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ParlalDentarislDo: 
retorno à pauta 

Antônio Octávio Cintra 

Professor da Universidade Federal de Minas Gerais 
e da Universidade de Brasília, doutor pelo Massachu
setts InstÍlute ofTechnology (MIT). É autor, entre outras 
obras, de Dilemas do planejamento urbano e regional. 

Separação (litigiosa) de Poderes 

Apesar de a questão do sistema de governo parecer ter-se resolvido 

com o plebiscito de 1993, se encararmos o assunto sob uma perspectiva 

formal, o tema insiste em voltar ao debate público. O assunto vem à dis

cussão juntamente com o tema mais amplo e duradouro, no País, de uma 

reforma política, que compreende numerosos tópicos, tais como as re

formas do sistema eleitoral e da legislação partidária, entre outros. Pare

ce, pois, tratar-se de sintomas de um real problema político, que não 

adianta abafar ou ignorar, pois estará sempre voltando à discussão. 

As relações entre os Poderes Executivo e Legislativo no País não 

constituem realidade consolidada e institucionalizada. Ainda não se de

limitaram bem as fronteiras entre essas duas partes do sistema político. A 

prática política poderá criar os padrões que Fred Riggs chamou, no caso 

dos Estados Unidos, paraconstitucionais, capazes de, ao longo do tempo, 

definir as legítimas esferas de atuação e os mecanismos de articulação 

dos Poderes no exercício do governo.' Mas isso dentro das restrições que 

o próprio sistema de governo, no nosso caso o de separação de Poderes, 

impõe. Nesse sistema, potencialmente, sempre existe alguma tensão entre 

as diferentes funções e estruturas que as desempenham. 

I RIGGS, Fred W. The survival of presidentialism in Amertca : paraconstitutlonal prac
tlces. Intematíonal Polítical Science Review, v. 9 , n. 4, p. 247-278, Oct. 1988. 
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Como veremos, algumas características do sistema parlamentar de 

governo, na modalidade desenvolvida na República Federal da Alema

nha, mostram a possibilidade de um convívio mais cooperativo das forças 

políticas no âmbito parlamentar, mesmo que o poder do Gabinete derive 

do princípio majoritário, ou seja, o comando do Executivo sendo entre

gue à coalizão majoritária no Bundestag. Mas, como, diversamente do 

sistema britânico, cabe ao Parlamento alemão um ativo papel na elabora

ção legislativa, e existe um bicameralismo real, que permite que a maio

ria do Bundesrat possa ser constituída pelos partidos de oposição e por 

esse meio possa deter uma parcela de poder não desprezível, a idéia de 

governo dividido não é de todo imprópria, apesar de o sistema ser parla

mentar. Não obstante todos esses aspectos consociativos, o sistema 

funciona. 

Na atual conjuntura do relacionamento dos Poderes entre nós, dada a 

fluidez de contornos nas competências, é freqüente a troca de farpas e 

mútuas acusações. 

Tem sido muito comum, por exemplo, de parte do Legislativo, a 

acusação ao Executivo de que este faz prevalecer seu poder valendo-se 

do rolo compressor. Também se censura o controle do Executivo sobre a 

pauta do Legislativo e o uso das medidas provisórias, tomado instrumen

to cotidiano, em vez de excepcional. 

Mas o Executivo também tem queixas. O volume de expectativas 

sociais convergentes sobre a Presidência é imenso no Brasil. Do Presi

dente se espera um papel ativo ou, até, hiperativo. Desde, pelo menos, o 

Governo JK, a visão prometéica da Presidência passou a ser dominante 

em nossa cultura política. E, como o mostram pesquisas de opinião, ao 

Presidente se atribui responsabilidade por extensa gama de fatos, ocorram 

eles em qualquer esfera administrativa, sem embargo do real federalismo 

e descentralização do País, e sejam da competência de outros Poderes. 

Diante da premência sob a qual atua o Executivo, os ritmos do Con

gresso parecem desajustados. Reclama-se, também, da tirania dos eleva

dos quo runs exigidos para aprovar emendas à Constituição, definidas 
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como pré-requisito das reformas cuja realização a Presidência vê como 

inscritas em seu mandato. 

Geram-se percepções curiosas. Não se concebe a separação de Pode

res como um desenho institucional destinado a produzir um resultado 

único, o governo do País, mediante uma divisão de trabalho, funções e 

papéis que pode produzir tensões, como as que ocorrem em qualquer 

organização complexa, mas não uma guerra institucional. 

Ao contrário, a existência de maiorias concordantes em ambos os 

Poderes, de modo que o governo logre apoio legislativo para sua política, 

vê-se igualada, na retórica pública, a uma traição ao suposto dever do 

Parlamento de resistir heroicamente ao outro Poder. 

Temos o sistema de governo apropriado? 

Há uma certa ironia na situação que os parágrafos precedentes des

crevem. Quando da batalha de opinião que cercou o plebiscito de 1993, 

muitos dos defensores do presidencialismo, ou de um parlamentarismo 

presidencialista à francesa, argumentaram necessitar o sistema político 

brasileiro de um ponto de articulação, que seria dado pelo Presidente di

retamente eleito, dotado de poderes para romper os impasses institucio

nais e pôr o País em movimento. 

Temiam-se a dispersão de poder e a inerente instabilidade atribuídas 

ao sistema parlamentar. Mesmo alguns de seus proponentes pensavam-no 

dessa maneira. Viam-no, talvez, como um sistema mais democrático e 

flexível, porque o poder caberia à Assembléia. Mas sentiam-no, também, 

como inerentemente instável. Por isso, seriam necessárias salvaguardas à 

sua adoção, entre elas a presença de uma burocracia pública moderna e 

eficiente, para levar adiante a gestão governamental em meio à turbulên

cia política. 

Como reação a esse preconceituoso modo de encarar os dois siste

mas, tem-se chamado a atenção para o fato histórico de ter o sistema 
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presidencial surgido de um projeto histórico diferente daquilo que boa 

parte de seus atuais defensores dele esperam. 

Os fundadores da nação norte-americana visaram, ao construir o 

sistema de separação de Poderes, à dispersão do mando, para impedir-lhe 

o concentrar-se num único lugar do sistema, o que lhe facilitaria tomar-se 

tirânico como o governo da metrópole. Buscaram o policentrismo, com 

as funções do poder público não fundidas na mesma instituição, senão 

parceladas entre o Executivo, o Legislativo bicameral e a Suprema Corte, 

tendo esta, como uma de suas funções básicas, o dirimir conflitos entre os 

dois outros branches. Mantiveram, também, com o federalismo, os ful

cros de poder pré-existentes, os estados, com garantias de que não seriam 

avassalados pelo poder federal que se criava, e respeitaram as instituições 

do chamado local government. 

A maquinaria assim concebida não é encarada primordialmente 

como iniciadora de ação positiva, que chamamos desenvolvimentista. 

Caracteriza-a a disseminação do poder de veto por numerosos pontos. Só 

ações que contem com apoio unânime ou altamente consensuais são 

exeqüíveis? 

O êxito do sistema norte-americano ou, talvez melhor dito, o seu 

não-fracasso, ainda intriga os cientistas políticos. Assim, Karl Lowens

tein, em ensaio comparativo de 1949, observava: 

"Que o sistema americano de governo tenha funcionado 
e resistido às tempestades de urna guerra civil, às crises 
econômicas e a duas guerras mundiais constitui um dos 
maiores milagres da história constitucional. Lento e desajei
tado, pesado e, corno diz Bryce, desenhado mais para ter se
gurança do que para desenvolver velocidade, foi capaz de 
prover, com a alternància de partidos em longos períodos, 
notável grau de estabilidade política. Seu admirável sucesso 
talvez transcenda a racionalização constitucional. A sorte da 
localização geográfica e a abundància de recursos, combina-

2 Veja-se CINfRA. Antônio Octávio. Idéias para a engenharia institucional da consolida
ção democrática. In: lAMOUMER. Bolívar e NOHLEN. Dierer. PresídencialislTlD ou parlamen
tarislTlD : perspectivas sobre a reorganização institucional brasileira. São Paulo : LayoIa : 
IDESP. 1992. p. 199. 
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das com o contentamento do povo americano com o progres
so material, contribuíram para converter um mecanismo in
trinsecamente absurdo em estimado mito nacional. Os mais 
caridosos atribuirão os felizes resultados à influência inte
gradora e moderadora da opinião pública, a qual, por sua 
vez, está condicionada pelos relativamente altos padrões de 
educação política".3 

Fred Riggs, mais recentemente, examinou as práticas e regras para

constitucionais, sem cujo concurso acredita que a política norte-america

na apresentaria a mesma fragilidade estrutural verificada em outros países 

presidencialistas.4 Também é critico o olhar que sobre o sistema político 

de seu país lança Theodore Lowi.5 

Uma investida mais direta contra o presidencialismo, como um para

digma de sistema de governo, foi feita em influente trabalho de Juan Linz. 

No Brasil, os argumentos mais sólidos contra a adequação do sistema pre

sidencial aos desafios da organização política nacional foram apresentados 

por Bolívar Lamounier em numerosos e influentes escritos.6 

Sistemas de governo: o balancewnento de valores 

Contraposto ao desenho institucional do presidencialismo, plena

mente democrático, mas arquitetado para maximizar valores diversos dos 

que muitas vezes se esperam do poder Público entre nós, o paradigma 

parlamentarista tem parecido mais sedutor para muitos analistas e líderes 

políticos. 

Contudo, se, no embate político, os argumentos se simplificam para 

adquirir maior impacto, no plano da análise é preciso atenção aos matizes 

e gradações. Quando se discute o melhor formato do sistema de governo, 

3 LoWENS'mIN, Karl. The presidency outside the United States : a study in comparatlve 
political instltutions. Joumal of polüics, v. 12, n. 3, Aug. 1949. p . 452. 

4 RIcos, Fred W. The survivaI ofpresidentialism ÚlAmerica. .. 
• LoWI, Theodore J. The personaI President : power invested, prOmise unfulfilled. Ithaca 

: ComeU University Press, 1985. 
6 O ensaio de LINz, Juan. Presidencialismo ou parlamentarismo : faz alguma diferen

ça? In: LAMOUNIER, Bolívar (org.). A opção parlamentarista. p. 61-120. Nessa mesma publi
cação, veja-se o texto de Lamounier, Brasü : rumo ao parlamentarismo. 
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essa discussão se baliza, implicitamente que seja, por valores que se bus

ca atender de modo conjugado. O sistema de governo é como uma má

quina da qual se espera o cumprimento de numerosas funções a um custo 

razoável. 

Ora, essa conjugação acarreta escolhas, pois nem todos os valores 

podem obter-se simultaneamente em sua plenitude. O que se ganha num, 

perde-se no outro. São necessários trade-offs, escolhas às vezes ex cru

ciantes entre objetivos estimáveis. 

As escolhas e balanceamento dos valores independem, muitas vezes, 

da própria opção maior por sistemas de governo. Por exemplo, quer seja 

o sistema parlamentar, quer seja presidencial, à medida que, nas socieda

des contemporâneas, o Legislativo se toma mais operante e adquire um 

papel mais ativo na própria iniciativa e elaboração da lei, precisa espe

cializar-se. Ao fazê-lo, dá menos importância a sua função clássica de 

foro dos grandes debates nacionais. O papel do plenário toma-se menos 

central do que o das comissões especializadas. Quando o assunto chega 

àquele, possivelmente as decisões básicas já foram tomadas no seio das 

comissões, mais eficazes, mais técnicas, mas menos transparentes e me

nos atentas à grande política do que o plenário. 

Ao se instituírem arranjos políticos de tipo presidencial ou parlamen

tar, de separação ou de fusão de Poderes, fazem-se trade-offs. Não é de

sígnio perverso, em nenhum desses arranjos, estabelecer um estado de 

guerra permanente dentro do Estado. As diferentes partes do poder públi

co devem desempenhar suas respectivas funções, mas devem, também, 

visar a um mesmo resultado: a ação positiva em beneficio da coletivida

de. Se essa confluência de vontades não se materializar, teremos não de

cisões e ação, senão impasses, paralisia deliberativa e crise. 

Propomo-nos a explorar brevemente, a seguir, como alguns sistemas 

políticos contemporâneos, dentro do conjunto dos sistemas parlamenta

res, equacionam as relações entre o Executivo e o Legislativo. Nossa 

amostra foi muito seletiva, em função do problema que nos interessava e 

da disponibilidade de informações específicas sobre o tópico. 

12 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, mdiflirt'so. 1997 



Teria sido também valioso analisar a variância interna que os pró

prios sistemas presidenciais apresentam no modo como procedem a esse 

equacionamento. Dadas, porém, as limitações de espaço e tempo, prefe

rimos centrar nossa atenção no sistema de governo que não é o nosso - o 

parlamentarismo - e que, agora, volta a ser debatido no meio político, 

com vistas a seu eventual retomo à ordem do dia. 

Parlamentarismo: Convenção ou Gabinete? 

Um dos desafios aos parlamentaristas brasileiros é o da desvincula

ção desse sistema de outro com o qual muitas vezes se confunde, o cha

mado Regime de Convenção. Os autores que tratam do assunto, entre eles 

Joseph La Palombara e Samuel Finer/ alertam para a confusão, dificil de 

desfazer, porém, dados os exemplos, entre outros, neste século, da Jª e 4ª 

Repúblicas na França, dos regimes parlamentares entre as duas grandes 

Guerras e, depois da Segunda, o do sistema parlamentar italiano. 

No governo de Convenção ou Assembléia, os Chefes do Executivo 

são escolhidos, mantidos ou depostos por maiorias legislativas incontro

ladas (a expressão é de La Palombara). 

Karl Lowenstein tipifica o sistema de Convenção pelas seguintes ca

racterísticas: 1) supremacia, até o extremo da soberania, da Assembléia 

Legislativa (Parlamento) sobre todos os órgãos do Estado; 2) completa 

submissão do Executivo (governo) ao Parlamento, sendo aquele mera

mente órgão executivo e administrativo da vontade legislativa; 3) ausên

cia de qualquer órgão que interfira no automatismo da Assembléia sobe

rana, em particular nenhuma dissolução; 4) permanência da Assembléia, 

cujas ações são controláveis apenas pelo eleitorado, em intervalos regula

res; 5) ausência de Chefe de Estado ou Presidente ou, onde permitida a 

sua existência, a limitação de sua posição a funções representativas e 

7 LA PALOMBARA, Joseph. A politica no interior das nações. Brasila : UnB, 1982, FINER, 
Samuel. Comparative govemment. Hannondsworth : Penguin Books, 1970. 
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cerimoniais não-governamentais; 6) obliteração da separação de funções, 

a ponto de todas elas, direta ou indiretamente, estarem à disposição da 

Assembléia soberana. E, arrematando o tipo ideal, observa Lowenstein 

distinguir-se o sistema assembleísta ou de Convenção por seu imediatis

mo e simplicidade no arranjo dos Poderes, condicionado pelo domínio 

completo da Assembléia sobre todos os outros órgãos do Estado.8 

Pode-se encarar o modelo de Convenção como um pólo, ao qual 

pode tender o sistema parlamentar em certas condições da cultura e da 

conjuntura política, e na ausência de salvaguardas institucionais. No ou

tro extremo, podemos colocar o governo de Gabinete, também abstraído 

como um tipo ideal weberiano. 

Entre essas possibilidades, cabe examinar as experiências concretas, 

inclusive a do próprio governo de Gabinete da Grã-Bretanha, que, em 

anos recentes, tem-se afastado da descrição canônica. 

Governo de Gabinete: descrição canônica9 

No parlamentarismo de molde britânico, o Parlamento, por via do 

Gabinete, é, também, o Poder Executivo. As funções legiferante, fiscali

zadora e executiva estão nele enfeixadas. 

Por força da função governante do Parlamento, entre os papéis do 

parlamentar inclui-se, também, de modo direto e explícito, o de ser mem

bro de um governo, caso pertença ao partido majoritário. 

Na oposição, seu papel exige-lhe estar preparado para ser governo, 

caso mudem os ventos da opinião pública. O deputado de oposição deve 

acompanhar, paripassu, a ação governamental. Há uma instituição par

lamentar, o Shadow Cabinet, que se especializa no acompanhamento, 

• LoWENSI'EIN. TIte presidency outside the United States .. . , p . 471 . 
9 o que aqui estamos chamando Jó1Tl1l.l1a. canônica é uma descrição que resume o ar

gumento de FiNER, Samuel em Comparative govemment. A formulação clássica, ainda no 
século passado, é a de BAGEHOT, Walter. TIte English Constitution. Contudo, como a seguir 
veremos em nosso texto, o sistema de Westnúnster tem passado por grandes transforma
ções nas últimas décadas, que tornam o tipo ideal menos pertinente para a realidade 
brttánica de hoje. 

14 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, nuJiW1qgo. 199J! 



fiscalização e proposição de alternativas às políticas do governo em cada 

área de atuação deste. Esse Gabinete especialíssimo é formado por depu

tados da minoria, que atuam como se fossem, numa partida de futebol, os 

marcadores dos atacantes do time do governo. Surgindo a oportunidade, 

o deputado, hoje na minoria, pode ser convocado a fazer parte de um 

novo Gabinete efetivo. 

Após as recentes eleições britânicas, presenciamos a troca de guarda 

imediata. Os parlamentares da oposição trabalhista passaram a ser o go

verno, circunstância para a qual foi a função do Shadow Cabinet havê-los 

preparado. 

No parlamentarismo de corte britânico, os parlamentares são os pró

prios ministros e têm o comando da máquina de governo. Além do nú

cleo de poder, constituído dos ministros do Gabinete, no sentido estrito -

cerca de vinte deputados -, sob a chefia do Deputado-Primeiro-Ministro 

há ministérios e secretarias de hierarquia inferior, também ocupados por 

parlamentares. 

Chega-se, no total, entre ministérios de nível de Gabinete e demais 

ministérios e secretarias, a mais de uma centena de postos ocupados pelos 

parlamentares qua parlamentares. Exercem diretamente a gestão gover

namental, mas continuam como parlamentares, no exercício de sua fun

ção na House of Commons e - em menor número - na Câmara dos Lordes. 

Os postos são conferidos em função da antiguidade e desempenho do depu

tado no Parlamento, inclusive em posições anteriores de menor hierarquia. 

Uma sessão do Parlamento britânico mostra os deputados-ministros 

e secretários sentados na primeira fileira, ladeando o Primeiro-Ministro. 

Os deputados de menor hierarquia sentam-se nas fileiras seguintes. Na 

última fileira, acomodam-se os deputados novatos, chamados, por aí se 

assentarem, os back-benchers. 

Do outro lado do recinto, nos bancos que confrontam os que a maioria 

ocupa, sentam-se os membros da oposição, com os assentos dianteiros 

ocupados pelo líder da minoria e outros membros do Shadow Cabinet e as 
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fileiras posteriores, similarmente ao que ocorre com a maioria, ocupadas 

pelos deputados oposicionistas novatos, até, finalmente, no fundo, os 

back-benchers. 

Tal fusão de papéis executivos e legislativos modifica substancial

mente o caráter da instituição parlamentar. Há outros tipos de parlamen

tarismo, mas a variante britânica mais facilmente permite o contraste com 

o modelo presidencial que aqui praticamos, e que, em parte, responde 

pelo papel do Legislativo entre nós. 

O parlamentar da maioria, no parlamentarismo de tipo britânico, 

comporta-se como membro do governo. Sabe que seu voto dissidente 

pode contribuir para derrubar o governo e se torna, portanto, ato com 

conseqüências diretas para o exercício do poder político pela maioria e 

sua permanência nele. Dessas conseqüências ponderáveis decorre a ne

cessidade de disciplina partidária. 

A disciplina partidária não advém de um superior espírito público 

dos deputados britânicos, capazes de renunciar a seus interesses pessoais 

pela causa partidária, em contraste com uma suposta incapacidade de 

nossos parlamentares de colocar o interesse coletivo acima do particular 

em sua vida partidária. 

A disciplina partidária britânica radica no interesse próprio dos de

putados, pois é condição de sobrevivência política no sistema parlamen

tar puro lá praticado. O parlamentar britânico tem uma carreira garantida 

pelo partido, se for membro disciplinado. Aos rebeldes, o partido pune, 

podendo até mesmo forçá-los a renunciar ao mandato. 

O que cimenta, portanto, a disciplina partidária nesse parlamenta

rismo são os fatores ligados ao tipo de sistema de governo. 

O governo inclui uma boa parcela da liderança partidária, fato que é 

forte condicionante do comportamento. Os parlamentares que, pelo pou

co tempo de legislatura, não fazem ainda parte do Executivo, desejam em 

algum momento futuro ser convocados. Os já no governo, mas em posi

ções mais baixas, desejam ascender. Os em posições mais altas desejam 

16 Estudos Eleitorais, v. I, n. 2, mOiidl:tmo. 1m 



fazer parte do núcleo ainda mais seleto, o Gabinete e, quem sabe, chegar 

à liderança partidária e, em conseqüência, ao posto de Primeiro-Ministro. 

No parlamentarismo britânico, finalmente, a pauta de deliberações 

centra-se nas propostas do Gabinete. A iniciativa isolada de deputados é 

pequena. Como diz Samuel Finer, os votos em plenário na Grã-Bretanha 

não criam as políticas, apenas as ratificam. A política se decide previamen

te, em outros foros, principalmente nos ministérios, nos quais funcionários 

públicos fazem as negociações com os grupos de pressão. Mas, tenhamos 

presente: os ministros são membros do Parlamento e como tal pennanecem 

enquanto são ministros. 

