deliberocäo. 

2.° Corn o oc6rdo n.° 979, do Tribunal Superior, quo decretou 
a nulidade dos ililtimos eleicöes municipais de IraI, apreseniou-se 
ao Govrno a questPo consistente em sober quais as conseqü&ncias 
dessa decisão judicidria, relotivomente administrocxo do comuna. 

Em tal conjuntura, cobia-nos o dover do olconçar umo soluodo 
rigorosamente jurIdico, que bern acautelasse os volores morais em 
causo e os intersses do MunicIpio e do suo populaçdo, evitondo pos-
sIveis prouIzos odvindos do exercIcio, porventura ile gitimo, dos 
poderes piiblicos locois. 

A Socretoria do Interior e Justico e o Procuradorio Gerol do 
Estodo manifestoram-se no sentido de confi guror-se no espécie a 
hipótese do acefolia dos drgos eletivos, opinondo cornpetir 00 

Govrno a designaço de urn delegodo do sun confionço, corn otri-
buiçdes poro otender OOS encargos do adrninistrocto municipal. 

30 Entre n6s, desde quo vigoro o regime republicono repro-
sentotivo, d nocäo inconcussa e triviolissima a do quo a legitimi-
dade do quolquer mandate politico s6 so pode olicorcar em uma 
votaço moJoritria, obtida em eleiçdos reguloros: "todo poder 
omana do povo e em sou nome sera exercido". 

A primoira forma do evid&ncio do le gitirnidado do mandate é, 
sorn düvido, a do legolidode. So a investiduro ocorrer de ocôrdo 
corn as normas vigentos, institucionais e eleitorois, terd elo entao 
cardter legal e o podor seth exorcido legitirnamente. 

Nato podo, porérn, o impetronte do presente rnondodo do se gu-
rança invocor a posse legal de urn mandate eletivo, pois os vctos 
quo obteve foram recebidos em eleicáes cujo nulidctde est6 decretodo 
pelo órgio judicidrio compotonte. 

C dosempenho thsso mandate polo ora reivindicante nao sorb 
assim, nem legItimo, nom legal. Foltor-lhe-io legitimidode, por no 
ropcusor no livre consentimento dos governodos, umo vez quo so 
näo olicerco numo votoçao rnojoritdrio; o olm de ilegitirno, core-
ceria aindo do especIfico legolidode, pots quo obtido em eleiçdos 
irregularos. 

4° Objetom olguns quo os ac6rdos do egthgio iustiça old-

toral quo alicercarn a doutrbna ocirna oxposto ainda n6o transitarom 
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definitivamente em julgado e ndo podem ter execuçdo, pois quo 
ainda aguarda decisäo urn recurso extraordindrio. 

Esquecem-se os que assim argumentam que d da essdncia do 
recurso extraordindrio o ndo ter efeito suspensvo, pelo que no 
pode die obstar a exocuçio do acdrdäo contra o qual foi interposto, 
acdrddo dssee quo, par tal fim, transitou realmente em julgado. 

Ndo fdsse essa a mellior inteli gdncia do assunto e por certo o 
Tribunal Regional nato viria executando a decisdo recorrida, em 
cujo cumprimento designou o din 29 do fluente par a renovaçdo do 
ploito municipal do Iral. 

50 0 cardter ilegItimo e ilegal do exercIcio do cargo de Pro-
feito de IraI, no presente oportunidode, foi ainda mois agmavado 
pela chamada reni5ncia do senhor Primo Teston e sun pretendida 
substituic5io pelo omn reivindicnnte. 

Esse ato, praticado apds n desi gnnçdo do din pnra nova eleicân, 
cortou o ültimo noxo causal entre urn diploma 	 anteriormente 
concedido, mas id ndo existente 	 e o exercIcio da funçdo p6blica. 

E como so isso ndo bastasso, o seu aspecto teleoldgico clara-
monte evidenciou a transformnçán de urn govdrno do fctto nurna 
indisfarcada usurpacão do poder. 

que o senhor Primo Teston realizou a chamadn reniincin coin 
o objetivo do imediatamente candidatar-se no cargo do quo par 
dsse meio so afastcivn. 

Entre as princIpios constitucionnis impostos pela Unido Federal 
Si observdncia dos Estados e MunicIpios estd o da reeleiçdo dos 
Govemnadores e Prefeitos. 

Concorrendo no novo pleito lo go apds haver deixndo o efotivo 
exercIcio da Prefoilumn, o sonhor Primo Teston ostnvn proclornnndo 
quo nunca exercora legnimonto o Podor Executivo do MunicIpio do 
1mb o quo jamais considemora legItimo o diploma quo rocebema pam 
o desompenho dossa funcdo. 

Jd assim confi gumada a nova situaçdo, a invostidura do ora 
reividicante aprosentou todos os camncteres do detencdo dos fun-
çSes piiblicas por motivos alheios no intomdsse coletivo, isto d, do 
usurpnçdo do podor. 

6. 0 Embomn sojn o Municiplo um prossuposto necessdrio do 
regime fodomntivo, sun vida do molaçao so ostabeloco apenas corn a 
unidnde fedomadn a quo portenco. 

Isso quem dizer quo sdo os Estados, o ndo a Unido, quo tdm 
MunicIpios.
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Perturboda a normalidade do vido constitucional de umo Co-
muna, a unidctde-federada a que elo corresponde ficard no mdccli-
navel dover do enfrentar a emergdncia. 

No piano do ordem institucional rio-grondense, as conflitos de 
competdncict entre os poderos municipois, por exemplo, devem ser 
decididos polo Assembldla Legislcitivo. A essa mesma Assembldia 
incurnbem igualmente as altos funcPes de revisor as leis orgdnicas 
locais, Para delos excluir os preceitos quo fororn considsrados con-
trdrios a Constituiçdo. 

Clara que d Justiça do Es [ado cunpre conhecer do lodos as cases 
de aplicaçPo dos leis, qualquer quo seja a circunscriçao municipal 
em quo dies so originorem. 

Mas, so a hipdtese fdr a de acefolia dos poderes locals, quol 
o remedium juris opropriodo e que poder serd competente Para 
aplicd-lo? 

7 11 A intervençdo d a sonçPo do regime federotivo. Tern ela 
por finalidode suspender, ainda que par urn so momenta, a autono-
mia do vido local, a urn do anular a açdo perturbndora do ordern, 
ou do unidade juridica do pals. 

C ala de intervençdo d sempre uma atitude do integroçdo esto-
tal, inerente ds organizoçdes pluricelulares, federotivas, ou simples-
menlo outondmbcas. 

A Lei Major do 1946, continuondo nossa trodicdo republicona, 
dotou a Unido-Federal do lorgas, oinda quo limitados faculdodes, 
para controlar sob dsse aspecto, a orgonizoç qo o a vido funcbonol 
dos Estodos-membros. 

Mas as unidades-foderadas, nos tdrmas dosso mesmo Lei Bdsica, 
so podern intervir nos Munici pios poor ides regulorizar as financas, 
nos cases do impontuolidade no service do emprdstimo gorantido 
pelo Estado, ou do folto do pogomento, par dais ones consecutivos, 
do dIvido fundadci. 

A ondlise dos traba]hos do ililtima Constituinte Nocionol logo 
revela a pensamonto dominante noquela Assembidia, manifesto-
menlo infenso a quoisquer intervençóes no vida autOnoma dos. Mu-
nicIpios. 

A Osse rospeito, a anica hipOtese quo iogrou consagror-se fob 
a quo entende com a incopacidade financoira, e mesmo osso, apesor 
dos penosos recordoçdes do urn possado oinda nPo muito lon gIn-
quo, encontrau significativas obieçdes, quer na Grande Comissao, 
quer nos debates do piendrbo. 

Ndo haverio, pals, 00 enseio do acefalia governomentol, como 
intervir o Estodo nurn Municipio.
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Umct atitude dessa natureza careceria do base formal e ma-
terial, pois quo sem amparo no artigo 23 da Constituiçdo da Repd-
blica e sem nexo essencial corn o problema a resolver. 

Se d de essncia da intervençdo suspender, ainda quo por urn 
so momento, a autonomia da vida local, claro quet ela ndo pode ser 
decretada quando essa autonomia Id ndo existe. 

A autonomia que se instituir para qualquer entidade, sO so pode 
haver por consumada corn a eleiçdo dos seus administradores. A 
teor do quo dispde o artigo 28 da Lei Major do pals, o Municiplo em 
quo ndo hd Prefeito e Vereadores eleitos ndo teem autonomia. 

Nesse caso, id ndo existindo autonornia quo suspender, faz-se 
incabivel a intervençdo. 

8.' As Constituiçôes ndo sdo elementos de estagnacdo e per-
plexidade, mas leis do vida de urn povo. 

Seus preecitos visam a urn obietivo geral, d construçdo de urn 
sistema de legalidade, quo eficazmente regule as relacdes humanas. 

A usurpaçdo do poder, o exercicio ilegal do poder contra o into-
rOsse coletivo, ado pode encontrar motivos de sobrevivOncia no pros-
tIgio da Constituicdo, quo, ao contrdrio, sempre contOrn elthnentos 
de restauraçdo da ordem iurIdica. 

No caso em espOcie, o prOprio motivo da impraticabilidade da 
intervençdo, estd a indicar o verdadeiro remedium juris. 

Como pressuposto necessdrio do regime federativo, o Municlpio 
0 uma circunscriçdo territorial dotada de auto-govOrno para os as-
suntos locals. 

Na tOcnica do nosso regime, a autonomia municipal é aponas 
uma forma do descentralizaçdo do Estado, quo nela manifesta seu 
aspecto pluricelular. 

Por isso, sempre que a autonomia dos Municipios sofrer solucdo 
do continuidade, cumpre ao Estado chamar a si o exercicio provi-
sOrb das funcaes do govOrno local. 

Essa atribuiçdo estd inequvocamente contidcr nos poderes re-
siduals do unidade-lederada (Coast. Fed., art. 18, § l.°). 

Nem Osse 0 um problema rem precedentes. 
0 Ato Estadual dos DisposicOes Constitucionais TransitOrias, 

nos seus quatro artigos iniciais, faz aplicaçdo especIfica da regra 
acima enunciada. 

No perlodo prd-constitucional dos MunicIpios, jd o Estado man-
teve na gestdo das administracées locais repreesntantes seus, livre-
monte nomeados polo Governador, representantes Osses quo perma-
neceram em funçdo dO quo fossem eleitos as Prefeitos e Vereadores 

assim restabelecidas as respectivas autonomias. E relevante frisar 
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qua par fôrca dos mesmos preceitos a Assembl4ia do Estado exer-
ceu, naquela epoca, as funcöes legislativas inerentes as C6imaras 
locals, o quo tira a tal regime tôda semelhanca corn a da intervencao. 

Recentemente e per motivo do: lei federal qua restitulu plena 
autonomia ti Cidode do Sao Paulo, notdvel pleiade de juristas, e o 
Supreme Tribunal Federal tiveram ocasiäo do versor tema quo 
ilustra a caso em exame (Representacäo n.° 179). 

Da contenda memordvel entre todos as careceres igualmente 
valiosos, quero relembror a do Ministro Castro Nunes, destacando 
a tese por 6le magistralmento defendida, do quo as disposiçôes cons-
titucionais transitórtas serho aplicdveis sempre qua houver analogia 
evidente entre a situaçho por cia regulada e uma nova situaç6to, nho 
importando a 4poca em quo estct se venha a configurar. 

E assim conclul, citando Cunha Gonçalves (Tratado de Direito 
Civil Portugus, vol. 1.0, pdg. 945): 

"A cinalogia é a oplicacho do urn princIpto juridiCo' 
qua a let estabelece par urn certo fcdo nho regulcido na 
mesma let, mas juridiccimente semeihante aquele. 0 inter-
prate estd autorizctdo, assim, a exominar como é quo a le-
gisicidor teria decidido tal hip6tese, so nela houvesse pen-
sado. 0 práprio le gislodor the p6e o principia do quo fatos 
do igual natureza devem ter igual regulornento; e do qua 
havondo umcx norma ocercci de urn deles, deverh esta servir 
servir do tipo paro todos os cases afins". 

Na informacho quo prestou ao Supreme Tribunal Federal, o 
a representante do Gov4mno Bondetmante suficientemente demons-
trou quo as preceitos instituctonais do cardter transitórto quo forern 
situaçSes juridicas obstratos a plicorn-se quontas vCzes so c'oncro-
tizarem as hip6teses quo ems disciplinam. E quo a tmansitorieciade 
do disposiçho ndo afota a vig4ncia da norma, rnas, apenas, a sun 
eficdcia. 

A decisho da Côrte Excelsa, quo por unonirnidade he votes 
conhecou do argüicho, porn proclarnor a le gitimidctde do ato in-
quinado do inconstitucionol, omparou-so no veto do ministro relator 
Hahnemann Guirnarhos, cujcis conclus6es sho as soguintes: 

"Em She Paulo, a Ate das DtsposicCes Constituci:ricds 
Transit6rias estabelece. no art. 3°, I, quo a Govemnc;dor 
nomoord o Prefeito, enquonto nho for empossado a delta. 
Dcii resulta quo a pretensho do Presidente do Camara 
Municipal mOo sO macce do fundarnento em let, mas tarn-
bOrn contrdria a norma constitucional citada. 

Esta norma, ombomo transitOria, aindo nCo pordeu a 
eficdcia, pots a let orgCnica dos rnunicIpios ndo tmatcu do 
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caso ora discutido. At6 que seja suprida a emissdo da lei 
orgtnica dos municIpios, cabe ao Governador nomear o 
prefeito, enquctnto ndo for provido no cargo o candidato 
eleito. 

0 ato do Senhor Gevernador do Sdo Paulo ndo fere, 
pois, o princIpio da autonomia municipal, mas 0 o exercicio 
de prerrogativa constitucional, quo subsiste na transiço 
consequente 0 lei n.° 1720, do 3 do novembro. 

Rejeito, pois, a argdiçOo do inconstitucionalidade". 
go Tais sdo as razOes, de fato e de direito, quo levaram 0 

GovOrno do Estado a nomear urn representante da sun confiança 
para atender os encorgos do administracdo da Prefeitura do Iral. 

Procedendo por essa forma ndo decretou o Estado a intervencdo 
num MunicIplo, mas apenas exerceu poderes que decorriarn dos 
suas faculdades remanescentes e de norrnos transitOrias de eficdcia 
nOn prejudicada. 

Ate quo eleitos os titulares dos poderes Le gislcttivo e Executivo 
do IraI, pensa o GovOrno do Estado que urn representcznte do sun 
confiança deve atender acs encargos do: administracdo, cabendo 0 
AssemblOia Es.tadual o desernpenho da atividade legiferante. 

10 .0 Sendo o que me cumpria informor, valho-me do ensejo 
par reiterar a Vossa ExcelOncia meus protestos de elevado apr0ço e 
distinta consideraçOo. Ernesto Dornelles - Governador do Estado". 
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UM "ALERTA" AO CONGRESSO 
A Crnara e o Senado estão corn a grctnde responsabilidade do 

opinar sôbre a projeto de let n° 1. 870/52, quo institui o Fundo Parti- 
ddrio, isto d, urn fundo especial do assistncia financeircT ctos parti -

dos politicos. No hd di5vida do quo grande d ossa responsabili -

dade. No plen6rio da Càmara j6 surgirarn vozes aconseihando horn 
senso na apreciaço do assunto, advortindo quo n5o so estaria con-

tribuindo para a morolizaçäo dos costumes poltcos corn a transfe-
rncia do encargos financeiros, at6 onto confiados a particulares, 
para a órbita do Estado. 

Em verdade, ha urn engano fundamental na aceitaçao dose 
ponto de vista. C funcionamento da distribuiçäo do Fundo Partida-
rio, case o projeto seja transformado em let, ndo vai sanear a 
ambiente quo corca a disputa dos urnas. Ac, contr6rio, v( -7i- mais 
ainda emprestd-lo, porque os Diretdrios dos partidcs tornar-se-ao 
ambicionados n qo apenas porquo dispoern das inscriçes nas cha-
pas do candidates, rnas, tarnbm, o principalrnene, porque disporäo 
do largos rocursos quo, bern manejados, poderao garantir ernprgos 
e aplicaç6es rendosas aos periqosos "profissionais dc: politico". Con-
tra stes, dentro dos partidos, passarao a ter quo lutar os homens de 
verdodeiro espIrito pi2blico. A luta id eno sera apenas per ocasido 
das eleiçöes. 

Vamos dizer a verdado. 0 projeto do Fundo Partiddric consagra 
aquilo quo poderernos charnar a "dernocracia financiada, subverte 
por complete tôda a estrutura do mecanismo eleitoral e revela ao 
mundo a imaturidade polItica do regime dernocrdtico brasileiro. 
Code jd se viu o Estado financiar a propaganda eleitoral do partidos 
politicos, a organizaçäo de sous services do alistamento? SeaS isso 
moral? 0 simples exame da questöo demonstra quo o projeto em 
causa náo tern nern poderd ter justdicotiva, pots so o atual sisterna 
do funcionornento dos partidos politicos, no quo diz ros peiio a obten-
çdo do recursos finanoeiros, ndo é born, p ior ainda sera o preconizado 
no projoto aqui comentado. Näo estäo advertidos os nosros congres-
sistos de quo o mal, ontre nds, nao estd no regime, pordrn nos homons? 
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A funçäo eletiva, a funçäo pibblica em geral, deve ser coripre-
endida como o exerciclo do uma tarefa nobilitante, que exige sctcri -
ficios e renincias. E na base de compromissos corn o eleitorado, em 
que estejam em jogo reivindicaçöes e princIpios per ole sontidos quo 
se impöem os leaderes, os representantes politicos, naturalmente devo-
tados ao bern comum, a satisfaçdo de intersses coletivos. F6ra disso, 
desse espIrito de bern servir x coletividade, de defender grupos de 
idias, tudo a mais que surgir deve sec apreciado corn ressalvas, para 
näo dizer corn desconfictnça. 

As grczndes democracios oferecem a respeito exemplos edifi-
cantos a começar pela Gr-Bretanha. Näo se pode, assim, em sd 
consciência inovar nesse campo, fazendo corn que a Estado vale 
dizer, a coletividade, financie tItulo de moralizacao, campanhas 
eleitorais, e estimule o surgimento dc politicos profissionais, aos quals 
rada mais as partidos podero exigir, de vez que o govrno tudo 
Ihes propicia. 

Somos dos primeiros a condenar o sisterna de "caixinhas" clef-
torais e o desvio do dinheiro piiblico, dx escondidas para lastrear 
as campanhas polIticas. Mas essa condenacão a urn mal näo nos 
ieva a aplaudir o erro que se vincula d instituiçdo do Fundo Parti-
ddrio. Ndo queremos referir aqui aos prejuIzos de ordern financeira 
decorrentes da aprovaçdo do projeto: urn adicional do 1 per cento 
no irnpdsto sôbre a renda e urn "sdlo civico" a ser aposto em tdda 
a documentaçdo sujeita a sêlo federal. Beferirno-nos, apenas, no 
aspecto moral do problerna, d "democracici financiada" quo o pro-
jeto pretende instituir, come deturpacao aos princIpios bdsicos do 
regime representativo. 

(Do "0 Jornal" de 12-7-1953). 
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AUMENTO DE 295 MILHOES DE CRUZEIROS
NOS EMPRESTMOS EM 6 MESES 

Aprovado o relatórjo do Sr. Ariosto Pinto, presidente da Caixa 
Econômjca Federal do Rio de Janeiro, sôbre as atividades em
1952 - Elernentos contábeis do prirneiro semestre do ano em 

curso comparados corn os do exerelejo anterior 

Em cumprimenjo de dispositivo legal, o Senhor Ariosfo Pinto, 
presidente da Caixa Econômica Federal do Rio do Janeiro, encctmj-
nhou 6 apreciação do Conseiho Superior dos Caixas Econmicas 
Federals o relatdrio sdbre as cttividades da Instiluiço que preside, 
nos dois exercIcios semestrais do 1952. 

No Conseiho Superior foi designado par dam parecer sôbre o 
trabalho o Sr. Joao Henrique, ontigo parlamentar mineiro e estudioso 
dos problemas econômjcos e financeiros. 

Aprecictndo o relafdrio do presidente do Caixa Econôeica local, 
o Sr. Joao Henrique afirmou que "dle aborda todos os aspectos dos 
setores e serviços do Caixa-Padräo corn as Ininiicias quo ]he s6o 
peculiares, a par de magnificamente organizados a[os e hitos nela 
realizados nctquele perIodo. 0 documento em exame d mois uma 
afirrnaçäo da capacidade adrninistrativa de scu insigne presidente, 
Dr. Ariosto Pinto, assim como dos demais membros do seu Conseiho 
Administrativo, cujos mdritos devemos acentuar". 

ANALJSE TCNICA 

0 Sr. Joao Henrique se reportou ao exame contdbil do trabaiho 
do presidente da C.E. do Distrito pelos técnicos do Conselbo Supe-
rior, que assirn se manifestamam: 

"16 se tornou uma tradiçäo da Caixa Carioca, cttraves de seu 
atual Presidente, apresentar relatos quo exprimern sempre suas opi-
niâes, valiosIssjmas, deixando entrever urn profundo condecirnento 
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dos assuntos econômico-financeiros que interessam näo so 6 Entidade 

quo dirige, como atingem horizontes muito mais amplos. Estenden-
do-se por muitas pdginas os atos e fatos administrativos säo pintados 
em cOres fortes e traços profundamente reals quo muito distanciam 
o document&io em aprOço, do inümeros outros que nos säo dados 

a apreciar. 

A incontestdvel liderança quo assumiu a Caixa Carioca no 
órbita finctnceira dos estabelecimentos congOneres, proporcionando-
ihe periOdicamente a oportunidade de expor valiosas opiriiSes sObre 
assuntos os mais variados de interOsse coletivo e dignos do estudos 
pelos menos experimentados. 0 documento em aprOço merece a 
malor atençäo, tendo em vista os complexos assuntos abordados e 
os ensinamentos que encerra, todos Oles, amparados em labs reais 
quo trazem Si tona, dos dificuldados de uma adrninistraçdo esforçada 
e eficiente. Näo cabe analisar nOste resumo os olevados conceitos 
doutrindrios e sugestSes contidas no documentdrio em aprOco, polo 
que deixamos a apreciaçäo dos mesmos, Si alcada superior. 

Dentre os elementos contdbeis, amolamento desdocrados no 
volume anexo, vamos destacor aqueles que rnais interesscirn para 
uma visdo geral do desenvolvimento da entidade nos exercicios de 
1952. Nos dois semestres do 1952, as principals contas, abaixo reIn-
cionadas, apresentaram acrOscimos que revelam a substancial evo-
luçdo verificada na Caixa.

755.433.745,30
4.072.320. 789,10 

361.795.604,70
5.184.699.721,80

220.342.467,80
188.951.040,20
520.926.664,00 

Val. Disponiveis 
EmprOstimos 
Vol. Patrimoniais 
DepOsitos 
Receita 
Despesas 
Contas Patrimoniais 
Soma dos Resulta-

dos EconOmicos

+	 145.082.923,50 

+	 507.684.000,30 

+	 21.234.237,20 

+	 599.395. 858,10 

+	 20.092.744,30 

+	 31.851.717,90 

+	 23.910.278,10 

+	 57.234.243,50 

Os dados estatIsticos quo figuram do anexo compietnm os ole-
mentos contdbeis resumidos acimct e acrescentamos que os mosmos, 
foram anolisados por esta Contadoria nas Opocos prOprias. Antes o 
exposto, encerramos esta resumida apreciaçdo". 
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FECUNDA ADMINISTRAçAO 

0 Sr. Joao Henrique opinou favothvelmente ci aprovaçäo do 
relatdrjo da C. E. local "face aos magnificos resultados evidenciados 
naquele exercIcio, o quo positiva o acerto, critdrio e honestidade de 
uma administraço capaz, fecunda e organizada, presidida polo emi-
nente doutor Ariosto Pinto", e no caso de retificaçdo do sea voto, 
fôsse umct via do relatôrjo, bern como cdpia do parecer, encaminha-
dos no ministro da Fazenda, para os efeitos legais. 

0 Conseiho Superior acompanhou as conclusôes do voto do 
ilustre relator.

RITMOS ASCENSIONAIS 

Por f6rça do regimento que disciplina suns atividades, a Caixa 
Econômica desta Capital divulga duas v4zes per ano, em 30 do 
junho e 31 de dezembro, o balanço geral nestas datas e a demons-
traço de despesas e receita relativct ao semestre anterior. 

A Caixa Econdmica acaba de assim agir em relaçdo ao pri-
meiro exercicio de 1953, e as elementos ali relacionados confirmam 
as observaçöes do Senhor Joao Henrique, no apreciar o relatório 
de 1952, mantendo, ou mesmo ultrapassando, a Instituiço alguns 
Indices ascensionais, mencionados no parecer do diretor do Conse-
Iho Superior. 

Os dodos do relatório sdo referentes a dois semestres, ao paso 
que as abaixo abrongem apenas os seis primeiros meses de 1953: 

Val DisponIveis	 H-	 83. 099. 176,90	 838. 532. 922,20 
Empréstimos	 +	 295.739.610,40	 4.368.060.399,50 
Val. Patrimonlais 	 ±	 12.797.319,50	 374. 593. 924,30 
Depósitos	 H-	 401.454.451,90	 5.586. 154.173,70 
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Completou o Boletirn Eleitoral o seu segundo ano de 

existência. 

Criado pelo Código Eleitoral, em 1950, coube ao 
Senhor Ministro Edgard Costa, atual Presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, a iniciativa cia sua organização, 
em 1951. 

Como órgão oficial do Tribunal Superior, vern êle di-
vulgando as suas decisSes, esplanando a sua jurispru-
dência e difundindo tudo quanto se relaciona coin o novo 
rado do Direito. E corn isso presta, inceutestàvelmente, urn 
relevante servico aos membros da Justiça Eleitoral, aos 
partidos politicos, aos candidatos a cargos eletivos e aos 
próprios eleitores, que nele encontram tudo aquilo que os 
possa tornar rnais aptos ao exercIcio de suas atividades 
judicantes e ao cumprirnento de seus deveres cIvicos. 

Distribuido gratuitarnente a toclos os juIzes eleito-
rais do pals, aos partidos politicos legalmente registrados, 
as bibliotecas e reparticoes pdblicas, parlamentares e au-
toridades civis, o Boletim Eleitoral veio ao encontro de 
urna necessidade que já se fazia irnprescindIvel, preen-
cherido, assirn, a sua verdadeira finalidade. 

Desde agôsto de 1951, data em que circulou o seu pri-
meiro nñrnero, o Senhor Ministro Edgard Costa vem re-
cebendo inñmeras e significativas manifestacSes de sirn-
patia pela feliz iniciativa quc tomou, pondo em execucão 
o dispositivo legal quo criou o Boletim Eleitoral. 

I 
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JURISPRUDENCIA 

DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACORDAO N Q 870

(Recurso n° 1.309 - Sergipe) 

- Julga-se prejuclicado 0 recurso contra cancelamento do re-
gistro de candidato, por já se tr realizado a eleicão. 

Questöes relativas a contagem, pain o Partido, de votos 
preferenclais atribuIdos a candidato cujo registro foi cancelado, 
devein ser ventilados nos recursos préprios - parcials on de di-
plomacão - e não em contra-razes oferecidas ao recurso espe-
cial, no processo de cancelamento do registro do mesmo candidato. 

Vistos, relataclos e discutidos êstes autos de recurso especial n° 1.309, 
de Sergipe, em que é recorrente José Oliveira Lima: 

No dia 2 de outubro de 1950, o Particlo Social Progressista de Sergipe 
requereu no Tribunal Regional o cancelamento do registro do candid-,Ito a 
deputado Estadual José Oliveira Lima, por ter então verificado ser o 
mesmo adepto do extinto Partido Cornunista, conforme documento quo ofe-

recia, e não poder assim representar o Paitido pelo qual subrepticiamente 
so registrara. 

0 Tribunal mandou cancelar o registro. 

0 candidato recorreu Para o Tribunal Superior, que converteu o jul-
gamento em diligéncia, Para ser aberta vista ao recorrido. 

Mas, nas contra-razöes, o Partido Social Progressista mostra-se arre-

penclido de haver pedido e obtido o cancelamento do registro do recorrente, 

que teve, ainda assim, 484 votos norninais, que não foram computados. 

Provido quo seja o presente recurso, validada ficará a votaçdo preferercial 

recebida pelo recorrente e em conseqbência a legenda do Partido Social 

Progressista no que tange a modificação do seu quociente. Acrescenta quo 

o Tribunal Superior, em acórdão de 5-1-1951, deu provimento ao Recurso 

n 1.419, do Partido Republicano, Para inandar atribuir-lhe votos dados 
em cédulas quo, encirnadas corn sua legenda, traziam o norne do candidato 
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excluIdo por cancelamento de registro, corno no caso presente, ordenando 
a rnodificacão dos quocientes, pelo que espera o P. S.F. igual tratamento. 

0 Dr. Procurador-Geral opinou (us. 29): 

<Anteriormente a abertura de vista ao recorrido, ordenada 

pelo Egrégio Tribunal em o acórddo de fls. 18, já esta Procura-
doria Geral havia manifestado seu ponto de vista sôbre o mérito 
da quest-do, no parecer de fis. 12, concluindo no sentido de que 
era de ter dado provimento ao recurso, visto corno inexistiria a 

inelegibilidade encontrada pelo Colendo Tribunal Regional. 

