
 

 

A Liga Eleitoral Católica e a eleição de 1933 no Ceará: 

liga suprapartidária ou partido católico? 

JANILSON RODRIGUES LIMA 

 

A Liga Eleitoral Católica (LEC) foi criada no Rio de Janeiro, em 1932, sob a 

orientação do Cardeal Dom Sebastião Leme e auxílio de Alceu Amoroso Lima. Ela tinha o 

objetivo de orientar o eleitor católico para que votasse em candidatos comprometidos com os 

valores defendidos pela Igreja Católica. A Liga, segundo seus fundadores, não era um partido 

político, mas sim uma organização suprapartidária. 

No Ceará, essa organização católica ganhou um aspecto diferente da idealizada em 

1932. Nas eleições realizadas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933, sob a 

presidência de Edgar de Arruda, a LEC do Ceará protagonizou a disputa eleitoral desse ano ao 

lado do PSD. Com registro realizado no Tribunal Regional Eleitoral a Junta Estadual da LEC 

lança sua chapa para disputar as eleições de 1933. 

Nesse trabalho iremos analisar como se instituiu a rede humana que dirigiu as ações 

da LEC no Ceará e em seguida faremos uma reflexão sobre as candidaturas lançadas para 

eleição de 1933 e como a Liga Católica formou uma chapa para disputar as eleições para a 

Assembleia Nacional Constituinte desse ano. 

     

A Junta Estadual da LEC e sua rede humana 

  

A Junta Estadual da LEC do Ceará, no ano de 1933, era composta por Edgar de 

Arruda, Presidente; José Magalhães Porto, Tesoureiro; Ubirajara Índio do Ceará, Secretário 

Geral; e ainda Raimundo Alencar Araripe; Manuel de Melo Machado; Cândida Vieira 

Cavalcante e José Teles da Cruz. Segundo seu estatuto sua finalidade era “a arregimentação 

eleitoral de todos aqueles que aceitarem o seu programa no que se refere ao exercício do 

direito do voto, pugnando pelos ideais católicos na vida pública brasileira” (OS 

ESTATUTOS, 1933: 4). 

                                                 
 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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A partir da iniciativa de um grupo político ligado à Faculdade de Direito do Ceará, 

do qual Edgar de Arruda fez parte, a Junta Estadual da LEC ganha um aspecto bem específico 

em sua atuação nas eleições do estado. Essa Liga, muito mais que a arregimentação eleitoral, 

ganhou status de partido político devidamente registrado no Tribunal Regional Eleitoral1, 

obtendo força política pela atuação desses agentes políticos, assim como também possibilitou 

ganhos a partir do capital simbólico2 que a legenda detinha. 

Os políticos ligados a Faculdade de Direito eram os professores: Edgar Cavalcante 

de Arruda, Manuel Antônio de Andrade Furtado, Waldemar Cromwell do Rego Falcão e 

Francisco Menezes Pimentel. Foram esses com suas ações políticas que fizeram com que 

tanto eles quanto a LEC3 de forma conjunta se organizassem enquanto força política para as 

eleições de 1933 e conseguissem vitória nas urnas. 

Entendemos que a LEC, assim como os outros partidos políticos, não era uma 

“coisa” com vontade própria ou como um objeto que pode ser usado de acordo com a vontade 

de seu proprietário. A Liga Católica era uma rede de relações sociais, composta por 

integrantes que agiam e atuavam em benefício do partido e, consequentemente, poderiam 

reverter esses ganhos também em benefícios individuais. Assim, conseguindo cada uma das 

partes alcançar seus objetivos individuais e coletivos (OFFERLÉ, 2004), por exemplo, deter 

algum cargo político ou até mesmo assegurar os valores católicos diante da Constituição que 

estava prestes a ser elaborada. A legenda e seus agentes políticos em uma correlação de forças 

entraram no campo político de 1933. 

Diante disso é relevante conhecer cada um dos políticos que lideravam as ações do 

partido católico no Ceará. Waldemar do Rego Falcão, nasceu na cidade de Baturité no dia 25 

de janeiro de 1895, iniciou seus estudos nesta mesma cidade em um estabelecimento de 

ensino mantida por suas tias (Maria Edwiges Castelo Branco e a escritora Francisca Clodilte). 