Mudanças em Westminster 

A precedente descrição do modelo britânico deve ser matizada com uma 

breve resenha de recentes modificações que o tornam um pouco menos dis

tante de modelos praticados nos parlamentarismos continentais e o tornam 

menos polar até mesmo com relação ao sistema de separação de Poderes. 

Se deixarmos de lado a referência presidencialista, com a radicaliza

ção da separação de Poderes, a qual, pelo contraste, dilui as diferencia

ções presentes no sistema britânico, damo-nos conta de que, mesmo nele, 

a instituição parlamentar é, na verdade, constituída de duas partes: um 

Gabinete e uma Assembléia, cuja soma é o Parlamento. 

O Gabinete exerce o governo. E a Assembléia? No Reino Unido, 

optou-se, historicamente, por o que o cientista político Nelson Polsby 

chama Parlamento-Arena. 10 Ou seja, não cabe à Assembléia produzir a 

legislação ou transformar a que o Executivo lhe envia. A delegação legis

lativa a este é praticamente total. 

Ao Parlamento-Assembléia reserva-se o papel de foro do grande de

bate nacional entre situação e oposição. No mais, a maioria apóia o que 

determina o Gabinete e a minoria critica a política. 

10 POLSBY. Nelson W. Legislatures. In; GREENSTEIN. Fred I. e POLSBY. Nelson. Handbook 
oJ Political &ience. Mass. : Addison-Wesley. 1975. V. 5. p. 257-319 : Govemmental insti
tutions and processes. 
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Ao optar, porém, por esse relacionamento entre os Poderes, os bri

tânicos rejeitam um outro fonnato, o do Parlamento-Assembléia como 

um lugar onde a lei é trabalhada em comissões técnicas, seu conteúdo 

tornando-se objeto de demoradas negociações entre partidos e entre ór

gãos do Executivo e líderes parlamentares. O produto dessa Assembléia, 

organizada em comissões, é bem diverso do projeto que ali entrou. 

Até recentemente, em conseqüência de não desempenhar esse papel 

transformativo, o Parlamento da Grã-Bretanha quase não se valia de co

missões pennanentes. 

Em contraste, nos Estados Unidos como no Brasil, mas também na 

Itália e na Alemanha, parte substancial da vida parlamentar se dá nas 

comissões, não no plenário. Com isso, o Parlamento-Assembléia desem

penha um ativo papel co-governante. 

Mas na Grã-Bretanha contemporânea havia um antes e um depois de 

Thatcher. A Dama de Ferro, ao modificar o papel do Estado, quebrando os 

arranjos conhecidos na literatura como neocOlporativos, mudou os meca

nismos de política pública, não mais decidida entre a burocracia, comanda

da pelo Gabinete, e os grupos de pressão, sem mediação da Assembléia. 

Com essas mudanças no modus faciendi da política pública, come

çou a mudar-se o papel tradicional do Parlamento. Os grupos de interes

se, tendo perdido influência junto ao governo, passaram a buscar o socor

ro dos parlamentares. Ao fazê-lo, induziram mudanças na estrutura e 

funcionamento da instituição. Chamados a influenciar na tramitação dos 

projetos, os parlamentares começaram a especializar-se nos assuntos, 

para, se necessário, modificar os projetos com conhecimento de causa. 

Em 1979, criaram-se comissões especiais, que promovem audiências 

públicas, atraem a mídia e recebem as pressões dos grupos interessados 

na lei. Os parlamentares, mesmo os back-benchers, adquiriram nova im

portância e passaram a ser cortejados pelos lobistas. A rebeldia diante da 

rígida disciplina partidária tornou-se mais freqüente, aproximando o sis-

18 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, moMI~. 1991 



tema de Westminster do praticado deste lado do Atlântico. A antiga 

identidade "Gabinete = maioria parlamentar", onde governo e Legislativo 

são funções unificadas, já não tem a mesma validade, pois Assembléia e 

Gabinete estão crescentemente distintos. 11 

Entretanto, modus in rebus! Mesmo com as recentes transformações 

do governo de Gabinete, não se pode omitir outra caracteristica muito 

importante do sistema político britânico, que em certo sentido o toma 

experiência singular, não exportável, exceto para as nações da British 

Commonwealth, para as quais se o transplantou sob a tutela da metrópole 

imperial. Trata-se da filosofia majoritarista que o inspira e contrasta com 

outros sistemas parlamentares e, naturalmente, com os sistemas presi

dencialistas deste lado do Atlântico. 

Mqjoritarismo e consociativismo 

o exame de sistemas políticos democráticos nos revela dois arranjos 

diversos de suas instituições, valores e princípios, os quais Arend Lijphart 

postula constituírem extremos de um continuum empírico ao longo do qual 

as democracias se distribuem. 12 

Teríamos, num lado, as democracias majoritárias; no outro, as con

sociativas. O que as distingue, enunciado de modo simples, seria a res

posta à pergunta: "Quem governa?" 

Nos sistemas de tipo majoritário, a resposta é: "a maioria!". Nos 

sistemas consociativos, também chamados consensuais, a resposta é: 

"governam tantos quantos possível!" O cerne, nos sistemas majoritários, 

11 A sede do Parlamento britânico. no Palácio de Westm1nster. não contempla. em sua 
arquitetura. a possibilidade de um Legislativo operante. com funções transfonnatlvas, ou 
seja. de ativa participação na feitura da lei. Até recentemente, não dispunham os MPs 
sequer de um gabinete. lugar para reuniões de trabalho, arquivos e assistência secre
taria!. 

12 A produção de Lljphart sobre o assunto é extensa, representando um esforço conti
nuado de refinamento e comprovação empírica. Uma boa apresentação de suas Idéias em 
português estã em LIJPHARI', Arend. Os modelos majoritãrio e consociaclona! da demo
cracia : contrastes e Ilustrações. In: LAMOUNIER, Bolivar (org.). A Ciência Polilica nos anos 
80. Brasília: UnB, 1982. p. 95-113. 
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é o exercício desembaraçado do governo, sem disposições estatutárias 

que dêem veto à minoria. No extremo consociativo, a democracia se or

ganiza com fundamento em normas que garantam às minorias, para mui

tas questões, o poder de veto. 

O clássico exemplo do modelo majoritário de democracia é dado 

pelo sistema britânico de Westminster. Já a Holanda e a Bélgica ilustram 

o consociativismo político bem extremo. 

O modelo britânico, que acima examinamos, segue o princípio de 

"tudo ao vencedor" (winner lake all). O arcabouço institucional materia

liza o princípio mediante institutos como o do bicameralismo assimétrico 

(a Câmara dos Lordes tem papel secundário no governo), o do governo 

unitário e centralizado e o do sistema eleitoral majoritário, com distritos 
. .. 

umnommalS. 

Nos casos consociativos, não há perdedores definitivos nas eleições, 

pois o poder é um amplo condomínio, do qual as minorias também parti

cipam. As maiorias governantes resultam de coalizões de múltiplos parti

dos. Adota-se o bicameralismo com maior equivalência entre as duas 

Casas, existem federalismo e descentralização, e o sistema eleitoral é 

proporcional. 

Os sistemas parlamentares nas democracias consociativas não apre

sentam a clareza de contornos do modelo britânico, no qual boa parte do 

problema de tensões entre Executivo e Legislativo, mesmo com as mu

danças recentes, se elimina mediante a fusão de Poderes e o majoritaris

mo. Em alguns casos, como o italiano, o sistema parece mesmo não apre

sentar grande diferença e progresso em relação ao que temos, pelo menos 

em termos do relacionamento entre os Poderes, a ponto de merecer tor

nar-se modelo para mudanças. 13 

13 o sistema italiano não é considerado satisfatório pelos próprios italianos. Têm 
mesmo considerado a eleição direta de seu Presidente, mudando a natureza do sistema. 
Tambêm, na seqüência dos escândalos com o financiamento partidário e de campanha. 
procedeu-se. recentemente, à radical mudança no sistema eleitoral, agora de tipo misto -
majoritário e proporcional -, mas diverso do germânico, pois, diferentemente deste, os 

20 Estudos Eleitorais, v. I, n. 2, mâiDÚfi1O. 1991 



Governos e Legislativos em alguns 
sistemas parlamentaristas 

Por suas similitudes com o sistema de separação de Poderes que 

praticamos, apesar de ser um sistema parlamentarista, faremos uma análi

se mais detida do modelo italiano. 

Enquanto sistema parlamentarista, também nele a maioria parlamentar 

forma os governos. Todavia, chama à atenção a dificuldade de os governos 

dominarem o Legislativo, o que se esperaria no sistema parlamentar. Nesse 

sentido, tende o sistema italiano ao pólo do modelo de Convenção. 

Ao longo dos anos, a taxa de sucesso na tramitação parlamentar de 

projetos iniciados pelo Executivo tem sido cada vez mais baixa. Maurizio 

Cotta observa que, para fazer andar a legislação, o Executivo tem tido 

que se envolver substancialmente em negociações, tanto com a maioria 

quanto com a oposição.1 4 Se não soubéssemos que fala da Itália, pensa

ríamos estar descrevendo algum sistema presidencial. 

O que se observa, nestes cinqüenta anos de vida democrática na Pe

nínsula, é uma disputa, não resolvida definitivamente, senão marcada por 

vitórias parciais, ora num sentido, ora noutro, pelo predomínio na condu

ção política, entre governo e parlamentares, seja dos partidos de oposi

ção, seja dos próprios partidos da maioria governista. 

Como pano de fundo da disputa, as visões sobre o que deve ser o go

verno democrático, enquadráveis nos paradigmas analisados por Lijphart, 

que anteriormente discutimos. 

Alguns defendem a concepção majoritarista, na linha britânica, segundo 

a qual deve governar a maioria, não a minoria; outros, a concepção consocia

tiva ou policêntrica, de acordo com a qual o ato de governo deve resultar de 

componentes majoritárto e proporcional são superpostos, e aquele elege uma parcela bem 
maior de deputados. 

14 COTrA, Maurizio. The rise and falI of the centrality of the Italian Parliament : trans
formations of the Executive-Legislative subsystem after the Second World War. In: 
COPEu.ND, Gary W., PATIERSON, Samuel C. Parliaments in the modem world : changing 
institutions. 
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negociações entre diversos grupos, inclusive a oposição, e somente um subs

tancial consenso legitima uma decisão. A última concepção tem prevalecido 

durante extensos períodos no pós-guerra italiano. Mas tem havido ciclos de 

reação majoritarista, inclusive em período mais recente. 

Nas fases consociativas, não só boa parcela da produção legislativa 

se dá no Parlamento, pela ação dos deputados, como também os projetos 

de iniciativa do Gabinete só têm chance de aprovação quando muito 

emendados nas comissões. Aliás, outra característica das fases consocia

tivas é a importância das comissões, contrapostas à do plenário, na pro

dução legislativa. Têm elas poder terminativo para numerosos tipos de 

projeto, que não precisam ir a plenário. 

Na formação das comissões, respeita-se o princípio proporcional, 

cabendo uma parcela de poder a cada um dos partidos representados no 

Parlamento, diversamente, por exemplo, do que ocorre no Congresso 

norte-americano, em que a presidência e a relatoria das comissões são do 

partido majoritário. A lógica consociativa é, portanto, característica do 

Parlamento italiano. 

Que fazem os Gabinetes que interpretam como seu mandato o de 

produzir decisões e governar? Recorrem abundantemente às medidas 

provisórias, numa tentativa de, pelo menos, determinar a pauta do Legis

lativo, quando não o conteúdo final das decisões. 

Qual o substrato político desse modelo de parlamentarismo, tão as

semelhado aos regimes presidenciais de separação de Poderes, particu

larmente o nosso, em que a maioria de apoio ao governo tem de cons

truir-se praticamente a cada nova decisão? 

O mesmo Maurizio Cotta, que acima citamos, observa: "A despeito 

das supostamente fortes organizações partidárias e do predomínio das 

lideranças partidárias externas, o Parlamento italiano sempre exibiu um 

grau significativo de individualismo parlamentar" .15 

'5 CorrA. Maurizio. 1he rise andJall oJthe centrality .... p. 63. 

22 Estudos Eleitorais. v. / , n. 2, 1114iiJj./.qgtJ. 19!}fl 



Assim como o parlamentar brasileiro, o italiano é, também, muito 

ativo na apresentação de projetos. Muitos destes sucumbem no percurso 

legislativo, mas, em termos comparativos, uma alta taxa de projetos de 

origem parlamentar chega ao término da tramitação. É significativo, 

igualmente, o emendamento aos projetos do governo feito por parlamen

tares não apenas da maioria, mas também da oposição. 

Cotta atribui o forte individualismo parlamentar ao sistema eleitoral 

que vigeu até as recentes mudanças. Apesar do voto em listas partidárias, 

ou seja, em chapas dos partidos, em que os candidatos eram apresentados 

na seqüência em que os partidos os desejavam eleitos, o sistema permitia 

ao eleitor mudar essa ordem. Permitia-se-Ihe deslocar o candidato de sua 

preferência para uma posição melhor, para ser levada em consideração na 

apuração dos votos. Como conseqüência, as campanhas nas bases eleito

rais eram individuais, não partidárias, o que muito assemelhava esse sis

tema eleitoral ao nosso. 

Também favorecia o individualismo a norma regimental do voto se

creto na tramitação final de projetos. A vontade de trair, por parte de 

membros da maioria, tornava-se irresistível, sem esperança de controle 

pelos líderes. 

Esses fatores, somados ao multipartidismo, exigente de alianças de, 

na média, quatro partidos, pelo menos, para constituir a maioria, reforça

vam as similitudes do parlamentarismo italiano com o presidencialismo 

ou, pelo menos, o distanciavam do parlamentarismo do tipo britânico. 

Também os países da Escandinávia praticam o parlamentarismo sem 

majoritarismo e com Gabinetes fracos. Em anos recentes, depois da perda 

da longa hegemonia dos social-democratas, os Gabinetes nesses países 

têm sido formados por coalizões não majoritárias. O sistema eleitoral 

proporcional facilita o multipartidismo, o qual transparece na composição 

do Parlamento. 

Assim, o predomínio da assembléia sobre o governo tem sido a regra 

escandinava nestes últimos anos. Com essa configuração, tem-se notado 

uma reduzida capacidade de tomar decisões por parte do sistema político. 
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É um sistema competitivo e altamente representativo, mas sem maIOr 

capacidade governativa. 16 

Já o caso alemão, apesar de traços consociativos, parece-nos até ago

ra ter conseguido um melhor equilíbrio de valores e desideratos em sua 

estruturação, em relação ao italiano e ao escandinavo. 

Primeiramente, pela ação conjugada da cláusula de barreira,17 dos 

vetos da Corte Constitucional a partidos anti democráticos e da superação 

dos problemas que davam origem a partidos de causa única (o dos refugi

ados, por exemplo), o sistema partidário concentrou-se enormemente em 

poucos partidos. Tal fato facilitou a formação de maiorias e a constitui

ção de Gabinetes.·18 

Todavia, esse traço de majoritarismo é contrabalançado pela neces

sidade, a fim de formar a maioria, do concurso de um segundo partido, os 

liberais (FDP), que servem de pêndulo na disputa do poder e afinam o 

governo com os humores da opinião pública. Esse parceiro-júoior da 

coalizão está sempre atento às suas necessidades de sobrevivência políti

ca e disposto a deixar o barco quando o partido-sênior lhe parece dis

sociar-se da opinião dominante. 19 

16 Sobre a Escandinávia. veja-se DAMGAARD. Erik. The strong parliaments of Scandi
navia : continuity and change of Scandinavian Parliaments. In: COPELAND, Gruy W. e 
PATmRSON, Samuel C. Parliaments. p. 85-103. 

17 Exigência de que o partido político, para existir como partido parlamentar, atinja 
um min1mo de 5% de votos nacionalmente ou, pelo menos, três deputados eleitos em 
distritos. 

18 Os fatores que explicam o êxito da República Federal em transformar um sistema 
que tendia ao multipartidismo em um sistema partidárto bastante concentrado são dis
cutidos, entre outros, por NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales deI mundo. Madri: Centro 
de Estudios Constitucionales, 1981; SARfORI. Giovanni. Comparative constitutional engi
neering : an inquiIy into structures, incentives and outcomes. New York : New York Uni
versity Press, 1994; e SCHÜTIEMEYER, Suzanne S. Hierarchy and efficiency in the Bundes
tag : the German answer for institutionalizing Parliament. In: COPELAND, Gruy W. e 
PATmRSON, Samuel C. (eds.). Parliaments in the modem world : changing institutions. Ann 
Arbor : University of Michigan Press, 1994. p . 29-58. Note-se que não consta o caráter 
misto do sistema eleitoral, com sua componente majoritária, porque, de fato, o sistema 
alemão se enquadra melhor no pólo proporcional. sendo chamado proporcional personali
zado. O voto majoritárto, nos distritos. pelos quais se elege a metade da representação no 
Bundestag. não é suficiente para induzir a um sistema mais concentrado. 

19 Nossa prinCipal fonte para estes comentártos sobre o parlamentarismo alemão foi 
SCHÜTIEMEYER. Suzanne S. Hierarchy and Efficiency in the Bundestag ... In: COPELAND. 
Gruy W. e PATmRSON. Samuel C. (eds.). Parliaments. p. 29-58. 

24 Estudos Eleitorais, v. l , n. 2. maiiDf:q2Jo. 199Jl 



Em segundo lugar, o parlamentarismo alemão não perde, para os 

sistemas presidencialistas, a tão louvada propriedade plebiscitária de ser 

o Chefe do Executivo escolhido diretamente pela população. É este um 

dos traços fascinantes da Constituição não escrita do país. Ainda que, 

pela Lei Fundamental, o Chanceler seja eleito pelo Parlamento, há sem

pre uma expectativa de que essa eleição sacramente a escolha popular da 

maioria governante. Após a eleição geral, espera-se que o líder partidário 

seja o Chanceler. E, em caso de votos de desconfiança construtiva,20 esco

lhendo-se um novo Chanceler no âmbito do Bundestag, a norma implícita é 

a de que logo haja a convocação do eleitorado à eleição geral, para legiti

mar a escolha parlamentar. Esta, aliás, como observam os estudiosos, já se 

faz em resposta antecipada aos clamores da opinião pública. 

Como conseqüência da prática acima mencionada, os tedescos não 

podem ser acusados de carecer de liderança, carisma e núcleo de poder, e 

de expropriar o eleitorado, dele usurpando, para a classe política, a deci

são sobre a chefia maior do sistema político. Nessa matéria, o parlamen

tarismo alemão não está em desvantagem, no confronto com os sistemas 

presidencialistas puros ou mistos. 

Como se sai o sistema no que diz respeito ao relacionamento Gabi

nete-Assembléia? A nosso ver, é um dos sistemas parlamentares que 

melhor equacionaram os problemas habituais nesse relacionamento. 

Primeiramente, a presença de fortes partidos parlamentares estrutura 

e dá previsibilidade ao sistema. Não há uma caixa de surpresas para o 

governo no funcionamento parlamentar. 

20 Esse voto, grande inovação no parlamentarismo, é regulado pelo art. 67 da Lei Fun
damental Alemã, que assim reza: (1) o Parlamento só poderá pronunciar o voto de des
confiança ao Chanceler federal se eleger um sucessor com maioria absoluta e pedir ao 
Presidente a exoneração do Chanceler; o Presidente federal deverá aquiescer a essa solici
tação, nomeando o sucessor eleito. (2) Entre a moção e a votação , deve haver um interva
lo de 48 horas. O dispositivo foi também lntroduzido na Constituição espanhola de 1978. 
Atribui-se a Carl J. Friedrich, professor de Govemment em Harvard, e assessor das tropas 
de ocupação logo após a vitória aliada, havê-lo concebido para a Constituição do estado 
de Baden-Wurteenberg, de onde a cláusula foi copiada para a Lei Fundamental. Sobre a 
origem deste importante documento, consulte-se HILLENBRAND, Martin J . The United 
States and the formation of the Bundestag. In: 1'HAYSEN, Uwe, DAVIDSON, Roger H. e Ro
bert Gerald L!VINCSI'ONE. TIte U.S. Congress anel the Gemum BWldestag : compartsons of 
democratic. processes. San Francisco: Westview Press, 1990. 
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Para funcionar como partido parlamentar, o que equivaleria às nos

sas bancadas, o partido deve contar com pelo menos 5% das cadeiras do 

Bundestag (atualmente, trinta e três deputados). 

O partido parlamentar ifraktion) é disciplinado e ordena a atividade de 

seus membros. Há muito pouco campo para o individualismo, acentuado 

tanto na Itália quanto no Brasil. Por exemplo, está nas mãos da bancada 

distribuir os deputados pelas comissões, como também destituí-los. As 

bancadas também designam os presidentes de comissão. Nesse ponto de 

disciplina partidária e dependência do indivíduo para com o partido, o sis

tema alemão mais se assemelha ao britânico. 

A força das bancadas é positiva para que o Bundestag possa constituir

se uma assembléia operosa, transformativa, não simples foro de debates. 

O trabalho parlamentar, nessa modalidade transformativa de Parlamento, 

requer especialização. As comissões assumem o protagonismo na vida 

legislativa. Mas são as bancadas que provêem a coordenação das ativida

des, devendo, para tanto, elas próprias, organizar-se. São estruturas hie

rarquizadas e com grupos de trabalho que replicam a estrutura das comis

sões, cujo funcionamento acompanham e assessoram. 