E, porém, jurisprudência recenternente firmada poe éste Egrd-
gio Tribunal que os recursos contra o ato de registro devem ser 
declarados prejudicados desde que tenha realizado a eleição refe-
rente ao mesmo. Assim, entre outras, as decisSes proferidas nos 

n°s 1.947 e 1.980, êste em sessão de cinco do rnês corrente. 

Ora, tal é exatarnente a hipótese rsub-judice>, vi5to como a 
decisão recorreida relaciona-se corn as eleicöes realizadas a 3 de 

outubro de 1950. 

Somos, pois, de parecer que se declare prejudicado o recurso. 

0 Partido Republicano, em 25 de junho p/p., dirigiu no Exmo. Sr. 
Ministro Presidente peticão que S. Excia. me encaminhou, onde historia 

o caso e acentua que, quando se apurararn os resultados do pleito, os votos 
dados ao candidato José Oliveira Lima não foram levados em conta. Désse 
fato decorreu que o P.S.P. teve quociente par eleger apenas urn depu-
tado. Proclamado o resultado das apuraçSes nenhurn recurso interpôs, no 

prazo legal, o candidato ou partido que solicitara sea registro. Alguns 

dias após, tomanclo conhecimento de urn acórdão do Tribunal Superior a 

respeito da atribuicão a legenda partidária de votos dados a candidato 

cujo registro se cassara, entrou o P.S.P. corn urna reclamacão perante 

o Tribunal Regional, solicitando que aos votos declarados, quando da pro-
clamacão dos eleitos, fôssem adicionados os que recairarn sôbre José Oli-
veira Lima. Deferida sua pretensão, o P.R. teve a surpresa de ver alterado 

o resultado da proclarnaçao dos eleitos, que Ihe atribuia sete deputados es-
taduais. Em conseqüência disso, deixou o Tribunal Regional de expedit di-

ploma no Dr. Pedro Soares, que seria o 7 1' deputado do P.R. Este recor-

reu par o Tribunal Superior ciue no recurso den provimento, por não oem 

a reclarnaçdo meio idôneo para se recorrer de uma decisdo e porquc es-
tava precluso o direito do P.S. P. Como decorrência dessa decisão, foi con-

fericlo diploma ao Dr. Pedro Soares. Recorreu, então, o F.S.P. para o 

Tribunal Superior, que ao recurso negou provimento. DaI ter o P.R. in-
terêsse direto no presente recurso, pois, se provido êste, pode ocr quo se 
pretenda que uma de suas conseqliências seja a percia do mandato do depu-
tado Pedro Soares, pertencente no P.R. 

Decide o Tribunal Superior Eleitoral, unânimeniente, julgar prejudi-
cado o recurso, pelas razSes seguintes: 
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De acôrdo corn jurisprudência do Tribunal, citada no parecer do Dr. 
Procurador Geral, é de se julgar prejudicado o recurso. 

Por outro lado, a relevante argumentação do Partido recorrido - no 
senUdo de ihe serem contadas as legendas sem embargo do invalidade dos 
votos preferenciais, que poderão alterar qualquer quociente partidário 

sSmente poderia caber eni recurso oportunamente usado pelo Partido 
o nao em contra-razöes por êste oferecidas ao recurso que o candidato in-
terpôs do decisão quo atendendo a requerimento do próprio Partido, lhe 
cancelara o registro. 

Acresce que não houve recurso de diplomaçao e, além disso, o caso já 

foi traziclo a êste Tribunal Superior e objeto de acórclão que transitou em 
julgado. 

Sala dos SessScs do Tribunal Superior Eleitoral.	 Rio deJanc-iro,
cm 10 de julho dc 1952. - Edgard Costa, Presidente. - Luiz Galloti, Re-
lator.	 Ful presenter	 Plinio de Freitas Travassos, Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão tie 9-4-1953). 

ACORDAO N 9 986

(Recurso n 9 2.050 - Amazonas) 

Tendo orcienado que se realizassem eleicöcs supieiuentares 
uão podia o Tribunal Regional reforinar sun decisSo, impugnada 
em reclaniacão oferecida depois de findo o prazo do recurso. 

Nestes autos n9 2 050, o Tribunal Eleitoral do Amazonas decidiu, em 
acórdão de 19 de junho ültimo (fls 101), aceitar, como representacâo, a re-
c}amação oferecida pelo Partido Social Democrático em 23 de janeiro do 
1951 (fls. 64), e reformou sun decisão de 13 de janeiro de 1951 (fls. 58), 
quo ordenara a realizaqão tie novas eleicöes para deputaclos federals. 

A Alianca Populista Pro Getulio Vargas impug-nou o acOrdãc pelo 
art. 167, a e b, do Código Eleitoral (fôlha 11), visto que o Tribunal Regio-
nal reformara coisa julgada. 

0 recurso foi contrariado pelo P.S.D. (fls. 130). 

Depois de satisfeita a diligOncia requerida (fOlhas 146), o Sr. Pro-
curador Geral opinou que, nos tOrmos do art. 152, § 2 Q do Código Eleitoral, 
o Tribunal Regional não podia alterar o ato que ordenou a realização de 

novas eleicOes, devendo ser anulada a clecisão recorrida, ou ser retificada 
na parte relativa aos cálculos, manifestarnente errOneos. 

Em vista do exposto e após a discussão registrada nas notas juntas, 

Acordam os Julzes do Tribunal Superior Eleitoral conhecer do recurso 
e dar-lhe provimento, para restaurar a decisão reformada, ficando yen-
cidos, no conhecimento e no mérito, os Srs. Ministros Relator e Henrique 
D'Avila.
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Tendo o Tribunal Regional ordenado, nos têrrnos do art. 107, do Cô-
digo Eleitoral, a realizaçao de novas eleicôes para deputados federais, o 
acórdão impugnado ofendeu a letra expressa do preceito do Código Elei-
toral, no art. 152, § 2, pois, quando o partido recorrido ofereceu a recla-
macão, já se tornara preclusa a via para ser impugnada a decisão de 13 de 

janeiro de 1951 (Código citado, art. 152, § 1). 

Sala das Sessöes do Tribunal Superior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
em 27 de novembro de 1952. - Edgard Costa, Presidente. - Hahanemann 
Guirnarães, relator do acóidão. - Plinio Pinheiro Guimarães, vencido. 
Nos têrmos do art. 107 do Código, o Tribunal, verificando que os votos 
das secçöes anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar 
poderão alterar qualquer quociente partidário ou classificacão de candi-

dato eleito pelo princIpio rnajoritário, ordenará a realizacão de novas del-

coos. No caso, apreciando o relatório da Comissâo Apuradora determou 

a renovacão de eleiçOes de determinadas seccOes anuladas apenas quanto 
a deputados federais e estaduais, porquanto, quanto nos demais cargos ne-

nhurn cabirnento teriam as renovaçOes, nem as eleiçOes nas seccOes que 

não funcionararn, já que os resultados dos sufrágios esperados não possi-

bilitariam a alteracão do resultado verificado. 

Resolvendo, em sessão seguinte, sObre peticao do Partido Social Dc-

mocrático, verificou o Tribunal quo a impossibilidade de alteraeao se yen-

ficaria também em relacao a deputados federais e p01 isso suspendcu as 

eleicOes suplementaros a tais cargos. 

Cumpriu o determinado no citado art. 107, examinando maténia de 

fato e iesolvendo assunto do ordem admiriistiativa em relação ao qual 

nao se formara coisa julgada, jé que inexistiu contraditório ou mesmo 

decisão em recurso. 

Além disso, o recorrente nSo manifestou apelo contra a expedicão de 

diplomas a deputados federais Pelo exposto, não conheci preliminarmente 

do recurso, a que de meritis neguei provimento. - Henrique D'Avila, 
veicido na conformidade do voto do Sr. Ministro Piiiheiro Guiniarães. - 

Fui presente: Plinio do Freitas Travassos, Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão de 9-4-1953) 

ACORDAO N 9 1.013 

(RECURSO N 2.084	 RIO GRANDE DO NORTE) 

A inelegibilidade do art. 139 a 9 II da ConstituicSo rlão se 
estende a hipótese de ser caiicliclato a prefeito quein no período 
anterior exerceu o mesmo cargo em outro municIplo 

Vistos, relatados c discutidos êstes autos de Recurso Especial n 9 2.084, 
do Rio Grande do Norte, em quo é recorrente o Partido Republicano e 
reconrido o Partido Social Progressista: 
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Do registro do Adauto Ferreira da Rocha, corno candidato do Partido 
Social Pi'ogressista a prefeito de Goianioha (Rio Grande do Norte), recorreu 
o Partido Republicano alegando inelegibilidade clecorrente de see o candi-
dato prefeito do outio nlunicIpio (Ares) 

0 Tribunal Regional aegou provirnento ao recurso, poe não Se eflqUa-
dmi a hipótesc no art. 139, n III da Constituicao, conloi'rne tern assentado 
o Tribunal Superior Eleitoral em sua jurisprudCncia. 

Recoerou o Partido Republicano, sob illvocacao do art. 121, n1 II 
da Constituicdo, alegando que o Tribunal Regional Elcitoral de São Paulo, 
ao organizar calendário para as eleicoes Municipais de 7 de dezembro de 
1952, fixou a data de 7 de junho para a desincornpatibilizacao de prefeitos 
municipais quo pretendom candidatar-se cm Municipio cliverso, firmando-se 
para isso em Resolucao do Tribunal Superior transmitida poe circular da 
PresidCncia a todos os juIzes eleitorais paulistas (Boletirn do T.R.E. de 
São Paulo n 93, p. 1.500) 

Cita ainda o acórdSo em ciue o Tribunal Superior decidiu nao poder 
o Govornador do urn Estado candidatar-se a Senador poe outro, sern se 
afastar das funcSes. 

Foi aberta vista no recorrido, Partido Social Progressista, que não 
contra-arrazoou. 

0 Dr. Procurador Regional opinou que, se o Tribunal chegar a con-
hecer do presente recurso, lhe negue provimento. 

0 Dr. Procurador Geral emitiu o seguinte parecer (fls. 38) 

0 Partido Republicano rocorre da decisão do Colendo Tribunal 
Regional do Estado do Rio Grande do Norte negando provirnento 
a recurso polo mesmo interposto contra 0 ato do Di'. Juiz Eleitoral 
dii (i Zona ordenando o registro do candidato do Partido Social 
Progressista ao cargo do Prefeito do Municipio do Goinninha, 
alegando, em suns razCes, see o rnesrno inelegIvel, visto estar 
exercendo ntualmente a Prefeitura do Municipio de Arez, limitrofe 
daquele 

Coriforme já tivemos oportunidade do afirmar recenternente, 
no Recurso n' 2.077, entendernos não estai' prevista na Constituição 
a hipóteso da inelegibilidade do Prefeito em exercicio. 

Afirmanios no citado recurso, corn apoio, alias, em jurispru-
dência deste Egrégio Tribunal (Resolucão n' 4.278, de 29 do marco 
do 1951, publicada na cRevista Eleitoralr. vol. II, página 228) 
quo a clCusula final, no Municipio, contida no insiso III do art. 139 
da Constituieão, indicava a ntençao do legislador em so proibir 
a reeleiçSo no nlesmo Municipio em quo estivosse o Prefeito exer-
condo son cargo, visto poder utilizar os meios oficiais para exercer 
coacao sObre o eleitorado, o quo não aconteceria em outro Municipio, 
p01' lii nao c'hegar sua autoridade 
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Sonios, pois, de parecer Se não tome conhecimento do recurso>. 
Decide o Tribunal Superior Eleitoral conhecer do recurso e negar-Ihe 

provimento, unanirnemente, pelas razães seguintes: 

0 conhecirnento do recurso se impSe, a vista do apontado dissIdio 
entre os Tribunals Regionais do Rio Grande do Norte e de São Paulo. 

Nega-se-Ihe, poréni, provimento, de acôrdo corn a jurisprudência do 
Tribunal Superior, recentemente reafirmada no Recurso n 2.077, de quo 
foi relator o ilustie Desembargador Frederico Sussekind. 

Sala dos SessSes do Tribunal Superior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
26 de janeiro do 1953. - Edgard Costa, Presidente.	 Luiz Gallotti, 

Relator.	 Fui presente: - Plinio do Freitas Travassos, Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão do 9-4-1953) 

ACORDAO N 9 1.016 

(RECTJRSO N 2.085	 BAHIA) 

- Das decisöes dos r1 l. iIllhI ais Regionais, nas excecöes de 

suspeicao dos scus niciubros, cabe recurso volimtário, na forma 

do art. 15, § 79 do Código Eleitoral. 

Vistos, etc. 

o Partido Social Piogressista dirigiu ao Tribunal Regional Eleitoral 
a repiesentaçao do fls. 2 do aperiso, rcquerendo o afastamento do MM. 
Juiz Eleitoral do Macaces, alogando ocr o magistrado suspeito, estar deso-
bedecendo a proibicCo consignada no item III do art 96 da Constituicão 
o tee cometido as faltas previstas no art.175, n9 29 do Código Eleitoral. 

o Tribunal Regional resolvcu deixar de conhecer da representacCo por 
nCo Se achar revestida clas formali dades legais, estando desacompanhada 
do documentos comprobatórios e porque, quanto Cs decisCes do Juiz, apon-
tadas no reclaniacCo, caberia recurso não interposto. 

Dal o apSlo de us. 2, corn a invocacão do § 79 do art. 15 e da letra 

a do art. 167, toclos do Código Eleitoral, alegando o recorrente a violacão 

do § 1 1 do art. 177 do niesmo Cddigo, urna vez que a representacCo deixou 

do ser rernetida an MinistCrio PCblico. 

Tal violacão nao ocorrcu, na espCcie, corno bern demonstrado ficou 

no parecer do Dr. Procurador-Geral, pelo que, sob tal aspecto, inadmissivel 

se apresenta o recurso especial. 

Mas, das decisCes dos Tribunais Regionais, nas excecCes de suspeição 
dos seus membros, cabe recurso voluntCrio, na forma do art. 15, § 7, 

do Código Eleitoral, tarnbérn invocado pelo recorrente. 

0 mesmo recorrente, no entretanto,, não destruiu corn qualquer gCnero 
de prova, os fundarnentos da decisão impgnada e a lei processual, sub-
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sidiária, na espécie, permite a rejeicão inlimine da excecão de suspeicão 
se manifestarnente improcedente (Código de Processo Civil, art. 183 § 1 1 b). 

Pelo exposto, 

Acordarn em conhecer do recurso corno voluntário negando-ihe provi-

mento. 

Sala das Sesedes do Tribunal Superior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
em 25 de fevereiro de 1953. - Edgard Costa, Presidente.	 Plinio Pi-
aheiro Guiniarães, Relator. - Fui presente.	 Plinio de Freitas Travassos, 

Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão de 20-5-53) 

ACORDAO N 9 1.020 

(RECURSO N9 2.056	 MAIbANHAO) 

- Nulidade do pieiio direito (arts. 123, iv VI e 89 do Código 

Eleitoral) e a ausência cla ata da eleicao, entre os docurnentos 

apresentados it apuracão. A ata é urn todo completo e integral, 

não podendo ser fracionado e apresentado parceladarnente. 

Vistos, etc. 

o Tribunal Regional do Maranhão, negou provimento a urn recurso 
do Partido Social Trabaihista, contra a apuracão da 46 seccão da 7 zona 

CodO cuja nulidade era pedida: 11, pm haverern votado na renovacho 

eleitores de out]'a seccão, embora nela houvessern votado em separado da 

i vez; 2) - existincia dc ceacão; 3) não constar da urna a ata de 

encerramento. 

Os recursos são do 1'artido Social Tiabaihista e de José da Silva 
Mates, candidate a deputade sob a legenda désse partido, e vêm ambos 
pelo art. 167 alIneas A e B do Código Eleitoral, dando por contrariados 

os arts. 107, letra C, in fine, e 123 n9 4. For descurnpiidas apresentam 

ResoluçOes dSste Tribunal Superior. 

A participacão de eleiteres de outra seccdo na eleicao renovada, desde 
que não fôsse possivei a separação dos votes, contarninaria de nulidade 
a eleicão. Entretanto, corno disse o acóidão, acentuou o parecer do Dr. 
Procurador-Geral e consta dos autos, a matéria foi anteriormente questio-
nada e solucionada scm recut-so. De sorte que per preclusa não mais pode 

ser ieaberta. 

Quanto a coação é matéria de prova, para cuja apreciacão é autSnomo 
o Tribunal local. Todavia conheco do recurso; não entendo bastante a prova 
para caracterisã-la. 

Entretanto, o mesmo não ocoi're em relacão a falta da ata da eleicão, 
cuja presenca é substancial entre os documentos da eleicão, atestando seu 
coateãdo, tudo quanto ocorler na eleicão, devendo ser iniciada no pé da 
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ltima fôlha de votacão, logo após o encerrainento (art. 89, letra B); seu 
conte'ido, forma e autenticidade são objetos de precaucöes especiais; todos 
Os incidentes são ada descritos pormenorisadamente, deverá ser assinada 
pelo piesidente, mesãrios e fiscais; rnencionará hora de inIcio e encer-
ramento, iriegularidades e ocurrências quo terão cunho presumido de 
verdade (alt. 89) . 

Ora, por aI se ye sec o doe. principal, a piópria substância da mate-
rialidade do ato eleitoral Se o art. 123, n' 0 declai'a nula a votacão da 
seccão, quando a urna estiver desacompanhada de does. do ato eleitoral, 
é de tôda a evidCncia que so trata do nulidade de pleno direito, de vez 
que insuprIvel por via de outras provas quo mesmo detaihadas nao podern 
substituir e compCr urn documento de formalidades extrinsecas e intrinsecas 
rigorosamente descritos na lei. 

relos fundamentos expostos, acordam os Juizes do Tribunal Superior 
Eleitoral em dar provimento aos recursos pain decretar a nulidade da 
votacão. 

Sala das Sessöes do Tribunal Superior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 
6 de abril do 1953. - Edgard Costa, Presidente. Afrânio Antonio da 
Costa, Relator. - Fui prcsiite: Plinio de Freitas Travassos, Procurador-

Geral. 

(Publicado em sessão do 20-4-53). 

RECURSO ELEITORAL N' 1-53 - CLASSE IV - RIO 

GRANDE DO NORTE 

- 0 Código Eleitoral riCo exige, taxativamente, o registro de 
al ianca partidaria, bastando a apt ovacCo dos diretórios region ais. 

SOnicute em elcicocs pelo princil)io da leI)resentaeao propOr-
cional, ha necessidade do legenda partidCria, dispensada em eleiçCes 
majoritCrias. 

Vistos, relatados e disrutidos êstes autos do Recurso n' 1, do 1953, 
em que é recorronte o Partido Social Progressista e recorridos o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, União Democrática Nacional 
e Partido Social Trabalhista. 

Acordanl os JuIzes do Tribunal Superior Eleitoral, por unânirnidade 
de votos, nao conhecer do recurso interposto, do vez que a decisão recor-

rida nao violou 0 texto expresso do art. 140 (10 Código Eleitoral. 

Os candidatos aos cargos de Prefoito e do Vice-Prefeito tivoram o sea 

rogistro formulado pelos delegados dos partidos recorridos, modiante a 

legenda oUDN-PSTa. Pelas atus do fis. 25 o 27, os dois partidos con-

vencionaram, pelos seus dirotCrios regionais, a indicação, em conum dos 

referidos candidatos. Não fizoram, de fato, o registro da alianca. 0 art. 140 
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do Código Eleitoral, indicado corno o violado pela decisão recorrida, permite 
a aliança do dois ou mais partidos politicos, para o fim do registro e 
eleicão de urn ou mais candidatos cornuns, no cIrculo nacional, regional 
ou municipal, sendo que, na alianca para eleicocs municipais, dependerá 
de prévia aquiescencia dos diretórios regionais. 

Interpretando-o, já firmou êste Tribunal Superior, em Acórdão a 9 181, 

no Récurso n ? 1.301 (Boletim Eleitoral n 12, pág. 8), relatado pelo Mi-
nistro Sarnpaio Costa, que: co Código Eleitoral não exige, taxativarnente, 
o registro de aliança partidária, bastando a aprovacão dos diretórios re-

gionais>, e quo: <<as disposicöes dos arts. 137 e 140 do Código, em corn-
binacão corn as insertas nos arts. 1 e 3 da Resolucão no 3.515, de 1950, 
requerem, come indispensOveis, quo as aliancas, porn eieicOes municipais, 
sejarn aprovadas pelos diretOrios regionais>. 

No caso dos autos, os diretórios regionais aprovararn a alianca para 
a indicacão dos candidates, em comum, e que quer dizer quo, de confor-
midade corn Ssse julgado, foram atendidas as exigOncias indispensáveis 

para o cumprimento do texto legal. 

Tratando-se por outro lado, de eleicOo polo pI'incipio majoritario, e 
não pelo do repiesentação proporcional, não havia mesmo come so cogitar 
de legenda partidOria, so exigida polo art. 55 para a representacão na 
COmara dos Deputados, nas assemblejas legislativas e nas Cârnaras Muni-
cipais. Os candidatos, assirn, cram dos dois partidos, registro que êste 
Tribunal tern admitido, come legal, mesme ein conjunto (Resolucao n Q 2.399, 

a p0g. 465 do Report. Eleitoral de A. C. Brandão e D. Palmeira). 

0 art. 69 do Resolucão n Q 3.515, do 1950, per sun vez, admite quo, 
nas eleiçOes polo pmincipio majoritOrio, qualquer partido possa requeier 
o registlo do candidate de outro partido, iii. registrado, para o mesmo 
cargo eletive, descie quo Sste e aquele consintarn, ate 10 dias antes das 
eleicOes. No caso, hO tambCm oxpressa autorizaçOo dos candidates, auto-
rizando a sua inclicacOo per cada urn dos partidos, ova recormidos. 

Assirn, a decisão recorrida, que confirmou o despacho deferindo o 
registio dos candidates dos partidos recorridos, iiOo sO não fol proferida 
corn ofensa 0 litra expressa do art. 140, mas de conformidade corn a 
interprctaçOo que jO foi dada per Oste Tribunal Superior, come respeiteu 
a vontade do eleitorado do MunicIpio, jO manifestado nas eleiçdes, quo se 
realizaram a 7 de dezembro do 1952, elegendo os candidates, indicados 
poles partidos recorrides, per 2.056 e 2.093 votes, enqualite os do recorrente 

so obtiveram, respectivaniente, 196 e 183 votes (cert. do fis. 54). 

Não conheco, portaiito, do recurse. 

Sala dos SessOes do Tribunal Superior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
em 29 do janeiro do 1953. Edgard Costa, Presidcnte. - Frederico 
Susselcind, Relator. - Fui presonte, - Plinio de Freitas Travassos, Pro-

curador-Geial 

(Publicado em sessOo do 9-4-53) 
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RECURSO ELEITORAL N" 13-53 - CLASSE IV	 RIO

RIO GRANDE DO NORTE 

- Processo de excliisão de eleitores. Instauracao de urn pro-

cesso para cada exclusão. Iiiterpretaçao do art. 45 do Código 
Eleitoral. IncorrSncia de qualquer das hipóteses do art, 121 da 
Constit uicão. NSo conhecirnento (10 recurso 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso n" 13-53, do Rio 
Grande do Norte, em que é recorrente o Partido Social Dernocrático. 

Recorre o Partido Social Democrático da decisão do Tribunal Regional 

do Rio Grande do Norte, que ordencu Se proc'essassse, em separado, a 
exclusão de varies eleitores inscritos na 33" Zona. 

Alega haver side regular o processamento em bloco, realizado na pri-

meira instSncia. 

0 Dr. Procuradoi'-Geral opina pelo n5o conhecimento de Recurso: 
O art. 45 do Código Eleitoral, que disciplina o processo de exclusão, nSo 
proibe expllcitamente o processamento simultSneo de várias exchisöes. 
O meihor entendimento, porém, é o do Tribunal Regional. no sentido de 
que se instaure urn processo pa pa cada exclusão. 

Decide o Tribunal Superior Eleitoral nao conhecer do recurso, que 
não se enquadra em qualquer das alIneas do alt. 121 da Constituição. 

Sala das SessOes do Tribunal Superior Eleitoral. Rio de Janeiro, 
em 16 de abril de 1953. - Edgard Costa, Presidente. - Luiz Gallotti,, 

Relator. - Fui presente: Plinio de Freitas Trayassos, Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão de 23-4-53). 

REsoLucAo N0 3 257 

PROCESSO N" 1766 - DISTRITO FEDERAL) 

de se rejeitar a denUncia oti rel)F('Selltacão iue visa cas-

sariio do registro de 1)artido politico, qtiaiido näo se tiver verificado 
iiifracão a Constituicão e a lei de motlo a ser reclamado 0 SCI1 can- 

celaniento,, satisfazeiulo 1)1i1LmeI1te 0 partido as contlicoes iegais 

1tr1 eontinuar registrado

I 

Corn fundamento no art. 1" do Decreto-lei n" 9386, de 20 de junho 

de 1946, o Senaclor João VillasbOas, na qualidacle dc eleitor, lequer o cance-

lamento do registro do Particle de Representacao Popular, per infringente 
da Constituiç go e da Lei Eleitoral. 
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Depois de invocar Os preceitos legais e historiar o registro do P. R. P., 

o requerente sustenta, em resume, que é ilegal a permanência do registro 

désse partido: 

10 - porque não apresentou listas corn cinquenta mil eleitores, dis-

tribuidos per cinco ou mais circunscricOes eleitorais (art. 21 do Decreto-

lei n° 9 258, de 14-5-1946); 

2° porque não teve representantes na Assembléia Nacional Consti-
tuinte, eleita a 2 de dezembro de 1945 (art. 40 do Decreto-lei n o 9 258, 

modificado pelo art. 1 do Decreto-lei n° 9 386, de 20-6-1946); 

39 porque não obteve cinqüenta mil votos em cinco circunscriçöes 

eleitorais nas eleicöes anteriores a 14 de rnaio de 1946 (art. 1' in fine do 

Decreto-lei n 9 386); 

49 - porque o seu estatuto e doutrina adotada contravérn os prin-
cipios dernocráticos, baseados na pluralidade do partidos e na garantia 
dos direitos fundamentaiS do hornem (art. 114 do Decreto-lei niimero 7 586, 

de 28-5-1945, e	 13 do art. 141 da Constituicão Federal). 

SObre o üitirno item, insiste a acusacäo em que o P. R. P. foi orga-

nizado pelos mesmos elernentos da Acão Integralista Brasileira, come se 

deduz da relação dos dirigentes de urna e de outro. 0 Sr. Plinio Salgado, 

na 2° convencão nacional do Partido, ao assumir a chefia suprema, declarou 

que seu ingresso no P. R. P. não importava na quebra do seu pensamento 

doutrinário, consagrado no manifesto cia fundacão do mesmo Partido. 

Dessa forma Os antigos integralistas vinham-se integrar nas fileiras 

do P. R. P. 

Assinala ainda a representação, que o Sr. Plinio Salgado, nos seus 

escritos, notadamente na 2' edicäo de eQ sofrirnento universaJe, proclama 
a faléncia da dernocracia e sua admiracão pelo facismo. E conclui que o 

registro do P. R. P. foi obtido corn sirnulaçäo. 

A representacão ou denüncia vem acompanhada de 17 documentos, 

corn que pretende provar suas argüicdes. 

Os documentos de fis. 18 a 21 referem-se ao registro do partido e das 
alteracdes de zeus estatutos, requerido êsse ültirno por Plinio Salgado, 

presidente do diietOrio nacional. 

Da certicJão de fis. 22, passada na Cãmara dos Deputados, consta não 

haver sido eleito representante a Assernbidia Constituinte pelo P. R. P., 

mas que o deputaclo Gofredo Teles afirrnou ter siclo eleito pelo Partido 
Social Dernocrático em coligaçäo corn o P. R. P. E os docurnentos de fis. 
24 a 27, recoites de jornais e certidão. referern-se ao mesmo assunto da 
certidào anterior. As fls. 27 e seguintes encontrarn-se publicaçOeS de con-
ferOncia e declaraçOes de Plinio Salgado. Juntou-se certidão dos estatutos 
do Partido, corn a ecarta de princIpioS' e o prograrna (documento n 13). 
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Figura ainda entre os docuinentos, a copia fotostática da ficha de identi-
ficacao de associada da Acao Integralista Brasileira, filha do ex-consul 
alemão em Blurnenau (fls. 43) . Ainda estão juntos exemplares de jornais, 
prospetos e noticia sObre o 1 Congresso Nacional do Estudante Populista. 

Na forma do art. 15 da Resolução n 2 830, de 25-6-1946, foi exigida 
e satisfeita formalidade processual e aberta vista ao Partido acusado, que 
se rnanifestou de fis. 52 a 72, apresentando 48 docurnentos e urn Iivro <O 
Conceito Cristäo da Democracia>> por Plinio Salgado. Na sua longa defesa, 
' Partido acusado busca dernonstrar quo: 

1 o registro do Partido se fez corn observãncia dos preceitos legais, 
pois que levou as urnas em 1945 mais de 50.000 votos e elegeu urn repre-
sentanto seu, o deputado Gofredo cia Silva Teles a AssemblCia Constituinte, 
registrado pelo P. S. D. em coligacão corn o P. R. P.; 

2 0 P. R. P. nao se confunde corn a antiga Acão Integralista 
Brasileira, nem na sua composicão nern no sen prograrna, pois que, se rnuitos 
dos elementos dessa colaborararn na sua organizacão, rnuitos outros não 
tinham corn ela nenhurna ligaqao, e a sua orientacão, jã exarninada pelo 
T. S. E. estC conforme a Constituição, nao ihe cahendo responsabilidade 
pelos conceitos emitidos pelo Sr. Plinio Salgado; 

3 - efetivarnente, seu programa não e anti-dernocrãtico, nem tota-
litãrio, nao havendo, pois. corno acolher a assertiva de ter siclo sen re-
gistro obticlo corn sirnulacao; 

4 o Congresso Nacional do Estudante Populista não se inspirou na 
organizacão das Juventudes hitlerista on facista, tendo sido, ao contrário, 
belo espetCculo de civismo e ciemocracia. 