Em 1908, já residindo em Fortaleza, matriculou-se no Colégio Liceu do Ceará, escola 

                                                 
1 “Em petição datada de hoje, o dr. Edgard Cavalcante de Arruda, presidente da Junta Estadual da Liga Eleitoral 

Cathólica, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral o registro da chapa que a L.E.C. apresentou aos sufrágios do 

eleitorado catholico” (REGISTRADA, 1933: 1). 
2 “O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, físico, econômico, cultural, 

social), percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las 

(percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor” (BOUDIEU, 1996: 107). 
3 Utilizaremos esse termo para nos referirmos a Junta Estadual da LEC no Ceará. 
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tradicional da capital. Cinco anos depois, ele ingressou na Faculdade de Direito do Ceará e no 

serviço público federal como telegrafista. Atuou como delegado de polícia no ano de 1917, 

deixando o cargo por divergências políticas. Depois, tornou-se professor vitalício do Colégio 

Militar do Ceará, mesmo período em que conseguiu também se tornar professor substituto na 

Faculdade de Direito do Ceará, nos anos de 1921. Cargos que ocupou até sua mudança para a 

Capital do país, Rio de Janeiro, em 1931 (SUPREMO..., 1998). 

Na então Capital Federal, Waldemar Falcão atuou junto ao Governo Provisório, 

convidado por dois ministros, Oswaldo Aranha e Salgado Filho, respectivamente, Ministros 

da Fazenda e do Trabalho. O primeiro convidou para participar da Comissão de Estudos 

Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios e o segundo para o Conselho Nacional 

do Trabalho, do qual se tornou vice-presidente (SUPREMO..., 1998). A atuação desse agente 

político e sua inserção nessa rede social e política, na cidade do Rio de Janeiro, não impediu 

que ele tentasse candidatura no seu estado para a Assembleia Nacional Constituinte.   

Edgar Cavalcanti de Arruda nasceu em Fortaleza, no ano de 1892. Inicialmente  

estudou no Colégio Santa Tereza de Jesus, começou o ensino secundário no Ginásio Cearense 

e, em seguida, foi para o Liceu do Ceará, onde concluiu. Em 1909, ingressou na Faculdade de 

Direito do Ceará; em 1911, foi admitido na Secretaria do Interior e da Justiça do Estado. Em 

1913, concluiu o curso de Direito na cidade de São Paulo e, ao retornar à terra natal, atuou 

como promotor de justiça em Maranguape e Fortaleza. No ano de 1918, obteve o título de 

doutor pela Faculdade de Direito do Ceará e foi aprovado professor substituto dessa 

instituição, tornando-se catedrático em 1921. Onze anos depois, fundou a Liga Eleitoral 

Católica no estado do Ceará4 da qual se tornou presidente (EDGAR..., 2016). 

Francisco de Menezes Pimentel nasceu em uma cidade no interior do Ceará, em 

Santa Quitéria, no ano de 1887. Filho do operário Balbino Ferreira Pimentel, ele estudou no 

Colégio São Luis em sua cidade natal e concluiu seus estudos no Liceu do Ceará. Em 1907 

fundou o Ginásio São Luis na cidade de Pacoti-CE, transferindo depois este estabelecimento 

de ensino para Fortaleza, onde Dom Helder Câmara foi professor junto com Menezes 

Pimentel. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará em 1914, mesmo local que, após 

três anos, tornou-se professor substituto, assumindo a cadeira de Direito Romano e de 

                                                 
4 Neste mesmo ano de 1932, Edgar de Arruda ainda se tornou membro da Comissão Legislativa do Ceará. 
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Filosofia do Direito. Em 1918 foi nomeado catedrático dessa instituição e depois foi diretor 

da Faculdade5 (cargo que ocupou até 1935). Em 1928, elegeu-se Deputado Estadual tendo 

mandato interrompido pela dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais 

pela Revolução de 1930. Durante os anos de 1932 e 1933 foi juiz do Tribunal Regional 

Eleitoral do Ceará, órgão que era responsável pela organização e realização das eleições para 

a Assembleia Nacional Constituinte (MENESES..., 2016). 

Por fim, Manuel Antônio de Andrade Furtado nasceu no interior do estado do Ceará, 

na cidade de Quixeramobim em 1890. Alfabetizou-se com as tias Idalina Andrade e Maria do 

Patrocínio Furtado. Aos 17 anos chegou à Fortaleza para estudar no Instituto de Humanidades 

ao mesmo tempo em que trabalhava na Tipografia Minerva do proprietário Francisco de Assis 

Bezerra6. Em 1909, fundou com o amigo José de Mendonça Nogueira o jornal O Bandeirante, 

em seguida estudou no Liceu do Ceará e, em 1911, ingressou na Faculdade de Direito. Atuou 

ainda como professor de inglês na Fenix Caixeiral, bacharelou-se pela Faculdade de Direito 

do Ceará em 1915 e foi escolhido como orador da turma. Dois anos depois, tornou-se 

professor da referida instituição. Em 1919, foi designado como professor da cadeira de 