Mais ainda, as bancadas são um primeiro estádio na tramitação legal, 

pois fazem um processamento prévio e triagem do que vai às comissões. 

Como observa Suzanne Schüttemeyer, se o projeto não segue para a co

missão com a recomendação da bancada, está condenado.21 

As bancadas se coordenam umas com as outras no seio do Colégio 

de Líderes. Aí se negociam as presidências de comissão, a pauta do Bun

destag e o tempo disponível para os pronunciamentos das bancadas em 

plenário. 

Os líderes da bancada majoritária participam também com freqüên

cia das reuniões do Gabinete, para que eventuais pontos conflitivos sejam 

resolvidos antes das votações que precisam do apoio da bancada. A sim-

., Veja-se SCHÜT1EMEYER. Hierarchy anel efficiency .... p. 38. 

26 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, m4iidiqgo. 19t)J! 



biose entre Gabinete e partidos parlamentares é grande. Como regra, 

tanto o Chanceler como os ministros se recrutam nas bancadas. No caso 

dos ministros, o Chanceler consulta a maioria, que tem papel decisivo nas 

designações. 

Por outro lado, a bancada majoritária pode valer-se da mesma buro

cracia que serve ao Gabinete, para assessorar-se nas matérias em tramita

ção. Assim, há uma forte interdependência entre aquela e este. Schütte

meyer assevera que as bancadas da maioria são mais sensíveis às 

correntes da opinião pública e são elas que levam os sinais de alerta ao 

Gabinete quando as coisas não correm bem, e podem mesmo - ainda que 

em raríssimas ocasiões isso tenha ocorrido - forçar a queda do Chanceler 

para evitar um desastre eleitoral. 

Se há, portanto, fatores que organizam e disciplinam o trabalho 

parlamentar e o coordenam com a política do Executivo (Gabinete), 

permanece ainda a dúvida sobre o papel da bancada de oposição. Tra

tar-se-ia, na República Federal, de um sistema dotado de eficiência, 

mas cujo funcionamento seguisse uma lógica majoritarista, em que a 

maioria manda, a oposição esperneia, até que novas eleições possam 

trocar os papéis? 

Ao contrário. O sistema alemão institucionalizou-se diferentemente 

do da Grã-Bretanha. Seguindo a tipologia de Lijphart, trata-se de um sis

tema consociativo ou consensual. No interior das comissões, há intensas 

negociações entre as bancadas da maioria e da oposição, e esta procura 

arrancar tantas concessões quantas seja possível. Dessa prática, resulta 

que uma grande porcentagem dos projetos de lei se aprove por unanimi

dade, e uma parcela ainda maior se aprove com apenas ligeiras emendas. 

Não se dá, pois, o confronto anunciado de maioria e minoria, em altisso

nantes pronunciamentos de plenário. Lembre-se, também, que quase me

tade das presidências de comissão está com a minoria. 

As negociações se desdobram longe dos holofotes. É que as reuniões 

de comissão, onde se faz a alquimia, dão-se a portas fechadas. Quando 
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o assunto chega ao plenário e ganha publicidade, os acordos já foram 

feitos. Em conseqüência, o debate e a votação que nele ocorrem são 

antic1imáticos. 

Além de seu papel no Bundestag, a oposição também detém outras 

parcelas de poder, ao controlar governos estaduais e representar-se no 

Senado (Bundesrat), às vezes em maioria. Este tem poder de veto sobre 

leis que afetem os estados. E que leis não os afetam? 

A estratégia da oposição, contudo, deve mantê-la atenta para os 

momentos em que o clima de opinião pode favorecer-lhe a conquista do 

poder, e em que precisa, portanto, valer-se de uma retórica mais forte 

para mostrar suas diferenças em relação à maioria. 

Considerações finais 

É natural, diante do desconforto com nosso sistema político, bus

carmos inspiração para possíveis mudanças em modelos de outros países 

que nos pareçam mais bem-sucedidos. 

Sirva de consolo que o desconforto com as instituições políticas não 

é apenas nosso, senão fenômeno muito generalizado no mundo contem

porâneo. Mesmo em democracias bem consolidadas, aspira-se a mudan

ças. Na Itália, além da recente adoção de novo sistema eleitoral, chegou

se a considerar, não faz muito, a instalação de um regime mais próximo 

ao presidencialismo, com o Presidente sendo diretamente eleito e passan

do a controlar maiores poderes. Em Israel, passou-se à eleição direta do 

Primeiro-Ministro, criando-se um curioso sistema, cuja evolução vale a 

pena acompanhar. Até na tradicional política da Grã-Bretanha têm sido 

propugnadas mudanças no sistema eleitoral, que de majoritário passaria a 

proporcional ou misto, nos moldes do alemão.22 

22 Mas, numa democracia tão antiga e respeitosa das tradições, a recente Vitória dos 
trabalhistas, que bem exemplifica uma das propriedades do sistema majorltãrio, ou seja, 
a de amplificar os efeitos eleitorais das mudanças de preferência entre os eleitores, per
mitindo a formação de uma maioria indlscutivel, talvez se enfraqueça a opinião pró-
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As experiências de redemocratização no Leste Europeu e em nosso 

continente puseram em foco as instituições políticas e sua perfectibilida

de. Propostas de como melhorá-las têm sido abundantes e constituem 

hoje um próspero campo de estudos acadêmicos. 

Entretanto, estas notas mostram ser crucial, ao pensarmos no parla

mentarismo como um possível sistema de governo para o Brasil, ter em 

mente a variância interna dessa classe de organizações políticas. Em par

ticular, é preciso encarar como se resolvem as tensões entre as funções 

executiva e legislativa, não de todo ausentes no parlamentarismo. 

Na maioria dos casos, há fortes componentes consociativos nos paí

ses parlamentaristas e, às vezes, uma atração fatal pelo modelo de Con

venção. Em outros casos, como o consociativismo extremo pode levar à 

paralisia decisória, buscam-se contrapesos de majoritarismo, a fim de 

romper com o imobilismo. Mas, ao buscar esse equilíbrio, os sistemas 

parlamentares se aproximam do sistema de separação de Poderes e de 

suas complicações conjugais. 

Entre os casos que examinamos - tendo deixado de fora o sistema 

francês, mais freqüentemente estudado entre nós -, o alemão parece ter 

logrado, até agora, o melhor balanceamento dos desideratos de um mo

derno sistema democrático. 

Pela presença dos aspectos consociativos no seu desenho, tempera

dos pela preocupação com a eficácia governativa que evita a paralisia de 

decisões, e pela plebiscitarização, na Constituição não escrita do país, da 

escolha do Chanceler,23 dependente, em última instância, da unção pelas 

umas, é um modelo que merece exame detido neste momento em que a 

discussão do sistema parlamentar para o Brasil volta ao proscênio. 

mudança. Esse efeito ampllftcador do sistema majoritário é conhecido como regra do 
cubo. Quando muda a opinião, a maioria parlamentar cresce para valer, pois se elevam ao 
cubo as diferenças de votação entre os partidos na produção de cadeiras parlamentares. 

23 Atenção, porém! Essa plebiscitartzação exclui as chances de lideranças aventureiras 
arrebatarem o poder. Os líderes que competem pela Chancelaria são líderes de partidos 
grandes e conhecidos, com carreira partidária exemplar e. em geral, experiência adminis
trativa, seja nos estados, seja no próprio ministério federal. 

Estudos Eleitorais, v. /, n. 2, maio/ago. 1997 29 



Diferentemente do sistema britânico e do de outros países no conti

nente europeu, que se sedimentaram ao longo de uma evolução secular, o 

germânico foi produto de uma engenharia constitucional, o que lhe au

menta a sedução para países que almejam, via reforma política "de caso 

pensado", instituir sistemas de governo com chances de dar certo. 

Entretanto, não se pode omitir a particularíssima constelação de fato

res que favoreceu o êxito do empreendimento da República Federal: con

senso sobre a necessidade de reconstrução, após a derrota na guerra e 

devastação do país; tutela das tropas de ocupação aliadas, inclusive no 

próprio planejamento constitucional;24 e, não menos importante, o clima 

de guerra fria que levava as opções partidárias e ideológicas a variarem 

num restrito âmbito, sem grandes polarizações. Portanto, aconselham-se 

cautelas contra ver o modelo como facilmente copiável, fora do especial 

contexto de sua concepção e funcionamento. 

Por outro lado, se mesmo entre os constitucionalistas e cientistas 

políticos falta muitas vezes clareza sobre as características do sistema 

parlamentar e sobre o modelo que se deseja para o Brasil, não vemos 

como levar o assunto a decisão em plebiscito. Como oferecer ao eleitor 

quesitos simples, com respostas dicotômicas, que permitam opção cons

ciente e significativa sobre um regime extremamente complexo? Além 

disso, dada a prevalência da visão do parlamentarismo como governo de 

Assembléia, às vezes entre seus próprios defensores, será muito dificil 

convencer a opinião pública de que a sua adoção trará melhoria a nossa 

vida pública. 

Uma parte do caminho poderia ser percorrida, contudo, pela adoção 

prévia de um sistema eleitoral indutor do reforço das organizações parti

dárias. Um sistema eleitoral como o que a Itália até recentemente conhe

ceu, que favorece as estratégias individuais de campanha política e leva a 

um comportamento parlamentar individualista, é negativo também para o 

.. A este respeito, veja-se HILLENBRAND, Martin J. The United States and the formation 
ofthe Sundestag; In;THAYSEf.~·, DAVIDSON e UvtNGSTONE. The U.S. Congress ... 
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funcionamento do sistema parlamentar, pois não traz coesão partidária no 

seio do Parlamento. Nosso sistema eleitoral não difere muito do que os 

italianos abandonaram, e talvez pudéssemos começar a reforma política 

que eventualmente leve ao parlamentarismo introduzindo o voto em listas 

fechadas e pré-ordenadas. 

Dado, porém, o grande temor de que estas listas favoreçam as oli

garquias partidárias, essa mudança exigirá outras, no próprio sistema de 

constituição dos partidos e tomada de decisões dentro deles. 

TRIBUNAL Suo'~:-?JOR ELEITORAL 
S/B i ; · · ·'--C~A 

- t '~ • c. 
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Eleições diretas 
e indiretas no Brasil 

Palhares Moreira Reis 

Professor adjunto de Direito Constitucional do Cen
tro de Ciências Jurídicas (Faculdade de Direito do Reci
fe) e professor adjunto aposentado de Ciência Política do 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universida
de Federal de Pernambuco. Professor visitante da Uni
versidade Moderna de Portugal. 

As eleições diretas e indiretas no Brasil 

As eleições no Brasil começaram a acontecer ainda nos tempos co

loniais, para as Câmaras (ou Senados) dos Municípios,' instituindo o 

governo local, dentro de um sistema herdado das práticas portuguesas. 
Mesmo durante a ocupação holandesa tivemos escolhas eleitorais, 

não só no governo local, como na Assembléia regional convocada pelo 

príncipe Mauricio de Nassau.2 

"O certo é que o primeiro gosto de governo democrático 
e largamente representativo experimentaram-no os brasilei
ros durante o domínio holandês, e sob a administraçáo de 
um principe alemão da Casa de Nassau, João Maurício". 3 

I "O município era, e ainda é , a extensão terrttorial em que a Câmara, ou Senado, 
como também se denominava o conjunto de indivíduos eleitos pelo povo, exercia a admi
nistração" . GARCIA, Rodolfo. Ensaio sobre a história política e administrativa do Brasil 
(1500-1810). Rio de Janeiro: José Olímpio, 1956. (Obra póstuma. p. 91.) 

2 Quando os holandeses ocuparam a área que hoje corresponde quase inteiramente ao 
Nordeste do Brasil, determinaram que ali se aplicasse a legislação holandesa. "A essa 
nova organização ficavam sujeitos não só os holandeses. como também os portugueses 
vindos da Europa e os naturais do Brasil. Chegou-se até a admiti-los nas administrações 
públicas como representantes do povo; tanto é verdade, que não foram poucos os portu
gueses e naturais que tomaram parte na Assembléia de 27 de agosto de 1640, composta 
de todas as Cãmaras e Tribunais de Justiça, que fora convocada na Cidade Mauricia para 
nela serem tratados assuntos necessários ao bem público e â direção do Brasil holandês." 
TRíPou, César. História do Direito brasileiro. S. Paulo: Revista dos Tribunais, 1936. v. 1. 
Época Colonial. p. 114. 

3 FREYRE, Gilberto. Prefácio. In: MELLO, José Antônio Gonsalves de. Tempo dos Fla
mengos. 3. ed. aum. Recife: Fundação Joaquim Nabuco : Editora Massangana, 1987. 
p.14. 
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Entenda-se, neste caso, não o governo local, mas o de cunho 
regional, posto que largamente representativo. 

Quando o Brasil ascendeu à categoria de Estado, dentro do Reino 

Unido, teve o ensejo de ver seus cidadãos convocados para participar de 

uma Corte Constituinte em Portugal, com escolha pela eleição indireta. 

A partir de sua independência política, com variações em termos de 

época, de oportunidade, de regime político adotado e de nível de sinceri

dade política, as eleições brasileiras para cargos executivos se revestiram, 

alternativa ou simultaneamente, da forma direta e da forma indireta. Em 

vários casos, também a composição das Câmaras era oriunda de um pro

cesso misto, de eleições diretas e indiretas. 

Houve, igualmente, uma época sem eleição de nenhuma natureza, na 

história do Brasil: o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, durante a 

ditadura de Getúlio Vargas. 

Alguns cargos tiveram grande variação nos procedimentos eleitorais 

para a escolha dos seus ocupantes. Outros, porém, sempre obedeceram a 

critérios que se perpetuaram na vida política brasileira. 

Direta ou indireta a eleição, em clima de democracia ou, incipiente

mente, de abertura política, seu resultado, na maior parte das vezes, 

aproximava-se da representação da vontade do eleitor. No entanto, a 

quantidade enorme de mecanismos adotados para deformar, legal ou ile

galmente, o resultado eleitoral, em muitas e repetidas hipóteses, fizera 

com que houvesse discrepância entre a vontade política do povo brasilei

ro e a expressão eleitoral decorrente do processo adotado. 

O presente estudo pretende tratar dos critérios formais das eleições 

brasileiras para cada um dos tipos de cargos ou mandatos decorrentes da 

escolha pelo sistema representativo e das deformações, institucionais ou 

de prática política, havidas no processo eleitoral, desvirtuando o resultado 

obtido, nas umas e nas votações nominais, do pretendido pela vontade 

popular. 
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Nele figuram, igualmente, os elementos históricos relacionados com 

as outras escolhas dos governantes e com as eleições no período antece

dente à independência, época em que o Brasil, ainda colônia - portugue

sa, espanhola e, parcialmente, holandesa -, já demonstrava a orientação 

política de um autogovemo de origem popular. 

As eleições para as Câmaras Municipais4 

Desde os tempos coloniais até a atualidade, as eleições municipais 

para vereadores (e outros cargos das Câmaras) sempre ocorreram na maior 

parte das vezes pelo voto direto, exceto durante o Estado Novo, quando 

todas as Câmaras Municipais foram dissolvidas. E, de 1946 para cá, nun

ca se deixou de fazer eleição direta para a escolha dos vereadores dos, 

hoje, aproximadamente, cinco mil municípios. 

Era a herança do município português, pois a nossa "organização 

municipal copiava a metrópole, com os vereadores, juízes ordinários 

eleitos, procuradores e oficiais. Os capitães donatários iam dando os fo

rais às vilas; e as Câmaras elaboravam as suas posturas".5 Neste imenso 

território colonial, era natural que os núcleos isolados de povoamento 

lusitano, as vilas e cidades que se constituíram no início, adotassem "em 

tudo a legislação reinícola para a sua organização, sem nenhuma institui

ção peculiar que as distinguisse das municipalidades portuguesas então 

vigentes". Por isso, a nossa história da organização municipal tende a se 

confundir com a da legislação portuguesa relativa aos concelhos, no 
, d 6 mesmo peno o. 

Já no início do Reino de Portugal, ao lado das seis províncias ou 

comarcas, havia os municípios com um governo local eleito.7 

4 crr .. para esta e para a parte seguinte. REIS. Palhares Moreira. As eleições para os 
cargos municipais. Informativo Consu1ex, Brasília. v. 9. n. 39. p.1142. 25.9.95. 

• MIRANDA. Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3 . ed. rev. e aum. Rio de 
Janeiro : Borsoi, 1960. t . I , p . 272. 

6 GARCIA. Rodolfo. Dp. cito 

7 "Nos municípios, os juizes, vereadores e outros dignitários eram anualmente eleitos 
em pleitos cujas irregularidades levavam os monarcas a intervir, no sentido de sanear os 
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A organização municipal, com suas atribuições e processos de esco

lha dos dirigentes, foi estabelecida pela vez primeira em Portugal pelas 

Ordenações Afonsinas, de 1446. Eram os municípios portugueses 

"pequenos Estados no Estado".8 A organização do seu governo estava ali 

orientada: "as Câmaras Municipais seriam compostas de juízes pedâneos, 

seus presidentes natos, e de vereadores eleitos pelos homens bons, isto 

é, cidadãos que haviam ocupado cargos da municipalidade ou gover

nança da terra,9 porém logo depois escolhidos por uma espécie de sor

teio,10 voltando-se a um processo de eleição indireta pelas Ordenações 

Manuelinas, de 1514.11 Depois, as Ordenações Filipinas, de 1603, regu

laram, com suas modificações posteriores, a organização municipal 

portuguesa e brasileira,12 sem esgotar a matéria, pois deixava alguma 

coisa "a cargo dos costumes e forais, tanto das municipalidades, como 

dos senhores de terras".13 

Por essa herança portuguesa, na Colônia brasileira, em cada vila ha

via uma Casa da Câmara. 14 Compunham, normalmente, as Câmaras um 

males inerentes ao sistema dominante. História geral da civilização brasileira. Dir. Sérgio 
Buarque de Holanda. 7 ed. S. Paulo: Difel, 1985. t. 1, A época colonial. p . 23. 

• Continua GARCIA, Rodolfo: "Repúblicas independentes sob o protetorado do rei, não 
esperavam que este lhes fizesse respeitar os foros, mas desagravavam-se, quando se 
sentiam ofendidos. pelo direito de resistência armada que se arrogavam - escreve A. Her
culano, na História de Portugal. t . 4 . Op. cit., p. 93. 

9 GARCIA. Rodolfo. Op. cito 
'0 "A Carta Régia de D . João I (1391) é um exemplo do cuidado dedicado pelo poder 

central a tais assuntos, introduzindo uma espécie de sorteio para a escolha dos dignitários 
municipais; atitude semelhante foi consagrada pelas Ordenações Afonsinas. reservando
se às Ordenações Manuelinas possibilitar intervenção mais ativa no processo eleitoral. 
História geral da civilização brasileira. Op. cito 

" "Antes de sua publicação. concedeu D. Manuel às Cãmaras. ou Senados. o direito 
de elegerem os juízes avindores ou concertadores de demandas. encarregados de conciliar 
as partes; mas esse direito foi omitido nas Ordenações." GARCIA. Rodolfo. Op. cito 

. 2 CAVALCANIl. Themístocles Brandão. A Constituição Federal comentada. 3 ed. rev. Rio 
de Janeiro : Konfino. 1956. v. 1. p . 344 . 

• 3 GARCIA. Rodolfo. Op. cit .• p . 94 . 

.. "Dentro do disciplinamento das Ordenações Filipinas. é possível esquematizar. em 
linhas gerais - salvo modificações resultantes de "costumes ou de forais que a legislação 
devia respeitar" - . a história dos velhos Senados coloniais. 

Compunham-se. em regra. dos seguintes membros - chamados genericamente de ofi
ciais ou camareiros: 

a) um juiz de fora. presidente nato. que podia ser letrado - o Juiz de fora. de nomeação 
régia e pago pelos cofres da Coroa - ou. mais usualmente. um Juiz ordinário. cidadão 
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ou dois juízes ordinários,15 dois ou mais vereadores, um procuradorl6 e 

um escrivão, todos eleitos entre e pelos homens bons da terra,17 devendo 

privado, eleito pela comUIÚdade. "Os juízes ordinários, ensina Caio Prado, eram sempre 
dois, exercendo alternadamente suas funções em cada mês do ano; ao contrário do juíz 
de fora, serviam sem remuneração"; 

b) três vereadores - às vezes quatro - eleitos pelo povo; 
c) um procurador - "advogado natural da edilidade" - defensor nato dos interesses da 

comUIÚdade, também eleito; 
d) em alguns lugares, um escrivão e um tesoureiro; 
e) almotacéis, encarregados da fiscalização em geral, especialmente no tocante ao pre

ço dos gêneros, e cujo processo de escolha seria aquele descrito na ata da Cãmara de 
Salvador, de 26 de junho de 1628: "estando ai reunidos os oficiais da Càmara abaixo 
assinados, por eles foi tomado juramento dos Santos Evangelhos [ ... ] para bem e verda
deiramente votarem em seus homens, que servirão de almotacéis conforme el-Rei man
da", etc. PORTO, José da Costa. Nos tempos do visitador. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, 1968.p.94 

lO "O juiz ordinãrto era eleito pelos vizinhos do conselho, entre os homens bons, cujas 
listas eram previamente ampliadas e apuradas, e sua nomeação era confirmada pelo 
capitão e governador por si ou por seu ouvidor". TRÍpOLI, César. Op. cit., v. I, p. 212. 