A rnaior iJarte dos documentos apresentados consiste em recortes de 

jornais, corn pubhcacoes abonadoras cia fé ciernocrCtica do Partido. 

Destaca-se a publicaqão da Resolucão n 323 dêste T.S.E., orcienando 
o registro definitivo do Partido (fls. 78) ; a certidão do registro de oficio do 
DiretOrio do P.S.D. na secão de São Paulo a éste T. S., declarando que 
o deputado Geofreclo Carlos da Silva Teles fOra registrado por indicacão 
do P. R. P., corn quem o P.S.D. se coligara (fis. 76); o fotocOpia da 
corta do General Eurico Gaspar Dutra, dc 13-11-1945, afirmando sen apreqo 

polo programa e pelos propOsitos clemocrCticos e cristãos do P.R. P. (fO-
ihas 124) 

Aberta vista ao Dr. Procurador-Geral, pediu éste informasse a Secre-

taria so o P.R.P. havia obtido on não, cinqüenta mil votos pelos rnenos, 
em 3 circunscriçOes eleitorais, corn o minirno de mil votos em cada urna. 
Foi então, informacio que, conforme os dados estatisticos publicados pelo 
T.S.E., a legenda do PRP fOra contemplada corn 94.447 votos ern 9 cir-
cuscricöes, corn mais de 1 000 em cacia uma delas, nas eleicOes de 2-12-1945 
para a Assernbléia Nacional Constitiiinte (fis. 252 e 75) 
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Voltou o processo ao Dr. Procurador Geral, que sustenta, em sIntese, 
no seu douto parecer (fis. 254 a 255): 

que o P.R.P. obteve votacao que satisfaz uma das condicöes 
legais para continuar a funcionar; 

2 que também preencheu a outra condicao, alias alternativa, poi 

entre os deputados eleitos sob a legenda do PSD se conta 0 norne de um 
indicado pelo P. R. P.; 

39 que os estatutos e a carta de principios já foram examinados e 
julgados pelo T.S.E. depois da Constituicao, o qual os considerou em bar-
monia corn os principios constitucionais, pelo que o registro sOrnente poderia 
ser cancelado se o Partido, pela sua acão, viesse incorrer na sancão do 
art. 141, § 13 da mesma Constituicão, o que não ficou provado. 

Acrescenta o nobre Dr. Procurador Geral que o caso não se asseme-
iha nero ao do P.C.B. nem ao do P.P.P., recentemente julgado, pois o 
registro do prirneiro foi cassado por ter havido fraude na sua obtencao e 
por ter sobrevinclo a Carta Constitucional, corn o citado art. 141 § 13, e o 
P. P. P. não conseguiu o registro, porque ficou dernonstrado pretender 
substituir o P.C. B. em burla ao julgado de cancelarnento do registro désse. 
Conclui, assirn, o douto Chefe do Ministério Püblico pela improcedéncia da 

representacão. 

Anteriormente, havia o P. R. P. representado no senticlo da manuten-

ção do registro dos partidos que no pleito de 1945, tivessem obtido mais 

de 50.000 na sua legencia, embora não houvessem logrado eleger nenhum 

candidato. E o T.S.E. pela Resolucao n" 822, de 18-6-1946, declarou que, 
em face do art. 40 do Decreto-lei n 9258, de 18-6-1946, os Partidos uas 
condicoes apontadas estavam obrigados a preencher as exigéncias estipula-

das no art. 21 cia Lei. 

Sobrevindo o Decreto-lei n" 9 336, de 20-6-1946, que adrnitiu a perma-

nência dos partidos que tivessem conseguido os 50.000 votos on eieito qual- 

quer representante 6. Constituinte, o P.R. P. alegou haver obtido votacão 

superior hquela, pelo que se considerava compreendido na previsao legal, 

devendo, assim, ser arquivado o processo que, entretanto, o Relator déste 

mandou apensar ao da representacão contra o funcionamento do Partido. 

II 

Como preceito transitOrio, o art. 1 9 do Decreto-lei n' 9386, de 26-6-1946, 

modificativo do alt. 40 do Decreto-lei nc 9 258, de 14-5-1946, clue, por sua 

vez, no art. 21, alterou o art. 109 do Decreto-lei nc 7586, de 28-5-1945, de-

terminou o cancelamento do registro dos partidos politicos que nào contas-
sem niais de 50.000 associados, salvo se provasse ter eleito representante 6. 

Assernbléia Constituinte ou obtido ndrnero igual ou superior de votos na sua 
eleicão de 2-12-1945.
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Veio regular genericamente a processo de cancelamento do registro 
de partido, a Resolucao n' 830, de 25-6-1945, nos arts. 15 a 17. A denfincia 
de qualquer eleitor, dé delegado de partido ou a representaqao do Ministério 
Püblico é a base e o inicio do processo de cancelarnento. Seguern-se as 
audiências do Partido acusado e do Procurador Geral. Se se convencer da 
inexistência dos motives alegados para o cancelarnento, o Tribunal Superior, 
em resolucao fundarnentada, rejeitará a dendncia ou representacao (§ 49 
do artigo citado). 

Na especie, não se apresenta a necessidade de proceder a tais investi-
gacdes, conforme ja decidiu Oste T. S., contra o voto do saudoso Desembarga-
dor J. A. Nogueira, ao tornar a Resolucao n' 2101 sôbre o registro de alte-
raqOes dos estatutos do Partido (V. Processes anexo n 29). Trata-se de 
apurar so o registro do P.R.P. terá infringido a Constituicao e a lei, de 
mode a reclarnar a cancelarnento. A clendncia não pede inqueritos ou sindi-
cãncias, mas apresenta farta docurnentação, corn que busca comprovar suas 
argüicOes. Por seu lado, a Partido acusaclo tambOm silencia sObre a con-
veniência dc quaisquer investigagOes e oferece nurnerosos docurnentos, corn 
que espera destruir toclo a articulado da dendncia. 

Possui, assirn, o Tribunal Superior todos as elementos necessários ao 
julgarnento da procedencia ou não da acusagào. 

III 

A.firrna-se quo o registro do P.R. P. vulnerou a lei, porque, em sintese: 

a Partido nao preencheu as condigoes formais da legislagao e 
quando o tivesse feito, n5.0 obteve a confirmagao necessãria do sea registro; 

2'	 o Partido não pode funcionar, pois corno sucedãneo da Acao Into-
gralista Brasileira, se opoe aos lrincipios da clernocracia. 

0 P.R.P., pela Resolugao n' 244 do 9-10-1945 dOste T.S., obteve seu 
registro provisOrio, nos tOrmos do art. 5' das instrugOes de 30-6-1945, par 
haver satisfeito as exigéncias legais. 

Tendo provadlo possuir nOrnero de associados superior a 10.000, conforme 
determinava o art. 109 do Decreto-lei n" 7 586 de 28-5-1945, a Partido logrou 
seu registro definitive, pela Resolucao n' 323, de 10-11-1945. 

Mas o Decreto-lei n" 9258, de 14-5-1946 veio exigir, no art. 21, quo as 
partidos politicos contassem pelo menos corn 50.000 eleitores, sob pena 
de cancelarnento do registra, exigOncia essa sO dispensada, pelo art. 40, dos 
partidos corn iepresentante eleito para a Assembléia Constituinte. 

Promulgada essa lei, a P.R. P., no més irnecliato, repi'esentou a Oste 
Tribunal no senticlo de sec mantido a registro dos partidos que houvessern 
obtido mais de 50.000 votos nas eleigOes dc 2-12-1945, embora não tivessem 

logrado eleger nenhum de seus canclidatas. Conti-ariou-lhe a apOlo a Reso-
lugao n' 822 de 18-6-1946, segundo a qual, cm face do art. 40 da Lei, as 
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partidos que não tivessern conseguido eleger nenhum constituinte, estavam 
obrigados a provar o nUmero de associados igual ou superior a 50.000. 

Dois dias, apOs, entretanto, sobreveio 0 Decreto-lei n9 9 386 de 20-6-1946, 
dispensando dessa prova, flaO SO OS que tivessern eleito algurn representante 
0. Assernbleia Constituinte, corno tambérn os que houvessem levaclo as urnas 
50.000 votos ou mais, em cinco circunscriçOes, corn o minirno de mil votos 
em cada urna. 

Ainda o Decreto-lei n' 9 422, de 3-7-1946 veio facultar o registro, como 
Partido, as associacOes corn estatutos aprovados antes de 2-12-1945 ou 
corn representante eleito 0. Constituinte, embora sob a legenda de outro 
partido. 

Em dezembro de 1946, considerando assegurado seu registro definitivo 
pelos Decretos-leis n 9 258 e 9 386, o Particlo requereu o registro das altera-
coos de seus estatutos, o que, ihe foi deferido, corn restriqOes, pela Reso-
luqao n" 2 101, de 21-7-1947. Travou-se, amplo debate sObre o programa 
e os estatutos do Partido, tendo siclo feitas restricoes quanto a Ostes e 
negada diligencia em relaçao ãquele. 

Afirma-se, todavia, que, apresentanto as modificaçOes dos seus esta-
tutos, prctendeu o Pai'tido esquivar-se 0. ohrigaqao de provar o preenchirnento 
das condiqOes alternativas do Decreto-lei n" 9 258, a firn de localizar a 
permanOncia do seu funcionamento. Efetivarnente, para obtO-la, deviam 
os partidos enquadrar-se nurna das duas situaçOes: ou ter eleito repre-
sentante 0. Assernbléia Constituinte, em 2-12-1945 ou haver logrado o 
minimo de 50.000 votos nas aludidas eleicOes. 

Alega-se que o deputado constituinte, indigitado corno eleito pelo 

P.R.P., e urn srepresentante ernprestado, pois, conforme certidão junta 

(fls. 22), foi Ole realmente eleito polo P.S. D., sendo ernprestável a 

declaraçao posterior dOsse do que aquele parlarnentar havia sido indicado 

pelo P.R. P. ao registro levado a efeito pelo P.S . D. Na verdade, cleu en-

trada nOste T. S. E. ern junho do 1946 fls. 76) e foi mandado arquivar 

polo Presidente Linhares, o oflcio dos rnernhros da Cornissão Executiva 

do P. S.D., na secão de Sao Paulo, declarando quo Osse se havia coligado 

corn o P.R.P. no pleito de 1945 e incluido na sua chapa do deputados 

federais o norne do Dr. Gofi'edo Carlos cIa Silva Toles, que Iogrou ser 
eleito. 

Oio em piirneiio lugar, a aliança ou coligação de particlos, a que se 
refei iu o Decieto-lei n 7586, nos arts. 39 e 41, sOrnente teria existOncia 
legal so deviclamente representada poe urna cornissão interpartidãria, 
registrada na Justiça Eleitoral, conforme o exigia, de corno taxativo, o 
art. 8" § 1" clas InstruçOes sObre partidos politicos, do 30-6-1945. Segundo 

essas InstrucOes, a aliança 6 o acOi'do de dois ou mais partidos para a 
apresentacao e eleiçao do mesmo ou das rnesrnas candidaturas, devendo 
ser repi'esentada por urna cornissão eloita pelos diretOrios centrais e 
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comunicada ao T.S.E. e podendo cada Partido nas eleicoes acrescentar 
seu nome, como legenda, encimada pelo da alianca. Ornitidas essas formali-
dades legais, não ha corno admitir a existência da coligacao, a que se 
referiu serOdiarnente o oficio da comissão executiva do P. S D. 

Em segundo lugar, a prova de possuir o Partido representante na 
Constituinte, nào deverã ser preparada no ensejo da confirrnacäo do re-

gistro, mas baseiar-se em clado verificado na data da eleição, pois, do 

contrãrio, fãcil seria burlar a lei. 

sse tern sido o entendirnento já expendido nêste Tribunal Superior. 

Destarte, näo merece ser aceita a prova de haver 0 P . R . P. satisfeito 

a condicao de contar corn urn representante na Assernhldia Constituinte 

para ter assegurada a continuidade do seu registro. 

Alternativarnente, pordm a lei aceita para essa continuidade, a prova 

de ter o partido obtido o minimo de 50.000 eleitores, distribuidos por 5 ou 

maid circunscricOes, corn mais de mil votos em cada urna. 

Ora, os quaciros estatIsticos publicados pelo T .S. E. no Diário da 

Justica de 21-11-1946 (fls. 346) e confirmados no escclarecirnento promo-

vido pelo digno Dr. Procurador Geral, dernonstrarn que, no pleito de 

2-12-1945, o P.R.P. obteve a seguinte votaqão p01 Estados: 

Ceará........................................ 3.144 

Pernambuco	 ................................... 3.979 

Bahia......................................... 13.173 

Rio	 de	 Janeiro	 ................................... 8.884 

Paranã	 .............................................. 10.807 

Santa	 Catarina	 .................................. 8.771 

Rio	 Grande	 do	 Sul	 ............................... 21.197 

Minas	 Gerais	 ...................................... 15.084 

Distrito	 Federal	 ................................... 7.712

e cifras rnenores em outras circunscricöes, perfazendo o total de 94.447 

votos. 

Assirn, em vez de 50.000, o Partido conseguiu 94.447 votos e em 

lugar de 5, alcanqou votacao superior a mil votos em 8 circunscriçöes, 

tendo, portanto, satisfeito plenarnente a condição legal para continuar 

registrado. 

Avanca-se ainda que, quando estivesse o Partido em qualquer das 

condiqöes legais, teria necessidade de promover a sua prova, para alcanqar 

a confirrnacão do registro. 

Tal exigSncia não faz a lei. Nern haveria que fazer, sob pena de 
ênfase indtil, desde que a verificacäo daquelas circunstâncias, aludidas 
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na lei, resulta de dados existentes no T S. E., que os conhece meihor do que 
qualquer outro Orgão. Como, pois, exigir a apresentaçao a ôste Tribunal, da 
prova de fatos por êle sabida? E essa exigdncia não tern sido feita de 
nenhum dos particlos registrados, nem especialmente daquele a que pertence 

0 prOprio denunciante.

Iv 

Resta a exarninar se os estatutos e a doutrina do Partido acusado 
colidern corn os principios democraticos, baseados na pluraliclade partidãria 
e nos direitos humanos (art. 141 § 13 da Constituicão) 

A questao jd foi objeto de amplos debates, na opurtunidade do regis-
tro de alteracoes dos estatutos do Partido, cujo processo está junto a 
ëste. Para relembrar a orientacão adotada por dste Tribunal, vale reler 

alguns trechos dos votos proferidos. 

Relatados Os autos pelo Ministro Ribeiro da Costa, pediu vista nosso 
saudoso e hrilhante companheiro Desernbargador J. A. Nogueira, que, 
depois de apontar ser Presidente do Partido, o mesmo chefe da antiga 
Acão Integralista, assinalou que o prograrna apresentado reforqa a acão 
pessoal do dirigente, o que lembra o Fuhrerprnzip. Concluiu por sugerir a 
instauracão de urn inqudrito para exame dernorado do programa, a some-

lhança do que fez corn o Partido Cornunista, inqudrito esse que apuraria se 

a ideologia do P.R.P. e seus propOsitos se afastam dos da Acäo Integra-

lista e podern enquadrar-se nos preceitos constitucionais. 

Come 0 então Procurador Geral Dr. Themistocles Cavalcanti tivesse 
considerado mais categOrico o antigo programa, no concernente aos direitos 

individuais e as liberdades dernocrãticas, o Ministro Ribeiro da Costa 
cornecou por alvitrar a conveniência de ser ouvido o Partido sObre essa 

observacao. Mas frizou, desde logo, que a dernocracia congrega tOdas as 

fOrcas partidárias e ideolOgicas e, assirn, rnclhor serve a coletividade. 

Embora tenha honor ao integralismo, desejava ver seus adeptos integrados 
no regime democràtico, e , destarte não acolhia a diligencia proposta 
pelo Desernbargador Nogueira. 

No correr dos debates, o Ministro Relator pds de lado a sugestao do 
pedido do esclarecirncntos e concordou corn o cleferirnento do registro dos 
novos estatutos. 

Depois do adrnitir o esboco das icléias do Chefe integralista, em-
bora não deva prescrutar a intencao dos dirigentes dos partidos, pois que 
devern distinguir-se nesses, o programa e ação, o Ministro Rocha LagOa, 
rejeitou qualquer diligCncia e propOs fOssem, desde logo cancelados os pre-
ceitos anti-dernocráticos que conferern excessiva ascendéncia a direcão 

central. Concoi dando corn a diligCncia, para que o Partido preste esciare-

cirnentos e se aclapte as norrnas legais, o Dr. Machado Guirnarães se ma-
nifesta do acOrdo corn o voto do Desernbargador J. A. Nogueira. Defe-
riu o pedido o Ministro Cunha Melo, corn restriçöes quanto a determinado 
dispositivo estatutário. E o Senhor Juiz SO. Filho votou contra o inquerito 
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e a diligência arbitraclas, deferiu o pedido, porque o prograrna não vulnera 
a Constituiçäo e, Se os estatutos não se encontrarern inteirarnente acordes 
corn a lei e as instrucoes, essas teriarn sempre de prevalecer. Demais, a 
democracia não tern medo clas idéias e se a constitucionais12345890$S$$N6 
dernocracia não tern medo das idéias e se a açiio do Partido viesse mais 

mais tarde ferir Os principios constitucionais, a Justica Eleitoral não deixaria 

de cumprir seu devei. 

Pela Resoluçâo n Q 2 101, de 21-7-1947, conclui a maioria do Tribunal 
Superior por deferir o registro das alteracOes estatutãrias, salvo quanto 

aos artigos 2 1, n VI e 27 n II. 

Verifica-se, pois, que a matéria contida na denunci, já foi, em suas 
linhas gerais objeto da apreciaQão déste Tribunal, no estudo das modifica-
çOes dos estatutos. Tal, porérn, não obstaculiza novo exarne. A Resolucao 
citada d ato do jurisclicao acirninistrativa ou graciosa, que nO.o tern fOrca 
de coisa julgacla e pode ser modificada. Deflue cia Constituição e (la lei, 
como tern manifestado a jurispruclOncia, e dupla natureza, administrativa 
e contenciosa da jurisdiçao dos Orgãos da Justica Eleitoral. 

Seni enibargos cia mencionacla decisão, ha portanto, que examinar a cle-

nincia e deciclir se é ou não procedente. 

o programa e a acão dos partidos politicos devern obedecer ao preceito 

do § 13 do art. 141 da Canstituicão, segundo o qual: 

oE vedada a organizacão, o registro ou o funcionamento de 
qualquer partido politico ou associacão, cujo programa ou acão 
contrarie o regime democrático, baseaclo na pluralidade dos par-
ticles e na garantia dos direitos fundamentals do hornem. 

Portanto, o que a Constituicão exige das idéias e da atividade dos par-
tidos é o respeito a êstes clois objetivos da clemocracia: a pluralidade par-
tidária e os presentacao Popular está expresso a rIntransigente clireitos 
fundamentais do homern. 

Ora, no programa formulado polo Partido de Representacão Popular 
está expressa a rintransigente defesa do regimem democrático, baseado 
na pluralidade particlária e na garantia doe direitos fundarnentais do ho-
rnem> (n IX, a fls. .88). Na carta dos princIpios e programa partidário 

se lêm preceitos que consonarn corn aquéles. 

Scm diivicIa, o integralismo é a cópia inclIgcna do facismo e o Sr. Pli-
nio Salgado presidente do Particlo, reafirma sua aclmiracão e seu cievota-
mento pela doutrina facista. Serio ociosa a leitura do sua obra politica, 
destituicla dc originalidacle, para a confirmacão do plágio proposital. Me-

ihor sera per em relêvo a situação da ideologia em face da dernocracia. 

Dessa, como explanam os pensadores modemos, não ha urna compen-
sacão ñnica,. Vilfredo Pareto sustentou quo ha duas nocöes de democracia: 

a clássica e a marxista. 0 esquema, poi' demais simples, meihor apresen-
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taria sob êsses dois grupos: as dernocracias ortodoxas on clássicas e as 

dernocracias heterodoxas. 

Entre as prirneiras Se incluem as que se filiam aos princIpios orienta-

dores da Rcvolucão inglêsa do século XVII, das Revoluçöes americanas e 

francêsas dos fins do século XVI1I, princIpios êsses inspirados ou em 

Loke ou nos enciclopedistas e sintetizados na definiçé.o lapidar de Lincoln: 
A democracia é o govêrno do povo, pelo povo e para o povo, ou na formula 

imortal do franceses: Liberdade, Igualdade, Frateinidade. 

Baseada nesses três princípios, a concepção de democracia se presta-

lia a urna trIplice discriminacao. 

Os regimens ciemocráticos, ciue dorninaram no Século XIX, assentavam 

sobretudo flu liberdacle, corno base ou ponto do partida cia própria demo-

ciacia. Pi'evaleceu sObre as demais, olvidou-os talvez e perrnitiu que a sua 
sobra, vicejassern as clesigualdades sociais, que angustiaram e aincla apri-

mem as sociedades contepoiâneas. 

Outro aspecto da democracia, quo ihe autorizaria usar do epIteto de 

social, e englobaria algumas das escolas socialistas, resultará do mail re-

levo daclo ao princIpio ila igualdade e ao combate as injusticas sociais, sern 

toclavia, desprezar o conceito de liberciade. 

Poder-se-ia irn mais longe e exigir ainda que a libeidade não preju-

dique a igualdade, nern essa Oquela, mas ambas propiciem a todo alcan-

carom mais altos estandards of life. 

Surge urna terceiia modaliclade de dernocracia ortodoxa, quo será a 

democracia cristã . Scm postergar neni a liberdade nern a igualciade, a sua 

uiota dorninante é a fiaternidade, entre us cidadãos e Os povos. 

Dc outro lado se apresentam as concepçOes heterodoxas de dernocra-

cia, inspiiadas em Hobbes e em Hegel e consagrando o Estado, Leviathan 

ou monstro fiio, como supreino legislador dos atos huniaiios. Ha urn S6- 

culo e rneio produziu Robespierre e Napoleão co Robespierre a cavaio>. 

Nos tempos hodiernos, essas formas de democracia econOrnicas se 

agrupam eu cluas classes: o facismo e o boichevismo . TOm pontos de con-

tate e de (livergencia. Enquanto o facismo a sua formação, o cornunismO 

repele-o, mas, buscando ser mais fiel a igualdacie, não hesita em sacrificar 

sun irma, a Liberdado 

A soparacão entie essaS ideologias e a verdadeira democracia foi 
posto em ciestaque per Alfredo Rocco, quando professava que a liberdade 

para o facismo consitia em subornar o iiidividuo ao Estado, ao passo que 

nas dernocracias o Estaclo é cobocado a scrvico do hornem. 

Realmente, no respeito a pessoa humana e aos seus direitos irredutI-

veis é que repousa o mais lIdimo sentido de dernocracia. 
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Certo 6 quo os adeptos das outras nacöes democráticas não se deixarn 
comprimir pelas regras da lógica e da coerência. Mussalini, o inspirador 
remoto do facjsmo brasilejro, dizia que a liberdade estava morta e era pre-
ciso remover o seu cadaver putrefasto. Mas proclamava também quo o fa-
cismo e que meihor defendia o principio de liberdade no mundo. Entre as 
suas palavras, quo se lêm na sIntese adrnirável sôbre a sua doutrina, es-
crita para a Ehciclopédia Italiana, so Mm as seguintes: 

<<0 Estado não e o niirnero nern a soma dos indivIduos que 
constituem a rnaioria de urn povo. Sob êsse aspecto, o facismo 
é o oposto da democracia. . . Contudo, ela é a mais pura forma 
e não quantitativo>>. (Le fascisme> - páginas 21 e 22). 

E acrescentava que o facismo é a domocracia organizada, contralizada, 
autoritária, constituinclo fato novo da história a existência do urn partido 

que governa uma nacão totalitária. (01). cit., págs. 44 a 49). 

E interessante assinalar, para edificacão de tantos facistas disfarçados 
cm democratas, quo para o facismo, todos os funcianérios que ihe são 
hostis, deverão ser afastados e o partido tern o direito do revogar o man-
dato dos deputados, privando-os de suns prerrogativas. (J. Barthèlemy, 

<'La criso de la dernocratie contemporaine>, pá.-s. 44 a 47). 

Mau grado propositais tergiversacóes, o facismo é contrário as mo-

dalidades mais puras da eclrnocracia e o integralismo sua cópia servil, es-

taria nas mesmas condicöes. 

Se a acão Integralista Brasileira teve seu registro cassado por êste 
Tribunal Superior Eleitoral, certo é que se tratava de agremiacâo polItica 

extinta em regimem anterior a Carta do 1937. 

Argue-se que o atual Partido de Representacão Popular é urna nova 

encarnação do integralismo. Mas so será lIcito julgá-Io neste passo, polo 
que consta do seu prograrna, pois quo sun acão depende do seu ulterior 
funcionamento. E é o programa e não a atividade do partido quo constitui 

o alvo da acusacão. 

Mas realmente será o Partido do Representacao Popular urn simulã-

cro de Acão Integralista Brasileira, cuja atividade pretende reencetar sob 
a mascara do novo nome? Desde logo, cumpre afirmar quo não podo haver 

julgamento de simples intencdes. 

E hem corto que alguns dos componentes do novo Partido faziani parte 

da Acão Intogralista e é o mesmo, o presidente de ambos. No processo 

do Paitido Progressista Popular foi formulada análoga acusacão, de quo 

seus associados haviern pertcncido ao extinto Partido Cornunista. 

Mas, embora do confronto quo Se fizesse, resultasse a prova da major 

semelhanca entre o Particlo de Representacão Popular e a Acão Integra-

lista, de quo o Partido Progressista e o Comunista, não se poderá afirmar 
quo o Partido ora acusado constitua a simulacão do veiho órgão do inte-
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gralismo. Sens estatutos e programa traern o espirito facista que os di-

tou, quando dão exagerada preeminência ao seu presidente, mas não con-

tern preceitos que se choquern precisafriente corn os da Constituião e da 

Lei Eleitoral. 

Demais, nao é possIvel perscrutar consciêencias para condenar inten-

çöes. A democracia é, antes de tudo, o regime das liberdades, dentre as 

quais sobressae a do pensamento e opinião. Ninguérn pode ser condenado 

pelas idéais polIticas, religiosas ou filosCficas. 

A democracia não se arreceia das iddias, de cujo Iivre embate Se neutre 

e rebustece. Não a atemorizam nem mesmo as opiniSes de que ihes sejam 

contrárias, que a liberdade de se manifestarem é a sua major forca. 

Remcmore-se o que aconteceu nos prirnórdios da Repdblica Brasileira, 

quando auguns monarquistas procuraram fundar urn partido que a corn-

batesse C OS republicanos históricos se opuzeram a essa fundacão, argu-

mentando que a Repdblica não poderia admitir o seu próprio suicIdio. 

Lcvantuo-se, então, a voz oracular de Ruy Barbosa, clefondendo e lou-

vanclo a existência do Partido Monarquista, pois que as oposiçöes são ne-

cessárias as dernocracias (V. prefácio das cCartas da Inglaterra>) . E o 

polo oposto ao do facismo, que proclarnava a desnecessidade das oposic6es. 

<<A oposicão> dizia Mussolini, enão 4 conviniente ao funcionamerito de urn 

são regime politico (J. Baithèlemy	 Op. cit., pCg. 42). 

Ao contrCrio, a democracia é, definição consagrada no texto consti-

tucional, o regime da pluralidade dos partidos; não deve repeli-los nern 

quando não ihes sejam inteiramente fiéeis. Desde que não contrariem, 

pelo programa ou pela acão, o regimern dernocrático sintetizado na plu-

ralidade particlária e no respeito aos direitos fundarnentais do homem, 

toclos os partidos encontram guaridas no clima dc clemocracia. 

Se se quizesse exigir urn so pensarnento politico para toclos os parti-

dos, criar-se-ia o partido dnico oficial, que e a assência do facismo e a ne-

gacão da democracia. 

Isto posto e con side ran do as razSes (Jos votos proferidos, 

Resolve o Tribunal Superior Eleitoral, per unanirnidade, em negar a 

cassaçdo do registro do Partido de Representacão Popular, mandando ar-

quivar a deni'rncia. 

Sala clas SessOes (10 Tribunal Superior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 

26 do juiho de 1949.	 Antonio Carlos Lafayette de Andrada, Presidente

- F. Si Filho, Relator - Fui presente - Luiz Gallotti, Procui'ador-Geral. 

(Publicado em sessão de 9-4-1953) 
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DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE SAO PAULO 

ACORDAO N 9 24 660 

PROCESSO N 9 537 

DIRETORIO ESTADUAL - FISCALIZAcAO DE ATIVIDADES 
PARTIDARIAS - IMPUGNACO DE REGISTRO SOLICITADO POR 
DIRETÔRIO MUNICIPAL - DELEGADO DE PARTIDO JUNTO AO 
T. H. E. - FISCALIZAçAO NAS ZONAS DA cIRcuNscRIcAO 
INELEGIBILIDADE RECURSO DE DIPL0MAcA0 - INCONSTITU-
CIONALII)ADE - ARGUICAO CANDIDATOS COMUNISTAS - 
INFILTRACAO EM OUTRAS LEGENDAS - INELEGIBILIDADE 

- Cabendo aos Diretóiios Estaduals a fiscalizaçSo de ativi-
dades partidarlas no Estado, 1)ode 0 niesmo iflIpugnar o registro 
de candidatos solicitado I)OE órgSo municipal. 