História Geral e da Civilização no colégio Liceu do Ceará. Em 1922, iniciou os seus trabalhos 

na direção do jornal católico O Nordeste, mesmo ano em que ingressou na Academia 

Cearense de Letras. Foi a partir desse jornal que Andrade Furtado atuou politicamente a favor 

da LEC e dos seus políticos, pois o periódico católico funcionou como espaço de propaganda 

e como agitador político, fazendo oposição ao PSD. Em 1932, Andrade Furtado se tornou 

membro efetivo do Instituto Histórico e também juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 

cargo que exerceu até o ano de 1936 (SUCUPIRA, 1982). 

Diante da cronologia de vida de cada um desses militantes da LEC podemos refletir 

sobre o quadro abaixo: 

 

Quadro Cronológico 

Políticos da LEC 
Ano de 

nascimento 

Ingresso na 

Faculdade de 

Conclusão do 

curso de Direito 

Aprovado 

como professor 

Torna-se 

professor 

                                                 
5 Menezes Pimentel ainda foi Vice-Presidente do Circulo Católico de Fortaleza no ano de 1920. PARENTE, 

Francisco Josênio Camelo. Op. cit. p. 88. 
6 Francisco de Assis Bezerra era parente de Andrade Furtado, além de lhe oferecer emprego em sua tipografia 

também lhe deu moradia na cidade durante esse período inicial (SUCUPIRA, 1990). 
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Direito do 

Ceará 

na Faculdade 

de Direito do 

Ceará 

catedrático da 

Faculdade 

Andrade Furtado 1890 1911 1915 1917 1919 

Edgar de Arruda 1892 1909 19137 1918 1921 

Menezes Pimentel 1887 - 1914 1917 1918 

Waldemar Falcão 1895 1913 1916 1921 - 

 

Diante do exposto podemos perceber algumas semelhanças entre esses homens que 

fizeram parte das ações políticas que marcaram a LEC nos anos de 1933 e 1934. Apesar de 

serem de cidades distintas, todos estudaram no Liceu do Ceará e em seguida ingressaram na 

Faculdade de Direito, na qual se bacharelaram e, em seguida, tornaram-se professores. Isso 

nos possibilita conjecturar que esses lecistas tiveram uma base educacional de formação 

semelhante. Frequentaram espaços sociais similares e tiveram acesso a um grupo de 

professores comuns, fato que favoreceu a aproximação, a formação e a atuação desse grupo. 

Esses professores optaram por fazer política em 1933 junto com a LEC, ofereceram 

ao partido credibilidade política e social, porque, como foi possível observar, estamos 

tratando de catedráticos da Faculdade de Direito do Ceará, integrantes do Tribunal Regional 

Eleitoral, um grupo que detinha distinções sociais, culturais e econômicas dentro do estado. 

Ter, no partido, integrantes dessa envergadura significava uma expressiva força política, além 

de uma forte rede de relações que foi incorporada a LEC com a participação desse grupo. 

Atenção à situação desses políticos em 1933, antes da eleição. Edgar de Arruda era o 

Presidente e um dos fundadores da Junta Estadual da LEC. Waldemar Falcão, residente na 

Capital Federal desde 1931, tinha inserção na rede de relações do Ministro da Fazenda e do 

Ministro do Trabalho do Governo Provisório. Por fim, Menezes Pimentel e Andrade Furtado 

eram juízes do Tribunal Regional Eleitoral, ressaltando ainda que este último ainda era o 

redator chefe do jornal católico do estado, principal meio de propaganda e de circulação das 

campanhas da Liga. Assim, podemos ter uma noção da rede social de relações que este 

partido político deteve e ao mesmo tempo compreender a força que obteve ao inserir esse 

capital de relações em sua legenda, revertendo-o em capital social coletivo (OFFERLÉ, 2004: 

56), uma vez que estaria disponível a todos os seus integrantes através do partido. 