"Em 1696 foram nomeados os primeiros juízes de fora que teve o Brasil, para a Bahia, 
Rio de Janeiro e Pernambuco. Estes juízes, que deveriam ser letrados, eram os verdadei
ros chefes de Justiça e da administração nos seus respectivos termos e substituíam o 
ouvidor da comarca, nos casos de ausência ou impedimento. Eram nomeados pelo sobe
rano e eram chamados de fora porque deviam ser de fora da terra ou de fora do Senado, 
pois os juízes ordinãrtos faziam parte da Cãmara e eram eleitos pelos vizinhos". p. 245. 

16 "O Título LXVI do Uvro 1 das Ordenações Filipinas, bem como outras leis posterio
res, regulam, até o Império, a organização dos MUIÚcípios em Portugal e no Brasil (a 
instituição das MUIÚcipalidades Portuguesas é anterior à Ordem Filipina; encontra-se nas 
Monsinas e Manuellnas, mas só mais tarde foi transplantada para o Brasil). 

As Cãmaras Municipais, no Brasil, compreendiam: um presidente, três vereadores, 
um procurador, dois almotacéis e um escrivão, naquelas mUIÚcipalidades que tinham 
juiz de fora, sendo que este era o presidente. 

Nas demais, serviam os juízes ordinários em número de dois, eleitos com a Cãmara. 
Algumas, além do síndico, tinham um procurador e um tesoureiro. 

O almotacel era eleito pela Câmara, ou era, como nas antigas Relações do Rio de Ja
neiro e do Maranhão, nomeado pelo juiz da Coroa". CAVALCANI1, Themístocles Brandão. A 
Constituição Federal comentada, loco cito 

17 Em Portugal, as classes sociais, ou ordens, eram três: o clero (secular e regular), a 
nobreza (descendente da nobreza goda e lúspano-romana, bem como os que receberam 
mercê real pelo seu esforço no exercício de profissões e funções) e o povo (a população 
não privilegiada, os vilões livres e os servos e semi-livres). 

"Na classe popular havia diversas gradações: os homens bons, ou vizinhos, constituíam 
propriamente o elemento político dos concelhos. 

Os concelhos ou mUIÚcípios eram o governo local das cidades e das vilas. A sua orga
nização, que no início estava consignada nos respectivos forais, encontra-se regulada no 
primeiro livro das Ordenações, onde se acham as normas competentes relativas aos di
versos órgãos da administração mUIÚcipal. Cada cidade ou vila tinha, pois, o seu conce
lho , no qual se destacavam os homens e os vizinhos, que eram as pessoas habilitadas a 
tomar parte na administração pública: a Câmara. à qual competia o governo mUIÚcipal, e 
que se compunha dos juízes ordinários, que eram os seus presidentes natos, dos verea
dores e do procurador do concelho, todos eleitos pelos vizinhos e independentes do poder 
régio. TRÍPOLI, Cêsar. Op. cit., v. I, p. 192 e ss. 
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os vereadores pertencer à classe dos fidalgos. 18 Os almotacéis, e nas Câma

ras existiam dois, eram eleitos por estas. 19 As primeiras vilas do Brasil, São 

Vicente e Santos, tinham essa organização.2o Esclarece Rodolfo Garcia que 

o número de vereadores se estabelecia segundo o foral ou costume da terra, 

que, nessa parte, fora respeitado pelas Ordenações Filipinas.21 

O mecanismo de escolha era a eleição indireta: os homens bons eram 

selecionados dentro do povo da vila,22 com a participação do capitão do-

"Nem todos os moradores votavam, somente tendo o jus sufragti os chamados homens 
bons - de pIincípio aqueles de maior classificação social e econômica, impedidos, entre 
outros, os judeus, os mecânicos e todos quantos exerciam profissões não nobilltantes. 
Em suma, os indivíduos mais respeitáveis da vila, as pessoas gradas. Mais tarde, segun
do Cãndido Mendes, homens bons seriam os que já houvessem exercido postos eletivos e 
de governança, muitas vezes denominados, genericamente, repúblicas" PORI'O, José da 
Costa. Nos tempos do visitador, cit., p . 95. 

'. Cfr. TRíPou, César. Op. cÜ., v. 1, p. 221. Os moradores das vilas eram distinguidos 
em três classes: os fidalgos (os sesmeiros e, até a segunda metade do século XVI, quase 
sempre fidalgos mais ou menos arruinados), os peões (os colonos e os criminosos degra
dados vindos de Portugal) e os gentios (índios escravizados ou submissos e os negros 
africanos importados como escravos). p. 206. 

' 9 CAVALCANI1, Theoústoc1es Brandão. Loco ru. 
20 Em São Vicente, Martim Afonso de Souza teve a iniciativa de convocar os homens 

bons da terra para a instalação da primeira vereança brasileira. Cfr. REIS, Palhares Morei
ra. Instituições políticas brasUeiras da atualida.de. Recife : Instituto de Ciências Políticas e 
Sociais, 1962 v . 2, p. 27; segundo TRíPou, César, esta organização foi aperfeiçoada duran
te o período do regime do Governo Geral. Op. cit. , v. 1, p . 207. 

21 GARCIA, Rodolfo. Op. CÜ. p. 97. 
22 O mecanismo de escolha era a eleição indireta. "O processo de votação, complicado: 

'nas oitavas de Natal' de cada ano, reuniam-se os homens bons em Cãmara, e o presi
dente - ou o ouvidor, se houvesse, ou o juiz mais velho do ano anterior - mandava que os 
presentes nomeassem 'seis homens para eleitores, os quais serão nomeados secretamen
te, sem outrem ouvir o voto de cada um'. Apurados os votos - 'consertar as listas' - pro
clamavam-se eleitos os seis mais votados, os quais, em seguida, e depois de juramenta
dos, se apartavam 'de dois em dois', formando. assim. três turmas de dois eleitores cada 
uma delas; cada uma das quais. recolhida em cõmodos isolados. indicava os nomes dos 
juiZes, vereadores, escrivães e mais oficiais para compor a Cãmara, durante o triênio cada 
turma escrevendo os nomes dos candidatos em rol.. assinado pelos integrantes, ou, no 
caso de serem analfabetos. pelo juiz ou um vereador, em seu nome, prestando o juramen
to de segredo. Organizados os róis, o presidente selecionava os mais votados, cujos no
mes registrava em folha especial- a pauta - , tendo o cuidado de evitar servissem, conjun
tamente, no mesmo ano . parentes até o quarto grau, pelo direito canõnico, o que se 
chamava 'apurar a pauta' . Assínadas, fechadas e seladas. as pautas se guardavam em 
compartimentos próprios, e, se, no fim do ano, depois de verificado se houvera alguma 
alteração, o presidente preparava seis listas - pelouros - três para os juízes e três para os 
vereadores. Pelouros de vereação eram as listas dos nomes das pessoas escolhidas, assim 
denominadas por serem encerradas em bolas de cera com o feitio das balas de ferro para 
armas de fogo - pelouros. Em seguida, o presidente metia-as num saco, guardado em 
cofre de três chaves, entregues a três vereadores do ano, chamados claviculários. A 1° de 
janeiro de cada triênio, em regra, novamente se reuniam a Cámara e os homens bons, con-
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natário, que tinha poderes, pela Carta de Doação, de influir nessa esco

lha,23 e depois escolhiam-se os camareiros mencionados (juízes, vereado

res e procurador)?4 Chegou a ocorrer, no entanto, arrombamento da arca 

dos pelouros, com substituição do rol por palavras desonestas .25 

As substituições dos eleitos, nos casos de ter ocorrido falecimento 

quando da oportunidade de se tirarem os pelouros, ou mesmo quando 

houvesse vaga durante o ano, eram procedidas por eleição especial.26 

Durante a dominação espanhola, havia o Senado da Câmara, o qual, 

além de exercer as funções administrativas que lhe eram próprias, passou 

vocavam "hum moço de idade de seis annos" a "metter a mão no saco. revolver bem os pe
louros e tirar hum delles", e os nomes constantes da lista seriam os vereadores de cada ano. 
PORTO. José da Costa. Nos tempos do visitador. cit. . p. 95. GARCIA, Rodolfo, cit .• p. 97 e ss. 

"Os juízes, com os vereadores, veriam o rol e escolheriam para eleitores os que mais 
votos tivessem. 

A esses logo dado juramento dos Santos Evangelhos, que bem e verdadeiramente es
colham para os cargos do conselho as pessoas que mais pertencentes lhe pareceram, e 
que tenham segredo, e não digam que assim nomeram a outra pessoa alguma." PORTO. 
Walter Costa. O voto no Brasil: da Colônia à Quinta República. História Eleitoral do Bra
sil, v. 1. Brasília: Gráfica do Senado Federal. 1989. p. 9. GARCIA, Rodolfo. Op. cit., p . 99. 

"Não se entendia, então. como licita, a procura de votos, a cabala, 'a campanha eleito
ral' hoje tão aceita. Função cujo exercício era mais um munus que um privilégio - obriga
tório, não remunerado - esse oficialato da governança das vilas não deveria, por outro 
lado, ser entregue a quem não tivesse 'partes e qualidades para servirem', como, por 
exemplo, oficiais mecânicos". PORTO, Walter Costa, cit., p. 13. 

23 Sobre os poderes do capitão donatàrio, v. TRIGUEIRO, Oswaldo. Direito Constitucional 
estadual Rio de Janeiro: Forense, 1980. p . 9 e ss. Estranhamente, não trata o citado 
autor das prerrogativas do donatârto relativas ao processo de escolha dos governantes 
municipais. 

Nas cartas de doação, os aquinhoados recebiam, além dos títulos de capitão e gover
nador, os direitos de fundar vilas, concedendo-lhes governadores, ouvidores, meirinhos, 
etc. ; (. .. ) apurar as listas dos homens bons incumbidos de eleger os juizes e mais oficias 
dos conce11ws das vilas". MARTINs JÚNIOR, J. Isidoro. História do Direito Nacional. Rio de 
Janeiro : Empresa Democrática Editora, 1895. p . 164. Cfr. TRíPoLI, César. Op. cit., v. I, p. 
203,208. 

'" "A eleição não era direta, mas de dois graus - sistema que prevaleceu no Brasil até 
1881; isto é, em vez de eleger diretamente os camareiros, o povo escolhia um colégio de 
votantes e este, em seguida, elegia a Câmara". PORTO, José da Costa. Nos tempos do visi
tador, cito p. 95. 

25 "Na vila de São Paulo, em 1687, ocorreu o arrombamento da arca dos pelouros. Diz 
o termo, transcrito no Registro Geral da Câmara de São Paulo, v. 3, p . 522: 'E, sendo feita 
a diligéncia, se abriu o pelouro na forma da lei, se achou o pelouro com palavras desones
tas e vendo-se isto se abriu outro, se achou o mesmo'". 

26 "A Câmara, com os homens bons da terra, elegia, por maioria de votos, ou vozes, 
como se dizia, quem os substituísse. Os designados para servir em substituiÇão eram 
chamados vereadores de barrete, para distingui-los dos outros, que eram chamados de 
pelouro" , É de se deduzir que a eleição se fazia com um barrete servindo de urna. GARCIA, 
Rodolfo, cit., p, 101. 
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"a exercer função política, especialmente nas vilas de maior importân

cia".27 Isto gerava, comumente, conflitos entre as Câmaras e as demais 

autoridades, não só nos casos de municípios já existentes,28 como em 

outros arraiais que, por iniciativa local e sem amparo em decisão régia, 

levantavam pelourinho, o símbolo da criação de uma vila.29 

A criação do estado do Maranhão, separado do Estado do Brasil, em 

nada inovou neste particular, posto que as capitanias eram chefiadas pe

los respectivos capitães-mores "e localmente administradas pelas respec

tivas Câmaras ou Senados das Câmaras".3o 

No Brasil holandês, o governador, chefe de governo, era de naciona

lidade holandesa, e o Conselho Supremo - Conselho Político - já vinha 

formado da Holanda, onde as grandes decisões eram tomadas pelo Conse

lho dos XIX, em Middelburg, na Zelândia.3l De cunho local, registra Trí-

27 "O Senado da Câmara, que nos primeiros períodos da vida colonial era um órgão 
mUJÚcipal meramente administrativo, com funções apenas de ordem econõmica e local, 
passou, muitas vezes, nos períodos seguintes, a exercer função política, especialmente 
nas vilas de maior importãncia. Os seus atos e funcionamento não eram regidos só pela 
legislação da metrópole, mas obedeciam muitas vezes a um sentimento de independência 
que começava a infiltrar-se no espírito das populações. Por este motivo, as cãmaras se 
arrogavam muitas atribuições que eram da competência expressa dos governadores, sem 
que estes protestassem, não obstante a metrópole não cessasse de repetir ordens para as 
conter nos limites da jurisdição administrativa local." TRíPOLI, César. Dp. cít. v. 1, p. 226. 

28 "Foi preciso muito tempo e energia da parte dos poderes gerais para se ir gradual
mente forçando as Cãmaras a circunscreverem-se na órbita de suas atribuições, marca
das nas Ordenações do Reino; e isto só se conseguiu mais ou menos no correr do século 
XVIII." GARCIA, Rodolfo. Dp. cit, p. 96. 

29 Enquanto o povo de Campos. no Rio de Janeiro, em 1673, "por movimento espontâ
neo, levantou pelourinho, dando disso parte ao ouvidor da comarca", ato confirmado pelo 
rei D. Pedro lI, em 1675 (cfr. GARCIA, Rodolfo. Dp. cit.. p . 96), no Recife, a luta entre os da 
terra e os portugueses, normalmente excluidos dos cargos públicos municipais, fez com 
que estes buscassem elevar o Recife à categoria de Vila, tendo sido a pretensão autoriza
da em 1710. Com isto não concordaram os locais, daí se originando um processo de luta, 
conhecido como a Guerra dos Mascates, que mais adiante se encaminhou para a busca 
da autonomia republicana. Mas, no seu início, era contra o levantamento do Pelourinho, 
símbolo da autonomia municipal do Recife ("O Presidente da Cãmara de OUnda foi ter 
com o governador e lançou o seu protesto, insinuando que quem soubera erguer um 
pelourinho também poderia arrancá-lo .") Cfr. RIBEIRO, João. História do Brasil. 16 ed. 
ver. e compl., por RIBEIRO. Joaquim. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1957. p. 240 e ss. 

30 TRíPoLI, César. Dp. cit., v. 1. p. 235. Eram as de Salvador, Rio, São Luís e São Paulo. 
Cfr. PORTO, Walter Costa. D voto no Brasil., cit., p. 7. 

31 Uma delas foi o Regimento Administrativo, mais detalhado que o recebido por 
Lonck. como instrução secreta para a situação dos territórios a serem conquistados. 
"Este regimento, de 69 artigos, foi submetido à aprovação dos estados gerais, que. a 13 de 
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poli, havia o Conselho da Justiça, que era uma espécie de tribunal de 

primeira instância e a Câmara dos Escabinos,32 de cunho municipal, com 

a participação dos locais, escolhidos dentre a gente melhor, que corres

pondia aos homens bons da colônia portuguesa?3 

O regimento secreto de Heinrich Lonck, de 1629, prescrevia que: "a 

autoridade suprema e a direção, em tudo que dissesse respeito aos negó

cios de administração, de polícia e de finanças, seriam delegadas a um 

colégio de conselheiros; outros documentos designam esses conselheiros 

sob o nome de conselheiros políticos". Estes eram em número de nove, 

com a presidência renovada a cada mês?4 

"Logo que Nassau chegou ao Recife. criou Câmaras de 
Escabinos e uma nova autoridade: o escolteto. uma espécie 
de burgomestre. Os escabinos tinham funções semelhantes 
às dos membros das Câmaras na colônia portuguesa. A pri
meira câmara de escabinos do Nordeste foi a de Olinda. que 
tinha sob sua jurisdição Recife e Antônio Vazo 

Os primeiros escabinos de Olinda - nomeados por um 
ano - foram escolhidos por Nassau de uma lista de nomes 
organizada pelos eleitores de Olinda (para tal designados. 

outubro de 1629. fixaram o modo de governo para os territórios que a campanha ia con
quistar. tanto em relação à polícia. como em relação à Justiça." GARCIA, Rodolfo. op. cit., 
p.166. 

32 "A Câmara dos Escabmos, de caràter estritamente municipal, vinha substituir os 
concelhDs ou câmaras /TlW1icipais existentes. Os seus membros eram chamados escabinos 
e seu número variava segundo a importância das povoações; parece, entretanto, que 
nunca excedia de nove. Metade deles eram holandeses, e metade portugueses, mas o 
presidente era sempre holandês, chamado esculteto - de schout, espécie de magistrado. 

A nomeação dos escabinos obedecia a uma espécie de eleição de três graus: - o Con
selhD de Justiça nomeava os eleitores entre a gente melhDr (correspondia esta aos homens 
bons da organização dos concelhDs); - os eleitores, por sua vez, organizavam a lista dos 
indivíduos idôneos para o cargo de escabino; - e, finalmente, o ConselhD Suprerrw esco
lhia dessa lista os membros da Câmara, ou seja, os escabmos e o esculteto. Este, alêm de 
ser presidente da Câmara, era encarregado da administração dos serviços e da direção da 
policia do município; era exator da fazenda e tinha até funções de prorrwtor públicO do 
lugar, cumulando, portanto, em sua pessoa, funções administrativas, fiscais ejudiciàrtas." 
TRÍPOu, César. Op. cit., v. 1, p. 238. Grifos do original. 

33 "Em toda essa organização, deve-se referir à influência holandesa, que, não obstante 
a superioridade evidente de seu regime de colonização, teve uma vida transitória." 
CAVALCANI1, TheDÚstocles Brandão. Op. cit., p. 345. 

34 GARCIA, Rodolfo. Op. cit., p . 167. E mais: "A esse colégio era adjunto um assessor, 
versado nas ciências juridicas, encarregado da função de pensionàrto, de secretárto e de 
notário" . 
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entre os prtncipais moradores da jurtsdição, pelo Conselho 
Político). ,,35 

A Câmara de Olinda, a despeito da existência do governo holandês, 

permaneceu.em função até 1637, e mesmo depois da chegada de Nassau 

e antes da criação dos escabinos, negociava com o príncipe, como admi

nistradora da capital de Pernambuco, mesmo que o governo holandês 

tivesse a sua sede no Recife, lutando por sua reconstrução e pela restau

ração da cidade.36 

O Conselho Político, bem como o príncipe e sua administração, es

tavam sediados no Recife. No entanto, como era Olinda a capital de Per

nambuco, o Conselho Político achava que lá é que deveria estar a sede do 

governo e, portanto, deveria a cidade ser reconstruída? como pediam a 

Câmara e os moradores de Pernambuco, e a fariam "mais bonita do que 

jamais foi,,;38 mas, instado a se pronunciar, o Conselho dos XIX nada de

cidiu a respeito. Logo a seguir, porém, o governo holandês local deliberou, 

quanto à localização da sede administrativa, pelo Recife e por Antônio 

Vaz, proibindo até que se efetuasse em Olinda qualquer construção nova. 

3S MElLO, José Antônio Gonsalves de. Cit., p. 64. Na nota 102, dá ele os nomes dos 
prtmeiros escabinos e de todos os que os substituíram até a mudança de sede da Câmara 
dos Escabinos de Olinda para Antônio Vazo 

36 MElLO, José Antonio Gonsalves de. Op. cit., p. 61. No mesmo sentido: ·Conside
rando-se Olinda abandonada pelos seus prtmeiros moradores, deu-se permissão a qual
quer um de aí construir novas casas ou restaW'aI' as arruinadas". BARLAEus, Gaspar. 
História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil Recife : Prefeitura 
da Cidade do Recife. 1980. p. 47. 

37 O movimento pela reconstrução de Olinda encontrou objeções, não só daqueles que 
pretendiam a sede do governo no Recife, como dos que achavam que a capital do Brasil 
holandês estivesse em Itamaracá. MElLO, José Antonio Gonsalves de. Cit., p. 58. Na Ho
landa, já se falava com insistência nesta transferência da sede do governo. "Significaram
lhes, porém. o conde e os conselheiros a desvantagem e inutilidade daquela mudança ( ... ) 
Por essas razões, continuaram na sua antiga sede o governador e os conselheiros do 
Brasil. BARLAEus, Gaspar. Op. cit., p. 54. 

38 Carta de Servaes Carpentier, médico da WIC, conselheiro político e depois assessor do 
mesmo Conselho. MElLO, José Antônio Gonsalves de. Cit., p. 59, nota 87 e p. 62. nota 96. 

A beleza de Olinda era a base da simbologia heráldica da capitania. "Em outubro de 
1638, Nassau, projetando os brasões para as vártas capitanias e prtncipais povoações do 
Brasil holandês, idealizou o de Pernambuco, que é descrtto do modo seguinte em uma 
Generale Missíve: "A Capitania de Pernambuco tem uma donzela que admira a próprta 
beleza em um espelho. simbolizando a formosura da terra e a situação e o nome de sua 
capital- Olinda - e tendo na mão uma cana-de-açúcar", p . 64, 

42 Estudos Eleitorais, v. J, n. 2, m4ii1tiqgKJ. 1991 



Para se ter uma idéia da importância que tinha, então, a Câmara dos 

Escabinos, basta registrar a repercussão do incidente causado pela de

terminação de que os seus membros deveriam residir e conceder audiên

cia em Olinda. 