Os delegados de l)artidO credenciados jLlfltO aos T. T. H. 
H. E. podeni acornpaiihar os trabaihos eleitorais em qualquer 
zoria da circunscriçao, coinpetindo-ihes, portanto, impugnar o re-
gistro de candidatos a cargos municipais 

- Face ao art. 170, letra A do Código Eleitoral as inelegi-
bilidades, em se tratando (IC pieceito constitucioiial, podeni ser ar-
guldas e 1)rollunciadas em qualquer fase do inocesso eleitoral, por 
ser nulo toclo ato inconstitucional, I)oclendo, assiln, ser sempre 
desfeifo.

Os candidatos comunistas infiltrados em outras legendas 
partidarias, i)iovada a sua condicSo de militantes do extinto P.C.B. 
deve ser-Ihes negado registro, inelegIveis que são cex-vis dos 
§ § 59 e 13' (10 art. 141 da Constituicão Federal. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos do recurso a 9 537, da 26 Zona 
(Botucatu) em que são recorrente o 1artido Social Progressista e recor-
ridos Francisco Rani ires e outros: 

1 Invocando o art. 170 do Código Eleitoral o P.S. P. se linsurge 
contra a eventual dipbomacão (10 Francisco Rarnires, Hermes Valente, 
TalesPintt Caicleira, Zulniira Paschoalick, Antonio Adelino Filho e Nestor 
Nunes de Oliveira, candidatos 0 COmara Municipal de Botucatu, prcten-
dendo quo os respeetivos registro sejain cancelados e havidos como nulos 
os votes (laclos. A argüicOo é dc inelegibilidacle por serem toclos comunistas 
militantes, infiltrados em outros Partidos corn o intuito evidente de, gal-
gando postos eletivos, manifestar e propagar a ideobogia stanilista, do que 

são adoptos, assim burlando a ResolucSo 1 841 pela qual o EgrOgio Tribunal 
Superior Eleitoral cassou o registro do Partido Coniunista do Brasil e proi-
biu suas atividades incompatIveis corn a cleinocracia, subversivas da ordem 
pOblica e da estrutura social e polItica do pals. Alude o recorrente a de - 
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cisöes da Justica Eleitoral no sentido do inelegibilidade dos comunistas e 

cita arestos dêste Tribunal que se encontrarn no eBoletimr, 15/189, como 

no eDiãrio OficiaI> de 14 de uotubro ditimo, pág. 26 (*). 

Instrui o recurso urn exemplar do jornal rHoje>, de orientacão sabi-
dan>ente comunista, estampandlo fac similer de urn manifesto em que Luiz 

Carlos Prestes recornenda ao povo de Botucatu Os nornes de Francisco Rarni-

res, Hermes Valente, Zuimira Paschoalick e Tales Pratt Castanho como 
candidatos do sua confiança, merecedores de votos Também foi junta outra 
pégina do rDiário de São Paulo>> contendo a lista (le candidatos comunistas 
em toclo o Estado, denunciados pelo Departarnento de Ordem Poiltica e So-

cial, da PolIcia ciêste Estado. 

0 recurso foi contrariado pelos quatro protegidos de Prestes e mais por 

Antonio Adelino Filho, os quais, em conjunto, constituiram o mesmo advo-

gado . Resumem-se preliininarmente, 

a) falta do qualiclade (10 signatãrio do recurso, que e o delegado do 

Partido junto a Oste Tribunal. Tanto o CO(ligo COfl1O Os estatutos do 

P.S. P. artibuem aos diretórios municipais a reprcsentacão par-

ticiOi'ia no ârnbito do municIpio; 

b) o recurso é inepto, porquanto a pretesto de impugnar diplomas visa 
cancelai registro jO feito em caráter definitive, por decisSo tran-
sitada em julgado, e anular votos dados a candiclatos regularmente 

registrados, jO apurados scm nenhuma duvida; 

<iDe inetitise, 

1) nenhum dos recorridos incide nos cases dc inelegibilidade previstos 

na Constituição: ao contrOrio, todos êles se acham no gôzo dos di-

reitos politicos; 

2) cassado 0 registro do P.C. B. e inexistindo a agremiacao, não 0 

possivel admitir a existência <Ic filiados; se não existe o P.C. não 

podem e xistir comun istas, pois comunista, segundo o born entendi-

mento, 0 o filiado (to Partido. A ideologia, questão de fOro intirno, 

não 0 proibida. A lei proibe os atos contrOrios ao regime; 

3) nao hO prova de ciue os recoiii<los sejam comunistas. A docurnen-

tacão do recorrente 6 contraditóiia, pois enquanto o rHoje> aponta 

quatro canclidatos o DOPS menciona seis; 

4) o candidato AntOnio Aclelio Filho se afastou do P.C. B. desde 1947, 

ingressando no P. S.D. quo o elegeu pain. a (iltima Camara Muni-

cipal; 

5) nao hO que falar em nulidade dos votos apurados sem impugnacOo; 

e quando afirmada a inelegibilidade, os votos deveriarn ser con-

tados Pam a legenda. 

Acompanharani o airazoado declaracOes firmadas pelo próprio candi-

dato e por pessoas gradas die Botucatu acêrca da abjuracOo do credo co-
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munista por parte de Antonio Adelino Filho e de sua integracão no P.S. D. 
Também o canclidato Francisco Ramires provou que exercia a vereança, 
eleito pelo P.S P., o recorrente. 

Tanto êste Partido, corno os recorridos, requererarn provas consisten-
tes em informacöes policiais e certidöes do cartório eleitoral. Assim vie-
ram para os autos: 

a) inform acoes da Delegacia Regional apontanclo Francisco Ramires, 
Hermes Valente, Zulmira Paschoalick e Nestor Nunes de Oliveira 
como pertubadores da ordem social, por demais conhecidos. Ra-
mires e Nestor, como vereadores, nunca perderam ensêjo para des-
moralizar as autoridades constituIdas e os três pocleres que são 
o fundamento politico do Estado Brasileiro; ademais, foram cern-
pre ardorosos propugnadores de quaisquer movimentos de agi-
tacaO social on de provocacao dc discórdia entre os cidadãos. Zul-
mira e lIcler feminina, participando de quantas organizaçöes mos-
covitas aparecern para camuflar as atividade do P.C. Enumera, 
ainda, a Delegacia Regional, os processos a quo responcleram tais 
candidatos por atividade contrarias a ordem politico-social e con-
firmando a retratação do Antonio Adelino Filho. Quarto a Tales, 

refere apenas quo ra candidato cla <A1ianca pela paz e contra a 
carestiar; 

b) certidao do que os recorridos foram registrados scm recurso con-

tra seus registros; quo não houve qualquer impugnacOo contra os 

votos apurados e quo nenhum dOles fel eleito. 

Com a remocão do Juiz Eleitoral os autos estiveram paralizados em 

cartório ate que o novo magistiado cfetivo assumlu o cargo e lhe deu im-

pulso, fazendo juntar a cópia cia ata final das apuracOes e clando ensêjo 

ao recorrente para so pronuciar sObrc Os documentos trazidos poles re-
corridos. 

0 respectivo prazo decorreu <<in albis> pelo quo o Juiz fez subir o re-

curso, acentuando, na sua informacão, que nada so alegara no processo de 

registro dos candidates, quo a votacão p01 êles recebicla não foi impugnada 

e rem sequer foram Oles diplomaclos. rNessas condicOes	 arrematou o 

Juiz a decisão da Junta, contra a qual nada so articulou a respeito do 
tirro na apulacao final, foi estritamente legal, nao lhe cabcndo, dentro das 

atribuicOes previstas no COdigo, indagar cia matéria serOdicamente venti-

ladar. 

Nesta instOncia o Dr. Procurador emitiu o parecer do fls. 44, no sen-

tido do provimento do rocurso quanto aos candidatos do Prestos. 

2 - A primeira prelimonar, atinente a falta do qualidade do signa-

tOrio do recurso, envolvo o exame das atribuicOos do Diretório Estadual 

do P. S. P., pois os podcres (10 clelegado ostão condicionados aos poderes do 

prOprio Orgão partidário.
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Rezam os Estatutos do P.S.P., no art. 52 que o Diretório Regional 
é o órgão supremo de direção no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios. Ao especficar a matéria de competência do órgão estadual, Os 

rnesmos Estatutos, art. 58, ihe cometern a de rorientar as campanhas elei-
torais>> (inciso XXIV), alérn de muitas outras' que implicam na fiscalização 

e contrôle dos Diretórios Municipais. 

Entre os candiclatos impugnados figura Nestor Nunes de Oliveira, re-

gistrado polo Diretório Municipal do Partido recoi'rente. Não permitir 
que o DiretOrio Estaclual promova a exclusão déste canclidato, serã cor-
tar-Ihe a atribuição estatutária, impossobilitando-ihe o exercIcio da fisca-
lizaçSo e do contrôle que ihe cabem, relativamente aos Diretórios Municipais. 

Alias, tern êste Tribunal permitido, vêzes repetidas, que os órgãos su-
periores impugnern registro de candidatos do próprio Partido, realizados 
pelos inferiores. Assirn aconteceu corn o P.S. T. relativamente aos candi-
datos federais e estaduais aas eleicöes de 1950, e ainda agora corn o 

P.T.N., relativamente a vereanca. 

3 - Objetar-se-á que a impugnacão do P.S.P. não se dirige apenas 
contra candidato do sua legenda, mas tambérn de outros Partidos, não tendo 

cabirnento, assirn, a invocacão dos estatutos no quo concerne a competência 

dos diferentes órgãos particlários. 

A objccão tern resposta. 

Nem o Código, nem as leis anteriores, disciplinaram minuciosamente 
a atividacic dos clelegados de Partidos. 0 Código consigna disposicöes in-
cidentes (art. 24, sôbre substituição de Juiz preparador; arts. 40 e 42,, sa-

bre alistamento e exclusão do eleitores; art. 48, § 1, sôbre registro de 

canclidatos; art. 66, § 3, sôbre a organização de mesas e de listas de elei-

tores; art. 96, sObre credencial de delegado perante as Juntas Apuradoras; 

art. 168, sObre recursos nas apuraçOes) e tOclas estas clisposicOes se refe-
rem a Delegado do Partido, sern especificar Diretórios, sejarn Nacionais, 

Regioriais ou Municipais. 

Assim, o entendimento corrente nesta Circunscricão pelo menos desde 
a circular da presiclente Mario Guimarães, em 7-11-1946, dirigida a JuIzes 

Eleitorais, é no sentido de que os delegados acreditados junto a êste Tri-

bunal podem acompanhar Os trabaihos eleitorais em tOdas as Zonas do 

Estado. 

Os têrmos desta circular tern sido renovados a propósito de c9ada elei-

ção, sendo costume acompanhá-la corn a lista dos Delegados de cada urn 

dos partidos registraclos. 

Polo exposto, não pode vulgar a primeira preliminar. 

4 - A outra concerne aO efeito preclusivo atribuiclo ao registro. 

A preclusão constitui realmente urn principio salutar em todo pro-

cesso, mCxime no eleitoral.
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Todavia, êste Tribunal tern entenclido reiteradas vezes que o Código 
Eleitoral abriu excecdo a regra da preclusividade quando no art. 170, all-
nea ear, admite que o recurso contra a expedicão de diploma verse tembérn 
a inelegibilidacie de candidato. Se a preclusSo, pela fluência dos prazos sem 
rnanifesta0to do recurso contra o registro, apagasse a rnácula da inelegi -
bthdacle, flão teria sentido aiguni o art. 102, § 3, do Código, segundo o 
qual não se contam votos dados a candidatos inelegiveis, pois o registro 
os tornaria a todos francarnente elegIveis. 

Versando a argbicão de inelegibilidade em recurso contra a diplomacão, 
alguns arestos, ate niesmo do Eg. Tribunal Superior Eleitoral, tern feito 
distincão acêrca do momento em que a inelegibilidade se positiva, para en-
carar apenas os casos dc inelegibilidade superveniente ao registro. 

Era jurisprudência assente na vigência cia lei anterior (v. Resoiucão 
1 538, de 15-2-1947) e reiterada ainda agora a propósito dos candidatos a 
deputado quo aceitarern Secretarias de Estado no interregno entre a eiei-
cão principal e as votacCes suplementares, quo as condicdes de inelegibili-
dade preexistem ao pleito. Isto vale dizer, <<data veniar, que não ha me-
legibilidacie superveniente. 

5	 Outras consideraçCes devern sec ajuntadas, de maior relevânca. 
A inelegibilidade é niatCria constitucional e os dispositivos que ihe di-

zern respeito, como todos os de natureza constitucional, envolvem preceitos 
inauferiveis, que nao se gastarn nern se exam-em. Os mandarnentos consti-
tucionais estão sempre presentes, a imperar, enquanto a soberania da Na-
çéo não determinar de outro modo As iiornias contidas na Constituicão, 
qualquer que seja a riatureza delas - adverte Ldcio Bittencourt partici-
pam indistintamente do SCU carCter obrigatório e supremo. (Cfr. 0 Con-

trôle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, pág. 59). 

Todo ato inconciliável corn a Constituicão, seja ernanado do Legisla-
tivo, do Executivo e do próprio Judicidrio, C ato inconstitucional, ato nub, 
ato inopeiante, que pode ser revisto e ciesfeito sempre. A preerninência da 
Constituição C cia essCncia do regime politico que nos governa, dc tal sorte 

que ealonga prdtica ou o costume tradicional não poclem fazer convalescer 
o ato cuja incornpatibilidade corn a Constituicão for manifestar . (L(Icio 

Bttencourt, pag. 120) . Por isso mesmo proclama 0 citaclo monogra-

fista, pág. 129 - a inconstitucionaliclacle C imprescritivel, pocleado sec de-
ciarada em qualquer tempo. 

Vein a pClo as palavras do ilustrado Desernbargador Meireles dos San-

tos,atual presidente do Tribunal dc Justica ciCste Estaclo, no lurninoso 
acórdão cjue encerrou ação tendente a equiparação dos vencimentos dos 

IDesembargadores aos dos Secretdrios de Estacio, por iniperativo constitu-
cional. Repelinclo a prescricão argdida pela Fazenda, observou S. Ex4: 

eUma vez quo a relacão dc Direito quo aquelc dispositovo 
consagra é, p01 sua natureza, perinanente, o tempo paim o exer-
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ciclo da ação,4 que a deve assegurar, durará tanto quanto em. Di-

reito de tal ordern não pode extinguir-se. 

As leis que dizern respeito a ordem, a moralidade, a seguranca, 
as vantagens, de todo o cospo social, escreve Pugliese, tern escopo 

elevado e estão acima do interêsse privado e irnpöem-se aos cida-
dãos como norma absoluta e impreterIvel. Não Se extinguem por 

transcurso de tempo as obrigacöes que geranm. (Rev. Tribunals, 

168/299, n"I 7 e 10). 

0 que se disse sôbre prescricão so ajusta perfeitarnente a preclusão. 
A inércia do partidos ou do candidatos que não impugnaram os inelegIveis, 
nern recorreram do respectivo registro, nâo tern virtude de convalescer si-
tuação frontalmente contrária e inconciliável corn a Constituicão, elimi-

nando 0 impeclirnento. 

Assim, a despeito do registro sern irnpugnação, a inelegibilidade pode 

ser arglilda e pronunciada em qualquer fase do piocesso eleitoral, tal como 

so procede relativamente a todo ato de inconstitucionalidade. 

6 - No mdrito apresenta-se novamente a questão da inelegibilidade 

dos comunistas. 

E certo quo a Constituicão Federal assegura a livre manifestacão do 
pensamento a tal ponto que epor motivo de convicção filosOfica ou politica 

ninguérn será privado do nenhurn dos seus direitos. (Art. 141, § 5 e 8). 
Assim, pelo simples fato de alimentar as idéias filosóficas e politicas de 

Engels e Marx o cidadão brasileiro nao é atingido em seus direitos. 

Todavia, ha que distinguir entre o pensamento e a acâo. 

Esta distinção a Lei Magna a faz no mesmo § 5 do art. 141, onde 

afirma a liberalidade do pensarnento mas proibe a propaganda do proceSSoS 
de subversão da ordern polltica e social, como incitamento dos preconceitos 
do classe. Ainda na (lefesa do regime politico e das bases econômicas e 

sociais quo institui, a Constituicão, no § 13 do invocado art. 141, veda ter-
ninantemente ro registro ou o funcionamento do qualquer partido politico 
on associacão, cujo prograrna on acão contrarie o regime democrático, ba-
sendo na pluialidade dos partidos e na gaiantia dos direitos fundamentais 

do hornemr. 

0 objetivo qUo inspirou estas clisposicöes foi ressaltado nos trabalhos 

de elaboracão da Constituição pela palavia daqueles quo a votaiarn em 

nonie do povo brasileiro: 

oQuanto a liberciade (10 pensamento, nã& é possivel deixar-

01(0-i quo cia (lestiva a moralidade on a democracia. 

0 regime deinorratico, Os (liruitos fundamentais do individuo 

o as liberdades publicas seido piotegidas contra qualquer pro-

cesso, manifestaçao, ou propaganda tendentes a suprnni-los on a 

- 209



REVISTA ELEITORAL 

instaurar sistema inconpatIvel corn a sua existência. 

Os direitos fundarnentais e as liberdades pdblicas enurnera-
dos neste artigo serão protegidos contra qualquer processo ou pro-

paganda tendente a siprirni-los ou a instarar sistema incompatI-

vel corn a sua existência. 

Nenhurn regime pode substituir se Pilo se clefende; e a idéia 

de defesa cia liberdade, pelas indispensáveis restricSes do seu 

uso, é no sentido de não ser utilizacla para sun destruição, é 

urn princIpio que so ye já aceito no carnpo internacional>. (Cfr. 

José Duarte, a Constituição Brasileira de 1946, 39 vol., págs 24 

e 25). 

Bern de ver, pois, que a defesa da liberdade e a rnanutenncão do re-
gime que instituiu são idéias de direito expressarnente inscritas na Cons-

tituição. 

7 - No seu recente rTraité de Science Politique>, notável pelo con-
teñdo jurIdico, pela sabedoria polItica e pela cornpreensão das condicöes 
sociais e econôrnicas do mundo atual, George Burdeau adverte que por 
mais esquemáticas que sejarn as disposiçöes constitucionais elas implicam 
sempre nurn piano de acão que se irnpCe aos governantes; e observa: - 
me serait, par consequent, une erreur de ne voir clans la constitution qu'un 
Clement forrnel, lee procedures relatives au rnécanisrne gouvernernental, 
et de néglier i'élérnent de fond, a savoir l'idée de droie sous-jacente aux 

divers mécanisnies constitucionnels>. (Tome III, n° 44, pág. 104). 

Ressaltando a funcão ideológica das ConstituicCes escreveu o publi-

cista insigne:

Il faut reconnaitre cependant que, si les constitutions nao-

domes Wont pas innové en inscrivant clans leur texte l'idée de troit 
clont se réclarne le pouvoir qu'elles établissent, cues Font fait 
d'une manière beaucoup plus voyante que leurs devanciSres. Si 
nous considarons sculement les constitutions éiaborées en Europe 

depuis in guerre 1939-1945, on ne pout mauquer d'être frappé para 
l'arnpleur des developpernents qu'elles consacrent a la phisolophie 
sociaie, a la situation juridique de l'inciividu, a l'organisasion éco-
nornique, au sole do l'Etat. Qu'il s'agisse des textes redigCs sous 
l'influence des doctrines rnarxistes, comrne c'est les cas pour les 
contitutions des démocrates populaimes do Bulgarie, Roumanie, de 

Yugoslavie ou de Tchécosiovaquie, ou marques par les precUpa-

tions fondarnentales de la pensée chrétienne aiiisi que le furent 
les constitutions allemandes de la zone occidentale et la constitu-
tion de Bonn, qu'il s'agisse mêrne d'une constitution issue corn-

promis entre tendances libCmale, catholique e socialisante, telle 
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que la constitution italienne la place des dispositions de pure tec-
nique constitutionelle s'arnenuise, alors que celles par çà s'exprime 
l'idéee de ciroit qu'ont entendu consacrer les constituants sont en 
nombre irnpressionant>. 

E conclui: 

si la constitution organise l'Etat en indiquant le mode 
de designation des gouvernants et en fixant lour statut, elle dé-
terrnine en outre les sens qu'ils doivent imprimer a lour activité. 
La cantitution n'a pas seulement une signification formale pure-
ment juridique, elle a égalernent une portée politique, en ce sens 
qu'elle fixe un but aux gouvernants qu'elle institue>. (ib, n 9 46). 

Compondo urn dos órgãos cia administraçao municipal, os vereadores, 
conio todos os outros goveriiantes - o vocábulo tern aqui o sentido mais 
lato, abrangencbo quantos exercem funçöes legislativas, executivas on ju-

risdicionais estão sujeitos as mesmas iclélas de direito que marcam 
nossa Constituicao e imprimern sentido a sua atividade, fixando-lhe o 

rurno. 

Alias, cbemonstra-o Burdcau, a iciéia dc clireito no que se concerne a 

ordern social iniplica em subordinação e disciplina: o homem cain as con-
viniências particulares; e o grupo, pondo a margern restricöes individuals, 
so submete aos princIpios em que assenta tal ordem, pois qu'iI ne suffit 

pas de la concevoir, mais qu'il faut encore avoir une conduite conforme a 

ses exigences. (Tome I, n	 123 e 124, pig. 148). 

A despeito do cancelarnento do registro do seu partido, os comunistas 

rão jnterromperam atividacles contrárias as icléias de direito e subversivas 
da ordem politica e social definidas na Constituição da Repiblica. 

A conduta dos comunistas não se forma, de maneira algurna, corn as 

exigências constitucionais. 

0 prograrna dc 9 pontos, cia oFrente Dernocrática de Libertacao Na-

cionah, e os postulados da oAlianca pela paz contra a carestia>, sequer 

procurarn disfarcar a doutrinacão rnarxista: ao contrário fazem proseli-

tismo e inc]tam a revolucao. 

E as eleicOes gerais, quo se vem processando no pals, entrararn em 

linha de conta par realizacão de seus pianos. 

8 - Nas instruçöes que expecliu sob o rótulo <Curso de cinco aulas>, 
o chefe supremo, Prestes, justificou as vantagens que adviriam da con-

quista dc cadeiras nas cârnaras e de postos no govêmno executivo, aconse-

ihanclo aos sous sequazes infiltracão nos partidos iegistrados corn adver-

tência de quo:

A polItica da frente i1nica eleitoral não perniite que o Par-

tido (refere-se ao comunista, confirinando sua existência de fato) 

seja isolado polIticamente. Nossa participacão nas eleicôes em 
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alianca corn outras fôrcas e a base de urn prograrna eleitoral co-

mum torna mais difIcil para a reacão impedir nossa atuacão e fa-
zer manobras juridicas visando a cassação do registro dos nossos 
candidatos e dos mandatos dos nossos representantes. Scm düvida 
a reacão procurará cm qualquer caso impedir nossa acão: mas o 

fato de não nos apresentarrnos sôzinhos dificulta Os ataques da 

reacãO. 

Mediante essa polItica seth possIvel eleger não sômente fortes 

bancacias cornunistas como tambérn amplas bancadas comprome-

tidas püblicarnente corn o prograrna da Aliança pela paz e contra 

a carestia>. 

E notória, através cia propaganda, it diferenciacão entre aquêles apenas 

<cornprometidos> 0 OS outros que cleverão constituir a bancada cornunista. 

Os ecomprornetidos> são apresentaclos sirnplesrnente corno <candidatos all-
ancistas>>, ao passo que a bancacla comunista é formada dos candidatos de 
Piestes, cada qual corn o seu currIculo de agitacão e lutas extrernistas: 

Pam sua bancacla, cleu Prestes instruçöes especiais: 

rE certo que nao podernos alimentar ilusdes de chegar ao p0-

der através do voto: o carninho revolucionário é o iinico que leva 

a solucão definitiva dos problemas brasileiros, mas, enquanto não 
ha condicöes irnediatas para a clerrubada do Govêrno, os cornunis-
tas devern aproveitar tôdas as possibilidades legais para a sua 

atualizacão. Devern cornbinar a luta revolucionária das massas 
corn a participacão nas próprias instituicöes polIticas (10 Estaclo 

feudal burguêês (no Senaclo e na Cârnara, nas assembléias legis-
lativas e câmaras municipais) . Ao conquistarmos tribunais parla-
meritares, iiosso objetivo deve ser sernpre colocá-los a serviço da 

revoluçâo>>. 

Orientaclos nesta linha de acão, Os comunistas não se integrarn nos 

partidos; apenas procuram conquistar urna tribuna pam o servico de revo-
lucão social. Na sua propaganda sequel mencionarn a legenda sob a qual se 

agazaiharn... São charnados enfàticamente os <<cancliclatos de Prestes> 

(v. jornal, f!s. 7). 

Urn partido politico reãne cidaclãos acordaclos sôbre urn prograrna e 

organizados pam faz&-Io triunfar. 

Longe de aceitar os programas dernocráticos baseados no respeito a 
dignidade do hornem e na manutencão cla ordern social cristã, Os conrnnistas 

so organizaram para cornbatê-los ate a revoluçCo. 

Vedanclo senielhante atividade, a ConstituiçCo o faz do maneira absoluta, 
scm transigCncias nern concessöes. Permitir quo os cornunistas atuern den-
tro das instituieöes vigentes, para cicstruI-las, seria supina incorrência, 
ainda rnesmo sob a especiosa alegação de que continuarn Cbs no gCzo dos 

direitos de cicladania.
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Em circunstância sernelhaites o Egrégio Tribunal Superior vislum-
brou fraude a lei e burla a decisão judiciária que cancelou o registro do 

Particlo Comunista. A IResolucão n Q 2382, respondendo consulta do Tribu-

nal Regional de Sergipe, odverte: 

<Casos ha em que urna farta prova indiciãria está a assinalar 

a existência do alianca clandestina entre urn Partido legal e o lIe-
gitimo, cujo registro foi cancelado. 

Vemos, também, segundo o noticiário da imprensa, candida-
tos, cornunistas, clepois do eleitos por urn Partido dernocrático, pü-
blicamente declararern quo não estão vinculados ao prograrna 

dêste, mas tao so ao do seu antigo Partido, vale dizer ao programa 
que Oste EgrOgio Tribunal declarou infringente da Lei Magna. 
Em this hipOteses, a burla ao julgamento e a fraude a lei serão 

eviclentes, iião nos paiecendo que possarn vàlidamente produzir 

efeitos Os atos assim praticados. 

Nem se diga quo a lei não as previu expressarnente, pois, no 

conceito dos Mestres existem casos de fraude ou simulacão que o 
legisladoi' não definiu e nern poderia faze-b, porquc sendo a fraude, 
no (lizer dos escritores, urn Proteu que se reveste de mil formas, 

defini-la fOra o mesmo quo proporcionar ensCjo a ma fC par ilu-
dir a lein. (rins - Diário da Justica da União, em 22-1-1948). 

Seja para notar que o Código Eleitoral se ateve a esta doutmina, pois 
ao tratar da fraude que vicia as elicOes, v.g. nos arts. 153, § ilnico e 158, 

exirniu-se de defini-la ou conceituã-la. 

9 A constância do regime politico e da ordern social estabelicidas 

p a Lei Magna são idéias do direito incornpntIveis corn a ebetividade de ele-

mentos que, longe do realizá-las, buscarn destrul-las, servindo-se das tn-
bunas parlamentares e dos postos die govCmo tal como ihes recornenda 

Prestes. 

Tais elementos não visam senão atuar a atentar contra o regime. So-
nielhante ação Ihes é proibida, come Cles própl'ios reconhecem no seu arra-

zoado, a fls. 14. A inelegibiliclade deles vcm, Insita, nos § § 5Q e 13 do 
art. 141 da Constituição, tanto quanto a dos governadores e prefeitos res-
pectivamente oara vice-governador e vice-prefeito, decorre do art. 139, 

11, a, e III dii Constituição. 

Pelo exposto, 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, unâniniemente, dar provimento parcial no recurso par cancelar 0 

registro dos candidates Francisco Ramires, Hermes Valente, Tales Pratt 

Ca]deira e ZulmiLa Pasehoalick; em consequencia, rex-via do art. 102 § 3, 

do Código Elcitoral, não serão contados os respectivos votos. 

Quanto nos (bemais candidatos, o .recurso não merece acoihida: relati-
vamente a Nestor Nunes do Oliveira inexiste prova do que desenvolva, 
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precisarnente, atividades contrárias ao regime; e Antonio Adelino Filho re-
negou o comunismo scm deixar duvidas acêrca de sua conversão aos princi-
pios democráticos. 

São Paulo, 12 de marco de 1952. - Almeida Ferrari - Presidente - 

José Barbosa de Almeida 	 Relator. 

ACORDAO N° 24 710 

PROCESSO N Q 618 

INELEGTBILIDADE E INCOMPATIBILIDADE - COMPETENCIA 

LEGISLATIVA FEDERAL - INSIJBSISTENCIA DA LIMITAcAO A 

CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. 