                                                 
7 Em 1912, Edgar de Arruda saiu da Faculdade de Direito do Ceará e foi para a Faculdade de Direito de Recife. 

Em 1913 se transfere para a Faculdade de Direito de São Paulo, onde conclui o seu curso, retornando em 1914 

para o Ceará (EDGAR, 2016). 
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No entanto, a Liga também tinha seus atributos e credibilidade para despertar o 

desejo dos professores da Faculdade de Direito a participarem do partido. Lembramos que, 

segundo Monsenhor Quinderé8, as “sessões [da Liga] eram realizadas no Palácio Episcopal, 

com a assistência do Sr. Arcebispo D. Manuel que [...] se tornou chefe natural da LEC” 

(QUINDERÉ, 1998: 187). O primeiro ponto a ser destacado é que esse partido, antes de 

possuir qualquer membro inscrito, tinha em suas bases fundadoras a Igreja Católica. Dom 

Sebastião Leme funda a Liga na cidade do Rio de Janeiro e Dom Manuel da Silva era o 

“chefe natural” da Junta Estadual, no Ceará. Tanto as reuniões se realizarem no Palácio 

Episcopal quanto à participação do Arcebispo nas sessões realizadas davam distinta 

significação simbólica aos políticos da LEC. Porque os candidatos inscritos pela legenda 

seriam católicos conhecidos e reconhecidos pela Igreja Católica, tanto para representar 

politicamente seus fieis como para defender os interesses políticos da instituição religiosa. 

A legenda católica possibilitava aos candidatos acesso a algumas variáveis 

favoráveis em uma eleição, pois significava: o apoio da Igreja Católica a campanha, acesso a 

um corpo de eleitores importantes e uma fidelidade eleitoral. Outro fator importante era a rede 

social de relações que a legenda disponibilizava a partir da Arquidiocese. Parte do corpo 

ordenado do arcebispado também fez parte das iniciativas políticas da LEC, “constituindo-se 

o clero cabo eleitoral do partido em todas as paróquias” (QUINDERÉ, 1998: 187). Apesar de 

poder existir certo exagero por parte do secretário arquidiocesano, suas palavras mostram que 

existiu uma atuação de padres em campanhas políticas a favor dos lecistas, destacando as 

ações desse corpo ordenado como um forte mecanismo eleitoral para seus candidatos9. Isso 

nos mostra os atributos que a LEC tinha disponível e que despertou o desejo de candidatos a 

fazer parte do seleto quadro político dos lecistas. 

Dessa maneira, podemos entender como o grupo de professores da Faculdade de 

Direito do Ceará e a Junta Estadual da LEC foram se articulando e se fortalecendo a partir de 

suas iniciativas políticas e de suas respectivas redes sociais de relações. Isso possibilitou uma 

forte atuação política e eleitoral tanto desse grupo de catedráticos como de sua legenda no ano 

                                                 
8 O padre José Alves Quinderé, mais conhecido como Monsenhor Quinderé, foi secretário do Arcebispo D. 

Manuel da Silva Gomes. 
9 A atuação dos padres durante a campanha eleitoral foi mais acentuada nas eleições de 1934. 
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de 1933. Dessa forma, iremos analisar como se deu esse fortalecimento político e eleitoral 

através da correlação de forças que se coadunaram a partir da LEC no Ceará.    

 

Composição político-partidária e as candidaturas de 1933 

 

Nas eleições realizadas no Ceará, para a Assembleia Nacional Constituinte, existiram 

oito partidos políticos e três candidatos avulsos10. Entre os partidos inscritos no Tribunal 

Eleitoral estavam: LEC, PSD, Partido Integral Nacionalista, Partido Republicano 

Democrata, Partido Agrário, Ceará Irredento, Partido Economista e o Coligação dos 

Funcionários Públicos. Este último contou apenas com a candidatura de Luis Sucupira, que 

também estava inscrito pela chapa da LEC. Houve nesta eleição um total de 41 candidatos 

concorrendo a dez vagas destinadas ao estado do Ceará (TRIBUNAL..., 2007). Ao final, todas 

as vagas foram ocupadas por políticos de dois partidos, LEC e PSD. 

A quantidade de novos partidos nesse pleito demonstrava o processo de 

reorganização e mobilização político-partidária que o estado vivia naqueles anos de 1933. 

Devemos lembrar que esse processo ficou marcado pela realização de novas eleições11 que 

traziam um novo conjunto de variáveis para o campo político. A campanha pela 

constitucionalização e a abertura política despertou o desejo de antigas oligarquias de 

retornarem aos cargos do poder estatal, tanto a nível regional quanto a nível nacional. Outra 

consequência foi o acirramento das disputas políticas pelo poder entre as elites regionais do 

estado. 

Com a abertura política e a realização de eleições para a Constituinte, havia algumas 

novidades em relação aos pleitos anteriores, uma delas era o voto secreto que se dava nos 

seguintes termos: 

 

Art. 57. Resguarda o sigilo do voto um dos processos mencionados abaixo. 