Tal fato revoltou os habitantes do Recife, que, além de apresentar 

seus processos ao Conselho Político no Recife (que os recebia indevida

mente, pois era a Câmara a primeira instância judicial), lutaram pela 

transferência da capital da Capitania de Olinda para Mauricia, que com

preendia o Recife e Antônio Vazo 

Essa desavença gerou protesto perante Nassau, pois, diziam os mem

bros da Câmara, os recifenses não queriam reconhecê-los como a primeira 

instância judicial. Mas o Alto Conselho opinou no sentido de que, sendo o 

Recife a sua sede, os seus moradores não deveriam ir a Olinda, acompanhar 

os processos, e sim merecer a dignidade de "ter os seus próprios juízes 

dentro das suas defesas e redutos". Os governantes holandeses chegaram 

mesmo a sugerir que o Recife, Antônio Vaz e adjacências fossem desmem

brados de Olinda, passando a ter jurisdição própria. 

O Conselho dos XIX deliberou, afinal, sobre a questão e, em conse

qüência, o Conde de Nassau e o Conselho providenciaram a transferência 

da Câmara dos Escabinos de Olinda - e portanto também a condição de 

capital - para a ilha de Antônio V az, 39 pois no Recife os terrenos estavam 

todos ocupados.40 Assim, com o desmembramento da área do istmo do 

39 BARlAEUS, Gaspar. Op. cü. p. 69: "Em Pernambuco, a administração dos negócios 
políticos e dos interesses públicos ocupava os governadores. Destinou-se dinheiro para se 
edificar a casa do Conselho·. 

40 MEllO, José Antônio Gonsalves de. Cit., p . 65 e ss. Na nota 105, registrando uma 
Generale Missive ao Conselho dos XIX, de 5 de março de 1639, está dito que "os nobres 
senhores conselheiros políticos tiveram durante certo tempo divergéncias com os escabi
nos da cidade de Olinda, a respeito de diversos pontos, alguns dos quais foram decididos 
por nós: entre os que não foram decididos está o concernente à jurisdição sobre o Recife e 
Antônio Vaz e seus moradores. Os escabinos de OUnda pretendem que esses lugares e 
seus moradores estão, desde há muito tempo, sob a competência da sua Câmara, pelo 
que a ela estão sujeitos em primeira instância. Os nobres senhores conselheiros políticos, 
pelo contrário, sustentam que os moradores estão subordinados não aos escabinos, mas 
diretamente ao seu colêgio e a ninguém mais, procurando basear isto no art. 27 das 
Instruções Gerais, alegando que não há razão alguma para que os moradores do Recife -
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Recife, da ilha de Antônio Vaz e de adjacências, foi erguida a cidade Mau

ricia, capital de Pernambuco e de toda a área dominada pelos holandeses.41 

Foi aumentado o número de membros da Câmara de Escabinos de 

cinco para nove, sendo cinco holandeses e quatro da terra. E o título deixou 

de ser de escabinos de Olinda para ser, por decisão autorizativa do Conde e 

do Conselho Político, escabinos da cidade Mauricia e seu distrito".42 

OI inda sempre foi ciosa de sua destacada posição social, econômica 

e, sobretudo, política na Colônia. A rivalidade com o Recife sempre foi 

grande e, mesmo depois do domínio holandês, novo exemplo de desen

tendimento está na Guerra dos Mascates, de 1710. Com a elevação do 

Recife à categoria de vila, Olinda perderia, novamente, o poder de legis

lar sobre o povo e as atividades econômicas do Recife.43 

que no Recife podem alcançar decisão nos seus pleitos - com grandes gastos. às vezes em 
processos de pequena importância, com perda do seu tempo e dos seus negócios, sejam 
obrigados a ir a Olinda para acompanhar as suas causas, com muitas outras razões 
alegadas por ambos os lados ( ... ). 

. Essa disputa era sustentada com ardor: mas como se trata de um ponto de direito e 
que só pode ser decidido pela autoridade soberana, não quisemos entrar na questão; 
resolvemos deixá-la como estava até que, tendo submetido o caso à apreciação de V. Sas., 
quisessem dispor a respeito no seu alto entender e sobre isto esperamos a sua resposta 
com brevidade. 

Provisoriamente - considerando que os escabinos de Olinda, de um tempo para cá 
não vinham concedendo audiência em razão da disputa - ordenamos que os moradores 
do Recife e Antônio Vaz só ficassem subordinados aos conselheiros políticos, a não ser 
que algum quisesse, livremente, em primeira instância, levar o seu processo perante os 
escabinos de Olinda. E que todos os moradores do interior de Olinda só poderiam apre
sentar as suas causas, em primeira instância. aos escabinos daquele lugar" . 

• , A cidade assim criada foi denominada Cidade Mauricia (Stadt Mauritial, e posteri
ormente se restringiu ao atual bairro de Santo Antônio. Somente em 1645 ê que, ao lado 
da cidade Mauricia, surgiu a Nieuw Mauritsstadt, ou nova Cidade Mauricia, indo até o 
Forte das Cinco Pontas. MELLO, José Antônio Gonsalves de, cit., p. 85-89 . 

• 2 MELLO, José Antônio Gonsalves, cit .. p . 85. 
43 "A Guerra dos Mascates, em 1710, é significativo exemplo de choque entre o poder 

tradicional e um poder novo que, na Colônia, ensaiava seus primeiros passos. A luta 
entre os senhores de Olinda e os mascates e marinheiros (como eram denominados pejo
rativamente os comerciantes) de Recife representa não só, como já foi observado, uma 
reação contra o sentido de renovação aí contido, como demonstra o agravamento das 
relações entre o poder particular dos senhores e o poder metropolitano. A elevação do 
Recife à categoria de vila retiraria à Olinda, e, portanto, aos homens bons, o direito de 
legislar sobre o núcleo mercantil, ou sobre o povo do Recife. 

Antes de ser compreendido como movimento nativista, o choque entre Olinda e Recife 
deve merecer análise que considere os aspectos gerais que o cercam. Aspectos que 
envolvem classes diferentes, com diferentes interesses na colônia." História nova do 
Brasa, loco cito 
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Durante o período imperial e a época republicana, até 1937, tivemos 

Câmaras Municipais funcionando regularmente, com seus membros esco

lhidos pelos munícipes, em processo direto. 

Após o já mencionado hiato de 1937-1945,44 em alguns momentos, 

de 1964 a 1979, muitas Câmaras Municipais foram postas em recesso 

(temporário), e mandatos de vereadores foram cassados. 

Mas sempre houve eleição direta para a renovação dos mandatos, 

nunca se tendo apelado para a escolha indireta dos representantes do 

povo na Casa Legislativa dos Municípios, desde a Independência. 

As eleições para intendente ou prefeito 

Os prefeitos municipais (dantes os presidentes das Câmaras, os juí

zes ordinários ou juízes de fora, os escoltetos ou os intendentes) podiam 

surgir pela via de conseqüência, como nos antigos casos da escolha ho

landesa do escabino ou o do vereador mais votado ser o intendente. 

A eleição indireta para prefeito, no Brasil, é situação anômala. 

Constitucionalmente, somente foi prevista na Carta de 1934, de modo 

permissivo, alternando-se com a eleição direta, tudo de acordo com a 

Constituição de cada estado-membro. 

No Estado-Novo, a regra permanente era no sentido de ser o prefei

to, sempre, de livre nomeação pelo governador do estado. 

Voltando-se à normalidade constitucional, a partir de 1946, o prefeito 

municipal, como regra geral, era decorrente de eleição direta, junto com seu 

vice-prefeito, com as exceções relativas às prefeituras das capitais e das 

estâncias hidrominerais. A autonomia das capitais, obtida com muita luta, 

veio permitir a eleição direta dos respectivos prefeitos e vice-prefeitos. 

Também aconteceram as hipóteses de ser o prefeito nomeado pelo 

governador do estado, com prévio assentimento da Assembléia Legislati-

44 Após a ditadura getullana. somente com a aprovação da Constituição Federal e das 
cartas estaduais foi possível a eleição municipal direta. nos moldes estabelecidos, dentro 
da garantia da autonomia, ou seja, por volta de 1947. 
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va ou, igualmente, também por este, mas com prévia anuência do Presi

dente da República, como ocorreu ainda mais recentemente nas capitais 

dos estados e nas estâncias hidrominerais, e, depois, nos municípios de

clarados de interesse para a segurança nacional. 

O Tribunal Superior Eleitoral, dirimindo questões suscitadas a esse 

respeito, teve duas importantes oportunidades de decidir, de modo diver

gente, porém não discrepante, sobre a possibilidade de eleição indireta 

para prefeito, sob o pálio da Constituição de 1946. Numa primeira hipó

tese, em que havia prefeito e vice-prefeito, tendo renunciado o primeiro, 

mesmo na segunda metade do seu mandato, entendeu que somente pode

ria haver preenchimento do cargo por eleição direta.4s 

Já na outra situação, com regra em que não aparecia a figura do vice

prefeito, em tendo havido, igualmente, renúncia na segunda metade do 

mandato do chefe do executivo municipal, o TSE acordou que a vaga do 

cargo de prefeito equivalia, pela inexistência do vice-prefeito, a uma du

pla vaga, determinando que se fizesse a eleição pela via indireta. 46 

As eleições para os grandes eleitores 

Adota-se a denominação de grandes eleitores para caracterizar 

aqueles cidadãos aos quais as regras básicas existentes conferem a missão 

de representar a sua comunidade nos pleitos indiretos. 

São os integrantes dos colégios eleitorais órgãos especialmente cria

dos pela supernorma para efeito de escolher os titulares de cargos eletivos 

de nível mais elevado do Poder Executivo respectivo. 

Não se levam em conta, neste particular, os integrantes de outros 

colegiados que, normalmente, têm, dentre suas atribuições regulares, 

também a eleição indireta, exercidas, porém, sem a participação de tercei

ros, apenas por seus membros, na forma prevista constitucionalmente 

(Assembléias Legislativas e Congresso Nacional, por exemplo). 

46 

4' Acórdão nO 651. de 1951. sobre o caso do Rio Grande do Norte. 
46 Acórdão n° 1.097. de 1954, sobre o caso da Bahia. 
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Existem, na história recente, casos em que os colégios eleitorais 

eram compostos por órgãos como os acima referidos, completados para a 

tarefa eleitoral por representantes de outras instituições. Por exemplo, o 

colégio eleitoral do Presidente da República (Constituição de 1969) e o 

colégio eleitoral do governador de Estado e de um representante no Se

nado Federal (Emenda Constitucional n2 8, de 1977). Historicamente, no 

entanto, o predomínio de eleições em dois graus mostra que a figura do 

colégio eleitoral ocorreu muitas vezes na legislação brasileira. 

O primeiro caso foi o estatuído na convocação dos deputados às 

Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, pelo 

decreto de D. João VI, de 7 de março de 1821. Mandava ele que se apli

cassem ao pleito do Reino Unido as regras estabelecidas na Constituição 

espanhola de 1812, que tinha sido jurada pelo monarca, para aplicação 

provisória no reino. 

Assim, para a representação, queria o rei que o número de deputados 

não fosse menor do que 100, havendo, pois, para cada 30 mil almas, um 

deputado. Pelo censo demográfico de 1808, teria o Brasil 2.323.386 habi

tantes, correspondendo a 76 representantes, mas, desprezadas as frações em 

cada província, o Brasil ficou com 72 deputados às Cortes de Lisboa.47 

Era uma eleição indireta, em quatro graus, com as dificuldades que 

lhe seriam inerentes.48 De acordo com a Constituição espanhola, o povo, 

em massa, nomeava os compromissários; estes, por sua vez, escolhiam, 

imediatamente, os eleitores de paróquia, os quais, logo a seguir, designa

vam os eleitores de comarca, que eram os que, finalmente, na capital da 

província, compareciam para a eleição dos deputados.49 

'7 Nem todos os deputados. porém. chegaram a Lisboa ou participaram efetivamente 
dos trabalhos constituintes. Depois de alertada do equivoco por Rio Branco. uma comis
são do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro "listou os deputados eleitos. que soma
riam 68. Desses. não mais de 50 chegaram a Lisboa; e somente 16 assinaram. em 23 de 
setembro de 1823. a Constituição aí aprovada". crr. PORTO. Walter Costa . cit .. p. 18-19 . 

.. Reconhecida a existéncia de tais óbices. uma circular de 23 de março seguinte 
permitiu que ·os governadores das provincias. cingindo-se. o mais possível. ao espírito do 
referido decreto de 7 de março. fizessem. na matéria. as modificações que achassem 
oportunas". TRíPou. César. Dp. cit .• v. 2. p. 75 . 

•• MOREIRA. Colares. A CãInara e o Regime Eleitoral no Império e na República. In; Li
vro do centenário da Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro : Brasil Editora. 1928. p . 15; 
crr. TRiPou. César. Dp. cit .• v. 2. p. 75. 
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Para essa eleição foram estabelecidas as juntas eleitorais de fregue

sias, ou paróquias, comarcas e províncias, isto é, para cada grau da su

cessiva escolha. 

O eleitorado-base, ou seja, os eleitores de primeiro grau, em cada 

freguesia, era composto de todos os cidadãos domiciliados e residentes 

no respectivo território, e o número de compromissários era definido, em 

cada caso, pelo número de fogos existente em cada freguesia. 50 

O eleitor (paroquial ou de grau maior) somente era elegível se fosse 

cidadão maior de 25 anos, morador e residente na freguesia. As juntas 

eleitorais eram compostas de cidadãos nomeados ad hoc pelo presidente 

do ato, o juiz ordinário, ou juiz de fora, para as eleições paroquiais e pelo 

corregedor, nas juntas das comarcas. Com o ato eleitoral, havia a missa 

do Espírito Santo, antes de se iniciar a eleição paroquial ou após terminar 

o pleito indireto da comarca, e, ao término desta, era feito um discurso 

alusivo ao ato. 51 

Sob o modelo, inaplicado, da Constituição de 1937, em que quase 

todas as eleições seriam indiretas, para a da Câmara dos Deputados os 

grandes eleitores seriam dez cidadãos, eleitos na mesma oportunidade 

que os vereadores, com a incumbência de escolher os deputados federais. 

Também grandes eleitores eram os escolhidos para o colégio eleito

ral do Presidente da República, órgão que nunca se reuniu no período. 

Estes seriam oriundos das Câmaras Municipais, do Conselho Nacional de 

Economia, da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal. 

"" ·Para saber quantos compromissários seriam eleitos, era necessário conhecer, an
tes, quantos eleitores de paróquia seriam eleitos pelos compromissários. O cálculo era 
feito pelo número de fogos de cada freguesia. Por fogo entendia-se a casa, ou parte dela, 
em que habitasse independentemente uma pessoa ou família, de maneira que um mesmo 
edificio podia ter dois ou mais fogos." 

O cálculo era o de um eleitor para cada 200 fogos; depois, acima de 300 e menos de 
400, dois eleitores; acima de 500 e menos de 600, três eleitores, e assim por diante, sem 
se ter noticia do limite máximo. 

Naquela freguesia com mais de 150 fogos e menos de 200, cabia também escolher um 
eleitor; e naquelas que não chegassem a este número mínimo, ·os seus moradores se 
juntavam aos da freguesia imediata para nomear o eleitor ou eleitores que lhes corres
pondiam". BRAGA, Hilda Soares, Sistemas eleitorais do Brasa - 1821-1988. Brasília: Se
nado Federal, 1990. p.6. Cfr. MOREIRA, Colares, /oco cü. 

., Cfr. BRAGA, Hilda Soares. cit., p. 7; PORTO. Walter Costa. cit., p. 19. 
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Os primeiros, representando os estados, em número proporcional à 

população, sem ultrapassar de 25 em cada um deles. Do Conselho Nacio

nal de Economia, mais 50, 25 escolhidos dentre empregadores e 25 den

tre os empregados. Outros 50, do Parlamento, 25 designados pela Câmara 

dos Deputados e 25 pelo Conselho Federal, dentre cidadãos de notória 

reputação. Sempre com a ressalva de que a designação para eleitor do 

Presidente da República não poderia recair em membros do Parlamento 

Nacional ou das Assembléias Legislativas dos estados. 

Somente em 1969 voltou a funcionar, efetivamente, no Brasil, um 

colégio eleitoral, e novamente para Presidente da República. Este era a 

reunião dos membros do Congresso Nacional e de delegados indicados 

pelas Assembléias Legislativas dos estados, escolhidos da seguinte ma

neira: três delegados dentre seus membros; e mais 1 por 500 mil eleitores 

inscritos no estado, não podendo nenhuma representação ter menos de 

quatro delegados. 

Estes delegados eram escolhidos, pelo texto de 1969, mediante o voto 

de toda a Assembléia Legislativa, sendo eleitos delegados os que obtives

sem, em maioria simples, os maiores números de sufrágios, sendo suplen

tes os que recebessem quantidade menor de votos, na ordem decrescente. 

Pelo Pacote de Abril - Emenda Constitucional nQ 8, de 1977 -, a re

presentação foi mudada a primeira vez: cada Assembléia Legislativa pas

sava a indicar, dentre os seus membros, três delegados, como número 

fixo, e mais um por milhão de habitantes, não podendo nenhuma repre

sentação ter menos de quatro delegados. 

Em 1982, pela EC nQ 22, a composição novamente mudou, passando 

cada estado a ter seis delegados, mas agora todos eles indicados pela ban

cada do partido majoritário, dentre os seus membros, e não mais escolhi

dos entre todos os parlamentares estaduais. 

E, finalmente, para eleição presidencial de 1985, a lei complementar 

disciplinadora do processo foi mudada, para resolver um caso concreto: o 

empate, em número de deputados, das bancadas de uma Assembléia Le-
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gislativa (Mato Grosso). Disse a nova norma adjetiva (Lei Complementar 

nº 47, de 22.10.84): cada Assembléia terá seis delegados, mais dois su

plentes, indicados pela bancada do respectivo partido majoritário. Se 

nenhum partido for majoritário na Assembléia, às bancadas numerica

mente iguais caberia a indicação, em proporção, dos delegados. 

Um outro caso de colégio eleitoral surgiu em 1977, pela Emenda 

Constitucional nº 8, do Pacote de Abril: os colégios eleitorais estaduais, 

para escolha dos governadores e vice-governadores e de um senador, na 

oportunidade de preenchimento dos 2/3 do Senado, o senador biônico. 

Tal colégio eleitoral, em cada estado, era composto pela reunião dos 

membros da Assembléia Legislativa e de delegados indicados pelas Câ

maras Municipais dos respectivos estados, escolhidos, em cada uma de

las, dentre seus membros, de acordo com os seguintes critérios: um dele

gado e mais um por 200 mil habitantes do Município, não podendo 

nenhuma representação ter menos de dois delegados, porém admitindo-se 

o voto cumulativo. 

As eleições para os Conselhos e Assembléias 

Provinciais e Estaduais 

As Capitanias Hereditárias iniciais eram dirigidas pelos capitães

generais, sem que a seu lado existisse qualquer órgão colegiado, delibe

rativo ou mesmo consultivo. Com o aumento ou diminuição das donata

rias (inclusive pelo retomo do seu domínio à Coroa Portuguesa), esta 

situação em nada se modificou, a despeito da existência, então, de gover

no local eleito. 

Pouco antes da Independência, pela lei de 1 º de outubro de 1821, as 
Cortes Portuguesas criaram, no Brasil, duas categorias de capitanias: as 
de primeira ordem, governadas por capitães-generais e juntas provisórias 
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de sete membros;52 e as de segunda ordem, que tinham juntas de cinco 
membros. 53 

Quando da Independência e da criação do Império do Brasil, as 19 

capitanias se transfonnaram em 19 províncias, cada uma delas tendo, ao 

lado do presidente nomeado, o Conselho Geral de Província. 

Eram indiretas as eleições para os Conselhos Gerais de Província, de 

mandato quadrienal, com 21 membros nas províncias mais populosas e 

13 nas demais. 54 Quando da mudança prevista no Ato Adicional, o man

dato dos membros das Assembléias Legislativas Provinciais (nas quais se 

tinham convertido os Conselhos Gerais) passou para apenas dois anos. 

Também foi modificado o número de seus membros, que variou de 20, 

como mínimo, a 36, como máximo. 55 

A partir da Constituição de 1891, as Assembléias Legislativas Esta

duais (e Senados Estaduais, onde os houve) passaram a ser eleitas pelo 

voto direto. 

Na Constituição de 1937, de tendência unitária, o texto básico não 

tratava, de modo detalhado, da organização dos estados, nem do Distrito 

Federal. As referências à Assembléia Legislativa surgiram apenas quando 

a Carta dava a esta a competência de eleger os representantes no Conse

lho Federal e estabelecia a inelegibilidade de seus membros para o colé

gio eleitoral presidencial. De resto, essas regras nunca tiveram aplicação. 

De 1946 para cá, as eleições para as Assembléias Legislativas sem

pre foram diretas, sem que tivesse havido qualquer tentativa de adoção de 

processo indireto. 

52 Eram elas as do Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Cfr. ROURE, Agenor de. A Constituinte Republi
cana. Brasília: Senado Federal: Universidade de Brasília, 1979. p . 120. 

53 Eram estas: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito 
Santo, Santa Catarina e Cisplatina, depois tomada independente (O Amazonas era co
marca do Pará e o Paraná comarca de São Paulo). Cfr. ROURE, Agenor de. A Constituinte 
Republicana. loco cito 

54 As províncias mais populosas, como tal consideradas na Constituição, eram: Pa
rá, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do 
Sul (art. 73) . 