- 0 fato de vedar a Lei Orgânica dos MunicIpios, aos verea-
dores, o exercicio de cargo pOblico, nâo implica em tornar inele-
giveis os funcinários pOblicos para tal cargo, havendo que distin-
guir entre inelegibilidade e incompatibilidade que é a vedacão ao 
exerCICiO do mandato eletivo. 

- Não pode a lei estadual dispor sôbre inelegibilidades, pois, 

a competencia para legislar sObre o direito eleitoral é cifrada ao 

congresso nacional. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso n° 618, da 69 1 Zona 

Eleitoral (Lucélia) em que é recorrente o Partido Trabalhista Nacional e 
recorrido o Partido Social Progressista: 

O Partido Trabalhista Nacional recorreu da decisão do Dr. Juis Elei-
toral do Lucélia que deferiu o registro dos canclidatos AntOnio Alves Pe-
reira, Orlando de Souza, Manuel Teixeira Junior, Manuel Alves Pereira, 
AntOnio Bueno, Beneclito Fonseca, Décio Mariotoni, José Maria, Antonio 
Caetano da Silva e Valdemar Mota, o primeiro ao cargo de prefeito e os 
dernais a vereacloi'es a Camara Municipal de Pacaernbu, pela legenda do 

Partido Social Progressista. 
Alega que tais candidatos são inelegIveis. 0 primeiro pox ser fiscal 

municipal e não haver se afastado do exercicio do cargo corn a necessária 
aritecedência do pleito; o segundo por sex atual prefeito e os demais por 
aerem funciondrios publicos do Estado ou do Municipio. 

O partido recorrido contra-arrazou o recurso e o Dr. Juiz Eleitoral 
rnanteve a sua decisão expondo detalhadamente as razOes de fato e de di-
reito porque o fazia (fls. 7). 

O Dr. Procurador Regional opinou no sentido da confirmacão da de-

cisão recortida. 

Merecein integral acatarnento os fundamenttos da sustentacão de 
fis. 7. Corn efeito não procede contra qualquer dos recorridos a argliIcão 
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de inelegibilidade, que não tern apôio nos preceitos dos arts. 139, a9 III 
e 140, n' III da Constituição Federal. 

De fato, o funcionário pblico municipal não está impedido de candi-
datar-se a prefeito ou vereador, acm para isto está obrigado a afastar-se 
do cargo que exerce. 

Tao pouco o prefeito e inelegIvel para o cargo de vereador. 

A respeito são incontáveis as rnanifestacSes da Justiça Eleitoral em 
resposta a consultas ou julgando casos concretos. Estranho é que essa ju-
risprudSncia ainda não seja conhecida dos partidos politicos que de não 
raro renovam recursos como 0 presente. 

Quanto aos demais candidatos recorridos e que tiveram os seus regis-
tros impugnados sob a alegacão do serem funcionários püblicos, carece de 
consietSncia o recurso. 

Confunde o recorrente exercIcio dc mandato eletivo corn inelegibilidade. 
0 que a Lei Orgãnica dos Municipios impede é que o vereador aceite ou 
exerca cargo ou comissão ou emprêgo rernunerado de pessoa jurIdica de di-
reito pSbiico ou dc entidacle autãrquica 

Isto não significa inelegibiliclade, matéria, alias, de direito piThlico 
constitucional a respeito da qual o legislativo estadual não pode dispor. 

Pelas expostas razSes e adotanclo os fundamentos da sustentacâo de 
fls. 7, acordarn os juizes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por 
votacao unânime, negar provimento ao recurso. 

São Paulo, 2 do clezembro de 1952 - Alineicla Ferrari, Presidente - 
João --Al. C. Lacerda, Relator. 

ACORDAO N9 24 711 

PROCESSO N Q 18 165 

INSCRIçA0 ELEITORAL - RESIDENCIA EM ZONA LIMITROFE 
- FACILIDADE DE ACESSO - RELAcOES COMERCIATS - POLO. 

- Não se pode consiclerar doloso o procedimento do eleitor 
que, residindo eiii zona rural limitrofe de dois rnunicIpios requer 
it sua inscriçao naquele do mais facil acesso e corn o qual nianténi 
relaçöes do comércio. 

Vistos, relatados e discutidos Estes autos do cancelamento de inscri-
cSes eleitorais n 18165, da 78 zona (Nova Granada) em que é requerente 
o delegado do Paitido Trabalhista Brasileiro e são requeridos Antonia Rosa 
da Conceiçao e outros: 

Assad Chala, Delegado do Partido Trabalhista Brasileiro em Nova 

Granada, alegando que Os eleitores Antonia Rosa da Conceicão, João Soa-
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res Castor, Josefina Ferreira da Silva, Ana Ferreira dos Santos, José Gar-
cia, inscreveram-se irregularmente, uns mecliante transferência e outros 
originàriarnente, fora do clistrito em que tern rcsidência ou domicIlio re-
quernu o cancelarnento de tais inscricöes, fundamentando o pedido no 
art 41, n I, do Código Eleitoral. 

Ouvidos os requeridos, clefenderâm-se êles produzindo testernunhas em 
contrário as afirrnacöes do requerente. 

o Dr. Juiz Eleitoral relatou pormenorizadamente os fatos e determi-
nou a remessa dos autos a êste Tribunal Regional, esciarecendo quo tanto 
as transferenrias corno as inscriçees originárias que 0 requerente ifllpUgfla 
já transitararn em julgado. 

Todavia, ern face do disposto nos artts. 41, § 1, e 43 e 44 (10 Código 
Eleitoral, deteirninou a instauração do processo par apurar a denñncia 
feita pelo delegado do Partido Trabaihista Brasileiro. 

Trata-se, como esciarece o Juiz, de transfcrências dentro da mesma 
Zona, de urn pain outro municIpio ou distrito, que não estão sujeitas ao 
niesmo procesCo e as exigências clas transferências em geral, de vez que 
não decorre dolas 0 cancelarnento das insciicöes anteriores, mae 4imples 
anotacdes nos tItulos e assentamentos do cartório eleitoral para efeito da 
classificação e distribuição dos eleitores por secçóes,distritos ou municIpios. 
Essa a orientaçdo dêste Tribunal a respeito. 

Dc vor, pois que iias transferências dentro do mesmo municIpio, ainda 
que para (hstritos chferentcs, não é possIvel vislumbrar qualquer proced 
mento menos regular ou infringente da lei, sabiclo que na circunscricão elei-
toral dc São Paulo não ha eleicöes distritais. Sc as requererarn alguns dos 

eleitores em questão o foi certarnonte para mellior atenderem as possibili-
dades de acesso as povoaçöes cm que funcionarn as respectivas mesas re-
ceptoras. Por outro laclo, d muito pouco convincente a prova feita pelo re-
clarnante do haverem os tmansferidos declarado falsarnente urn novo clornicI-. 
ho eleitomal 

0 mosmo é dizer relativarnente aos pedidos de inscricão originária. 
Os eleitores impugnados, segundo ficou clernonstrado, são sitiantes resi-
dentes em zona rural hniitrofe dos rnunicIpios de Nova Granada e Pales-
tina, corn major faciliclade de acesso a êste ultimo quo freqilentarn mais 
assiduamente e corn o qual mantCm as suns relacöes de cornércio. Nenhum 
procedimento doloso encontma-se na sua declaracão de dornicIlio pain fins 
eleitorais, de modo a justificar o cancelamento do suns inscricöes, rnáxirne 
em se atendendo a que contra a decisüo quo os niandou inscrever não fol 
interposto recurso tempestivo. 

Isto pôsto: 

Acordarn os juIzes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, por votacão unânirne, manter as iascricôes impugnadas. 

São Paulo, 2 de janeiro do 1853	 Almeida Ferrari, Presidente - 
.Toão M. C. de Lacerda, Relator 
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N.° 511 

Do acórdão que não tomou conhecimento dos 
recursos interpostos contra a expediçao dos diplomas 
aos canclidatos a Vice-Prefeito, Juizes de Paz e Ve-
readores do Municipio de Canibuquira. 

Recorrente: P S. D. 

Recorrido: T. H. E. 

O Par tido Social Democritico recorre do decisao (10 Co-
1efl(10 Tribunal Regional (10 Estado de Minas Gerais ciue não 
toiiioii conhecinieii to (IC reciirso contra a diploma( ao dos can- 
didatos eleitos Vice-Prefeito e .Juizes (le Paz do Municipio 
de Canihuquira, alegando clue oqu1c redurso era tcnlj)estivo, 
cis qile fôra inlelposto dentro cm Irs clias do ato de diplo-
1lil0U0 

TA cnteTl(Iilllellto	 contririo 00 deste Egrgio Tribunal,
qiie tem (lecidido qime 0 pfllZO 1)010 0 recurso e a piirtn' (Ia 
(1iI)loIllac5o c	 °	 (105 candida tos 

Somos, aSsill), J)0l' (tile SC (IC plOV1II)efliO 00 recurso, a 
fiiii (IC ciue o Coleiido Tribunal a (IUO j ulgue 0 llWlitO 

Se, entretanlo, ste Egrgio Tribunal quiser se manifes-
tar sabre 0 iiiiIo, SOII1OS p01 (file SC negue prd)vinlentO ao 
recurso, p01' eslar j)reclusa a umteria cm discussilo, a qual 
(ICVCIia ter Si(lO (lCl)0 I i(1a J)O)' OCaSUIO (IC) registro (10 candidato, 
0 ([lIe, J)Or6l1), inio OcOrreil 

Distrito Federal, 25 de junho de 1951	 Plinio de Freitas
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. deu 1)rovirnento ao recurso. 

Nq 535 

Da decisdo que ordenou a realiza cáo de eleiçöes 
suplementarcs para vereadorcs, nas 14' c 2qVI seçöes 
da 46' zona.
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Recorrente: U. D. N. 

Recorridos: T. H. E. e P. S. D. 

A Uniio Deiimci'a tica Nacioiial recorre (hi (IeciSao (10 
Colendo Tribunal flegion:il do Estado cia Bahia (Tue orclenou 
fossem realizadas elm çoes supleinentares para vereadores no 
Municipio de Jacohina alegando que n.-to foi interposto recurso 
coil ti'a a (IiploliIaca() dos Inesnios e qiie U Bela loi'io da Co-
ifliSStlO Apui'aciora (laqucle Tribunal hniitoii-se d arrolar duas 
se( daqucle i\EunicIpio entre aquelas onde (leviam ser rca- 
lizadas cieiçöes supleinentares, seni indicai' se as inesinas Se-
riain para del)utados ustaduais ou para verea(Iores c, assiin 
sendo, iii-to podcria agora 0 Tribunal orcienar novas eleiçöes 
I)11'1 vereadores. 

A certic15o do fls 7, trazida aos autos Pe10 i'ecolTente, 
é aml)igua, pois, conslando (10 petiçuo onde Se solicita seja 
cerlificado ter sido ou nao in lerposto reeui'so con Ira a diplo-
maçiio (Ic Prefeito e Vereadores, o Escrivão Eleitoral iiiiii-
Iou-se a certificar, corn liixo de cictalhcs, (Tile havia sido in-
terposto recurso contra a expediçao de diploma ao Prefeito, 
silenciando totalniejite quanto aos Vereadoi'es 

Não se pode, assiiii, conclui' corn seuranca so foi ou 
nio Tnanifestado o ricurso e, na dñvicla, en tell deiiios qLlc se 
dove concluir pelu afiiinaliva, por isso que o Colendo Tribu-
nal Regional Eleitoral conlieceti do mesmo 

No cjue so relere 'i segiinda e i1tima alcgaçno (Jo recor-
route, a mesma nfio J)rocede, elS quo o fato do ba yer a Co-
iuissio Apurudora do Tribunal Regional omiti(lo (In seu Re-
1at6rio a espécie de elciçrio quo deveria ser ronovadu Has Se-
çoes do Municipio (10 .Jacol)nia ( a usIa dessas seçoes encon- 
Ira-se as fôllias 9 e 9 versa dos autos) niio impede quo a 
Secretaria daquele Tribunal possna meios pwo (10 lerminar 
se é Oil UflO cuso do ien(;vuça(i. Os quais forum expostos nas 
infoi'iinuöes (Ic Ils 16 verso e 25 

Somos, assirn, dc paracer quo se n5o tonic conlieciniento 
(10 rOC1IPSO 

Caso, entretanto, 0 Egrégio Trjljtiiial Cli 1cll(Ia uie a prova 
trazida aos autos into sej a suficien Ic pa ra ca rae terizar a 
inunifestaçéio do recuiso, sonios do pulecer quo so converta 
0 julgainento em (liligdncia, a firn de ser requerida ao Tri-
bunal Regional certidao (Ic quo o mesmo lenha si(lo on não 
manitestado, p' iSSO que a paite flab dove ficar proj udicada 
corn a omisilo do Escrivão Eleitoral na ccrtid5o quo Me for-
neceu.
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Distrito Federal, 10 de juiho de 1951 - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

o T. S. E. deu piovimento ao 

Nq 538 

Do acórdão que negou provimento ao recurso 
contra diploma cão do Sr. José Maria Barbosa Ribeiro, 
no cargo de Vice-Prefeito do Municipio de Parnarama. 

Recorreiiie: U. D. N. 

Recorridos: T. R. E. e P. S. T. 

A [Jjijijo l)eiiiocitica Nacional rccorrc da decisao (10 
Colendo Tribunal Regional do Esiado do Maranhão quc man-
tevc o ato (10 Dr. Juiz Eleitoral da 19 Zona diplomando o 
candidato cicito \T ice_Prcfeito do ]\Iiinicipio de Parnarama, 
alegando qiie cxistitld() nñmcro de votos anulados tal que 
sera uecessaria a rcalizaçao (IC ciciçöes suplenientarcs, não 
poderia ter si(lo (Ilplomado o canclidato elcito Vice-Prcfeito 
enquanto iiio fOssein reahzadas essas eleicöes. 

o recorrente engana-se. 

A decisto (11 colenda instincia m5() (lccIarou (lU€' cleicucs 
suplernentares nio pudessem ser realiza(las, matéria que 1100 
foi, aliés, ob1elo (IC rcferéncia iia peticuo inicial C quc. ,]ii se 
encontra decidida pein afirniativa, conforme se ye da infor-
maçiio do Dr. Juiz Eleitoral a fls. G. 

o qiie ordenou 0 acordno recoriido foi quc civando ha 
neccssidadc de rea1izaç io de eleicöes siipleinentares, pode ser 
diplomado antes do novo pleito o Vice-Prefcito, elcito na 
primeira vo tarno, cis qIC esse cargo nio est (i previsto Cfl [re 
OS expreSSameflic (leclarados no art. 120 do C6digo Eleitoral 

Esse (lispositivo omite 0 cargo (IC Vice-Prefeito, c nern 
se diga que houve omissão invohintéria por 1)arte do legis-
lador, a qual (leveria SeP Sllp1i(1a J)O1' (Ste EgrCgio Tribunal, 
pois, havendo 0 citado artigo incluido em sun hipotese lodos 
Os cargos de eleiçio majoritaria do atual sistema eleitoral, 
inenos o de vice-prefcito, tal OIflisSa() indica claramente a 
intençiio do legislador (IC estaheiccer tiiiia cxccçio ao 1)riIl-
cIpio geral. 

Soinos, assilu, de parecer que se n-,-to tome conhecimento 
do redurso. 

Distrito Federal, 13 de juiho de 1951. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

- 219



REVISTA ELEITORAL 

0 T. S. E. deu iiovimeiito ao recurso. 

N 548 

Da dccisão que excluiu das eleicoes suplcmentare5 
o pleito para Deputados Fderais. 

Recorrente: Aliança P01)Iilisth PrO Gelulio Vargas 

Recorridos: T. B. E. e P. S. D. 

A Alianca Populista Pro Gctul o Vargas recorre cia dcci-
sao (TO (olendo Tribunal Reiona1 (10 Estado (10 Amazonas 
quc, reforniando anterior I)rOflhIflcialfleilto, resolveti ii5o rca-
lizar cleiçOcs supleiiìen tares para deputaclos federais 

Alega que, nao Iciiclo havido recurso regular do ato que 
cnten(IelI ordciiar 0 J)lci to suplenientar, ocorreria prccltisao, 
1liiJ)C(liil(10 UOVO l) l '011II fl cia ll leflt() 1 respeito C, qlIaflt() 00 me-
rito, que 0 nOiiiero de volos anulados para depu lados federais 
jinporia a realizaciio (Ic novo picito, eis qiie IX(1e1ia Sd' 1110-
(hica(lo (I qiiocunte J)arti(Iario dc unia citis coligacoes coil-
correntes 

A (1(I'ciSiu) dc clue S( recorre (1' do qual consta ceulid?io 
is us . 36 dos autos, iuioclificoti anterior de!il)eraCaO do Tn-
l)unal RciionaI scm que liouvesse sido inaiuifestado cua1qucr 
dos recursos roust itucionalnieii te previstOs e iegula ineutaclos 
no art. 167 (Ic) COdigo Elcitoral 

F:sses chsposi tivos rcgulaiiicnlain qua1(uer niaiiifcstaçio 
de illcOliIorliHda(Ie coin as de.cisoes dos Trihunais Begionais 
seja qual for a natiireza ilas IIICSII1{IS 

Nao procede, assiin, a distincSo quc 0 recorrido pi'odura 
cstabciccer entre ato contencioso c ato administrativo pam 
cfeito (IC recurso, (Os ([tie, no sistemO Lica cia legislaçflo elcitoral 
essa (Iistincuo nao possui 0 menor valor, pals preceito cx-
!)1'o do § 2 do art. 152 (10 Código que iildcpen(Ie da na-
tureza do ato ou decisão de que se recorre o prazo para inter-
posição de recurso. 

Sonios, assifli, dc pal'ccen (Jjlic 0 Egrégio T1'ibllflal tonic 
conlicciincnto do recurso e Me dC pr)vinlcnto, a fini de sen 
iflVahidla(Ia a decisao do Co!cndo Tribunal Regional, quc en-
tefl(lcII lao ser nccessaria a realizaçao dc e!ciçOes suplciuien-
tames pai'a dcpUta(IOS federals 

Caso, entretanto, 0 Egrégio Tribunal decida que a pni-
mitiva dccisão deva ser manlicla, torna-se necessâria a reali-
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zaçSo (IC cãlculo aritrnCtic() quc cicterrnuie, corn Os clenientos 
coiistantcs dos autos. se 0 nilIliero de VOtOS aI1llla(IO5 podera 
011 11110 ni0(lifJcar o qitociente 1i1ti(lriO, eis que o recorrente 
afirnia que tal é o caso, 

Distrito Federal, 17 de julho de 1951. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. deu pI'ovimento ao recurso. 

N q 568 

Do acórdão que negou provimento ao aryravi, 
para con firmar o des pacho do Sr. Presidente (10 
T. R. E. que distribuiu ao Jui Beiijamin do Rqo 
Monteiro Neto, 25 rccursos relativos as eleiçöes de 
S de outubro, em São Miguel do Tapuio. 

Recori'ente: U. D. N. 

Rccorridos: T. H. E. e P. S. D. 

A llJniSo I)ernocrãtica Nacional recorre da (Iecisao do 
Colendo Tribunal Regional do Estado do PiauI que nmnteve 
O (lespacho do Senhor I)esemhai'gador Pi'esidente (laquele Tn-
hunal, ordenan(Io a reunia de de exclllSfl() dc dci-

tones a (liversos recursos de Sño Miaiel do Tapuio, alegando 
qite toi'ain m!rrngidos OS 111' ligos 13 e 11, piiagi'a10 2, do 
Código Eieitoral. 

Ariuiicniti o rCOi'rC11 te (IUC a I'CUIIIUO dos pT'OCCSSOS (IC 

exclusao aos recursoS do São Miguel do Tapuio faria depender 
do ,jtilgUululeflt() (lesses ])I'OcCSSOS 0 ulgaiiieiitO dos redursos 
parcials, cOili 0 quo Serb violada a flOi'iI1iI do ii'gi'o 2 
do art. 11, perinitiilo ao ckitor votar vàlidanieu to ate sua 
exciusno 

Engana-se o recorrcnte. 

0 simples fato da (listrihuiçao dos proccssos (IC exclusuo 
ao fliC5ni() relator dos redurSOS provrndos da Zona onde estao 
mscritos CSSOS eleitores ni() indici qualquer i'claçao corn o 
julganidi) to desses rccui'SOs 

C11SO, pOl'('lil, liouvesse ossa i'elacao 0 inonicuto 1)rpi'io 
onde devenia ser manifostado o rcciirso que trouxesse a esta 
superior inslancia 0 con] eciindnio (hi iiintcria senia apos a 
decisao (lie ,julgasse Os icdursos provindos do São Miguel do 
Tapuio 

Antes de sen a rncsrna prolatada C incabivcl qualquer 
aprediacao a respeito.
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Sonrns, assirn, de parecer que se não tome conhecimento 
do redurso. 

Distrito Federal, 31 de juiho de 1951. - Plinio de Freita.s 
Travassos, Procurador Geral. 

o T. S. E. não tomou conhecirnento do 

Nq 606 

Do acórdão que deu provimento ao recurso, pam 
cassar o despacho em que o MM Juiz da 14 Zoni 
Eleitoral permitiu a inscriçâo de 196 eleitores. 

Recoriente: U. D. N. 

Recorridos: T. B. E. e P. S. D. 

A Uniño Dci ocriticii Nacional recorre do decisao (10 
Colendo Tril)unoi Regional do Estado do Rio de Janeiro, que 
anulou o (ies1)odho (10 Dr. Juiz do 1 . t Zona, ordenando a 
inscricuO dc vorios eleitorcs, por en lender ser cia froudulenta, 
alegando, j)relilninarinente, não ter sido aherta vista ao re-
corrido cm primeira insluincia e intcmpestividode na moni- 
festação do rcdurso; quanto ao iiu' rito, que as inscriçOes ha- 
viom sidos ftilas irregularinente 

As prelininiores levanta(I0S pel() recOri(lo 1100 procedem 
Para que a Tribunal Regional or(lenassc a caneeloindnto 

do inscricño, nuo era nccssu'io que tivessc tornado conhe-
cimen to do ma ftria sob a Fornia de eccurso regular, isto é, 
tc1lipestival'11clitc inonilcslodo c do qual houvesse sido aherta 
vista oo red()ITI(l() 

0 art 13 (10 Códiio Eleitorol, abrindo nesse ponto urna 
cxceçio ao principio gerol domrnante no sisteiimatica dc setis 
reciirsos. periuite quc o Trilnumal Regional declare a nulidode 
cia ]nscricao ex officio. 10(10 vez que tornar conhecimento de 
algii ma dos cousas dc co ncelarnen to 

Assirn sendo, mesmo que a niatéria ora sub judice Ihe 
tivesse sido oj)resentado sal) a forma dc recurso irregular, 
eivido de nulidades. deveria té-lo aprcciodo, como o fez, scm 
exonunar, preiiminamnmente, da regularidade do rnesrno, por 
isto que o Cdigo estobelcec, no Cita(i() artigo, unma norma 
de ordeni 1)Ul)iiCa 

Qiianto ao mnérito, en tenciemnos quc a ma lena escopa ao 
conhecirnento dcstc EgrCgio Tribunal Superior, eis cjue se 
trata (Ic matéria die fato (existCncia oi.t iiio de irregularidade) 
e nio de direito . Como, cutretanto, o EgrCgio Tribunal IJo-
derá entender 0 contrario, iremos aprecia-lo em segiiida. 
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Nota-se, inicialmeiite, que 0 recorrente niio aponton a lei 
que entende haver snio ofendida pelo acórdão recorrido. 

Verifica-se, alias, da leitura dos documentos que instruem 
a peticão inicial, a existência de nItida fraude, pois Os alis-
tandos registraram-se nos car t6rios de Registro Civil dos 
1 9, 5 e 6' (listritos da Comarca de Itaborai, corn o firn ex-
presso de pedir ao Doutor Jiiiz Eleitoral reconsideracão de 
despachos indeterindo seus pedi(los de inscriçaO, pcdidos êsses 
mstruidos (iOlfl as certi(lues O1)tidaS P01' I11CIO de lalsas de-
claraçOes. 

Ante êsse fato, o Dr. Juiz proccdeu a correiçüo naqueles 
cartorios, cucontrando motivos S1LIiCiC1iteS para dar por mc-
xistentes Os registros. 

Nio po(ieria ser obtida meihor pi'oi da fraude realizada 

Soinos, assim, (IC parecer que se nio tome conhecimento 
do recurso C, caso o Egrégio Tribunal o faça, que Hie negue 
proviiiiento 

Distrito Federal, 5 de setembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. não lornou conhecirnento do i'ecurso. 

N 624 

Do acórdão que dcferiu os pedidos forrnu.lados 
e, em conseqiléncia, mandou registrar a alianca de 
partidos composta dos seguintes: U. D . N. • 
P.S.P.,P.T.N. eP.R.P. 

Recorrente: P. S. D. 

Recorridos: T. R. E., U. D. N., P. R., P. S. P., 
P. T. N. e P. R. P. 

0 Partido Social Democrático recorre da dccisuo do Co-
lendo Tribunal Regional do Estado de Goias, quc oi'denou 0 

registro da aliança forinada pelos partidos Republicano, So-
cial Progressista, Trubaihisla Nacional, de Represcnlação Po- 
pular e a União Democrâtica Nacional, para eleicão do Go-
vernador, alegando que essa aliança não foi promovida pelos 
diretórios estaduais (ICSSCS p[l't1(1os, C Sill) pot' 11)11 represdn-
tante dc cada, e que os mesmos não rccel)eram aiitorzaçL1O 
dos diretórios nacionais para constituir a citada aliança 

Nib bib cua1qucr dispositivo legal impeclindo ciue a all-
ança seja feita em rciiniibo dc representantes de cada partido 
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Exigir que todos Os membros dos vários diretorios corn-
pareçam a reuniSo, como entende 0 recorrente, é inteiramente 
descahido. E' suficientc, a nosso ver, que cada diretório es-
tadual envie a reuniSo de formaçSo cia alianca inn seu repre-
sentante, devidamente autorizado, o que alias foi feito no 
caso sub judice (Partido Social Progressista, fis. 4; UniSo 
Democrñtica Nacional: fis. 6; Partido Republicano, fis. 8; 
Partido Trahalbista Nacional, fis . 12; Partido de Represcn-
taçiio Popular, fis. 14). 

Por igual, n5o procede o argumento de quc os ciiretórios 
nacionais dos I)artidos componentes da aliallça não haviam 
dado scu consent imento. 

A siniples inspeçao dos doctunentos existentes nos autos 
dernonstra a ausência de iiindamento do alegado: encontram-
se as fis. 5 o consentiincnto do diretório nacional do Partido 
Social Progressista; us us. 7, o da União Deinocratica Na-
cional; us fis. 10, o do Partido Republicano; as fis. 13, o do 
Partido Irabalhista Nacional e us fls. 15, o do Partido de 
Representac5o Popular. 

Soinos, assim, de 1)arecel quc o Egrégio Tribunal não 
tome conheciniento do recurso, taiito mais por se tratar de 
matéria dc fato. 

Após haver manifestaclo o recurso acima, o Particlo Social 
Democrático mterpos outro, referente a pedicios de registro 
de outras alianças, formulados ior alguns dos partidos per-
tencentes a aliança a que se refere o recurso acirna. 

Isse novo recurso, entretal1to, é intcmpestivo, cis clue, 
publicada a decisio rccorrida no dia 21 de setembro c posto 
a circular o órgão oficial no din 22 (certidSo de fis. 35), 
estava jui ultrapassaclo 0 po no din 26, data em que o 
inesmo den entrada no Tribunal Regional. 

Somos, assim, de I)irecer qiic o Egrégio Tribunal nib 
tome conhecimen to do mesmo, por intemiJestivo 

Distrito Federal, 11 de setembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. nibo tomou conhecimento do recurso. 

N' 642 

Of icio n9 2.894-GP-51, do Presidente do T . R . F., 
consuitando se ainda prevalece a Resoluçdo que ve-
mitia registrar, para o preenchimento de vagas iso-
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ladas, nas eieiçöes para Vereadores, urn nümero duplo 
do de lugares a preencher. 

0 ilustre Presidente do Colendo Tribunal Regional do 
Estado de Minas Gerais cousulta êste Egrégio Tribunal sôhre 
se ainda preilcce a Reso1uçto que permitia registrar, 1)aia 
0 1)1'CCflChIIlICflt() de vagas isoiadas, 111fl flUfl1C1O dUpl() do de 
lugares a preeflClleI. 

Somos (IC parecer cjue se responda -,to consulente quc, 
face ao disposto no parágrafo ünico do Art. 52 do CócUg.c 
Eleitoral, o (11101 peimite o registro dc urn t'rço (Ic caildidatos 
a IHOIS sohre 0 numero dc vagas, 1100 esta mais Clil vigor o 
disposto no Reso1uçio deste Egrégio Tribunal, 1)OP isso que, 
reguhinien lan(Io 0 1cgslador a materia e não havciido J)revisto 
expressanldntea hipótese oheto cia consulta, hR (IC 1)1'CVICCe1 
a H mat do COF0 do Art. 52, ordenando sejam registrados 
tantos candidatos quantos torem os lugares a prerncher. 

Distrito Federal, 18 de setembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

Respondeu-se afirinativamente a consulta. 

N' 643 

Do acórdão que deu provirnento ao recurso, pa'ca 
ref ormar a decisâo do Juiz da J IVI Zona, que deferin 
os pedidos de transferência, não escritos pelos prO-
prios requerentes. 

Recorrente: U. D. N. 

Recorridos: T. R. E. e P. S. D. 