I - Consta o primeiro das seguintes providências: 

                                                 
10 Eram candidatos avulsos: José Acioli, Manuel Sátiro e Renato Solon (TRIBUNAL..., 2007). 
11 Lembramos que a última eleição que havia sido realizada no país foi a de 1930, na qual Getúlio Vargas e Júlio 

Prestes foram candidatos a Presidente da República, com a vitória do segundo candidato. Entretanto, com a 

deposição do Presidente Washington Luiz, Getúlio Vargas toma posse como Chefe do Governo Provisório em 

03 de novembro de 1930.  
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1) uso de sobrecartas-oficiais, uniformes, opacas, numeradas de 1 a 9 em séries, pelo 

presidente, à medida que são entregues aos eleitores; 

2) isolamento do eleitor em gabinete indevassável, para o só efeito de introduzir a 

cédula de sua escolha na sobrecarta e, em seguida, fechá-la; (TRIBUNAL..., 2004: 

124). 

 

Outra novidade era a compreensão sobre o direito de voto e de quem poderia exercê-

lo, ou não. Segundo o Código Eleitoral: 

 

Art. 2º E’ eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, 

alistado na forma deste Código. [...] 

Art. 4º Não podem alistar-se eleitores: 

a) os mendigos; 

b) os analfabetos; 

c) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. 

(TRIBUNAL..., 2004: 41)  

 

Diante do Código de 1932, consideramos relevante destacar alguns aspectos dessa 

nova eleição que aconteceria. O primeiro deles foi a implementação do voto secreto, 

regulamentado pelo código eleitoral através das sobrecartas oficiais e pela introdução de um 

gabinete que isolava o eleitor para que assim pudesse efetivar sua escolha. Segundo Ângela de 

Castro Gomes, “a conquista do voto secreto representava uma aspiração antiga de todos 

aqueles que, vendo-se excluídos do poder, lutavam para alcançá-lo ainda na década de 1920” 

(GOMES, 2007: 22). Essa afirmação feita pela historiadora é bem significativa, 

principalmente relacionando-a com a quantidade de novos partidos e de candidatos que se 

lançavam nas eleições no estado do Ceará naquele ano de 1933. Com o estabelecimento do 

voto secreto e de todo o aparato técnico, descrito no artigo 57, teoricamente, possibilitava ao 

eleitorado o exercício do voto sem o controle das antigas oligarquias locais, como era 

anteriormente com o voto aberto. 

Outro ponto importante foi a ampliação do corpo eleitoral, pois como vimos no Art. 

2º, homens e mulheres maiores de 21 anos e alfabetizados tinham direito ao voto. Estavam 

excluídos desse direito: mendigos, analfabetos, praças de pré12 e clérigos regulares13. Além 

                                                 
12 Os praças de pré eram “cidadão que estivessem servindo como praças em trabalhos militares e policiais”. 

(GOMES, 2007: 22). 
13 No Art. 3º do Código Eleitoral de 1932 é mencionada as condições de cidadania e os casos em que se 

suspendem ou perdem os direitos de cidadão. Uma das formas de perda do direito de voto era imputado aos 

clérigos regulares, pois o voto religioso feito por estes seria, segundo o código eleitoral, incompatível com o voto 

político, porque o primeiro cerceava teoricamente as vontades e as liberdades desses cidadãos. (TRIBUNAL..., 

2004) 
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disso, ainda podemos ressaltar a criação da Justiça Eleitoral que contou como órgãos a  

serviço: “um Tribunal Superior, na Capital da República”; “um Tribunal Regional, na Capital 

de cada estado, no Distrito Federal, e na sede do Governo do Território do Acre” e “juízes 

eleitorais nas comarcas, distritos ou termos judiciários”(TRIBUNAL..., 2004: 49). A criação 

da Justiça Eleitoral, segundo Ângela de Castro Gomes, retirava do Poder Legislativo a 

atribuição de fiscalizar as eleições e reconhecer os candidatos eleitos, pois esse era o principal 

“mecanismo da chamada política dos Governadores da República Velha, que perpetuava no 

poder os situacionistas locais, bloqueando, pelas ‘degolas’, a ascensão de quaisquer elemento 

da oposição”(GOMES, 2007: 23). Então, diante dessas inovações eleitorais e das novas 

variáveis no jogo político, nosso próximo passo é entender como se deram as diversas 

candidaturas que estiveram à frente das disputas eleitorais no Ceará nos anos de 1933. 