.. Cada uma das Assembléias Legislativas Provínciais constará de 36 membros nas 
províncias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo; de 28 nas do Pará, 
Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Sul; e de 20 em todas as outras. Este 
número era alterável por lei geral. Art. 2· da Lei n" 16, de 12.8. 1834 (Ato Adicional). 
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As eleições para governador e 

vice-governador de estado 

o chefe do Poder Executivo estadual, hoje eleito diretamente, é o 

sucessor do capitão-general, donatário hereditário e do presidente da 

província, este nomeado pelo Imperador, normalmente pessoa de nasci

mento ou vida política fora da província. 

As eleições para os presidentes dos estados somente começaram a 

ocorrer a partir da Constituição de 1891, de acordo com o que fosse esti

pulado em cada uma das Constituições estaduais. Levado aos extremos o 

princípio federativo, cada estado organizava o seu governo e até mesmo o 

Direito Eleitoral, para esse fim, era de cunho local, pois apenas era fede

ral o estabelecido pelo Congresso Nacional, que somente tinha compe

tência para "regular as condições e o processo da eleição para os cargos 

federais, em todo o País".56 

A partir da Constituição de 1934, passou a ser privativa da União a 

competência legislativa sobre matéria eleitoral57 e estabelecida a restrição 

eleitoral da temporariedade das funções eletivas. Quanto aos governado

res, o limite ao prazo de exercício correspondia ao do Presidente da Re

pública, que era de quatro anos, e havia a proibição da reeleição para o 

período imediato. 58 

50 Art. 34, inc. 22. 
'7 Art. 5· Compete privativamente à União: 
( ... ) 
XIX - legislar sobre: 
( ... ) 
jj matéria eleitoral da União, dos estados e dos municípios, inclusive alistamento, 

processo das eleições, apuração, recursos, proclamação dos eleitos e expedição de diplo
mas. 

58 Art. 7"Compete privativamente aos estados: 
I - decretar a Constituição e as leis por que se devam reger, respeitados os seguintes 

princípios: 
( ... ) 
c) temporartedade das funções eletivas, limitada aos mesmos prazos dos cargos federais 

correspondentes, proibida a reeleição de governadores e prefeitos para o período imediato. 
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A eleição dos governadores, para o período inaugural, seria indireta 

pela Assembléia Legislativa, consoante o disposto no art. 3º das Disposi

ções Transitórias. 

O Texto Maior de 1934, como não tratava da existência do cargo de 

vice-presidente, serviu de parâmetro para que os estados igualmente não 

tivessem a figura do vice-governador. 

Não houve a hipótese de renovação de qualquer mandato de gover

nador, sob o pálio da Constituição de 1934, por ter sido antecipada a ex

tinção do mandato antes de completado o quadriênio, com o Golpe de 

1937. 

A Constituição inaplicada de 1937, em cuja vigência somente ocor

reram eleições depois da deposição de Getúlio Vargas, tratou de alguns 

pontos eleitorais relativos aos municípios e ao Distrito Federal, mas não 

quanto aos estados. 

Nas Disposições Transitórias referiu-se ao mandato dos governado

res dos estados, os quais, se não fossem confirmados pelo Presidente da 

República, seriam substituídos pelos interventores federais, que teriam 

suas funções asseguradas até a posse dos novos governadores. 59 

A regra das interventorias teve sua aplicação, mas nunca houve pos

se dos novos governadores durante a vigência da Carta. 

Do mesmo modo que no texto de 1934, a Carta outorgada de 1937 

não trazia a figura do vice-presidente e, por extensão, não se cogitou de 

••• Art. 176. o mandato dos atuais govexnadores dos estados, uma vez confirmado 
pelo Presidente da República, dentro de trinta dias da data desta Constituição, se enten
de prorrogado para o primeiro período de governo a ser fixado nas Constituições estaduais, 
não podendo em caso algum exceder o aqui fixado ao Presidente da República. 

Parágrafo único. O Presidente da República decretará a intervenção nos estados cujos 
governadores não tiverem o seu mandato confirmado. A intervenção durará até a posse 
dos governadores eleitos, que tenntnarão o primeiro período de governo fixado nas 
Constituições estaduais." 

Note-se que a regra não era permissiva (poderá decretar), mas cogente: "decretará a 
intervenção" . 

Na prática, com exceção de Minas Gerais. onde Benedito Valadares continuava gover
nador, todos os demais foram transformados em interventores. Na Bahia e em Pernambu
co, Juraci Magalhães renunciou e Carlos de Lima Cavalcanti foi deposto e substituido por 
Agamemnon Magalhães. Cfr. DULLES, J . W. F .. Getúlio Vargas. Op. cit., p. 185. 
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vice-governadores. Mesmo porque não caberia se tratar de vice

interventores, com atividade regular. Na necessidade de se substituir o 

interventor, ou o governador confirmado, este substituto seria designado 

por decreto presidencial. 60 

Redemocratizado o País, com a Carta de 1946, também o texto novo 

não disciplinou expressamente a organização política dos estados

membros. Apenas definiu alguns parâmetros que, se violados, autoriza

riam a decretação de intervenção federal. 

Dentre estes, repetindo a regra de 1934, tomou-se possível a inter

venção para assegurar a observância, entre outros, dos princípios da tem

porariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções 

federais correspondentes, ou seja, novamente, quanto aos governadores, o 

limite máximo de mandato correspondente ao presidencial, que passava a 

ser de cinco anos. 

Assim, com o mandato presidencial de cinco anos, diversos estados 

adotaram regra similar para o período de seus governadores, enquanto 

que outros permaneceram na tradicional regra do quadriênio. Não havia, 

em conseqüência, a coincidência dos mandatos de todos os governadores, 

havendo eleições para os novos períodos em anos diferentes. 

Persistia a proibição da reeleição, para o período imediato, do go

vernador (e do vice-governador). 

No que tange ao vice-governador, esta figura foi contemplada em 

diversas Constituições estaduais, seguindo o paradigma federal, mas não 

em todas. Portanto, em muitos dos estados necessitou-se proceder a elei

ções para o provimento dos cargos de vice-governador, porque não havia 

tal instituição na ordem política anterior. 

60 Pelo Decreto-Lei nO 1.202. de 8.4.39. estabelecia-se que: 
a) os interventores nomeados para os estados na forma do parágrafo único do art. 176 

da Constituição exerceriam suas funções enquanto durasse a intervenção. ou até que o 
Presidente da República llies desse substituto (p. único do art. 3"): 

b) o substituto do interventor. ou governador. nos seus impedimentos. seria designa
do. em decreto. pelo Presidente da República (art. 11). 
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Logo depois da promulgação do Ato Institucional (nº 1) de 1964, 

cassados vários mandatos de governadores e vice-governadores, a eleição 

regular seguinte, em 1965, foi direta, para alguns dos estados, trazendo 

revezes eleitorais para o governo militar, que, logo em seguida, pelo Ato 

Institucional nº 3, de 1966, tomou indiretas essas eleições. O pleito era 

deferido às Assembléias Legislativas e realizar-se-ia em sessão pública, e 

com votação nominal. O vice-governador passava a ser considerado 

eleito em decorrência da escolha do titular do cargo de governador com o 

qual fosse inscrito como candidato. 

De acordo com as regras da Constituição de 1967, a eleição de go

vernador e vice-governador deveria voltar a ser realizada pela via direta e 

secreta, regra que se repetiu no texto da Emenda Constitucional nº 1, de 

1969. No entanto, para preparar a eleição de 1974, foi novamente alterada 

a regra, pela EC nº 2, de 1972, passando a escolha de governadores e 

vice-governadores a ser feita pelas Assembléias Legislativas, em sessão 

pública e com votação nominal. 

No Pacote de Abril, a EC nº 8, de 1977, a eleição dos governadores 

e vice-governadores passava a decorrer de um colégio eleitoral ampliado, 

composto dos membros da Assembléia Legislativa e de representantes 

das Câmaras Municipais, escolhidos dentre os membros destas; igual

mente em sessão pública e por votação nominal, para candidaturas vincu

ladas. Todos os governadores e vice-governadores seriam eleitos no 

mesmo dia, para igual mandato de quatro anos. 

A eleição indireta para governador, que vinha desde 1965, desapare

ceu com a EC nº 15, de 1980, voltando a ser direta, por voto secreto de 

sufrágio universal, para mandato quadrienal. Em 1982, foi aplicada em 

sua plenitude a tese do voto vinculado para todas as eleições, exceto a do 

Presidente e Vice-Presidente da República. Assim, todas as candidaturas 

eram vinculadas, exigindo-se o registro completo da chapa pelo partido 

político (agora não só a do vice-governador com a do governador, mas 

estas continuavam sendo principal e acessória). 

A eleição de 1986 seguiu a mesma regra. 
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Depois de promulgada a Constituição de 1988, ocorreram as eleições 

de 1990 e 1994, todas elas pela regra nova, a do art. 28 do texto vigente: 

sufrágio universal e voto direto e secreto,61 mandato de quatro anos, na 

forma do art. 28, com a eleição do vice-governador sendo decorrente da 

eleição do candidato a governador. Ademais, havia a exigência de maio

ria absoluta num primeiro turno e, não atingida esta, realizar-se-ia novo 

turno entre os dois candidatos mais votados no primeiro, exigida agora 

apenas a maioria simples. 

As eleições para deputados federais 

Os atuais deputados federais, parlamentares integrantes da Câmara 

dos Deputados da República, foram precedidos por outros representantes 

do povo, componentes da Câmara dos Deputados do hnpério, também 

chamados de deputados. 

Antes destes, havia os representantes locais num Conselho de Procu

radores Gerais das Províncias do Brasil, convocado pelo príncipe regente 

D. Pedro, por sugestão de José Bonifácio. Tal conselho, órgão consultivo 

criado em fevereiro de 1822, foi, mais tarde, chamado de Conselho de 

Estado e dissolvido em outubro de 1823, por ato da Assembléia Consti

tuinte, sob o fundamento de que somente os seus membros eram os legí

timos procuradores da Nação. 

Tanto o Conselho de Estado quanto a Assembléia Constituinte e 

Legislativa tinham os seus membros escolhidos indiretamente pelos 

eleitores de província. Como era permitido o voto ao analfabeto, desde 

que este preenchesse os demais requisitos de participação no corpo elei

toral, o voto não poderia deixar de ser aberto ou público. 

Dissolvida a Assembléia Constituinte, promulgada a Constituição 

imperial, instalada a Câmara dos Deputados e o Senado, as eleições con-

6' Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos .. . 
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tinuavam, pela nonna fundamental nova, a ser feitas de modo indireto, 

pelos eleitores de província, já decorrentes das eleições primárias. O voto 

era censitário, com níveis de renda distintos para os eleitores de provín

cia, deputados e senadores. 

Já na República, a Constituição de 1891 estabelecia que a composi

ção da Câmara dos Deputados decorreria de eleição direta, nos Estados e 

no Distrito Federal, garantida a representação da minoria. O voto não era 

mais conferido ao analfabeto, nem ao mendigo, dentre outras classes, mas 

continuava aberto ou público. 

O texto de 1934 passa a adotar o sistema misto de representantes do 

povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal e direto, 

nos Estados e no Distrito Federal, e de representantes eleitos pelas orga

nizações profissionais, na fonna indicada na lei, estes escolhidos pela via 

indireta. O voto do eleitor comum passava a ser secreto, o alistamento e o 

voto eram obrigatórios para os homens e, no caso do sufrágio feminino, 

obrigatório apenas quando as mulheres exercessem função pública remu

nerada. Eram as conquistas da Revolução de 1930, já constantes do Có

digo Eleitoral de 1932. 

A eleição dos representantes das categorias profissionais, de empre

gados e empregadores, divididas em partes iguais para as relativas a la

voura e pecuária, indústria, comércio e transportes. Para a representação 

das profissões liberais e funcionários públicos, havia um grupo único. 

Estes grupos eram constituídos de delegados das associações, de empre

gados e empregadores, eleitos mediante sufrágio secreto, igual e indireto 

por graus sucessivos. 

Pela Constituição de 1937, a Câmara dos Deputados seria composta 

de representantes do povo, eleitos indiretamente por um colégio compos

to pela Câmara dos vereadores e mais dez cidadãos, eleitos com os verea

dores, diretamente, no mesmo ato eleitoral para a Câmara Municipal. 

Como a Constituição nunca foi aplicada e tanto as Câmaras de vereadores 

quanto a Câmara dos Deputados nunca foram convocadas, nunca houve 

pleito dessa natureza. 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 57 



A Lei Constitucional nQ 9, de 1945, pouco antes da queda do ditador, 

alterou o processo de escolha para a Câmara dos Deputados, que passou a 

ser composta de representantes eleitos pelo sufrágio direto. 

Para a Câmara dos Deputados, da redemocratização de 1946 até os 

dias de hoje, a eleição sempre foi pela via direta, com pequenas altera

ções do texto constitucional, sem que fosse modificado o princípio. 

As eleições para o Senado Federal 

A Segunda Câmara, em nível nacional, somente teve sua existência 

iniciada pela determinação constitucional de 1824. A Assembléia Geral 

tinha, ao lado da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores ou 

Senado. Os membros desta Casa eram escolhidos em ato complexo, de 

duas etapas: primeiro, uma eleição indireta em cada uma das provín

cias; depois, a escolha imperial de um dos nomes dessa lista. Após a 

"Lei Saraiva", continuou havendo a eleição da lista tríplice, porém pela 

via direta. As funções eram exercidas por toda a vida. O número de 

senadores era correspondente, em cada província, à metade da represen

tação desta na Câmara dos Deputados, com arredondamento, variável, 
portanto. 62 

Com o advento da República, a Constituição de 1891 modificou a 

composição, o número de representantes e o processo eleitoral dos mem

bros do Senado Federal. A segunda Câmara passou a ser representativa 

das Unidades da Federação e com número igual de senadores para todos 

eles: três senadores por estado e três pelo Distrito Federal, com mandato 

de nove anos, sendo cada representação renovável pelo terço, trienalmen

te, sempre por eleição direta. 

62 Arts. 40 e ss. da Constituição Imperial: membros vitalícios, escolliidos em eleição 
provincial (art. 40); representação pela metade do número de deputados, arredondando
se para menor quando for ímpar o número destes (art. 41) e quando a província tivesse 
apenas um deputado, mesmo assim daria um senador (art. 42). As eleições preparavam a 
lista mplice, da qual o imperador escolliia o terço (art. 43). Os requisitos de elegibilidade 
estavam no art. 45: brasileiro, maior de 40 anos, com saber, capacidade e virtudes e 
renda de 800$000 anuais. 
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Regra semelhante existiu na Constituição de 1934: somente dois se

nadores por estado e pelo Distrito Federal, com mandato de oito anos, 

renovando-se a representação pela metade a cada quatro anos, conjunta

mente com a eleição, direta, para a Câmara dos Deputados. 

Excepcionou-se o período da Carta de 1937, pela qual o Conselho 

Federal seria composto de um representante de cada estado (mas não do 

Distrito Federal), eleito indiretamente pela Assembléia Legislativa, com a 

possibilidade de veto pelo governador do estado. A esses se aduziam 

mais dez membros de livre nomeação presidencial. Nunca ocorreram as 

eleições nem as nomeações, e o Conselho Federal, como todas as demais 

Casas Legislativas, nunca foi instalado. 

Com a volta do regime democrático pela Constituição de 1946, re

instaurou-se o mecanismo de representação de três senadores por estado e 

pelo Distrito Federal, eleitos diretamente por oito anos, e com a represen

tação renovável por 1/3 e por 2/3 a cada quatro anos. 

Essa foi a regra que permaneceu até a Constituição de 1967, quando 

o Distrito Federal deixou de ter representação na Câmara Alta. O texto da 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, não alterou a restrição ao Distrito 

Federal. Mas o processo eleitoral sofreu alteração, com a criação, pela EC 

nº 8, de 1977, do Pacote de Abril - quando sofreu a alteração que permi

tiu, na renovação por 2/3, que uma das vagas fosse preenchida pela via 

indireta, pelo colégio eleitoral constituído para a eleição, também indire

ta, do governador do estado: é a figura do senador biônico. 

No texto constitucional vigente, a regra de 1946 foi restaurada: o 

Senado Federal é composto por três representantes de cada estado e do 

Distrito Federal, com oito anos de duração de suas funções, e renovação 

por 1/3 e por 2/3 a cada quatro anos, pela via eleitoral direta. 

A eleição do Chefe do Executivo Nacional 

Os primeiros dirigentes de âmbito geral, no Brasil, foram os gover

nadores-gerais, nomeados pela Coroa Lusitana, em lista começada por 
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Tomé de Souza, mais adiante substituídos pelos VIce-reIS. Eram sim

plesmente administradores, com a autoridade conferida pelo rei de Portu

gal, sem maior dimensão política na sua atividade. 

A vinda da família real para o Brasil trouxe a Corte e, com ela, a rai

nha de Portugal e de suas colônias d'aquém e d'além-mar, D. Maria I, e o 

príncipe regente, mais tarde coroado rei, D. João VI, do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves. A este sucedeu na administração deste Reino 

do Brasil o príncipe regente D. Pedro, que, depois de proclamar a Inde

pendência, foi coroado Imperador. Em todos estes casos, a investidura 

tinha origem hereditária e duração vitalícia. 

Com a abdicação de D. Pedro I, os negócios do Império passaram às 

mãos dos regentes, primeiro os integrantes da regência trina provisória, 

depois a regência trina permanente. E, logo a seguir, com a modificação 

constitucional pelo ato adicional, em nome do Imperador, passou a go

vernar o país um regente,63 escolhido em eleição nacional, indireta, pelos 

eleitores das legislaturas de cada uma das províncias. 

Na República, o governo provisório presidido pelo Marechal Deodo

ro da Fonseca foi, de acordo com a Constituição de 1891, substituído 

pelo Presidente e pelo vice-presidente da República, eleitos diretamente 

pelo povo, por um período de quatro anos, sem reeleição para o período 

imediato. Houve exceção à regra com a eleição indireta dos marechais 

pela Assembléia Constituinte, para o primeiro período.64 

A mudança de 1930 também deu um governo provisório chefiado 

por Getúlio Vargas, que recebeu o poder das mãos de um triunvirato mili-

6l A Regência Una foi exercida pelo paulista Padre Diogo Antonio Feijó e pelo pernam
bucano Pedro de Araújo Lima . 

.. A eleição dos Marechais Manoel Deodoro da Fonseca e Floriano Vieira Peixoto. res
pectivamente para Presidente e vice-presidente da República, foi a única que não resultou 
da voz das umas. 

Todos os demais Presidentes, de Prudente de Morais a Washington Luís, foram eleitos 
pela via direta. Nilo Peçanha sucedeu, como vice-presidente, a Afonso Pena, quando do 
falecimento deste. Delfim Moreira. também vice-presidente, assume o cargo com a morte 
de Rodrigues Alves no seu segundo mandato, mas a precariedade de seu estado de saúde 
faz com que as tarefas de governo sejam conduzidas pelo ministro da Viação. Afrânio de 
Melo Franco. Ficou no cargo até a posse de Epitácio Pessoa, eleito num pleito antecipado 
para um mandato tampão, e quando se encontrava no exterior. 
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tar que tinha deposto o Presidente anterior. Tal governo provisório ficou 

no exercício até a promulgação da Constituição de 1934, sendo substituí

do pelo Presidente eleito indiretamente para o primeiro período, tendo 

recaído a escolha no mesmo Getúlio Vargas. A regra não contemplava a 

figura do vice-presidente da República. 

Em 1937, com o golpe de Estado de 10 de novembro, o mesmo Ge

túlio Vargas se manteve no poder, nos termos da Constituição outorgada 

(a qual igualmente não tinha vice-presidente), até sua deposição em 1945, 

período em que não houve eleição presidencial. O texto dava ao Presiden

te um mandato de seis anos, e eleição por um colégio eleitoral composto 

de votantes oriundos das Câmaras Municipais, do Conselho Nacional de 

Economia, da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal. Nesta outra 

Constituição getuliana, igualmente, não existia a figura do vice-presiden

te da República. 

No fim daquele mesmo ano, após o afastamento do Presidente, hou

ve eleição direta para Presidente, juntamente com a dos membros da As

sembléia Nacional Constituinte. 

A Constituição de 1946 restaurou a eleição direta presidencial, dimi

nuindo o período de seis para cinco anos, com a concordância do general 

Eurico Dutra, já empossado. A eleição do primeiro vice-presidente da 

República foi indireta, pela Assembléia Constituinte. 

A Emenda Constitucional nQ 4 - o Ato Adicional parlamentarista -, 

de 1961, estabeleceu que o Presidente (agora Chefe de Estado apenas) 

seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. No entanto a regra 

nunca funcionou pela sua revogação pela EC nº 6, de 1963, depois do 

referendo que determinou o retomo ao presidencialismo. 

Pelo Ato Institucional nº 1 de 9 de abril de 1964, a eleição imediata 

do Presidente e do vice-presidente da República seria realizada por 

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão públi

ca e votação nominal. Foi vitorioso o general Castelo Branco. Não se 
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cogitava, então, de uma mudança de cunho pennanente na norma eleito

ral da presidência. 

Tanto assim que, já em 22 de julho seguinte, a EC nº 9 alterava a re

gra do art. 81 do texto de 1946 para estabelecer uma eleição presidencial 

direta, por maioria absoluta do eleitorado nacional, para um mandato de 

quatro anos. Não sendo atingida essa maioria, o Congresso Nacional ho

mologaria o nome do mais votado no pleito direto como o novo Presiden

te, pela maioria dos seus membros. Não sendo atingida essa maioria abso

luta, seria refeita a eleição direta entre os dois candidatos mais votados. 