A Uniuo Dcniocthtica Nacional recorre do dccisao do 

Colendo Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro, que 
aniilou a transferencia de vaiios elcitores pama a 1 V Zona, 
alegando, prcliininariiieii te, ser iIltelIfll)dstiVO 0 recurs() (hi pri-
flCi1'a para a Segundo inslancia, C, (Jilail to ao 111(1 . i to ' (111€' 

inexistia qualquem disposiçao legal oI'dC111111(Io fôsseni OS FC-

(Illeri li le llt oS de transferência do jWOI)riO 1111 11110 dos interes-
S0(IOS 

E' (Ic intcira proce(kncia a alegacao) de in trinpestividode 
do iscurso (10 prinu'ird Ila a segundo instancia, por isto 
quc C) mecdiTcItte. 00 pedir, no din 7 de j ulho do tWo prO-
xitno passado, i'econsderaçtio (10 (leSpoello coni 0 qua! se 
1100 coitforiiiavti, iml)licitamdnte conlessava clue ti o coii1tec 

Ora, não existindo no legislaciio cleitomal 1)C(IidOS de re-
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consideraçao, o interessado devia ter imediataniente recor-
rido para o Tribunal Re gional; so o fez, entretanto, no dia 
11 de agôsto, quando ja estava largameiite ulirapassado o 
prazo legal de três dias. 

Não é de ser acatado, alias, 0 argumento de que, nio 
tciido sido puhhcada a clecisão recorrida, on, pelo nienos, 
nada constando a respeito nos autos. I)ao podia set , declarada 
a inteinpestividadc, P01' 1SSO quc, teildO a l)uhlicacao como 
finalidade levai' a (Iecisao NO conhecimento do interessado, 
se esse c1t entrada a 1)edido (le reconsideraçao, denionstra 
publicamente que dii mcsnm J A tinlia cincia 

Entendcnios set', por igual, procedente o Segundo argu-
mento (10 recorrente, por isso qua inexiste na legislicão dci-
toral qualquer preccito ordenaiido sejam do próprio putiho 
(10 intei'essado Os requerimentos de trausferencia 

Sonios, assini, de pai'ecer que o Egi'égio Tribunal tome 
conhecimeiito (.10 recurso e Ihe <lê provimento, a fim de ser 
anulada a (1ecisio racoi'rida 

Distrito Federal, 18 de se4embro de 1951.	 Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. deu in'ovimento ao recurso. 

N 651 

Of Icio n° 21193 - GP151, do Sr. Presidente do 
T. R. E ., con sultando se o processo das infraccs 
eleitorais cstá sujeito ao paqamento de custas pein 
vencido e se estas custas Sao contadas a todos o3 

funcionários ou some ate aos não remunerados pelos 
cofres pübiicos. 

Consulta 0 Colendo Tribunal Regional do Estado de Mi-
nas Gerais, poi inteimédio de sun eiuiinentc Presidente, se o 
processo (Ins iniracoes cleitorais está sujeito no pagainento 
de custas palo i'encido C se ('stas custas sito contadis a todos 
os func'ioiiirios on sènieiite aos n5o ICJ11i1I1C1'ib(lo5 l)(los cofres 
pul)licoS. 

0 COdigo Eleitoral não prevê o pagimdnto de custas, 
pEovIvel1ueI)te (ICVJdo Ut suhitaria rcgttlamentaçiio quc iaz do 
l)OCdSSO (Ins infraçöes penais. 

Prevendo a ocorrencia (IC 11111 tents lino iflClUi(1US em suas 
disposicOcs, est11)eleceu corno lei subsidiania o Códi go de Pro- 
cesso Penal (art. 184), o qual é de ser aplicado no processo 
e julganiento dos crimes eleitorais C dos comuns, qua the 
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forem concxos, assiin como nos recursos c na execucão de 
scntenças. 

Ora, o Codigo (IC Processo Penal, em seu artigo 304, 
ii'evc a eoiidciiaçao obrigatória do vencido no pagamento 
das custas; Enl principiO, portanto, 6 (IC SCT aplicado, por 
analogia, no (lireilo cleitoral. 

Resta exaluinar corno serão contadas essas custas. 
o mesmo Codigo de Processo Penal determina quesejarn 

contadas c cobradas (IC acôrclo corn os regulamentos expe-
clidos pela União c pelos Estados (art. 805), isto é, conformc 
o juizo processante for 0 estadual 011 0 federal. 

No caso sub juclice, 0 juIzo é incgivelmcnte federal, por 
fOrça de (hspositivo coustitucional (letra a do inciso XV do 
art. 5°) 

Como, entretanto, não existe1n juIzos federais de pri-
meira instância pain Os quals fOssem expedidos regulamentos 
pelo Prcsidentc (in Republica, encontramo-nos diante de nina 
lacuna da ordem juridica, a dual SO J)ode ser preenchida Sc 

êste Egrégio Tribunal Superior utilizar sun cornpetncia ye-
gulainentar, que the foi dada pcla 1dm t (10 art. 12 do Có- 
digo Eleitoral. 

Ate lii de-verSo scm, a nosso ver, observados Os rcgimentos 
dc custas par as justiças estadunis, pois êsses regimentos 
s5o os aplicados, cin 1)miflutiva instancia, ifiIS causas en-i que 
a lJniiIo Federal é interessada 

Para o julgainento em segunda instncia, entretanto, p0- 

der-se-ia aphear o regimento de ciistas, ex1)edido para 0 P0-

cesso no Colendo Tribunal Federal (IC Recursos, assimn como 
o privativo (10 Egi'égio Supremo Tribunal Federal, a couhi-
gem (las custas nes Ic Egrégio Tribunal Superior. 

Parecc-nos, entretanto, mais pratico que Seja regulamnen-
tacla de uma vez a matéria, expedim1do êste Egrégio Tribunal 
Superior instrimçnes quc abran jam todos OS II1Z0S e trihunais 
eleitomais, respon(Ien(Io-se, em seguida, 'm consimita do Colendo 
Tribunal ReionaI. 

Distrito Federal, 12 de outubro de 1951. - Plinio le 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

Decidiu o T. S. E. que OS processos estão sujeitos ao 

pagarnento de custas pelo yen ciclo. 

- 227 -



REVISTA ELEITORAL

N? 671 

Do acórdão que negou provimcnto ao ar , 
do despacho que não recebeu a denüncia por ndo 
encontrar crime nos fatos denunciados infracTo 
dos arts. 319 e 321 do Código Penal e 175, &1 29, do 
Código Eieitortl. 

0 Dr. Procuraclor Regional Elcitoral ein Minas Gerais, 
cumprmdo rccOmcn(laçaO desta Procuradoria Geral, in ten Lou 
a presente açüo penal contra o Doutor Adolfo Nascirnento, 
Juiz Eleitoral cia 5 Zona, nacjuele Estado, p' haver (liplo-
niado o Prefeito Municipal de Além-Paraiba, sern ihe exigir 
a i)1 0 \1 (IC (luitacao COIfl o serviço juiilitar, tendo incluido 
na denuimcia o referido Prefeito, l)Of hawr eiitrado cm e xer-
cicio (IC iiuiçiio 1)uhlica antes (IC satisfazer as exigências legais. 

A() alucliclo Juiz 101 atrihujdo, na (lelnIncia, 0 (iCiit() PI'e 
visto no art. 319 do Código Penal e ao inencionado Prefeito 
0 definido no art. 321 (10 1I1CSIflO (indigo 

A denuncia, poreiii, non ioi recel)ida pelo respectivo Dc-
sembargador Relator, coino se v us Hs. 89-94, s6bre lunda-
mento (IC flUb ex jstii' 110 1) I 0cCclime1mt0 dos denunciados 0 

delito que ihes foi 01111)111(10 na denuncia, tenclo Si(l0 sse 
despaclio co11Ii11na(i0 pelo Colenclo Tribunal Regional Eleito- 
ral já aliiclido (fôlha 109) 

Dai, o preselite cccii iso extraordrnaiio criminal, interposto 
pelo Dr. Procuraclor Regional Eleitoral, corn fundainento no 
§ 4 do art 13 do COdigo Eleitoral c no art. 101. n' III, 
letra a, da Constituiçäo Federal. 

N.-to é de se (Oflh1C(Ci', pOrem, (IC recurso iflterpOSt() 
Quanto ao prilileiro fwularnento, P'i1" o § 49 (10 art 13 
do Código Eleitoral, a nosso ver inconstitucional, em face (10 
disposto no art. 120 do Constituicüo Federal, so poderia ser-
vir de apoio a recurso a sec interposto para o Egrégio Sn-
pcm110 Trihua Federal; c, (luanto 00 se-undo fUlIdoli It'll to, 
l)O F(ILIC 0 (IiS1)OsitiVO cons tititcional unvoca(Io (liz respeito Cx-

clusivamente it compet6nei4 do mesmo Pretório Excelso. 

Caheria, a nosso ver, 0 redurso previslo no 1 (10 art 
17 (10 (indigo Eleitoral, se ocor resK, alguina dos hipoteses 
previstas 1105 letras a C b do art. 167 do Código Eleitoral, o 
que two se verifica 

Sc, enlie [onto, en tender ste Egrgio Tribunal que (JIVe 

conhecer (10 recurso, vcrificari cjue a sua mterposiçao não 
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visa a insistir na classificaçSo do delito, fcita na denñncia, 
mas que se reconheça haver sido cometida a infraçSo prevista 
no n 29 do artigo 175, combinadamente corn o art. 20, 
Ictra a, do Código Eleitoral que assim dispOeni: 

<<Art. 175. São infraçoes penais: 

29. Faltar 'voluntSrjaniente, em casos 1150 espccificados 
nos iiiinieros anteriores, to cumprirnento dc (lever imposto 
P0	 ste Código>. 

<Art. 20 - Compete aos Juizes; 
a) cumprir e fazer cumprir as determinaçScs do Tri-

bunal Superior e do Regional> 
0 Juiz clenunciado, porém, corn Os documentos dc fis. 

34-39, corn que instruiu a sua defesa de fis. 19-33, provou, 
a iiosso ver, nSo se haver escusado de duinprir as iustrucSes 
constantes da ResoluçSo dêste Egrégio Trihunal, n 3-567, 
(IC 17-8-1950, urns tiio so se lirnitado a atcn(ie-la, pela inter-
pretaçao que the deu, tendo em vista o disposto no § 3 do 
art. 181 do Constituiçiio Federal. 

Da certidSo de fls. 34 consta clue o Jiiiz (ienuncmdlo 
determinant que SC oficiasse aos Vcrcadores, para cxigii'em 
do Prefeito (Icrluncrndo, antes da sua posse, a prdva (le sua 
dl llita cSo coin 0 serviço militar, estando, as fis. -19, cm origi-
nal, o olicio quc, nesse sentido, enviou aos Vereadores, em 
29-10-1950, 0 qual the foi devolvido pelo Presidente da res-
pectiva CSiiiara Municipal, corn o documento (IC lis. 18, para 
instruir a sua defesa, constando, ainda, do certidSo (le fis. 
37, que dito Prefeito apresentou 0 seu certificado dc (iUilacao 
corn o Serviço militar aos Senhores \Tereadorcs, antes de to- 
mar posse daquele cargo, em 31 de janeiro de 1951. 

Em face, pois, do exposto, sonios pelo IlSo conhecirnento 
do recurso, oil, se dde conliecer éste Egrégio Tribunal, iior 
que se the negue provimento 

Distrito Federal, 17 de outuhro dc 1951 -- Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. nao tornou conheciiiiento do recurso. 

N9 656 

Do acórdão que negou provirnent oao recurso, 
para confirmar a decisão que não localLou Mesas 
Receptoras em Usina São João, Socorro e Usina 
Santa Rita. 

A UniSo I)eniocrStica Nocional recorre (Ia decisSo do 
Colendo Tribunal Regional do Estoclo cia Paraiba, clue enten-
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deu não modificar a localizaçao das Seçôes Eleitorais iia 2 
Zona, alegando que o Código Eleitoral ordenara iôsscm loca-
lizadas SeçOes nos povoados de, pelo menos, 50 eleitores, in-
dependentemente dc serern on não considerados povoa(loS on 
distritos na divisão administrativa do Estado, isto é, o têrrno 
<<povoado>> indicaria sirnplesrrienc urna aglomeraçSo hurnana, 
sern qualquer relação corn o significado que a tal têrmo fôsse 
atribuido pela lei estadual. 

0 recurso é procedente. 

Nada indica que o Código (no § 2 do art. 66) se utilizou 
da expressSo <<povoado>> coino sinonimo de urna divisão ad-
ministrativa dos Estados. 

Muito pelo contrário, a inferência lógica é que tivesse 
em vista obrigar a colocoçSo de uina Scção Elcitoral em 
todos os nñcleos de povoaçao que possuissem, ao menos, 50 
eleitores, a firn de ihes facilitar o exercIcio do direito do voto. 

Somos, assim, de parecer que o Egrégio Tribunal tome 
conhecimento do rccurso e !he dê provimento. 

Distrito Federal, 12 de outubro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S F. não tomou conhecimento. 

N? 709 

De düvida sôbre registro, na Vara de Registrcs 
P'iiblicos, do Partido Constitucionalista Brasileiro, por 
ter sido requerido por Luis Carlos Prestes, João Ama-
zonas e outros, todos dirigentes do extinto P. C. B. 

0 Partido Constitucionalista Brasileiro requer a êste 
Egrégio Tribunal Superior seja desarquivado o processo de 
seu registro, pot' isto que, ordenando o Código Eleitoral que 
os partidos politicos obtenham sua personandade j un dica 
corn a inscriç5o neste Egrégio Tribunal (pai'igrafo 2 9 do art. 
132), tornar-se-ia desnccessário o suscitamnto de conflito 
de jurisdição perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
onde (leclanasse qual a Justica competente para ordenar o 
registro da personalidade jurIdica do partido, se a Eleitoral 
se a Comum. 

Realmente, frente a regra explIcita do citado artigo 132, 
parece-nos que se tonna desnccessiiria a ida dos autos ao 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, a firn de que julguc o 
conflito de junisdiçio, por isto que a personalidade jurIdica 
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do partido seth autorniticarneiile concedida corn o registro 
por êste Egrégio Tribunal Superior. 

Passarernos, assim, a exarninar o pró)rio pedido de re-
gistro. 

Logo it prirneira vista, ocorre a quein icr a relação dos 
membros fiindadores e componentes (in diretoria, cjue se en-
contra as fis. 21, que o registro foi coiistituIdo corn a fina-
lidade de fraudar a decisão dêste Egrégio Tribunal Superior, 
que cancelou o registro do Partido Cornunista do Brasil. 

Corn efeito, lá cstão todos Os corileus dêsse extinto par-
tido, todos os quo abertarnente o dirigiain C quc por êle foram 
eleitos as asseniblejas representa tivas: Luis Carlos Prestes, 
Joo Amazonas, 1\ laurIcio Grabois, Curios Marigliella, Arce-
hun Mochel, José 1\laria Crispirn, Agostiiilio de Oliveira e 
outros. 

Ora, sendo fora de qualquer dñvidas que o fato de per-
tencer alguéni a uin partido extinto n5o o inibe de pertencer 
a outro, é claro clue o fato dc. virern exatarnente aquêlcs que 
pertcnciarn no partido extinto, e irnicamente êles, solicitar o 
registro die urn novo paitic10 corn as rncsnas iriiciais do cx-
tinto - P. C. B. - é claro quo sun i'mica intenção é fraudar 
a ji citada decisao dêstc Egrégio Tribunal, sirnuiando a cons-
tituiçibo de urn novo partido, que nibo possuiria qualquer re-
laçibo corn o antigo P. C. B. 

Essa intcnçibo, porérn, é tibo clara, que ninguérn ira (ill-
vidar (Ia snnulnçao (lOS requerentes 

Coin cf'cito, iriani Os antigos coniponentes do Partido 
Cornunista fundar urna outra agrerniacibo partidaria corn as 
rncsinissiinas iniciais, a não ser par frontuirnente desafiarem 
êste Egrégio Tribunal, quo já entdndeu ser inconstitucional 
sua doutrina? Evidenternenle, rio 

Alias, note-se quo o registrando, apesar de haver junlado 
aos autos trés copias de seus estu tutos, niio fez juntar urna 
so de seu progmarna . Naturairnente par cvi tar fôssern ohscr-
vadas analogias corn o progmania do Partido Coniunista. 

Frente no exposto, sornos de paiecer que o Egrégio Tri-
bunal indefira o pedido de registro, por ser rnanifesta a si-
nuiuiaçiTio. 

Distrito Federal, 6 de novembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos) Procurador Gerai. 

0 T. S. E. indeferiu o pedido. 
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Nq 711 

Do acórdão que negou provimento ao recurso de 
pedido de reconsideração de despacho do Presidente 
do T . R . E., exarado em petição de José Fernandes 
Filho. 

Recorrente: José Fernandes Filho 

Recorridos: T. H . E. e o Sr. Dcsembnrgador A1cnci' 
Araripe, Presidente do T. R. E. 

O Sr. José Fernandes Filho, escriturério, classe G da 
Secretaria (10 Colendo Tribunal Regional do Estado (Ic Minas 
Gerais, recorre da decisuo ( jesse Tribunal, ciue se negoli a 
ordenar fOsse feita urna ressalva cm sua fé de ofieio, onde 
licasse esclareci(Io que o mesino iiio föra dcstituido da fun-
çãü de Cliefe de Seçio poi' for mcorrido cm peiia discipimar. 

Alega, preliminarmente, cjue a decisão era nula, por isto 
que, (hslI'il)ujdo o fcito no Desemhargador Vice-Presideiite, 
o inesino vo[ou como vogal, em face (IC empate na volacijo, 
como (lescinpatador, pot' estar impcdido o Presidente; quanlo 
ao menlo, que era indispensavel a avcrhaçao da ressalva em 
sua fé (IC oficio, por isto qite o Into do destituiçao, seiri 
qualqiier qualificativo, podenia ser iiiterprctaclo como decor-
rência (IC falta disciplinat'. 

o art 16, apon [ado polo recorren Ic como tendo sido 
infningido, apenas 1J1'csc l 'c\'c qiie as decisoes dos Tribunais 
Regionais sejani toniadas p01' maionia (IC votos, scm estabe-
lecer 0 pi'csso (IC con tagem (105 mesinos 

Assiin scndo, n5o he como falar em infraçiio no cilado 
artigo 

A. niaténia foi, cvi(Ienlemente, deixada 1)e10 legislador pai'a 
ser regulainentada pelo regiincnto mterno (IC cada Tribunal, 
cuja infraçäo éste Egrégio Tribunal Superior não possul coin-
petencia J)al'a conlieccr C decidir. 

Aeresce quc a maténia vcrsada nestes autos é de natureza 
exciusivamente administrativa, sendo a mais recente iii'is-
prudencia (leste Egrégio Tribunal Superior 110 scntdo (1€' (jiiC 
the feicce competencia par julgai' (In Inesma, visto que es 
recursos (las decisCes dos Tribunais Hegionais, manilestados 
para esta Superior Tnstibncia, devem sec (IC natureza cxclusi-
varnente elcitoral. 

Entrctanto, como éstc Egrégio Tribunal assim não o en- 
tendeu, no Acórdão n 383, no qual coiiheceu de recurso ver-
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sando matéria administrativa, como foi apontado pelo recor-
rente, somos (IC parecer que se conhcça do recurso c se ihe 
liegue provimelito. 

Distrito Federal, 6 de novembro de 1951. - Plinio do 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. negou provirnerito. 

Nq 716 

Do acórdão que negou provimento ao recurso, 
mantendo, assim a pen alidade disc iplinar imposta aos 
recorrentes. 

Recorrenles: i\Iargarida Luz da Paixilo C outros. 
Recorridos: H. R . F. c Conseiho Disciplinar. 
Os funcionirios (10 Colendo Tribunal Regional Eleitoral 

de Minus Gerais, Margari(Ia Luz da Paixüo, Maria de Lourdes 
Paixilo, Luciano Muller Ferreira da Silva, Edilherto Café e 
FIelleno Lea! da Puixio, recorrci'am IJara éste Egrégio Tri-
bunal (Ia ciccisa() daquele Tribunal, que ihes aplicou a pena 
de suSpCnSaO p01' oito (ills, 1)01' lenem diriq'i(l() ao Sr. Dc-
SellIl)aI'ga(iOr Presidente do mesmo TriI)unal 11111 j)rOtCStO con-
tra o sen ato, afastando da chefia da Sétiina Seçio 0 funcio-
n'irio José Fernandes Filho 

Trata-se, pois,de matéria pui'amente administraliva, res- 
peito i qual éstc Egrégio Tribunal 1irmou entendunento no 
sontido de lhe escapar competencia para revcr as (lecisöes 
dos Trilninais Regionais. 

E, nesse sentido, em	 I) itimos 1r('ce1'Cs nos Rccursos ns. 
1921 e 1923, tamhm (le Minus Geruis, em que forum recor- 
mites, rcspectivainente, José Fernandes Filho e Ofélia Pacca 
de Paiva Filha 

Soinos, assin, por que se nio conheça (10 recurso 
Se, entretanto, este Egrégio Tribunal (Ide conhecer, so- 

fliOS 1)01'	 Se Uj lCgIle I)rovillleflto, pelos fundanientos do 
Venc. Acórdio recorrido, que p°" equidade, ja fC(lUZitl para 
oito dias a pC1ll (IC SuSI)eflSao P01' qUiflze dias, jinposta aos 
recorientes pelo Veti. Acoidao (IC Ils. 13-1-1. 

0 ato dos necorrentes foi (IC lainentiivel C evidente inclis-
ciplinu, impondo-se, portanto, ii 	 aplicil(.IiI 

Distrito Federal, 19 de novembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. não tomou conheciniento do recrso. 
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NQ 7138	 - 

Do acórdão, que não tomou conhecimento da recla-
mação contra anulação de votos em separado, de ele-
tores de outras Secöes, por intempestivo e por não ter 
a forma de recurso. 

Recorrente: Dorgeo Antonio Biazzetto. 
Recorrido: Tribunal Regional Eleitoral. 
Sr. Dorgelo AntOnio Biazzetto recorre da decisiio do Co-

lendo Tribunal Regional do Estado do ParanO, que n5io tomou 
conhecirnento de representaçao sua, refercntc ib apuracibo de 
votos na 2 Zoiia Eleiloral, alegafl(l0, pe1iiinairneite, que 
sua representaço era urn recurso parcial, que deveria ter 
esperado nas mOos do relator a rnanifestação de recurso con-
tra a diplomacilo, a firn de julgado juntamente corn stcs. 
Quanto ao mérito, quc o delcgado qiie represdntava seu par-
tido na j a citada Zona Elcitoral retirara vOrias impugnacOcs, 
que fizera, quando da apuracibo, ao veriiicar que, aceitas, 
poderiain inodificar a posiçao de seu irinão, candidato ao 
incsnio cargo que 0 recorrente. 

o Colciido Tribunal Regional recebeu a petição inicial 
conrn send() representacão e nibo recurso, por isto que a mes-
nia ihe foi dii'ctarnente dirigi(ia, em vez de o ser ao Dr. Juiz 
Eleitoral da Zona sob a qual fOra realizada a apuracibo, o 
qual mandara abrir vistas as partes, continuando, apos, o 
processo scus trfunites lcgais. 

Entendenios, por estes niotivos, que a c1assificaco foi 
hem feita e que a petiçao inicial é assim urna reclamacão, e 
não urn recurso. 

Não se tratando (IC redurso, conseqfieiiteinente nao nos 
encontramos frente a urn recurso parcial, que tivesse de es-
perar, para - julgarnento, a mtcrposicao de recurso contra a 
expedição de diploma. Bein andou, portanto, o Colendo Tri-
bunal Regional, não apreciando a matéria, por isto que a 
niesma é dc ser alegada cm reclirso parcial, intcrposto contra 
a decisão da Junta Elcitoral. 

o sistema processual cleitoral é ri gido e sells 
possuein de!iniçao exata, J)elo que no POdemfl SC!' interpostoS 
tills P(0S outros. 

Soinos, portanto, (IC parecdi' que 0 Egrégio Tribunal não 
tome conheciniento (10 recurso. 

Distrito Federal, 27 de dezembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral.	 * 

0 T. S. E. não tomou conhecimento. 
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NY 737 

Da deeisão que proclamou o resultado das e7ei 
çöes suplernentares e expediu diplomas a Deputados 
Estaduais e respectivos Suplentes. 

Recorrente: Partido Libertador. 
Recorrido: Tribunal Regional Eleitoral. 
Havendo o Partido Libertador recorrido para êste Egrégio 

Tribunal Superior da diplornação dos candidatos eleitos Dc-
putados Estaduais, procedida pelo Colendo Tribunal Regional 
do Estado da Bahia, fornos de parecer que se convertesse 
o julgamento em diligência, a fim de serem requisitadas in-
forrnaçöes àquele Tribunal, acérca da votação obtida pelo 
candidato Luis Rogério de Souza, nas diferentes Scçoes da 
71 v Zona. 

Con cordando êste Egrégio Tribunal corn nosso parecer, 
forarn tais informaçöcs solicitadas; as quais se encontrararn 
is fls. 25 e segiiintes dos autos. 

Alega o Partido recorrente que a votaçSo obtida pelo 
candidato acima citado, na lOa Seção da 7E Zona, alcançara 
cinqilenta e quatro votos, enquanto que so constariarn da ala 
final quatro votos, aprescntando como prova de sua afirmaçIo 
uma certidâo de telegrarna iassado pelo Dr. Juiz Elcitoral 
da Zona ao Presidente do Tribunal Regional, que atribui ao 
Sr. Luis Rogério de Souza o total de cinquenta e quatro votos. 

As inforniaçOes enviadas pelo Tribunal recorrido dao para 
o citado candidato, na Sec.-to cm causa, apenas quatro votos, 
no esciarecendo a divergencia entre o telegrarna e as alas. 

Assiut sendo e, na falta de rnelhor doe uincntaçño, pois 
telegrairna não é rneio idOneo para cornunicar oficialniente 
o resultado de urn pleito, sornos de parecer quc o Egrégio 
Tribunal negue provimento to recurso, por ausêiicia de prova 
do alegado. 

Distrito Federal, 27 de dezembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos Procurador Geral. 

T. S. E. negou provimento ao recurso. 
NY 

736 

Reestruturação do P. R. P. ) con forme dispöe o 
art. 200 do Código Eleitoral (Lei n 9 1.161 de 
2!-7-50). 

A rcestruturacio dos Estatutos do P. R. P., constantes 
dos docurnentos de fis. 117 c 193, foi feita em 2 e 3 de junho 

- 235 -



REVISTA ELEITORAL 

ñltirno, corn ohservância (10 (lisposto nos arts. 136, 137 e 143 
do Código Elcitoral. 

o (IiS1)oStO no citado art. 136 esti a tcn(hdo nos arts. 9 
e 25, parigrafo ñnico, dos novos Estatiitos; e nos arts 26 
a 38 (Icsscs Estatutos; foi oI)servado o art. 137 (10 mesmo 
Código, assirn corno o art. 113 desse foi ohedecido corn o 
estahelecido nos arts. 70 e 73, e sells parágrafos, (lOS IIOVOS 
Estatutos 

Observo, porérn, qite o art. 32 dos novos Estatutos dis-
poe que 0 i)iesidenLe sera sul)stituido nos casos de vaga, falta 
e ilnpe(lilncllto, pelos vice-J)residentes, <na ordern cstal)cle-
ci(la>' , ordein esta quc ii5o consta dos rncsrnos Estatutos, pois 
em o art. 27, que trata (Ia eornposiça o (10 DirctOrio Nacional, 
ha referéncia apenas a 1 vice-presidcntes, sein determinar a 
ordern (IC sucessão entre êlcs. 

Parece-me, assirn, quc seria conveniente que, em rchiç5o 
aos vice- pre sidentes, ficasse esciarecida, nos referidos Esta-
tutos, a or(lem a ser ol)servada para a sua convocaç5o, cni 
casos (IC suhstitwcao (10 presidente. 

Esta ressalva, eniretunto, nSo é de niolde a afetar a 
aprovacoo dos I1OVOS Estalutos. pela ((hal Opiflamos, I)01' isSO 
que, coino j i salieiitamos, foram ohscrvadas as disposiçöcs 
constantes dos arts. 136, 137 e 143 (10 Código Eleitoral. 

Distrito Federal, 21 (le (IczemI)ro (IC 1951. 	 Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

Foi aprovada a reestruturação. 

N 735-P 

Reestruturação do P . S. T., con forme dispöe o 
art. 200 do Código Eleitoral. 

Como se ye da ata da reuniiio extraordinaria dii Con-
vençiio Nacional (10 J)urti(io requerente, VCiiliZii(1l ii 3 (10 cor-
rente més (fis . 212-213), Uoi retificada a rc(uaçao do art. 8' 
dos seus novos Eslatutos, (IC maneina a alender ao disposto 
no art 136 do Código Eleitoral. 

Foi, 1)ontanto, cunipri(ha a exi&ncua contida na Resoliwio 
n° 4.390 (ieSSe Egrégio Tribunal (fis. 208 c 209). 

Assim, somos peha aprovaçiio (lii rccstruturaçao dos re-
feridos Estatutos. 

Distrito Federal, 14 de dezembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

Foi aprovada a reestruturacão. 
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N? 734.1:) 

Do acórdão que negou provimento ao recvso 
interposto por Ophélia Pacca de Paiva Filha , con fir- 
mando, assim, a decisão do Conseiho Disciplinar, que 
impôs a recorrente a pena de suspensão por cinco das. 