O lançamento dos nomes escolhidos para a disputa do pleito daquele ano aparecia, 

constantemente, durante todo o mês de abril nas páginas do jornal O Nordeste. Essas notícias 

eram impressas principalmente em uma coluna intitulada: Da política, fora da ambiência 

política14. Foi nela que o periódico anunciou os candidatos escolhidos pelo Partido Social 

Democrático, na convenção realizada no dia 11 de abril, que indicou os seguintes nomes: “dr. 

Manuel do Nascimento Fernandes Távora, dr. José de Borba e Vasconcellos, major dr. João 

da Silva Leal, dr. Leão Sampaio (de Barbalha), cônego Manuel Feitosa (do Crato), dr. Plínio 

Pompeu Magalhães (de Sobral), e suplente dr. J.J. Pontes Vieira” (DA POLÍTICA, 1933a: 1).   

Ainda sobre a coluna, Da política, fora da ambiência política, é importante notarmos 

a conotação de seu título. Porque era uma parte do jornal totalmente direcionada para as ações 

político-partidária, ao mesmo tempo em que se dizia fora desse ambiente, como se não 

houvesse nenhum interesse do jornal e de seus diretores na política partidária ou eleitoral. 

Entretanto, Andrade Furtado, Redator Chefe da folha católica, era um agente da LEC que 

atuou através da imprensa na campanha lecista. Destacamos que esse “interesse-

desinteressado” continuou nas propagandas da chapa e da legenda católica. 

                                                 
14 Essa coluna trazia notícias políticas à nível nacional, mas principalmente era fomentada pelas notícias à nível 

estadual. Noticiava articulações, convenções partidárias e principalmente os nomes dos candidatos que entravam 

na disputa política para assumir uma cadeira, como representante do estado do Ceará, na Assembleia Nacional 

Constituinte.  
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A chapa do PSD, ao ser noticiada e divulgada, não significou que estava pronta e 

finalizada. Podemos perceber, nessas primeiras publicações, partes ainda da composição dessa 

chapa e da escolha dos candidatos até que chegasse a data de inscrição no Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE). Depois da inscrição estava lançada e registrada a legenda com os candidatos 

que participavam da chapa, o que era regra geral para todos os partidos, tendo até o quinto dia 

antes das eleições como data final para registro no TRE. Essas mudanças às quais nos 

referimos, em relação ao PSD, puderam ser vista no dia 24 de abril de 193315, quando foi 

noticiado o nome de dez candidatos no jornal O Nordeste. Diferente do que havia acontecido 

no dia 11 de abril que tinham seis candidatos e um suplente. 

Essa dinâmica de escolha e divulgação não foi uma exclusividade dos pessedistas, 

vamos perceber que nesse processo de selecionar candidatos e de composição de chapas, no 

qual nomes de políticos e partidos foram sendo divulgados, nem sempre eram registrados no 

TRE. Isso nos mostra as conjecturas e as especificidades desse momento eleitoral e da 

composição das chapas partidárias que buscavam disputar os cargos para a Assembleia 

Nacional Constituinte. Ainda revelava que a dinâmica política de 1933 era um momento 

complexo de mobilização, reorganização político-partidária e de novos rearranjos políticos 

diante desse período de transição de um regime de exceção para um processo de abertura 

política (GOMES, 2007). 

Um exemplo que revela parte dessa configuração de reorganização político- 

partidária que vimos acima foi o caso do Partido Social Nacionalista. Esse foi criado no Ceará 

a partir do Clube 3 de Outubro16 no dia 09 de abril de 1933. Chegou a publicar n’O Nordeste 

o seu Programa Político, destacando seis pontos: Educação e Saúde, Costumes, Instituições 

Sociais, Instituições Políticas, Instituições Econômicas e Ação Concernente aos Problemas 

do Ceará (PARTIDO, 1933: 7). Mesmo com a divulgação do programa sendo lançado no dia 

26 de abril, não houve a inscrição dessa legenda no TRE para a disputa eleitoral daquele ano. 

Podemos também citar “a chapa dos conservadores (republicanos nacionalistas)” composta 

por José Accioli, Manuel Sátiro, Olavo Oliveira e Juvêncio Santanna (O MOMENTO, 1933: 

                                                 
15 Os nomes que constavam entre os dez indicados eram: Fernandes Távora, João Leal, José de Borba, Leão 

Sampaio, Plínio Pompeu, Pontes Vieira, Elísio Figueiredo, Jão Augusto Bezerra, Edith Braga e o coronel 

Francisco Holanda. Essa seleção do PSD ainda seria modificada quando feito o registro no TRE, pois constou a 

saída do nome de Leão Sampaio. (TRIBUNAL..., 2007) 
16 Organização política criada em 1931 por integrantes do Movimento Tenentista. 
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5), divulgada no dia 25 de abril, porém não havia registro do partido e nem dos dois últimos 

nomes no TRE, constava apenas os nomes dos dois primeiros candidatos, inscritos de forma 

avulsa (TRIBUNAL..., 2007; 15-16). 