Tal regra nunca chegou a ser aplicada. No entanto, o preceito do § 4º, de 

que o vice-presidente seria considerado eleito em virtude da eleição do 

candidato a Presidente da República com ele registrado, passou a ser 

norma que prevaleceu nas mudanças seguintes. 

O Ato Institucional nº 2, de 1965, retomou a tese da eleição presi

dencial indireta, pelo Congresso Nacional, pela maioria absoluta, em ses

são pública e votação nominal, sendo inelegível o então Presidente Caste

lo Branco. Foi eleito por esta regra o general Costa e Silva. 

Na Constituição de 1967, a regra passou a detenninar a eleição pre

sidencial por um Colégio Eleitoral, composto dos membros das Casas do 

Congresso Nacional e de delegados indicados pelas Assembléias Legis

lativas dos Estados. O sufrágio do Colégio Eleitoral passava a ser exerci

do em sessão pública, mediante votação nominal, exigindo-se maioria 

absoluta de votos para a eleição. E o vice-presidente seria considerado 

eleito com o Presidente registrado conjuntamente, para um mandato 

quadrienal. 

Com a declaração de vacância dos cargos de Presidente e vice

presidente da República, em função da enfennidade do Presidente Costa 

e Silva, a eleição para preenchimento dos mesmos voltou à competência 

do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal, para um 

mandato tampão, de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974, ou 
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seja quatro anos e quatro meses e meio, sendo escolhido Presidente o 

general Emílio Médici. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969 - Constituição de 1969, 

outorgada pela Junta Militar - fazia voltar a eleição a ser da competência 

do Colégio Eleitoral, reunido em sessão pública e com votação nominal, 

para a escolha do Presidente e do vice-presidente da República para um 

mandato de cinco anos. O Colégio Eleitoral, composto pelos membros do 

Congresso Nacional e representantes das Assembléias Legislativas dos 

Estados, escolhidos três dentre seus membros, e mais um para cada 500 

mil eleitores inscritos no estado, não podendo nenhuma representação ter 

menos de quatro delegados, elegeria o Presidente por maioria absoluta, 

considerando-se eleito o vice-presidente com ele registrado, como ocor

reu com o general Ernesto Geisel. 

Na EC nº 8, de 1977, foram alterados o período de funções, de cinco 

para seis anos, e a representação das Assembléias Legislativas, que pas

sava a ser de três delegados escolhidos dentre seus membros e mais um 

para cada um milhão de habitantes do estado, não podendo nenhuma re

presentação ter menos de quatro delegados, tendo ocorrido assim a elei

ção do Presidente João Figueiredo. 

Já em 1982, tendo sido revogados os atos institucionais e complemen

tares desde janeiro de 1979 pela EC nº 11, foi promulgada a EC nº 22, que, 

no concernente à eleição presidencial, alterava a composição dos delegados 

dos estados, que passava a ser seis, igualmente, não mais eleitos pela As

sembléia Legislativa, mas indicados pela bancada do partido majoritário, 

dentre seus membros. Esta foi a regra que elegeu Tancredo Neves e José 

Sarney. A súbita enfermidade do Presidente faz com que o vice-presidente 

tome posse em 15 de março de 1985, o substitua até o seu falecimento e o 

suceda em seguida, para terminar o mandato de seis anos. 

Dois meses depois da posse do Presidente Sarney, o Congresso Na

cional aprovou a EC nº 25, devolvendo ao povo brasileiro a eleição pre-
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sidencial pela via direta. Sufrágio universal, voto direto e secreto, maioria 

absoluta de votos no primeiro turno, maioria simples no segundo e elei

ção conseqüente do vice-presidente com ele registrado. 

A Constituição de 1988 reitera estas disposições, porém reduz o man

dato presidencial para cinco anos, com a concordância do Presidente Sar

ney, e mantém as mesmas regras da eleição direta já proposta pela EC nº 

25: sufrágio universal, voto direto e secreto, maioria absoluta de votos no 

primeiro turno, maioria simples no segundo e eleição conseqüente do vice

presidente com ele registrado. Foi a regra que elegeu o Presidente Fernando 

Collor e Itamar Franco, para vice-presidente. Esta mesma regra elegeu, na 

época própria, e agora para um período presidencial de quatro anos, con

fonne a Emenda Constitucional de Revisão nº 5, de 1994, o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e seu vice-presidente Marco Maciel. 
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VIDa discussão 
InelDorável 

Walter Costa Porto 

Professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral 
da Universidade de Brasília. ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, autor. entre outros livros. de O voto no Brasil: da 
Colônia à 5º República e Dicionário do Voto. 

Os teóricos do voto costumam recordar uma discussão memorável 

que envolveu, na segunda metade do século XIX, dois grandes liberais 

ingleses, Walter Bagehot e Stuart MilI. 

O primeiro dos contendores baseou-se, exclusivamente, em razões 

funcionais para justificar o modelo majoritário vigente na Grã-Bretanha e 

dar a entender que a representação proporcional, embora incomparavel

mente mais justa, ameaçava a capacidade de ação do governo. 

Um escritor e político brasileiro, das maiores expressões da vida 

cultural de nosso País, Joaquim Nabuco, fez, em livro de memórias, o 

elogio de Bagehot. Disse Nabuco que, por meio da obra de Bagehot, A 

Constituição britânica, editada em 1867, I chegou-se à compreensão "das 

molas ocultas da Constituição inglesa".2 

Nabuco assim se referiu ao grupo de idéias que se deve a Bagehot: 

"O governo de Gabinete. o gabinete saido da Câmara. 
tendo o direito de dissolver a Câmara. dissolução ministerial 
(não a Corte só. nem a Coroa com um Gabinete contrário â 
Câmara); tudo. em suma. que depois daquele pequeno livro 
se tornou outros tantos lugares comuns. mas que ele foi o 
primeiro a revelar. a fixar". 

Referiu-se ainda às designações "hoje usadas por todos, mas que são 

todas dele, Bagehot". 3 

I BAGEHOT. Walter. The English Q>nstitution. 1867. 
• NABuco. Joaquim. MinhaJormação. Brasília : UIÚversidade de Brasília. 1963. p . 15. 
3 NABuco. Joaquim. op. cito p. 17. 
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A marca da genialidade de Bagehot seria, então, em primeiro lugar, a 

de haver trazido essas constatações, depois tão cediças. 

No exame do quadro eleitoral inglês, trouxe Bagehot também - mas 

sem a repercussão devida, neste século - verificações sutis que até hoje 

impressionam. Ele disse que havia dois meios pelos quais as circunscri

ções, os distritos eleitorais, poderiam ser constituídos: em primeiro lugar, 

a lei poderia organizá-los, apontando as qualificações que permitissem 

localizar um voto em tal ou qual distrito - estes seriam distritos compul

sórios; em segundo lugar, a lei poderia deixar que os próprios eleitores se 

organizassem em distritos - seriam os distritos voluntários. A lei poderia 

dizer, explicou ele: 

"que todos os adultos do sexo masculino de um país te
rão o direito de voto, ou os adultos que saibam ler e escre
ver, ou aqueles que tenham um rendimento de 50 libras ao 
ano, ou qualquer pessoa de qualquer modo definida, e deixar 
aqueles votantes se agruparem como quiserem. Suponhamos 
que haja 658 mil votantes para eleger a Cãmara dos Co
muns; é possível, à legislatura, dizer: 'nós não nos importa
mos com o modo como vocês se combinem. Em um determi
nado dia, deixem que cada grupo de pessoas dê notícia sobre 
em que grupo deseja votar. Se cada votante se pronunciar e 
cada um desejar conseguir o máximo com seu voto, cada 
grupo terá justamente mil votos'. Mas a lei não fará isso ne
cessariamente, tomará os 658 mais numerosos - não impor
ta que tenham 2.000, ou 1.000, ou 900, ou 800 votos -, os 
mais numerosos grupos, qualquer que seja o número que al
cancem, e aqueles serão os distritos da nação". 4 

Bagehot reconheceu - e com que vigor! - que, sob a forma compul

sória de formação dos distritos, os votos da minoria são desprezados. 

Na cidade de Londres, disse ele, há muitos tories, mas todos os re

presentantes são whigs. Cada tory londrino, então, é, por lei e por princí

pio, não representado. Sua cidade envia ao Parlamento não aquele con

gressista que desejava ter, mas o representante que ele desejaria não ter. 

Mas, sob o sistema voluntário, os tories londrinos poderiam combinar, 

fariam um distrito e elegeriam um representante . 

• BAGEHar. Walter, op. cit., p. 133. 
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Sua queixa prosseguiu: 

"Em muitos distritos hoje existentes, a cassação de vo
tos da minoria é sem esperança e crônica. Eu mesmo tenho 
votado em um condado agrícola por 20 anos e sou um libe
ral; mas dois tories têm sido sempre eleitos e durante toda a 
minha vida serão eleitos. Como as coisas estão, meu voto é 
inútil. Mas se eu pudesse combinar com mil outros liberais 
naquele e em outros condados conservadores, poderíamos 
escolher um representante liberal".5 

Essa a critica que, desde então, se dirige aos distritos compulsórios: 

a da desigualdade na adjudicação dos postos eletivos. Se vivesse mais 

tarde, Bagehot poderia deplorar, ainda, a manipulação na formação dos 

distritos, o mapismo, tantas vezes denunciado.6 

"Eu poderia" - continua Bagehot - "reconhecer outras vantagens do 

distrito voluntário. Mas tenho que trazer objeções a esse esquema, não 

recomendá-lo", explicou com simplicidade. E indicou que a função do 

Parlamento era dupla: a maioria tem por missão dar respaldo ao Gabinete 

na condução dos programas de governo; a minoria tem por objetivo a 

critica desses atos de governo. A primeira missão é a mais importante e, 

em razão disso, quaisquer que sejam os méritos do modelo proporcional, 

quão real seja seu ganho em justiça representativa, ele deve ser afastado 

em nome da capacidade de ação governamental. 7 

Stuart Mill, ao contrário, iria ressaltar "as vantagens transcendentes" 

da representação proporcional. O ideal de justiça o empolga. Ele deplorou o 

• BAGEHaT, Walter, op. cit., p . 134. 
B Com a refonna de 1832, a Grã-Bretanha eliminara os rotten borough. os burgos po

dres, circunscrições eleitorais que conseIVavam o privilégio de eleger deputados mesmo 
que calamidades houvessem reduzido o número de seus habitantes ou levado ao seu 
desaparecimento. Mas a partir do início do século XIX, outros países - especialmente os 
EUA - chegaram a criar distritos ad hoc, traçando, como indicou Sartori, "as fronteiras 
dos mesmos, de tal modo que se determine intencionalmente o grupo que ganhará por 
maioria relativa". Esse desenho tendencioso das circunscrições eleitorais, no sistema 
distrital, denominou-se genymandering, pois quem o utilizou inicialmente foi o governa
dor de Massachussets, Eldbridge Gerry. Mas essa burla, esclarece Sartori, "adquiriu nos 
Estados Unidos uma legitimidade legal e também uma base racional, uma razão de ser. 
como meio para assegurar a representação étnica (em especial dos negros, mas também 
de hispânicos)". In: SARrORI, Giovanni. Ingenieria constitucional comparada. México : 
Fondo de Cultura Econômica, 1994. p. 35. 

1 BAGEHaT, Walter. op. cit., p. 135. 
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governo "de privilégios, em nome da maioria numérica, que é praticamente 

a única a ter voz no Estado", com "uma exclusão total das minorias".8 

Ele chegou até essa fórmula pela proposta apresentada por Thomas 

Hare, a respeito de quem Mill disse ser "um homem de grande talento, 

capaz ao mesmo tempo de ter grandes visões gerais e de juntar detalhes 

práticos".9 

O esquema de Hare, para Mill, tinha "o mérito quase inigualável de 

desenvolver um grande princípio de governo de maneira próxima à per

feição, no que tange ao objetivo específico em questão, ao mesmo tempo 

que atinge vários outros fins quase tão importantes". 1 o 

Em primeiro lugar, prosseguia Mill: 

"o plano garante a representação proporcional ao núme
ro de divisões do corpo eleitoral. não apenas dos dois gran
des partidos. e talvez de algumas grandes minorias seccio
nais em certas localidades. mas também de todas as 
minorias do País. em número suficiente para ter. segundo os 
princípios de uma Justiça equãnime. direito a um represen
tante".ll 

Em segundo lugar, "nenhum eleitor seria, como agora, representado 

nominalmente por alguém que não tivesse escolhido. Cada membro da 

Casa seria representante de uma circunscrição unânime".12 

Thomas Hare propusera, em fascículo de 1857,13 e em livro de 1859,14 

revisto em 1861, o que se designou, inicialmente, de Procedimento do Bo

letim Uninominal com Substitutos ou com Transferência de Sufrágios à 

Escolha dos Eleitores. Era, em verdade, o mesmo método sugerido, na Di

namarca, por Andrae, e que, em 1855, tomara-se lei daquele país. 

8 MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. Brasília : Universi-
dade de Brasília, 1981. p. 76. 

• Id., lbid., p. 75. 
10 Id., lbid. 
11 Id.., lbid. 
12 Id.., lbid., p. 75. 
13 HARE, Thomas. The machinery of representation. 1857. 
.. __ o Treatise on the election of representatives, parliamentary and municipal. 

1859. 
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o mecamsmo, depois denominado Escrutínio de Lista com Voto 
Transferível ou Voto Único Transferível, era assim explicado, no Brasil, 
em um livro editado por Assis Brasil em 1893: 

"O país deve formar um círculo único; cada eleitor vota 
em tantos nomes quantos os lugares a preencher; para que 
um candidato se considere eleito é preciso que obtenha o 
quociente resultante da divisão do número de votantes pelo 
de lugares a prover; em cada lista, porém, só se conta um 
nome, e é o do primeiro inscrito; se esse não alcança o quo
ciente, ou se o excede, os votos que obtiver, ou que lhe so
brarem, passam ao segundo, e assim por diante, até esgotar 
as listas, findo o que devem estar designados todos os repre
sentantes e, se não estiverem, os votos perdidos se darão 
aos mais votados. Como se vê, os votos dados ao primeiro 
nome da lista se transferem aos imediatos, quando esse 
primeiro não alcançou o quociente, ou passou dele; daí a 
denominação de voto transferível".15 

Depois, em grande parte dos países, prevaleceu o princípio proporcio
nal, pelo sistema de listas: o partido que as apresenta é que recebe os su
frágios. Estabelece-se um quociente, pela divisão dos votos apurados pelo 
número de cargos a preencher. Os partidos terão, então, tantos postos 
quantas forem as vezes em que alcançarem o quociente. Os candidatos 

com mais votos transferem o excesso, e os que tem menos votos - e não 

são eleitos - transferem esse mínimo. 
O que parece marcar, então, o princípio proporcional é a transferibi

lidade dos votos. Isto, a ideologia, que deve infundir os partidos, respalda 
e justifica. Mas em modelos políticos em que os partidos não apresentem 
uma nítida conotação ideológica, sendo, simplesmente, máquinas para 

disputar a eleição - ou, como queria Schumpeter, que apenas tentam re

gular a competição eleitoral 16 
- há quem estranhe que candidatos bem 

votados, ou mesmo mais votados, não sejam eleitos. I 7 

lO BRASIL, Joaquim Francisco de Assis. Democracia representativa: do voto e do modo 
de votar. Rio : Typ. de G. Leuzinger, 1893. p. 166 . 

• 6 Segundo Schumpeter. ·partido e máquina eleitoral constituem simplesmente a rea
ção ao fato de que a massa eleitoral é incapaz de outra ação que não o estouro da boiada. 
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Seria, então, correto afinnar que o princípio majoritário pode com

portar uma grave injustiça representativa, em nome da governabilidade. E 

que o princípio proporcional, visando, antes de tudo, à justiça representa

tiva, resguarda o direito das parcelas menores de opinião, mas não facilita 

a ação de governo. 

Para vencer ou atenuar esse desfavor das minorias l8
, é certo que, no 

sistema majoritário, procurou-se, muitas vezes, correções. Duas dessas 

foram empregadas em nosso País: o voto limitado e o voto cumulativo. 

O voto limitado, no Brasil, foi pela primeira vez sugerido por José 

de Alencar, em artigos publicados no Jornal do Comércio, em 1859, no 

desígnio, como ele explicou, "de resolver o dificil problema da represen

tação da minoria". Alencar propusera, como explicou depois, "o meio 

prático da restrição do voto, de modo a deixar margem suficiente para 

que fosse também apurado o voto das frações".19 

E o mecanismo foi introduzido, em nosso País, pelo Decreto nº 2.675, 

de 20 de outubro de ~975, denominado de Lei do Terço. Cada eleitor de

veria votar, para deputados à Assembléia Geral ou para membros das As

sembléias Legislativas, em tantos nomes quantos correspondessem a dois 

terços do número total marcado para a Província. Se o número marcado 

para deputados fosse superior a múltiplo de três, o eleitor deveria adicionar 

aos dois terços um ou dois nomes, confonne fosse o excedente. E o § 19 do 

Decreto estabelecia que nas províncias que tivessem de eleger deputados 

em número múltiplo de três, cada eleitor votaria na razão de dois terços; 

nas que tivessem de eleger quatro deputados, o eleitor votaria em três no-

Representam, por conseguinte, uma tentativa de regular a luta eleitoral de maneira exa
tamente semelhante à que encontramos nas associações patronais do comércio". In: 
SCHUMPE1ER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio : Fundo de Cultura, 
1961. p. 344. 

17 Sendo o mais votado, com 49.886 votos, para deputado federal nas eleições de 
1990, em Mato Grosso, Dante de Oliveira não foi eleito, já que sua coligação, liderada 
pelo PDT, não obteve o quociente eleitoral. E. entre muitos outros casos, o terceiro mais 
votado nas eleições à Cãmara Federal, em Pernambuco, em 1950. Edgar Pessoa de Quei
roz. não foi eleito. Teve 17.346 votos, mas seu partido, o Social Trabalhista, não reuniu o 
bastante para alcançar o quociente de 20.961. 

15 "A brutalidade do escrutínio majoritário", comentará Duverger. In: DUVERGER, Mau
rtce. Sociologia Política. Rio : Forense. 1966. p. 378. 

19 ALENCAR, José de. Sistema representativo. Rio: Garn\er, 1868. p. 3. 
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mes; e em quatro nas que tivessem de eleger cinco deputados. Nas provín

cias que elegessem somente dois deputados, o eleitor votaria em dois no

mes. Daí viriam as primeiras críticas ao sistema: o voto incompleto não 

tinha aplicação em sete de nossas províncias, era arbitrário em outras sete, 

sendo aplicado com exatidão em apenas seis. 

Outra reprovação, do tempo, foi, mais tarde, repetida por Assis Brasil. 

"Quem dera ao legislador o arbítrio de estabelecer que a minoria havia de 

ser, por força, o terço do eleitorado, nem mais nem menos?" - perguntava 

ele. E acrescentava: "não é menor o arbítrio com que se estabelece, desde 

logo, que a opinião estará, por força, dividida em dois únicos partidos"?O 

Mas o voto limitado não mostrou resultados no Brasil. A solução 

era, por si, já canhestra, pois que a compressão oficial exercida pelo par

tido dominante encontrou a fórmula, tão curiosa, do rodízio, para anulá

lo. Apresentando três candidatos no distrito, dividia seus eleitores em três 

grupos, determinando-lhes os votos de dois em dois candidatos. Uma 

maioria disciplinada poderia, assim, arrebanhar todas as vagas?l 

O voto cumulativo seria introduzido, em nossas eleições, pela Lei nQ 

1.269, de 15 de novembro de 1904, denominada de Lei Rosa e Silva.22 

Os distritos passaram a ser de cinco nomes, o voto voltava a ser limitado 

20 BRASIL, J. F. de Assis. Denwcracia representativa. Rio : Leuzinger & Filhos, 1893. 
p.155. 

OI No Senado. em 1875. Figueira de Melo explicava o rodizio, apresentando duas hipó
teses. A primeira, de um distrito com 180 eleitores, 120 da maioria e 60 da minoria: 
"Esses eleitores da maioria dividem-se em três grupos: 40 votam nos candidatos A e B; 40 
votam nos candidatos B e C; e os outros 40 nos candidatos A e C. Portanto. os candidatos 
A. B e C vêm a ter 80 votos cada um e suplantam, assim. os 60 da minoria. que não 
poderá eleger o seu candidato". A segunda hipótese parece, de inicio, ainda mais favorá
vel à representação das minorias: "A maioria tem 765 eleitores e a minoria 500. número 
até muito superior ao terço; ainda assim. a minoria não será representada, desde que 
haja uma regular e simples divisão dos votos. Basta que, das 765 cédulas corresponden
tes ao número de eleitores, da maioria se tirem 510, e em todas estas se escreva o nome 
do candidato A, e terá este 510 votos, número superior ao da minoria; que dentre esses 
510 eleitores. que votarão no candidato A, 255 votem no candidato B e 225 no candidato 
C. Ora. 255 eleitores, que não foram ainda contados, votam nos dois candidatos B e C 
que, tendo já. cada um, 255 votos da turma dos 510 eleitores, ficarão. também, com a 
maioria de 10 votos sobre os 500 pertencentes à minoria." In: PINHEIRO, Luiz F. Maciel. 
Reforma eleitoral. Rio : Inst. Typográphico do Direito. 1876. p. 200. 