Recorrente: Ophélia Pacca de Paiva Filha. 

Recorridos: T. R. E. e o Conseiho Disciplinar. 

No Recurso iv 1.923, em que foi recorrenle a mesma 
que mterpos 0 presente recurso, êstc Egi'égio Tribunal decidju, 
tal como fez cm csos idCnlicos, não toinar conliccirnento, 
por ser o caso, (IC natureza administrativa, da competencia 
privativa do Colendo Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais. 

Este recurso tern OI)!CtiVO i(ICfltiCO aO aciflia i'eferido, on 
seja a reforma (10 Acórdão daquele ilustre Tribunal sôbre 
pena adnunistrati'va iniposta i Recorrente 

Dc acôrdo, poiS, corn pareceres anteriorcs que proferi 
sol)re easos semeihantes, opino pelo não conhecirnento do 
recurso. 

Distrito Federal, 11 de dezembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Pro curador Geral. 

Não se eonheceu do recurso. 

N? 733-P 

Do acórdão que negou provimento ao recurso, 
interposto pelo P. T . B., contra a decisão do Juiz da 
da 54 Zona Eleitoral, quc mandou registrar o cu,:-



didato do P S . D. ao cargo de Prefeito, Sr. Cesar dos 
Santos Ortiz, per inexistir a inelegibilidade arguiria. 

Recorrente: DirctOrio Municipal (10 P. T. B. 

Recorridos: T. R. E. e P. S. D. 

Corn base nos artigos 165 e 167 do Código Eleitoral, 
recorre para Cstc Egré gio Tribunal Superior o l)irctório Mu- 
nicipal do Partido Trabaihista Brasileiro em Soledade, incon-
formado corn a (lccisao do Colendo Tribunal Re gional do 
Estado do Rio Grande do Sul, cjue declarou elegivel para 0 

cargo (le Prefeito daquele Municipio o Sr. Cesar dos Santos 
Ortiz. 

Preliininarnienle, somos por que se nao tome conheci-
rncnto do redurso, interposto que foi eni telegrarna, por isto 
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cjue a lei exige que 0 nriesmo se apresente sob a forma de 
petição devidamente fundamentada (artigos ns. 153 e 173 do 
Código Eleitoral). 

Aléni de niio haver sido interposto em petiçao, 0 redurso 
não foi fundanientado, liinitando-se o interessado a reportar-
se as suas anteriores aleaçSes. 

Como, porém, podera o Egrégio Tribunal desprezar a 
preliminar por nós levantada, passaremos a apreciar o mérito 
do recurso. 

Alega-se ciuc o Vice-Prefeito qiic tenha exercido, por qual-
quer tempo, a Prefeitura, encon Ira-se autoint ticarrien te me-
legIvel ao cargo de Prefeito no I)CrlOdo imediato. 

Näo pi'ocede a alegação. Coin efeito, o inciso III do 
artigo 139 da Constitiii(-5o distingue nitidamente trés hipó-
teses (IC megihulidade: 

a) aquela (IC quem liaja exercido o cargo poi (lualquer 
tempo no periodo imediatamente anterior (isto é, quem baja 
sido elcito diretamente para o cargo de Prefeito) 

b) a dc quem o tenha sucediclo (a quem Sc aplica a 
inelegihilidade total) ; c, iinalmente, 

c) a de qucin o baja sul)stituudo nos seis meses ante-
riores ao pleito. 

Ora, a hipotese dos autos é inteiramente diversa (IC quaus-
quer (las acima m(licadas. 0 can(Ii(lato a Prefcito, que cxercia 
no periodo anterior o cargo (IC Vice-Prefeito, limitou-se a 
substituir, I)OF 11111 lapso (IC tempo que nao Cxce(lCll OS SC1S 
rneses anteriores ao pleito, o Prefeito (certidSo (IC fis. 22) 

Assjni SeIl(l0, o niesmo é elcciveL tant() inaus porque ja 
havia, (lescie abrul do corrente ano, renunciado a sell cargo 
de Vice-Prefeito (certiciSo de fôlhas 23). 

Somos, assim, de parecer quc Sc ii5o tome conliecimento 
do redurso. 

Distrito Federal, 11 de dezembro de 1951. - Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

o T. S. E. näo tomoti conhecimento. 

Nc 759 

Do Acórddo que converteu em diligência o jul-
gamento do pedido de pagamento de qratifieaeao, 
durante o gôzo de férias-prêmios, formulado pelo Dr. 
Juiz da 92 Zona Eleit oral - Muzambinho. 

Recorrente: José Nogucira (IC Acayaha. 
Recorrido: T. H. E.
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O Dr. Juiz Eleitoral de Muzanibinho recorre da decisão 
do Colendo Tribunal Regional do Estado de Minas Gerais, 
cjue sustou o julgamcnto de pedido do mesmo Juiz, visando 
obter o pagauiclito (hi gratihcacao por serviço eleitoral, (ill-
rante as férias, alegando quo éste Egrégio Tribunal, apre-
ciando rnatéria idéntica, reconhecera êsse (lireito aos Juizes 
Eleitorais. 

o recurso n5io foi processado segundo as regras legais, 
o que é tanto mais (Ic estranhar quanto partiu da pena de 
uin Juiz Eleitoral. 

Corn efcito, o recorrente ernbargou a (Iccisao de fis. 9, 
visando obter a relorina da decisibo e, CUSO nao fôsse a mesnia 
determinada, sohcitou fôsseni os autos re!neti(IOS a êste Egré-
gio Tribunal Superior, sob forma (IC recuhso 

Ora, além (IC ser estranha a iHtCrI)OSicUO de eiiibargos 
infringeiites, quando a lei so os permute de declaração, é 
extremaniente irregular a forma einpregada pelo recorrente 
para fazer subirern os autos a êstc Egrégio Tribunal Superior: 
os mesnios deverinin 5Cr rcrneti(ios, caso niio fôssern recel)i(IOS 
os embargos. 

Os recilrsos eleitorais foram legahnente disciplinados; nibo 
silo construçOes da jurisprudéncia, e, assiin sendo, cslão su-
jeitos a regras precisas, quo hilo (le ser observadas corno con-
diçio de validade dos mesmos. 

E' claro, portanto, que, no ser interposto recurso para 
êste Egrégio Tribunal Superior, devem ser a1)ofltadoS os dis-
positivos I)CrrnisSiVos, Os quais servirao para classificé-lo e 
determinai'ibo a natureza (10 J)CdidO 

No caso dos autos, o interessado Iiiitou-se a solicilar 
a remessa dos autos par êste Egrégio Tribunal, caso nibo 
fôssem reCel)i(ioS Os embargos cjue interptiseia. 

Não indicon o dispositivo legal ciuc entendia haver sido 
ofendido, resiringindo-se a declarar a existência de decusao 
ernanada deste Egmégio Tribunal C que (lisciplinaria a matéria. 

Ora, niio é esta a forma (IC manifestação de recurso 
especial, C, aiiida que o fôsse, seria ilegitimo o sen conheci-
meiito, pois o Colendo Tribunal Regional ainda nibo Sc pro-
nunciou sôbre a matéria do pedido, limilando-se a suspender 
O julgamento, il espera de quo seja puIlicida a Integra de 
decisio proimnciada POF êste Egrégio Tribunal Superior. 

Somos, assifli, tie pa1ecer quo SC 11110 tome conhecimento 
(10 redurso, enviando-se os autos ao Tribunal Regional, que 
Me julgartb o mnérito, coino for dc direito. 
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Distrito Federal, 8 de janeiro de -952. - Plinio do Freitas 
Travassos, Procurador Geral.	 - 

0 T. S. E. não tornou conhecirnento do recurso. 

Nq 762 

Reestruturaçao do P. S P., con forme dispöe o 
art. 200 do Código Eleitoral (Lei n 9 1.164, de 24-7-50). 

0 ilustre Presiden Ic, em exereicio, do Diretório Nacional 
do Partido Social Proressjsta reqiter a êste Egrégio Tribunal 
Superior o registro das alte.racOes feilas na composicão (10 
Diretório Nacional e no Conselho Nacional do Partido 

Nada tcmos a opor a cssa escoiha, procedida, como foi, 
na forma dos Estatittos. 

Ilessaltamos, en tretanto, a irrciilaridade dc procediincrito 
p01' pa'te do Consellio Nacional, delegando poderes ao Presi-
dente do Diretório Nacional, a fun (Ic que 0 mesmo proceda 
ii escolha dos vagas aln(Ia niio prccnchidas naqueles Orglos. 

Tal escoiha 6, na forma (10 inciso II do Art 37 dos 
Estatutos (10 Partido Social Progressista, de competencia cx-
clusiva (10 DiretOrio Nacional e (10 Conseiho Nacional (10 
Par ti(1O, Clii 1'CllfliU() coni Un [a 

Serio, j)ortanto, iiiiias e, como tais, n5o poderão rcceber 
registi'o nesic Egré( y io Tril)unal as cscolhas que forern feitas 
no uso do (lelega(-ao irregular a que acima nos referimos. 

Distrito Federal, 8 de janeiro de -952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. deferiu o pedido. 

N 765 

Contra a decisão do T . R E., que não deu posse 
aos candidatos eleitos Vereadores e Suplentes, pelo 
P.S.D. e P.T.N., sob a alegaçdo de serern OS flteSrnoS 
comunistas. 

Inipet ran Ic: Ramiro Lucliesi e outros 
I1fl1)etl'adIo: F 11. E. 

Ramiro Luchesi, Floriano Francisco Dezen, AbIlio Mar-
tins da Costa, Dante Pelacani e José Pinto inipetram inandado 
de segurança contra a (Iecisao (10 Colendo Tribunal Regional 
Eleitoral (10 Eslado die Silo Paulo, que cancelou os diplomas 
de Vereadores dos quatro prmieiros e de segundo Suplente 
de \ereador (10 iltimo, sol) o fundaniento die serem coniu-
nistas e, portanto, inclegiveis 
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o orninento Desembargador Pi'csidente do Coloiido Tn- 
bunal Regional Eleiloral (10 roferido Estado, porém, cm suas 
inforrnacOos dc fis. 21-25, esciareco que da referida docisio 
dois rodursos jâ forarn ilhteriJoStOS, sondo (le acrescentar que 
a recente Lei " 1.533, (Ic 31-12-1951, proil)e a coflcossão (Ic 
manda(IO de sogurança contra decisao judicial, quawl, corno 
no CS() presonto, haja rodurso previsto nas leis processuais 
On possa Ser inodilicado ior via (10 corroiçao 

NCIIIIUIII cabiiiicnto, iJOi'talItO, 101)1 0 pedido inicial, que, 
assini, espertios soja iu(lofenido 

Distrito Federal, 11 de janeiro de 1952. - Plinio de F.veias 
Travassos, Procurador Geral. 

o T. S. E. não tornou conhecirnento do pedido. 
N) 766 

Denüncia of erecida por Olavo Schmmelpfeng de 
Seixar contra a Convençdo Nacional do Partido Tra-
baihista Nacional. 

Intoressado: Olavo Schinuuolpfeng do Seixas. 
o Sr. Olavo SchimineIi1oiig do Soixas, dizondo-se 

1)10 fundador do I-artido Trahaihista Nacional, (lenuncia irre-
gularRhI(les, (pie toriahi) ocorrido na ConvonçSo Nacional de 
26 de jiilho (to ano proximo findo, 0 roquor so niando pro-
ceder a oxanic mi escritura çao (to Diretorio Central, hem 
coino, por intermédio dos Trihunais Rogionais, oxames mis 
cscrituraçöes dos i)iret6rios Estaduais (to alu(lido Parti(l0 

Nos autos do Procosso n 2.752,  poréln, em apoilso aos 
do n 26, rolativos no rogistro do mosmo do inosmo Partido, 
êste Egrégio Tribunal, pola Rcsoluçiio n 1.362, do 11-9-1951, 
rcsolveu, por (locisno unuininio, do ucérdo corn o IJaiocer quo 
el)litmlos, doferir 0 registro da ata da Convonç5o Nacioiial 
do 26 (10 Julh() do 1951, já roforidu, da (jtial consta ton sido 
api'ovada pola niesina Convoiiciio a excltisao (10 (lollUnciaute, 
(to relorido Partiolo 

o denuiiciantc, p0rt11)t0, no so diniLtir a êsto Egrégio 
TriI)InIal, pohi petici-io do fis . 2 a I, (latn(la do 12 do outuhro 
do 1951, j(i n5o portericia no Partido Trahalliista Nacional 

E' poréiii oloitor. 
Podia, pals, oferocor a donuncia do fls. 2 a 1, ex vi do 

disposto no art . 116 do Código Eloitoral, quo 0SI)OlUIihOS so,ja 
conhecida, pwa 0 oleito (10 SO (lolorlIunar 0 OXaIHO (In oscri-
turaçuo do (litO Pal'ti(I0, tat coma é 1)odido 

Distrito Federal, 12 de janeiro de 1952. - Plinio do Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

Foi rejeitada a dernIncia. 
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Nq 767 

Reestruturaçâo do P . T . N., con forme dispöe o 
art. 200 do Código Eleitoral (Lei n P 1. 164, de 2-7-50). 

Manternos o iarecer de fis. 401. 

A leitura dos novos estatutos do Partido Trabalhista Na-
cional permite afirmar que os arts. 137 e 143 do Código 
Eleitoral não foram observidos. 

Na peticão de fis. 351 se lê que o art. 137 do citado 
Código foi atendido pelo disposto nos arts. 2 Q a 10, inclusive, 
dos estatutos. 

o Código Eleitoral, porém, não cogita de Diretório Cen-
tral, nern de Diretórios Distritais, neni de Coniissão Executiva, 
indicados, coin os Diretórios Estaduais e Mumcipais, no ca-
pitulo II dos Estatutos, conio órgSos dirigentes do Partido. 

Não vcmos, também, nos arts. 26 e 30, inclusive dos 
estatutos, disposicao algiima quc atenda ao disposto no art. 
143, us. I, II e III. 

o Partido em causa, portanto, não foi reestruturado se-
gundo o disposto nos arts. 136 137 e 143 do Código Eleitoral, 
no primeiro sernestre do ano de 1951. 

o cancclamento (10 seu registro, portanto, é, nos têrnios 
do disposto no art. 200 do citado Código, urna consequência 
da inobservância dos artigos acima indicados. 

Distiito Federal, 15 de janeiro de 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E., aprovou a reestruturacão. 

N 771 

Sôbre indeferim'ënto da qualificacão de Luiz Corsi 
e outros, como eleitores. 

Recorrentes: Ltiiz Corsi e outros. 
Recorrido: T. R. E. 
Luiz Corsi e outros, inconformados corn a decisao do 

Colendo Tribunal Regional do Estado de Silo Paulo, que lhes 
negou a inscrição como cleilores, sob o fundamento de que, 
como hansenianos qite são, poderiam contarninar Os que fôs-
scm apurar seus votos, recorrem para êste Egrégio Tribunal 
Superior, alegando que, ao ser baixada a ResoluçSo 1-i 9 -1.372,  
regulamcntando a Lei n 9 1.430,  entendeu êste Egrégio Tri-
bunal ser perinitido o exercicio do voto aos hansenianos. 

Realmente, êste Egrégio Tribunal, interpretando a Lei 
n9 1.430, cntencleu quc a mesma tinha como finalidade per-
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111i tir o voto aos hansenianos, c não facilitar o ato (Ia votação 
4qui5 quc trabaihassem em estabelecimentos de internação 
Cokliva destinados a receher Os portadores daquele mal. 

Assim sefl(lO, expediu instruçöcs cspeciais, destinadas a 
Sahagulr(lar do perigo de contâgio os meml)FOS das Juntas 
4Ue vierern a apurar os votos dc hansenianos, as quais se 
ei..ontram na ilesoluçao acima citada, decisio essa que deve 
P1'evalccer sobre a recoiTida, como interpretacão da novo re-
daiio dada ao § 2 y do art. 66 do Codigo Eleitoral pela Lei 
" 1.430, de 17 de seteiiibro de 1951. 

E' claro, 1)Ortanto, que não pod( prevalecer o ponto de 
Vista esposado pelo Colendo Tribunal recorrido 

Somos, assim, de parecer que o Egrégio Tribunal tome 
coflhecinleuto (10 recurso e ihe dê provmieilto, a firn de que 
Os recorientes sejarn inscritos cOnl() eleitores. 

Distrito Federal, 15 de janeiro de 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos Procurador Geral. 

lJeu-se provimento ao recurso. 

N 778 

Representacão do Sr. Desembargador Presidente 
do T.R.E. sôbre gratificacöes a Juizes Eletorais. 

Interesado: Presidente do T. R. E. 

Consulta o ilustre Presidente do Colendo Tribunal Re-
gional do Estado de Minas Gerais sôbre a poSSiI)ilidade de 
Ser(nfl exclujd{tS (las fôlhas de 1)agalfleflto as giatilicacoes de-

'las aos JuIzcs Eleitorais que estejam em falbi de seus 
deyci es fiincionais para corn o Tribunal on stia secretaria. 

Entendemos que, ex vi (10 disposto no pargrafo 2 do 
art. 193 do Código Elcitoral, os Julzes Eleitorais tc'ni o direito 
de reccl)er a graLificaçio mensal (IC nul e quinhentos eruzeiros, 
dtiraii te a fase inais intensa do alistamento, indepen(lentelllente 
de qualquer condiçao, mesulo a de assiduidade no cumpri-
ll Leflto de seus (leveres luncionais, por isto que a lei iião a 
estl)elcce C, iSSllh1 sendo, nio é licito a êste Egrégio Tribunal 
a SUa imposicaO. 

Sonios, p015, de ptirecer (ItC o Egrégio Tribunal responda 
flegativa inente a consulta 

Distrito Federal, 24 de janeiro de 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. negou autorizacão. 
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N? 781 

Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que 
deu, em parte, provimento ao Recurso n9 455, inter-
posto pela U. D . N., para mandar proceder a nova 
eleicão na 1q Seção da 8 <' Zona. 

Recorrcnte: P. S. D 

Recorridos: T. R. E. e U. D. N. 

0 Partido Social Deinocrático rccorrc (Ia decisSo do Co-
lendo Tribunal Regional do Eslado da Paraiba, quc ordenou 
a realizaçao de nova c1eiç5o para Prefeito e Vice-Prefeito do 
Municipio de Tna, alcgafl(IO que o fato de haver sido amilado 
11111 fluiner() de votos sIl1)cl'ior a diicrdnça entrc Os candidatos 
n5o ensejava a aniilaçSo da eleic:ao e realização (IC I1OVO 

pleito, por isto ci	 u Os. elcitores no seriiiin a tal ponto in-
constantcs. que fOsein rnu(lar seas votos cm posterior eleição. 

0 arunien to nao 1)I()cCde 

E' clara a regra (Ia lei: 

(<Art . 107. VcriliCan(Io (JUC Os votos das Seçöes anuladas 
e daquelas CUjOS eleilores brain inlpc(IidoS (ic votar i)O(lc1aO 
alterar qua1cuer quociente pai'tidario on classificacSo de can-
didato eleito PC10 priUci)I() rnajoritario, ordenai'a o Tribunal 
a rcaiizaç5o de novas e1eiçes 

Ora, no caso dos autos, 0 nñnicro de vo los aiiulados é 
de 213 e a diferença eiitrc os caiididatos a Prefcito e Vice-Pre-
feito é, rcspcctivamcii te, (Ic Ti c 50 vo Los, con I ormc esciarece 
a minuciosa informação de fis. 33, da lavra da Secretaria dêste 
Egrégio Tribunal. 

E' claro, portaiito, (JUC 0 nhtinero (be votos anulados 
I)O(lC Fa alicrar a classificação dos candida los cicilos, não scndo 
dc aceitar 0 ari.umcn to (IC ciuc os cicitorcs flab mu(laruo de 
voto, por isto que a lei ordena a rcalizaçao do pleito hide-
l)efl(IcfltCIilcUtC (IC (lli11(I11c 1' condiçao 

Sonios, 11SS 11. (Ic P< I ( ( eI (ItIC S(' 11,10 tonic conliccimento 
do rcdurso 

Distrito Federal, 24 de janeiro de 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

Negou-se proviinento ao recurso. 
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NQ 812 

Contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, 
que, acolhendo uma exceção de suspeição, afastou o 
Juiz Eleitoral da 24 Zona da prática de qualquer ato. 

Tinpretante: Othon Melo, Juiz Eleitoral da 23 Zona 
Irn1)ctrado: T H. E. 

o Di. Otlion Mob, Juiz (10 Direito da Comarca de Brejo 
o Juiz Ehitoral (Ia 2-V Zona, impel ra êstc mandado do segu- 
ranca contra a (IOcisUO do Colcudo Tribunal Regional Eloitoral 
(10 Maranhao, (1110, ticolhendo II1WI excoçaO (IC suspeicao, de-
clarou nitlos OS abs pra lica(IOS 1)10 ImpCtFUfltC para Pro-
cessuinenlo (las elei çOes suplriuieii lares, exectitados, segundo 
acicscen Ia, em obot lincia Il (letoriIIinuçao daqucle Tribunal 
C (10 acOI'(lO coil! a Pcsoluçao n . 1 . 103, (ICStC Egrégio Tribunal. 

Em silas infoiniaçñes do Ils. 20-2, o ilustre Dcscni-
J)argu(ior Presi(ICntc (10 a relciido 1'rilainal esclarece, 
(JUC 0 process() em ([110 a aluohdu execeçao (IC sns)eiçao foi 
aJ)rcsentada ji'o !oi encalllinhlO(lO a êste Egrégio Tribunal, em 
virtude de recurso interposto pelo propriO Impetrante 

Trata-se, 1)0I1U1110, (10 luIan(Ia(l() (10 segiiranca requerido 
contra dccisao Judicial, qua! ,ji foi interposto 0 redurSo 
adoquado, 0 qtio ( expr(ssai)lento VC(1:1(10 j)Cl() diSpOSt() nO 

art. 5, n 11, da Lei niincro 1.533,  (le 31 do janeiro do 1932. 
Sonios, por isso, poi- quo se iiao conlicça (Ia segurança 

inlj)etra(la 
Distrito Federal, 22 de abril de 1952. - Plinio de Freitas 

Travassos, Procurador Geral. 
0 T. S. E. não conheceu do agravo. 

N SOS 
Da rcsolução quo não tomou conhecimento do 

recurso 'interposto contra o ato da diploma cdo do 
Pro feito do Palmeiras dos Indios, Sr. Manoel Sam-
palo Luz. 

Em rocurso pan csbo' Ercgio Tribunal Superior, o Par- 
tido Social Trabaihista pleiioara busse Or(ICfla(10 a) Colcndo 
Tribunal Regional (10 Est-do do Alagoas quo boniasse conhe-
inento do reciirsO interposto contra a expedi çao (10 dll)loma 
ao candidato cleito Proftito (to \1 unicipio do Pahneiia dos 
Ifl(iiOS. 

Concordou êste Egrgio Tribunal coin a pretens ao (10 re- 
correiite e dctcrminou aoiiiebc Regional quo toinasse conlie- 
ennonto (10 1OCUFS0 cont ma a expedico dc (liplonia C o j ulgasse 

- 245



REVISTA ELEITORAL 

conjuntamente corn Os parciais por acaso manifestados, res-
peitadas, entretanto, as clecisöes jA passadas em julgaclo 

Cuinprindo tal dcterniinação, reunili-se o Tribunal Re-
gional e, aprecilI1(iO o recurso con Ira a expediçiio (IC diploma, 
dêle toiuou coniieciineiito, negall(lo-llle, pOrClil, prOViiilCHtO, 
visto C0111O jA haviain passado em j ulgado as decisOes pro-
feridas HOS (lois rccLLrSOS parcialS iiiterpostos pelo Partido 
Social Trabaihista 

E (lesla nova (lccisao que recorre o mesmo Parlido, ale-
gando, infraçio a letra eXl)rCssa (1C lei. 

Nio teni razão, Po1e11i. 

0 rfnl Regional n5o podia rcill)reciar a matéria já 
obcto de decisao nos (lois redursos I)arciaiS e clue jA passara 
em julgado. 

Se era (IC sua iutdnçibo manifestat' inconformidade cm 
relaçäo a tais pronulicianiell tos daquele Tribunal, deveria ter 
interl)ost() recurso para êsle Egrgio Tribunal Superior, cvi-
tando, assim, ciue a deciSI() transitasse cm j ulgado . No o 
havendo feito, tori1a-SC iniposSivel qitaiquer nOVO exaifle da 
inatéria 

Sonios, pois, (IC parecer que se nao tome conhecimento 
do redurso. 

Disirito Federal, 7 de aliril de 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Proeurador Geral. 

0 T. S. E. não tornou conhecimento do recurso. 

N Q 807 

Contra a proclarnacão do candidato a Deputado 
Federal, Dr. Luis Dias Lins, e dos candidatos a 
Deputados Estaduais, Reinaldo Carneiro, Cicero de 
Sociza, Edmar Mouri Fernandes e Antonio Luis da 
Silva Filho. 

Recorrente: P. 0. T. 
Recorridos: T. 11. E. c os can(lidatoS acillia mcfldiOfla(lOS. 
Relator: l)esenibargador Frederico Susseldnd. 

Havendo éste Egré gio Tribunal, pel() Acordao (IC fis. 27, 
converti(lO 0 uIgamuento em diligeiicia, a fun de que o Co- 
lendo Tribunal recoi'rido informasse a data em que fOra l)o-
clumado o resultado (las eleiçoes, hem como discriminasse 
as datas cm qe foram requeridos OS redursos pai lois men-
cionados polo interessaclo, foi tal informaçiio trazida aos 
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autos, a fis. 29-30, de lavra do Diretor da Secretaria daquele 
Tribunal. 

Verifica-se da mesma que o ato de proclamaçao dos 
c.andidatos eleitos realizou-se em scssão de 7 de niarço, pelo 
que é tempestivo o presente redurso, visto como dcu entrada 
na Secretaria (10 Tribunal Regional no dia 10 do mesmo rnês. 

0 Parlido interessado, entretanto, não deu andarnento 
aos vãrios feitos relacionados corn ste recurso contra a cx-
pe(liçao (IC diploma e que se encontravam naquele Tribunal, 
deixando, sisternàticamente, de utilizar os prazos estahelecidos 
para a realização (Ic diligências por Me própriO solicitadas. 

Somos, assim, (IC parecer quc o Egrégio Tribunal tome 
conhecirnento (10 recurso e Me negue provimento, por isto 
que sua finaliclade, ciuni seja, a (Ic trazer ao conhecimento 
déste Tribunal os recursos pardials, não mais tern razSo de 
ser.

Distrito Federal, 3 (Ic ahril (IC 1952.	 Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. não tomou conhecirnento do recurso. 
N' 806 

Sôbre acórdão que cleu provirnento ao recurso 
do P. S. T, declarando sern efeito os diplomas con-
feridos aos candiadtos comunistas Wilson dos San-
tos Ferreira e Luis Alvarez. 

Recorrentes: Wilson dos Santos Ferreira c Luis Alvarez. 
Recorrido: T. R. E. 

Relator: Ministro Hahnemann Guirnarães. 
'Wilson dos Santos Ferreira e Luis Alvarez, inconforma-

dos corn a decisilo (10 Colendo Tribunal Regional do Estado 
de Si-to Paulo, que lhcs cassou os mandatos de Vereador a 
Câmara Municipal (IC Santos, recorrem para êste Egrégio 
Tribunal Superior, alegando que, inuito ao contr(irio do que 
foi entenclido por aqu1e Tribunal, <nunea foram e niio são 
cornunistas> ( fis .59) 

E' j urisprudencia firmemen te estabelecida por &ste Egré-
gio Tribunal, interj)rCtando o disposto na letra a do art. 167 
do Código Eleitoral, que no recurso especial so podem ser 
exainmadas questöes de direito, c nunca questöes de fato. 

Corn efeito, é extremamente claro 0 l)receito legal, ao 
declarar que são irrecorrlveis as decisSes dos Tribunais Re-
gionais, salvo <quando proferidis corn ofensa a letra expressa 
da lei>>.
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Ora, no hipótesc sub judice, as alegaçöes (Jos recorrentes 
estribam-se exciusivamdnte em matéria de into, visto con-to 
visam l)1o\1' ( e nSo collscguem) que não são coniunistas. 

o exame da (Iocllmdntaçao trazida aos autos pertence 
exciusivaniente ao Tribunal Regional, que é soberano na sua 
apreciaçao, se o niesiiio ucla encon trou motivos I)astantes 
para cassar o diploma dos recorren tes, uão tern éstc Egrégio 
Tribunal Superior conmI)ete{icia legal para alterar-Ihe o jul- 
gado. 

Sonios, OsSifli, de parecer qile se iiao tonic coiihecimento 
do recurso. 

Distrito Federal, 3 de ahril (Ic 1952.	 Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

o T. S. E. não tomnou conhecirnento do 

N q 822 
Cornunicacão de eleicão (10 Diretório Nacional 

do Partido Social Trabalhista. 
Interessado: Luiz Martins e Silva (10 P. 0 T. 