Apesar dessa dinâmica existente na escolha dos candidatos e na inscrição das chapas 

eleitorais, havia algumas candidaturas que eram lançadas inicialmente sem um aporte 

partidário direto, como foi o caso de Luis Sucupira. Este político foi indicado pela Associação 

do Funcionalismo Público e era considerado pelo jornal católico como jornalista 

experimentado. Mesmo sem uma legenda ligada diretamente ao seu nome, no momento de 

sua indicação política as eleições, sua candidatura obteve certo destaque nas publicações d’O 

Nordeste, que vinculou constantemente seu nome em suas páginas, integrando posteriormente 

a chapa lecista inscrita no TRE, dia 27 de abril. 

O capitão Jeová Motta foi outro exemplo de candidatura nesse período. Presidente da 

Legião Cearense do Trabalho (LCT)17, seu nome foi indicado depois de uma sessão realizada 

no dia 19 de abril, sendo divulgado no dia seguinte (A LEGIÃO, 1933; 1). Importante 

mencionarmos que antes desta data já havia saído uma nota no jornal Católico, na qual Jeová 

Motta frisava ser a Legião uma força política e que iria apresentar seus candidatos a 

Constituinte (CONSELHO, 1933: 4). Por fim, ele foi inscrito no TRE como integrante da 

chapa lecista, depois disso circulou n’O Nordeste  propagandas que convocavam o operariado 

cearense a votar no líder legionário como uma garantia de defesa dos direito desses 

trabalhadores (OPERÁRIOS!, 1933: 5). 

Entre as diversas candidaturas e os diversos nomes indicados, um nos chamou a 

atenção de forma mais específica, o lançamento do nome Waldemar Falcão. Este político 

congregou através de seu nome vários grupos sociais e diversos apoios que parecem ter 

aderido a sua campanha à Assembleia Nacional Constituinte. A candidatura dele foi publicada 

pela primeira vez no jornal católico no dia 10 de abril. Nele dizia que o Centro Baturitéense 

                                                 
17 “Fundada em Fortaleza, em 1931, pelo tenente Severino Sombra, a Legião Cearense do Trabalho foi um 

movimento de natureza corporativista, integralista e católico de organização e mobilização de trabalhadores. [...] 

Seu surgimento está associado a expansão do pensamento católico e antiliberal no Brasil nos anos de 1920-1930, 

[...] teve como co-fundadores o tenente Jeová Mota e o padre Hélder Câmara. A maioria das suas lideranças 

tinham a experiência adquirida nos Círculos Operários Católicos, na União dos Moços Católicos, Ligas dos 

Professores Católicos e na Juventude Operária Católica”. A partir de 1932 a LCT ficou sob a liderança de Jeová 

Mota e Helder Câmara, depois que Severino Sombra ficou exilado em Portugal. (CORDEIRO JR, 2000: 325-

326)     
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“resolveu, por unanimidade dos sócios presentes à sessão de Assembleia Geral realizada no 

dia 8 do corrente, lançar a candidatura do seu ilustrado consórcio dr. Waldemar Falcão”. O 

referido centro ainda procurou demonstrar articulação com esferas sociais das mais diversas, 

afirmando que estava “se dirigindo aos baturiteenses residentes em Sobral, Crateús, Iguatú, 

Crato, Jardim e etc”. Reforçou essa ação complementando que também havia telegrafado “às 

sociedade de classe de Baturité, ou seja, Associação Comercial, Sindicato Agrícola, 

Associação dos Empregados no Comércio, Círculo dos Operários Católicos, Ação Regional e 

Redação do semanário ‘A Verdade’” (DA POLÍTICA, 1933b: 1).  Ao final da publicação era 

informado que o político também seria candidato do Clube 3 de Outubro. Dois dias depois era 

confirmada a informação com a escolha de seu nome pelo Partido Social Nacionalista. 

A Legião Cearense do Trabalho foi outro grupo no qual Waldemar Falcão também  

foi indicado. Destacamos que no dia 17 de abril antes mesmo de lançar a candidatura de Jeová 

Motta, esse “lembrava, de ante-mão, o nome do dr. Waldemar Facão, juiz do Tribunal 

Legionário”. Ressaltamos que a notícia não significava apenas um lembrete, pois 

considerando a proximidade das eleições e do subtítulo da nota legionária: “O dr. Waldemar 

será candidato da Legião”, demonstrava a indicação desse nome com o apoio do presidente da 

LCT (CONSELHO, 1933: 4). 

Ainda podemos citar os apoios da classe acadêmica de direito do Centro Clovis 

Bevilaqua, ligado a Faculdade de Direito do Ceará, e do Partido Libertador Aracatyense. 

Todos esses mostravam a circulação e a aceitação que o nome de Waldemar Falcão tinha 

conseguido para se lançar candidato em 1933. Entretanto, esse político que congregou em sua 

candidatura diversos grupos e setores sociais do estado do Ceará, teria seu nome registrado 

pela LEC no dia 27 de abril, assim como Jeová Motta e Luis Sucupira. Contudo, o professor 

da Faculdade de Direito do Ceará parecia concentrar mais força política diante de sua 

candidatura do que os outros dois companheiros de legenda. 

Diante do panorama apresentado pelos políticos e partidos que foram se constituindo 

e se inscrevendo para as eleições de 1933, podemos compor um quadro com os respectivos 

partidos e candidatos que se inscreveram no TRE e disputaram as eleições para a Constituinte 

desse ano. 
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PARTIDOS E CANDIDATOS PARA AS ELEIÇÕES DE 1933 NO CEARÁ18 

PARTIDOS CANDIDATOS 

Liga Eleitoral Católica 

Waldemar Falcão 

Jeová Mota 

Luis Sucupira 

Leão Sampaio 

Figueiredo Rodrigues 

Xavier Oliveira 

Partido Social Democrático 

Fernandes Távora 

João Leal 

José de Borba 

Plínio Pompeu 

Pontes Vieira 

Elísio Figueiredo 

Edite Braga 

João Bezerra 

Francisco Holanda 

Partido Economista 

Antônio Fiúza 

Melo e Silva 

F. Rodrigues 

Ananias Arruda 

Diogo Siqueira 

Eurico S. Duarte 

Alfredo Eugênio 

Delgado Perdigão 

Pedro Filomeno 

Ceará Irredento 

Clóvis Beviláqua 

Arquimedes Memória 

Edgar de Arruda 

Gustavo Barroso 

Bruno Barbosa 

Joaquim Pimenta 

Otacílio Macedo 

Pompeu Sobrinho 

Gomes de Matos 

Partido Democrata 
Correia Lima 

Pedro Firmeza  

Partido Agrário Humberto de Andrade 

Partido Revolucionário Nacionalista 
Bento Luzarda 

Faustino Nascimento 

Coligação dos Funcionários Públicos Luis Sucupira 

Candidatos Avulsos 
José Acioli 

Manuel Sátiro 

                                                 
18 Os dados elencados neste quadro têm como base de consulta: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

CEARÁ (2007).  
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Renato Solon 

TOTAL DE PARTIDOS - 08 
TOTAL DE CANDIDATOS – 41 

TOTAL DE CANDIDATURAS19 – 42  

 

 

Considerações finais 

 

Apesar da Junta Estadual da LEC só registrar sua chapa no dia 27 de abril, poucos 

dias antes das eleições, ela escolheu candidatos articulados politicamente agregando a legenda 

lecista força política e capital simbólico suficiente para concorrer ao pleito contra o PSD, 

partido dos irmãos Távora. 

A chapa lecista, ao final da eleição, saiu vitoriosa elegendo todos os seus candidatos 

com larga vantagem em relação aos candidatos da oposição. A LEC no Ceará, presidida por 

Edgar de Arruda e articulada a um grupo de professores da Faculdade de Direito do Ceará, 

ganhou status de partido político. Com o registro da chapa lecista no Tribunal Regional 

Eleitoral, a Liga Católica protagonizou a disputa política nas eleições de 1933, derrotando o 

Partido Social Democrata, apoiado por Fernandes Távora e Juarez Távora, uma das lideranças 

nacionais do Movimento de 1930. 

A LEC que foi pensada nacionalmente enquanto organização suprapartidária que 

tinha o objetivo de orientar o voto católico, obteve aspectos diferentes no Ceará. A Junta 

Estadual da LEC compôs chapa, fez campanha política e disputou os cargos eletivos para a 

Assembleia Nacional Constituinte. Seus candidatos ocuparam seis das dez vagas de Deputado 

Constituinte destinadas ao Estado, mostrando sua força política e sua composição partidária 

através da iniciativa dos seus políticos. 
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