Relator: Exm Sr. l)csembargador Frederico Stissekind 
Havendo sido coiiuinicada a (ste Egrégio Tribunal S11- 

perior, pelo Presiden it' (10 Partido Social Trahaihista, a coni-
posição (10 L)iretório Nacional do releri(lo parti(Io, foi a nies-
ma impugnada pelas raz6es de fl. 12 e seguintes, iias quais 
se ale-11:

ciue a c011VeIiça(), reunida a fini de altcrar 
OS estatutos, an forma (10 art. 200 (10 Código Elei-
local, cXce(lera suns atrihuiçues, cancelando 0 man-
(1010 de uleml)ros (10 partido que haviam sido eleitos 
por mais tempo; 

- que inexistia o cargo de secret-geral, uti- 
lizado l)elo Sr. Luiz 1\Iartins c Silva no convocar 
reuniOcs (10 Diretório; 

ciic o jâ citado Sr. Luiz Martins e Silva 
cxcrcia, na poca em que torn eleito Presidente (10 
Diretório Nacional, 0 CUg() Sc sccreturio-geral do 
Parlido Orien lador Trabalhisla, funcOcs CSSUS iflCOlfl-

patl\cis entre Si. 

Preliininarmen Ic, en tendemos qiie é in tcnil)eStiVa a irn-
pugnação, visto conio, bascaiido-se a mesina, em porte, em 
irregularidades quo se alega exislirein nos estalutos do Par-
tido, deveria ter sido apresentada quando do 1)edido (le regis-
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tro da rcestruturacão, anfcriorrnente ao ato dêste Egrégio 
Tribunal, pron tine iando-se sôbre a sua lcgalidade. 

Como, porem, o Egrégio Tribunal podcrâ näo aceitar 
essa preliminar, passaremos a apreciar 0 mérito da questio. 

A alcgacao sohre a qual Os impugnantes mais se referern 
é a (Ia incoml)Cteflcia da Convcnciio, rcuiii(ia a fini (IC re-
estrutui'ar os estatutos, na forma (10 art. 20() (10 C'aligo Elei-
toral, Pt1t1 dinji ll uir ° prazo (le vigeilCill (105 rnan(IatoS (Ia-
cjucles (IUC haviarn sido eleitos para cargos (IC dircç50 

Flavendo, porérn, sido orclenada pelo acirna citado art. 200 
a reforina dos estatutos dos vrios partidos, a firn (IC que 
os incsmoS ficassem de acordo corn as novas regras csta-
hClCCi(IUS pelo Código Eleitoral, e, mo(lificando lids regras 
(Art. 136 e 137) aquelas constantes dos estalutos (10 Partido, 
sendo. assiiii, necessáuia sua reestruturacoo, parece-Ilos i'-
Icitaiiientc lugitimo 0 ato da Convençio Nacional (10 Parti(iO, 
or(Icnando a rcalizaçao (IC novas eleiçoes, por islo natural, 
Cfll SegUi(l) i rcforiiia cia estru1iiia (IC urna enti(Ia(le, a alte-
raçao no cornposicao (le SCUS (IirigCfltCs 

No que SC retere a alegação (IC haver o Sr. Luiz Martins 
e Silva SC intitUla(lo sccretario-geriIl (10 Piurtido, (argo ('SSC 

en tao inexistente, niio consta qualqiicr 1)i'O\U do inusino nos 

autos, já ciue o docurnento junto pelos iiiipugnunles loi USSi- 

riado 1)elo Sr. Henrique Cindido de Ca inargo, atual Sccre tario 
Geral. 

Hesta, finolmente, o argurnento de quc o Sr. Luiz Mar-
tins e Silva nao podia aceitar a elciçao para cargo (IC diieçao 
no Purtido Social Trohaihista, por isto que exurcia uni cargo 
(IC (Iireçao clfl outro l)rtic1o, qual seja 0 Partido Orientaclor 

'i'ral)alhiSta 

Ilussalte-se, poidui, ojuc ao scr cicito 0 cilU(i() cioladao 
pam tal cargo (cm 2 de fevereiro (10 ano corrcnte ), ja havia 
sido CaflCCla(lo, por iniciativa (lesta Procutadoria Gel-al , em 

12 (Ic OUtUI)UO (le 1951, 0 registro (10 Partido Oriuti toolor rFI.a_ 
haihista, sendo, pois, jnexistente a alegildO inulcgihulidadc 

Somos. O1S, de parecer cjue êste Egrégio Tribunal reJeitc 
a im)ugnacao e oidenc 0 registro ota nova cOflIpOsiçU() olo I)i-
retório Nacional olo Partido requeren tu 

Distrito Federal, 30 de abril de 1952. 	 Plinio de Freitas
Travassos, Procurador Geral. 

0 T. S. E. orclenou o registro do novo Diretório. 
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N? 823 

Do Acórdão que não tornou conhecirnento do 
recurso do Partido Socialista Brasileiro, contra a di-
plomacão do Vereador Milton Carlos de Figueiredo, 
eleito sob a legenda do Partido Socialista Brasileiro, 
por estar fora do prazo legal - 1? Zona. 

Recorrentc: Partido Socialista Brasileiro 

Recorrido: T. R. E. 
Relator: Exnv Sr. Dr. Peuna e Costa 
0 Partido Socialista Brasileiro recorre cia decisao do Go-

lendo Tribunal Regional (10 Estado (IC SSo Paulo, ciuc nio 
toinou conhecirnen o de redursO contra a expe(hçao de (liplOifla 
ao Sr. Milton Curios Figueiredo, candiclato cleito a Câmara 
de \ereadores do Munic I PlO (IC Santo André, alegando que, 
nao havendo sido 1jublicudo o ato da Junta Eleitoral diplo-
rnando o citado canclidalo, scu rCCUFSO era tempestivo 

Tern tda piocec1eiicia 0 argumento do recorrente. 

Corn efeito, orclena o parigrafo primeiro do artigo 152 
do Código Eleitoral que: 

<Scrnpre quc a Ici não fixar P'aO especial, o 

recurso (levera ser interposto em trés dias da publi-
cação do tito, resoluçiio 011 dc'spacho>> 

Ora, comb SC nao (liscute nos autos ciue o ato de di1)lO-
rnaçio nuo teiilia sido pubhca(lo ate o momento em que o 
parti(lo interessado deu entrada em seu recurso no Cartório 
do JuIzo Eleitorul, é certo que 0 umesmo SC apresenta corn 
tôdas as caracteristicas de ternpestiv() 

Somos, assim, (IC pnrecer clue o Egrégio Tribunal tome 
conhccinien to (10 recurSo e ihe dC pi'ovirnento, envianclo-se Os 

autos ao Colendo Tribunal Regional, l)ara julgar o menlo 
Como de direito. 

Distrito Federal, 30 de abril dc 1952. - Plinio de Frei-
tas Travassos, Procurador Geral. 

Negou-se provimento ao recurso. 

N? 821 

Contra a expedicao do diploma do Vereador Se-

bastião Penteado Darcanchy. 

Recorrente: Sebastiiio Penteado l)areanchy. 

Recorridos: T. R. E. c D. Antonio Biazzetto. 
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Relator: Ministro Henrique D'Avila. 
Sebastiiio Penteado Darcancliy, candidato a Vereador do 

Municlj)io de Curitiba, recorre da dccisão do Colendo Tn-
hiinnl Regional do Estaclo do Parani, que, em recurso contra 
a expe(liçao (Ic sell diploma, manifestado pelo Sr. Dorgelo 
AntOnio Biazzetto, revalidou votos a1)UFndOS em separado, 
na 28, 29' e 4O SeçOes da l a Zona daqucle Estado, alegando 
que tal decisão fcrira a ictra da lei 

A matéria ora sub judice apresenta urn aspeeto extre-
ma men te irregular. 

E' quc a mesma já foi objeto de dec'isao, anteriormente 
ao prcseiite procesSO, tanto Ps" parte do Tribunal Regional, 
como deste E,crégio Tribunal Superior, no Recurso n 1.926, 
tCIl(Io 0 AcórdOo respectivo toinado o ii? 769 

Corn efeito, o já citado Sr. Dorgelo Antonio Biazzetto, 
inconfornla(lO corn a decisOo da Junta Apurado"a, anulando 
(liversoS votos, tomados em sel)ara(lO, dc cleitores cujos tItu- 
los n,-10 acompanhavam as sobrecartas ( exatume'i Ic os mesmos 
votos dii 28, 29 e 40 SeçOes da 1 Zona, sObre Os quuiS 

versa 0 presente recurso), recori'Cll para 0 TriI)UUl Regional, 
aprcsciitundo bil recurso diretainente i sun Secretaria, em 
vez (Ic o fazer pei'ante a Junta Apuradora 

Como era de esperar, no foi o mesmo conhecido, pelO 
quc 0 intcreSSa(lO interpOs recurso pai &stc Egrégio 11'illlifliil 

Superior, que (Me nOO conlieeeu, sOl) 0 fiindtiinciito (le que 
a (leCisU() (le segunda instancia era acertada 

I)esej undo, entrctaflto, obter dc (Ial uquer maneira decisilo 
que the fosse favorável, o Sr. Dorgelo AntOnio Biazzctto 
recorrcu novanieiite para 0 Tribunal Regional, iI entao so]) 
a Forma de rccurso, contra a expe(licao de diploma e alegando 
erro (IC (lireito e (IC fato na apuracOo 

Por mais estranho cjue piu'c, foi sun preteiisilo acoihida 
pa" aquéle Regional, que den provimenlo no recurso, apesar 

(IC jO huver antei'iormeflte se negado a conhecer da matéria, 
pot' the haver sido levada sob a forma (Ic VecUI'SO iri'eiuIar. 

E' certo que aquele Tribunal niiO podia pioccdcr dii ma-
neira acima referida 

() monieiito própiO parR a iiiunilcstiiciio (IC recUl'S() contra 
a validade dii apuraçiio é, na forma do art . 168 do COdigo 
Elcitoral, imed iatamente apes a mesnm 

Sc I ,-I o houve recurso regular contra jul a to, passou 
0 flIeSIfl() em j ulgado, inlpe(lifl(IO qualquei' iap1'ceiiLcaO Pos-
terior.
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Ndo era, portanto, licito ao Tribunal Regional voltar a 
se pronunciar sOI)re a roatéria, ainda mais SOl) a forma de 
recurso contra a expediçao do diploma, alegando ter havido 
êrro na apIll'açao 

Tal expreSSao <<Cr10 na apuraçao> - refere-se exch-
sivamente a apuraçao final, isto é, ibquela procd1a pelo Tri- 
bunal Regional on pela Junta Apuradora, somand() Os resul-
taclos das yibrias Zonas Esta é a tinica iflterl)retaca() caI)1VC1 
do lexto e a que SCfl1FC ioi aceita COIllO legitiina 

Sonios, assim, de parecer quc Sc tome conhecimento do 
recurso e se Hie (IC provin lei' to, a tim dc ser anulada a decisSo 
do Tribunal Regional 

Distrito Federal, 5 <Ic maio de 1952. 	 Plinio de Freitas
Travassos, Procurador Geral. 

T. S. E. deu proviinento ao recurso. 

N 825 

Sôbre Acórdão que cancelara 0 registro dos can-
didates do P. S. B. e P. S. D. a Cârnara Municipal, 
a requerimento do P. 0. T. 

Rccorrcntes: P. S. B. e AntOnio Martins, candidato do 
P. S. D. 

Recorrido: T. R. E. 

Do (leciSaO do Colendo Tribunal Regional (10 Estado (le 
São Paulo, que cancelou 0 registro de varios candalatos it 
Cibinara de \Tcreadores (to Municlj)io de Sorocaba, SO]) o 
fun(laniento (IC (J1.IC CF0111 (oniunistas, ICCOITC11I 0 Paititlo So-
cialista Brasileiro c Os candidatOs prcjiidicados, alegando in- 
tempeStivi(Iade 110 maniIcstacao do reciro do at() do Dr. 
Juiz Eleitoral pam o Tribunal Regional, e ql.IC, pelo lato (le 
sereiii cünuiiiiisl.aS, nao estarlaul piivados tile seus dirritos po-
liticos. 

NOo procede a alegarao de iiitenipestividade 

Coni cleito, nao illIpOita que 1100 ICOIra silo aprCSCnta(la 
im)ugnacuo to pC(Ii(l0 (10 registio dos ca11(Ii(IOIOS I)ara <4t 
a .meteria SCjO lCVa(lU ao C011hC'ciiilCfltO (10 Tribunal Regional; 
é so linen te tenha liavido redurso tempestivo do ato do Dr. 
Juiz c011Ce(ICfldO o regis tro 

Tat ato encon Ira-se a iTs. 81 do apcnSO; con-to nSo foi 
certilicada a publicaçibo do niesnio, é (IC ser aceito o rcdllrso 
de fls. 3, como tenipestivo. 

-- 252 -



N.-F, 3 e 4 - JITLHO E AGÔSTO DE 1953 - 

JI recidju êste Egrégio Tribunal Superior, no apreclar 0 

Recurso n9 1917, que cram dc ser declarados prejll(IicadOS os 
redursOS interpostos contra o registro de can(lidatos, quando 
viessem Os mesinos ao sell conhccimcIito apoS a reaiização 
das eleiçöcs. 

Ora, tal é cxatamefltc a lupotese dos autos, conforme se 
ye do tclegrania que ora j untamos e que nos foi dirigiclo 

gional no Estado dc São Paulo 
pelo I)r. . Procurador Re  

Somos portanto, (IC paredel' que o Egrégio Tribunal de-
clare p'j udicado o presente recursO 

I)istrito Federal, (I (IC niaio (ic 1952. - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Gcral. 

(Cópia do telegrarna original que foi junto ao 
Parecer n 825-P, de 6-5-52, no Recurso 1 980, de 
São Paulo) 

<Siio Paulo - - 1.112-115-6-21. 
Exm Senhor Dotiloi' Plinio (Ic Freitas Ti'avassos 

1te j)oS Ia tcicgrania ndniero 3 vossencia infornio 21)1 Fo- 
ram realizadas eleiçOes nuIniCipdiS na 59 Zona lendo siclo 
cleitos Agostinho Rodrigucs c Benedito (IC Quadros dujos re- 
gistros forain cassados poslerioflhlefltc cleiçoes pt Foram rca- 
iiza(Fls cleiçôes ulunicipaiS na 137 Zona não tendo sido elcitos 
can(IuIatos melldiona(los cujos registros loram cancelados 
anteriormente cleicocs pt Forum realizidas cicicães Cãinara 
i\lunicipal ('apitiI tcfl(I0 sid() cicitos Rainiro Lochesi c Fran- 
ciScO Floriano 1)czcm j)clO PSI) e Abilio Martir da Costa 
c Dante Pelacani pelo PTN ficando ,TosC Pinto Segundo 
supleiite PIN vg telI(Io Si(lO 10(105 (1i1)lOflIaS (USSa(IoS pt' 
Cordiais saudaçues 1)1 I. M. (le Goes Calmon, Procurador 
Eleitural>> 

0 recur so foi julgado prejudicado. 

N 827 

Do Acórdão que deternhinoU o cancelamentO da 
inscricão eleitorid, nos têrmos do art. 41, n 2 do 
Código Eleitoral, de Manoel Joaquirn Fernandes, eleito 
Vice-Prefeito do MunicIpio de Garcia - -17 Zona - 
candidato do Partido Social Progresssista. 

0 Partido Social Progressista rccoITC (Ia dccisão do Co-
lendo Tribunal Regional do Eslado (IC São Paulo, clue, em 
rccurso contra a cxj)e(licuo de diploma ao candidato eleito 
\T ice_Prcfe i to (10 Municipio (Ic Garça, Sr. MLInOel Jouquini 
Fernandes, ordenou, ex oficio, o cancelamcnto cia inscricão 
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eleitoral do cita(io candi(lato, alegando que aquêle Tribunal 
exorbitara (IC sun competcncia, visto como deveria ser orde-
nado, anteriormente ao cancelainento, o processamento da 
exclusao, em processo a pane, onde fôsse facultada defesa 
ao interessado. 

0 recorrente tern razão. 

Corn efeito, ordena o COdigo Eleitoral, em seu art 43, 
que o Tribunal devera mandar processar ex ofIcio a exclusiio 
de qualquer eleitor, sempre quc liver conliecimento de algu-
ma das causas de cancehimento 

Por sua vez, cletermina o art 42 daquele diploma clue, 
no caso de exclusão, a delesa podera sen feita pelo interessado, 
por outro eleitor, oil pot' (telcga(lc) de 1)aIti(lo E' certo, por-
tanto, freiitc no dis1)osto nos artigos aciiiia citados, que o 
Tribunal Regional (levera anteriormente no ato ordeuando 
o Ctmflc('IaIIlclltO (10 elcitor, niidai processar a cxcliisao, isto 
é, forniar proccsso i parte, sendo n1c ohrigatoria a defesa 
do inleressado, que deveia see cilaclo 1)0 F edital ( ijiciso 2 do 
art. -15). 

N.-to foi, assim, legI(imo o ato (10 Tribunal Regional, 
orddflall(10 o cnncelameii to (10 eleitor em recurso contra a 
eXI)edic uo (Ic (liI)I011Ia, 1)e 10 ciue soiflOs pelo provmien to do 
reeurso, reinetendo-se, poréni, os autos ao Tribunal Regional, 
a fim (IC ciue proceda ao processo de cancelamento 

Distrito Federal, 6 de maio (Ic 1952.	 Plinio de Freitas
Travassos, Procuiador Geral 

T. S. E. deu provimento ao recurso. 

N q 829 

Recurso partial do P. S. P., julgado prejudi-
cado, ior não haver o recorrente interposto recui'so 
contra expedição de diploma a seus propnios candi-
datos. - Diplomação posterior de candidatos da 
U. D. N., em virtude de validação de registro, ense-
jando recurso de diplornação do P. S. P., não auto-
riza o conhecimento do recurso parcial, já jugado 
preudicado. - Preclusão. - Mesa Receptora que 

funciona em local cliferente (10 designado. - Nuli-
dade de pieno direito. 

A Ijnijjo Dcinocrática Nacional recorre (in dcciso do 
Colendo Tribunal Regional do Esiado de Periiarnhuco, clue 
tomou conhecimento e deu proviinento a redurso parcial in-
terposto contra a vandade da 16 Seçao (la 16 Zona, alegando 
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o de coisa julgada como prelinñnar de niérito e, quanto 
ao mérito propriineite dito, que não era de ser anulada a 
votaçio de Seção localizada fora (10 reeinto marcado, visto 
con-io inexistira prova de ter havido qualquer prejuo para 
Os in teressados. 

Verifica-se da leitura dos autos que, havendo sido irn-
pugl)ado o registro dos canclidatos da Uni3o Democthtica 
Nacional aos cargos do Murncipio (IC Vertentes, recorreu o 
Partido Social Democriitico imra o Colendo Tribunal Regional, 
qite aceitou a alegaca() de intempeslividade levantada p01' êsse 
Partido e, conseqüentenieiite, anulou o registro 

Corn isso não se coniorrnou a Uniiio Dernocrática Na-
cional, interpondo redurso para éstc Egrégio Tribunal Supe- 
rior, oI)tendo ganho de cause (cer1id5o a fis. 139) 

Enquanlo, porein, se ni-to decidia a questão por êstc Egré-
gio Tribunal, realize ram-se as eleiçöes municipais, sendo to-
mados em separado os 'votos suiragando os candidatos da 
Uniibo 1)emocribtica Nacional, elciçOes esses des qua]s sam 
venccdor o Partido Social Deinocribtico 

Contra a exl)e(licao (Ic diplomas aos candidatos eleitos 
P01' esse partido, Ioi mterposto recurso 1vI1'a o Tribunal Re- 
gional pcla Llniao Democribtica Nacional, liniitando-se o Par- 
tido Social Deinocribtico a recorrer apenas contra a validade 
de algitinas SeçOes, entre as quais a 16, sobre a qual versa 
O prcscnte redurso. 

Como era natural, i0io foram apreciados os rccursos 
parcials manfl'estados pelo Partido Social Dciiiocriitico, visto 
COIfl() esse Partido 11110 iflteiI)uscra roctirso contra a expe-
dicibo, declerando 0 Tribunal Regional qUC Os mesiiios esta-
Yarn j)1eju(iicados C (JUC P01 1SSO, (ICl('S nibo conhecia 

i\las, nesse in tern, sobreveju 0 pronunciamento deste 
Egrégio Tribunal Superior, validendo o registro dos candi-
datos (Ia Uniéo Deinocribtica Nucional c, consequenicmente, 
Os votos suliagamlo essc Partido, toniedos Clii separad0 

Ora, coiiio a vilória (10 Partido Social Deniocratico fôra 
devida exclusivameiile ao coIiIpul() cm separedo (LOS votos 
dados aos ceil(lide Los da flm() Democribtica, a legitiiiniçao 
désses votes I rouxe conio decorriicia a cassaçibo do diploma 
dos eandidalos do Partido Social Deinocrático C eXpC(hçao 
de novos diplomas aos caii(lide lOS da União Democribtica 
mais votaclos clue equcles 

E' désse ñltimo ato (IC (hpioinacao (pie 0 Partido Social 
Democribtico iCcoi'i'CU pala o Colendo Tribunal Regional, ale- 
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gan(Io erro de chreito, J)OF isso que nio fôra apreciada avalidade da votacão da 16a Seçño, a niesma contra a cjiial 
ésse Partido interpusera antcrjorflieite recurso parcial para 
o Tribunal Regional, que dêle no conhecera por entcnd&lo 
prejudicado 

Dessa vez, entretanto aqu1e Tribunal, desprezando a 
prelimjnar de Preclusño, levanta(Ia pela Procuradorja Regio-nal, tomoij conheejinento (10 l'ecul'SO e the (fell l)lOVinlento, 
anulando a totalidade do votaçio do 16 Seçii 
sido coi	 o, Por hoverhida em local (liverso do antei' joriiieiite fixado. 

lilconforniada, recorleli a Unhio Dcmocrtjca Nacioiial 
para êste Egrégio Ti'ibuimj Superior. 

Entendenios (file 6 (IC sec (10(10 l)lovimenle no recur 
Coni efeito, é regra expreSsli (IC flOsso (lireito elcitoiaf 

(§ 2 do art. 169 do Co(ligo) que 
Os recursos se	 parciais sorao conliecjdos se for Hi terposto redurso contra a expc(Iicao (IC diploma 

Ola, no (aso cm apreco 0 Partido Social DemocrOtico manilestot i recurso pa rcial contra a validjide do 16 Secio, mas não recoryeu contra a expedicão de diplomas aos candi-datos eleilos. 

Potico illiporta quo Os eafldi(lafos eleitos Iiajaiii sOlo Os Sells pr6pi05 can(tidatos, conio tutu senjr decidido ste 
Egrégjo Tribunal 

o 1 CdiIi5() contra a eXJ)c(1icj0 (IC diploma, nOo visa ñni-camente anulaj a diplornacão, Ilias taflh j )éflI alterar as cond j -cöes dessa diplornacão, isto é, aunientii• o nñrneio de votos vãlidos corn que foram sufragados Os candidatos 
Pant tanto, é, ii i(IiSl)(S flsO\el Seja in couhuec jdos e aJ)reciados Os rectirsos parciais interpostos polo Partido Iue clegeu 

Os 
candida los e para que sej am coni ICdi( loS eSses redursos é ilflpresc jnd j vel Soja ]ivanifesta(jo 0 FCCUFSO contra a ex1)c(1jco 
de diploma 

Nêste scutido, aliOis, Ja se pIolluuciou &ste Egrégio Tn- 
huiiil, 110 Acor(lao iu 190, pul)tica(Io no Boletirn Eleitoral 
n9 9, admit judo ex)ressIIuuei1te a validade de recurso contra 
It e X J)Cdicii() (10 diploma in lerposto pelo Partido que elogeu 
o cau(ljdal( ) C VjSOil(Jo lovar ao coilh(c j liIeilt() (10 Tribunal Regional a JuatOria (liSdi!l j (la nos recurSos parciajs. 

Sendo, portauto, 0 recurso contra a exl)edicOo (10 dij)lo- 
ma con(IicO() necessirja pa a i o conhlccinlen to dos redlirsos 
parciais, cabin an Partido Social I)eillOcrit jco a obnigacOo (Ic 
interpO-lo, so quisesse von apieciidas as alegacoes que nles 
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aprescntara. Nio o fez, entretanto (fis. 91), e, corn sua 
OmiSSaO, Sii1'gill a preclusao estal)elecida pelo § 2 9 (10 art. 152 
do Código Eleitoral, a cinal impede a rcapreciacao da matéria, 
sol) qualquer forma, em qualquer instância 

Não podia, assim, o Tribunal Regional tomar conheci-
mento de recurso i)arcial relativo i 16 SecSo, quando • a 0 
cicclai'ara pi'ejiidicado 

Poiieo iflhl)Orta houvesse s1(lo manifestado polo Partido 
Social Deniocrético recurso coiitra a cxpedicao de diplomas 
aos can(lidatos (Ia UniSo Democrática Nacional 

Esse I'(CUFS() So podia levar ao conliecimeii to do Tribunal 
Regional quniquer Uiiia clas matérias preYistas flas trés pri-
mciras letras do art. 170 (10 Código Eleitoral, nunca, porérn, 
Servir de cleniento Con(Iutor (IC FCCUI'SOS parciais ( hipótcse 
da letra d (10 citado art igo ), recursos Csscs dujo iiioniento de 

aca	 fé aprecio já	 ra ultrapassado 

No que Sc refere i outra ulegaçi'io (10 i'ecoi'rente, (IC que 
nib era dc ser anulada a votaç5o da Secilo, 1)01' 1SSO que 0 
simples fato (IC haver siclo localizada a Mesa Receptora cm 
local divers() (JO pi'ehmina rinen te iixado nuo consul am, ipso 
facto, nuh(Iude, sciido ifllJ)rescifldivel prova (IC ter havido 
prejuIzo para OS elcitorcs, ciitendcmos que U mesnia nao pro-
Cede, pm' isso que constitui nuholade (IC pleno (iiI'cito a ocor-
rCncia de qitaiquer unia das hipolcses previslas nos vibrios 
incisos (10 art. 123 do Código Elcitoral 

Pouco irnporta fla() tenha siclo feita J)I'o\a (IC prejuizo 
sofrido pelos cleitorcs. A regra <pas (Ic tiullile sans rick 
nibo é valida em 0 dircito cleitoral l)rasileiro, oiiie a 1111lida(1C 
( clecori'encja noceSsaI'ja (la exiskncia (IC certo esta(Io de Into 

Sonios, I)OIS, (le ParecCi' que 0 Egrégi() Tribunal tome 
conheciiiieiito (10 l'eclli'so C the (IC proviniento, U liiii (ic ser 
anitlada a (ICCISUO (10 COleIl(IO T1'iI)UllUI Regional, tonlan(Io 
conheciineiiiu (10 recurs() I)arcial intei'posto contra a ViIIi(lUde 
da 16 Scçrio. 

Caso, J)oI' 111, elItelI(Ia Cste Egrégio lrih)ulIal cjue era le- 
gitinlauquC lii decisao, SOIllOS (IC palecer SC IUW tome 
Coll' ICciIncnLo) (1(1 1C ct1110, 1)01' iSSO que 0 11lU1it() (hl(JUC1C Fe-
curso pai'cial foi bet!) apreciado 

Distrito Federal, 12 de inaio de 1952.	 Plinio de Freitas
Travassos, Procurador Gerl 

0 T. S. E. deu provimento ao iecurso. 
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Nq 387 

Apuração em separado, equivale a recurso de 
ofIcio. - A desistência de recurso voluntário, não 
exime o Tribunal de apreciar o recurso <ex-oficio>>. 

0 Partido Social Deiiiocritico rccorre da (lecisao (10 Co-
lendo Tribunal Regional no Estado da Paraiha, que homo-
logou a dcsistncia (Ic rccursos parciais interpostos pela Uiibio 
Dernocrtica Nacional, contra o ato (Ia Junta Apuradora da 
31 Zona, que ordcnara a apuração em separado da 32 Seçio 

E' de ser clado 1)rovilncnto no recurso 

Coin efeito, verifica-se (las certidoes de fis. $5 e 37 que 
as uriias foram apuradas em separado, decisao essa quc C'ste 
Egrégio Tribunal tern coiisiderado como recurso ex-officio 
da Junta Apurdora para 0 Tribunal Regional, ao qual ex-vi 
do (liSj)OStO no inciso I (10 art. 106 do COdigo Eleitoral, cube 
aprecia-lo e julgi'i-lo, ain(la mesino quando fluo baja si(Io in-
tei'posto recurso Voluntari() i)or qualquer dos parlidos jute-
ressados no pleito. 

No caso ora sub judice, além do rccurso ex-officio, isto 
é, (Ia a l)Ilracao em separiulo, houve recurso voluntário, de 
autoria da Uniño Deinocritica Nucional, contra o ato (Ia 
Junta, que ordenou a aJ)IlraçaO em Stl)ara(lo ilas (luaS citadas 
SeçOcs ( ambas encoiitrani-se 110 inicio do segundo volume) 

Ora, frenle -,I existéncia desscs (lois recursos, cada urn 
de diversa natureza, o a to do Tribunal Regional, honiologaiido 
o pcdi(lo de desistencia (0 (Iual Se encontra no final do se-
gundo volume), nao podia ter eieitos em relaço ao recurso 
ex-officio, redurso &sse (pie iii(lepen(le totalmente cia vontade 
das panes e que o Tribunal Regional devenia (le qualquer 
forum ten apl'ecia(Io 

Soinos, pois (IC l)a1ccen que êste Egré gio Tribunal tome 
con	 iii liecicuto do recurso c Ih	 J) e de rovilnento, a fun (IC (JUC 
o Tribunal recornido aprecie 0 mérito (10 reciirso ex-officio 

Distrito Federal, 26 (Ic inino (IC 1952.	 Plinio de Freitas 
Travassos, Procuimlor Geral 

0 T. S. E. não tonlou conhecimento do recurso. 
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