22 Seu projeto foi apresentado à Câmara pelo deputado Arúsio de Abreu. mas, no Se
nado, tão relevante foi a atuação, sobre o texto. do senador pernambucano Rosa e Silva 
que, afinal, a lei mereceu o seu nome. 
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e o eleitor poderia acumular todos os seus votos ou parte deles em um só 

candidato, escrevendo seu nome tantas vezes quantos fossem os votos 

que lhe quisesse dar. 

Rosa e Silva acreditava que ao legislador não cumpria fixar a pro

porção em que as minorias deveriam representar-se, mas, unicamente, 

assegurar a verdade do processo eleitoral e adotar um sistema que lhes 

facilitasse eleger seus representantes, dependendo o maior ou menor nú

mero deles dos esforços e do valor eleitoral das respectivas agremiações. 

Mas a própria complexidade do processo inviabilizaria a consecução de 

seu objetivo. E, de resto, toda a maquinaria fraudulenta - a envolver o 

alistamento e a qualificação dos eleitores, a votação, a apuração e a veri

ficação e o reconhecimento dos poderes - não haveria de ser corrigida 

por meros arranjos de técnica eleitoral. Somente o regime proporcional, 

que viria da 2ª República, com o Código Eleitoral de 1932, é que atende

ria à necessidade de dotar as Câmaras, em nosso País, com representantes 

dos grupos menores de opinião. 

O Brasil viu, então, em sua própria história, como o voto majoritário 

distrital - mesmo abstraindo-se a força enorme dos governos e a fraude 

generalizada, no Segundo Reinado e na 1ª República - contribuiu para a 

permanente exclusão das minorias do processo político. 

Sistema majoritário para as Assembléias e desigualdade na representa

ção. Sistema proporcional e entraves à governabilidade. O dilema, sempre 

tão atual, teve seu travejamento, em defmitivo, naquele diálogo, tão rico, 

que há mais de um século, opôs, com finura e brilho, Bagehot e Mill. 
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Nota do Editor: 

A nova Lei Eleitoral- de n2 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
editada após o fechamento desta edição, dispôs, em seu art. 52: 
"Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos da
dos a candidatos regularmente inscritos e à legenda partidária". Assim, 
deixam, doravante, de ser computados, também nas eleições pro
porcionais, para a determinação do quociente eleitoral, os votos 
em branco. 
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Logo ao iniciar-se a 6a República, a Emenda Constitucional nQ 
25, de 15 de maio de 1985, trouxe, entre outros itens, alteração 
substancial à Constituição de 1967, com o restabelecimento da 
eleição direta para Presidente. 

Dispôs-se, então, que o Presidente e o Vice seriam 

"eleitos simultaneamente, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e 

no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto, 

em todo País, cento e vinte dias antes do término do mandato presidencial". 

E determinou-se que: 

"Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por Partido 

Político, obtiver maioria absoluta de votos, não computados os em branco e 

nulos". 

Como a nova Constituição, aprovada em outubro de 1988, 
manteve essa determinação de não-cômputo, para as eleições pre
sidenciais, dos votos em branco, estabeleceu-se aí uma polêmica: 
como conciliar o texto constitucional com a disposição do Código 
Eleitoral, que acolhe os votos em branco para a fixação do quociente 
para as eleições proporcionais? 
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No debate, pronunciaram-se, entre outros, o professor Paulo 
Bonavides, os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal João Lei
tão de Abreu e Xavier de Albuquerque e o especialista em Direito 
Eleitoral Tito Costa. 

Para os três primeiros, não subsistiram dúvidas quanto à in
validade do voto em branco na formação do quociente eleitoral, à 
luz do novo ordenamento constitucional. Mas para Tito Costa, o 
Direito brasileiro sempre tratou distintamente as eleições propor
cionais e as majoritárias, quer no texto das leis, quer na doutrina, 
quer na jurisprudência. Segundo ele, o preceito contido no § 2,Q do 
art. 77 da Constituição vigente é uma regra disciplinadora de elei
ção majoritária, ao passo que os deputados se elegem pelo sistema 
proporcional, como diz outro artigo da nova Carta. 

Esse último entendimento tem sido o do Tribunal Superior 
Eleitoral, em inúmeras decisões, como a do Recurso de Diploma
ção n2 427-PI, relator o Ministro Célio Borja, em acórdão assim 
ementado: 

78 

"Quociente eleitoral. Eleições proporcionais. Cômputo de votos em branco. 

Inconstitucionalidade inexistente. 

Improcedente a alegação de inconstitucionalidade na forma de se apurar o 

quociente eleitoral, computando-se os votos em branco, porquanto a votação em 

branco também representa manifestação da vontade do eleitor. 

O não-cômputo dos votos em branco para eleições presidenciais só não se 

dá por expressa disposição constitucional em contrário. Negado provimento". 

Reunimos, a seguir, os textos dessa tão rica controvérsia. 
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Inconstitucionalidade 
do cômputo dos votos 
em branco 
nas eleições proporcionais 

Xavier de Albuquerque 

Professor catedrático da Faculdade de Direito do 
Amazonas, procurador-geral da República, ministro do 
Supremo Tribunal Federal. ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral; autor, entre outras obras, de Aspeclos da cone
xão (tese de concurso à cátedra, 1956): Causas exclu
dentes da capacidade específica do jui= penal (1956) e 
O Direito Processual na Constituição de 1967. 

Com a Resolução nQ 16.640, de 26.6.90, o Tribunal Superior Eleito

ral expediu instruções para a apuração das eleições de 3 de outubro tran

sato. Em seu art. 47, esse ato normativo assim dispõe (destaques, em gri

fo, acrescentados): 

"Art. 47. Quociente eleitoral é o resultado da divisão do 
número de votos válidos. inclusive os em branco. pelo núme
ro de lugares a preencher, desprezada a fração, se igual ou 
inferior a meio, equivalente a um, se superior (Código Eleito
ral, art. 106)". 

o preceito regulamentar faz remissão expressa ao art. 106 do Código 

Eleitoral, que define a forma de determinação do quociente eleitoral e 

cujo p. único, embasador da parte acima destacada, tem este teor: 

"Contam-se como válidos os votos em branco para determinação do 

quociente eleitoral". 

Questiona-se a legitimidade, em face da Constituição vigente, as

sim do preceito legal, como do dispositivo regulamentar que nele bus

couammo. 
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o sistema proporcional nas 
Constituições brasileiras 

Sob forma larvar, o sistema proporcional pode ser entrevisto no art. 

28 da Constituição de 1891, que garantiu a "representação da minoria" na 

eleição para a Câmara dos Deputados. 

Sua efetiva consagração, todavia, em nosso Direito Constitucional, 

deve mais propriamente ser atribuída à Constituição de 1934, que no art. 

23 lhe fez cabal alusão: "A Câmara dos Deputados compõe-se de repre

sentantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio uni

versal, igual e direto ( ... )". 

Voltou a consagrá-lo, após o longo silêncio do Estado Novo e da vi

gência da Constituição de 1937, antes e depois da Lei Constitucional nº 

9, de 28.2.45, a Constituição de 1946. Dispôs ela, no art. 56, que os re

presentantes do povo, integrantes da Câmara dos Deputados, elegiam-se 

"segundo o sistema de representação proporcional". E explicitou, no art. 

134, que "fica assegurada a representação proporcional dos partidos polí

ticos nacionais, na forma que a lei estabelecer". 

Os termos lenientes da explicitação não passaram sem contradita nos 

trabalhos constituintes. Profligou-os, sem êxito, Prado Kelly, para quem o 

sistema proporcional "é coisa mais matemática do que legislativa". "O 

sistema proporcional" - advertiu o saudoso homem público, segundo o 

relato de José Duarte (A Constituição brasileira de 1946, v. 2, p. 500) -

"ou existe, ou não existe. Não há sistema proporcional que a lei estabeleça, 

ou deixe de estabelecer, ou possa modificar. Há o sistema proporcional 

puro, ou matemático, ou não há sistema proporcional, porque sistema misto 

não é sistema proporcional". E mais adiante (op. cit., p. 501): "Digamos na 

Constituição sistema proporcional e depois tenhamos o cuidado de fazer 

uma lei ordinária que obedeça a esse princípio. Se o legislador ordinário 

infringir o que determina o constituinte, a lei que se votar com preterição 

da proporcionalidade da representação será inconstitucional". 
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Tinham fundamento as preocupações de Prado Kelly. Revelaram-no, 

mais tarde, episódios e pronunciamentos engastados na prática da Consti

tuição promulgada. 

''Não se esclareceu, na Constituição" - opinou Barbosa Lima Sobri

nho (O Direito Eleitoral e a Constituição de 1946, RF nº 149,60-69,67) 

-, "qual o sistema de representação proporcional adotado, para que a lei o 

fizesse e pudesse alterá-lo como entendesse, sem as formalidades das 

reformas constitucionais. Deixou-se aberto o caminho para o arrependi

mento e para as experiências". 

Mal se inaugurara o império daquela Constituição, averbou-se de in

compatível com seus preceitos o art. 48 do Decreto-Lei nº 7.586, de 

28.5.45 -lei eleitoral sob a qual se operou a reconstitucionalização do País 

-, que mandava atribuir ao partido mais votado os lugares não preenchidos 

com a aplicação do quociente eleitoral e dos quocientes partidários. No 

questionamento desse preceito legal, João Mangabeira assumiu posição de 

prol. Foi ele, contudo, malsucedido, pois o rebateram outras vozes autori

zadas e decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral. 

Para Romão Cortes de Lacerda, por exemplo, que rep 1 icou à argu

mentação do baiano ilustre (Representação proporcional, Arquivos do 

Ministério da Justiça 21, 11-7, 11), o art. 134 da Constituição "contém 

precisamente a permissão das formas mistas, na cláusula, que se não pode 

negar, porque está à mostra: 'na forma que a lei estabelecer"'. Menos 

categórico, mas aquiescendo no mesmo entendimento, escreveu Vítor 

Nunes Leal (O regime representativo e a legislação eleitoral do Brasil, 

RDA 9, 419-33, 433): 

"É evidente que a atribuição de todos os restos ao parti
do majoritário mutila o sistema de representação proporcio
nal. Mas o legislador constituinte parece ter admitido a 
possibilidade dessa desfiguração parcial, quando expressa
mente impôs a cláusula restritiva - 'na forma que a lei esta
belecer'". 
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A nossa mais alta Corte Eleitoral orientou-se no mesmo sentido. 

Disse ela na Resolução nº 1.668, de 31.3.47 (apud Cláudio Pacheco, 

Tratado das Constituições brasileiras, v. 9, p. 171): "O legislador consti

tuinte, entretanto, entendeu de melhor alvitre entregar ao legislador ordi

nário a sua solução, tanto que disse: 'na forma que a lei estabelecer"'. 

Noutra decisão (Resolução nº 1.669, de 11.4.47, op. cit., p. 173), e fazen

do expressa referência à objeção que Prado Kelly levantara na Assem

bléia Constituinte, sentenciou: 

"Assim, a Constituição deixou, de propósito, de exigir 
pura e simplesmente a proporcionalidade, senão a que fosse 
escolhida pelo legislador ordinário. E o fez deliberadamente, 
cónscio da vigência do sistema de atribuição dos restos aos 
partidos majoritários". 

Essa jurisprudência teve o apoio de Cláudio Pacheco (op. cit., p. 78), 

para quem o Tribunal decidiu "com acerto, pois o sistema proporcional 

comporta, como vimos, variados tipos e modalidades em que a medida da 

proporção está sensivelmente graduada". Não o teve, contudo, anos após, 

de Nelson de Souza Sampaio (Eleições e sistemas eleitorais, Revista de 

Informação Legislativa nº 78, 173-92, 91), que assim explicou a mudança 

operada no sistema pelo Código Eleitoral de 1950: 

"O método de atribuir ao partido mais votado as cadei
ras não conquistadas pela aplicação do quociente eleitoral 
pode ser tido como uma forma do sistema misto. Foi o ado
tado, entre nós, no Código Eleitoral de 1945. Abandonou-se 
porque a Constituição de 1946 assegurava 'a representação 
proporcional'. Por conseguinte, a proporcionalidade devia ser 
aplicada integralmente". 

Nem a abonaria, por seu turno, Nestor Massena (Sistema de represen

tação proporcional: distribuição de sobras, Arquivos do Ministério da 

Justiça, 48, 1-18, 10), para quem a lei referida no art. 134 da Constituição 

de 1946 "só pode e há de estabelecer a representação proporcional sem 

desertar a Constituição, sem transformar as respectivas eleições em eleição 
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que não seja pelo sistema proporcional ( ... ). Se a lei dispuser em contrário 

ao preceito constitucional ( ... ) não poderá prevalecer, no regime de supre

macia dessa lei, sobre a legislação ordinária". 

Cessada a vigência da Constituição de 1946, mas conservada assim 

na redação primitiva da Constituição de 1967 (art. 143), como na que lhe 

deu a Emenda nº 1, de 1969 (art. 143), a cláusula da representação pro

porcional "na forma que a lei estabelecer", não se modificou o quadro 

jurídico-constitucional precedente. São-lhes pertinentes, portanto, os 

subsídios doutrinários e jurisprudenciais que vimos de mencionar (n. 4 e 

5, retro). 

Com a Constituição vigente, todavia, já não guardam pertinência 

positiva esses elementos teóricos e pretorianos, porque ela, ao contrário 

das de 1946, 1967 e 1969, consagrou, tout court, para as eleições legisla

tivas, o sistema proporcional (art. 45), sem timbrá-Io da flexibilidade 

permitida ao legislador ordinário pela cláusula "na forma que a lei estabe

lecer", agora claramente suprimida. Mas, embora não lhe sejam positi

vamente pertinentes, eles o são, se assim se pode dizer, negativamente, 

porque servem de mostrar o significado que há de ter, por força, a supres

são dessa cláusula. 

Deve concluir-se, portanto, que, no regime da Constituição de 1988, 

já não se permite que o sistema proporcional experimente as mutilações e 

desfigurações, no dizer de Vítor Nunes Leal (n. 4, retro, § 4º), que lhe 

impôs - conquanto ao abrigo de preceito constitucional sobremodo 

complacente, mas agora inexistente -, o legislador ordinário. 

Postas essas premissas, havemos de prosseguir. 

Proporcionalidade, quociente eleitoral, 
voto em branco 

"Caracterizam-se os sistemas proporcionais" - prelecio
na Themístocles Cavalcanti (A Constituição Federal comenta
da, v. lI, 1948, p. 83) - "pela fidelidade da proporção entre 
o número de representantes e o número de adeptos dos par
tidos a que pertence o eleitorado." 
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A essa fiel proporção entre a composição do corpo representativo e a 

força numérica das correntes de opinião que, por sua vez, compõem o 

corpo eleitoral, chega-se pela aplicação do chamado quociente eleitoral, 

cuja concepção se atribui a Thomas Hare e que constitui, segundo Silvio 

Furlani (Elettorali sistemi, Novissimo Digesto Italiano v. 6,437-44,441), 

L' elemento caratteristico, commune a tuti i sistemi proporzionali. Con

corda Duguit (Droit Constitutionnel, v. 2, 3 ed., p. 737), em que se trata 

de um dos elementos essenciais do sistema proporcional. 

Refere-o Kelsen (Teoria general dei Estado, trad. esp., 1934, p. 

443), nestes termos: 

"Llama-se a este mínimo cociente electoral, y la determi
nación deI mismo, como clave para distribuir entre los par
tidos contendientes los puestos a ocupar, es el problema 
más importante de la representación proporcional. ( ... ) Es 
una aproximación muy relativa a la idea de proporcionali
dad, determinar el cociente electoral de tal forma que se di
vida el número total de votos emitidos por el número de di
putados a elegir, y atribuir a cada partido tantos puestos 
cuantas vezes esté contenido dicho cociente en la suma de 
votos por él alcanzada". 

Salienta o sábio jurista que o problema capital da determinação do 

quociente eleitoral é genuinamente matemático. 

Carlos Maximiliano (Comentários à Constituição brasileira, v. 2, 5 

ed., p. 83), resumindo a conciliação francesa de 1919 entre os sistemas 

majoritário e proporcional, escreve sobre este: "Se ainda restam lugares 
disponíveis, divide-se o número dos que às urnas compareceram, deduzi

dos os votos nulos ou em branco, pelo de deputados a eleger; assim se 

forma o quociente eleitoraf'. 

Proporcionalidade de representação é, pois, conceito a que adere, 

integrando-o e condicionando-o, o de quociente eleitoral. Dito de outro 

modo, a aplicação do quociente eleitoral é que enseja a representação 

proporcional. 
Sucede que o quociente é, por sua própria noção matemática, o resul

tado da divisão de uma quantidade por outra; em nosso caso, o resultado 
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da divisão do número das manifestações do eleitorado (dividendo), pelo 

número dos lugares a serem preenchidos (divisor). 

Ora, como o referido divisor, em eleição realizada pelo sistema pro

porcional, é predetenninado e por isso conhecido de antemão, tem-se de 

atentar com redobrado cuidado para a quantificação do dividendo, que 

somente se apura por via do escrutínio. Com efeito, se se quantifica ine

xatamente o dividendo, defonna-se o quociente, que resulta de sua divi

são pelo divisor, e fratura-se o princípio constitucional da representação 

proporcional. 

Dito isso, ocorre perguntar-se o que efetivamente integra, para os 

fins tidos em vista, o dividendo em questão. 

Integram-no, responde Kelsen (n. 8, retro, § 3º), os votos emitidos. 

Que são, então, votos emitidos? São, retruca a lei francesa resumida 

por Carlos Maximiliano (n. 8, retro, § 4º), os dos que às urnas compare

ceram, deduzidos os votos nulos ou em branco. Coincidentemente opina 

Paolo Biscaretti di Ruffia (Derecho Constitucional, trad. esp., 1982, p. 

336-37): "o número de votos validamente emitidos" (portanto, não o de 

eleitores e tampouco o de votantes, que inclui também os que votam em 

branco ou cujas cédulas são anuladas). Para Sílvio Furlani, já antes invo

cado (op. cit., p. 439), o quorum dos votantes "non doveva comprendere 

ne i voti dichiarati nulli ne le schede bianche". 

Sufrágio, na concepção de Maurice Hauriou (Derecho Público y 

Constitucional, trad. esp., 2 ed., p. 497), é assentimento: "Pero el sufra

gio no deja de ser un asentimiento en el otro empleo de que es 

susceptible: el de la elección. ( ... ) Los electores responden, votan 

a estos candidatos o a los otros, asienten o no asienten a la can

didatura y aI programa". Repete-a o filho André Hauriou (Derecho 

Constitucional y instituciones políticas, trad. esp., 2 ed., p. 281: "Sin lugar 

a dudas, el elector concede su asentimiento a una candidatura por media de su 

sufragio". E com ela concorda nosso Darci Azambuja (Teoria geral do 

Estado, 4 ed., p. 332). 
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De todo modo, mais como direito do que como função, o sufrágio 

não implica, necessariamente, manifestação sob forma positiva. 

"L 'elettore e anche libero" - explica Silvio Furlani em outro de seus estu

dos (Elettorato ativo, Novissimo Digesto Italian. v. 6, 444-452, 451) -
"dí votare o non votare, di esprimere il proprio voto in senso positivo, per una 

lista o per la persona di un candidato, o di deporre nell 'urna una schieda bi

anca o di una resa di proposito nulla". 

A própria obrigatoriedade do voto, como adverte Paolo Biscaretti di 

Ruffia (op. cit., p. 320), "no coarcta la voluntad individual, ya que obliga 

sólo a participar de la votación (si bien acaso con papeleta en blanco)". Seme

lhantemente opina Mortati, citado por Silvio Furlani (Elettorato ... , cit., p. 

451), ao dizer que "oggetto deI! 'obbligo e non I 'effetivvo intervento 

dell 'elettore nella scelta di un candidato (i! che sarebbe impossibi!e accertare, 

data la segretezza deI voto) bensi la partecipazione formale alia votazione, 

anche se inducentesi alia deposizione nell 'urna di una scheda bianca o nulla". 

E assim também entende Josaphat Marinho (O cidadão e o direito de 

sufrágio, Revista de Informação Legislativa, 10, 3-8, 5), para quem, 

mesmo obrigado a votar, o eleitor "não é compelido, entretanto, ao ato de 

escolher. Pode comparecer à eleição, obediente ao imperativo constitucio

nal ou legal, e votar em branco, recusando-se, legitimamente, à manifes

tação de preferência". 

Daí a distinção, que alguns propõem, entre sufrágio e voto. Leia-se 

novamente Josaphat Marinho (op. cit., p. 5-6): 

"Cumpre assinalar, por isso mesmo, que, embora as duas 
expressões sejam empregadas, de regra, como equivalentes, 
há, em rigor, na teoria e na prática, diferença entre sufrágio 
e voto. Sufrágio é o direito; voto, a forma de exercê-lo. Um é 
a garantia, o outro o instrumento que a efetiva". 

Parece lícito dizer-se, ao cabo das considerações deste número, que 

entre voto e sufrágio pode correr, posto não necessariamente, relação de 

continente a conteúdo. O voto em cheio, que exprime escolha ou prefe

rência, contém sufrágio. O voto em branco, ao invés, não o contém. Para 

o Direito Constitucional-Eleitoral, importa apenas o voto em cheio, 
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aquele que veicula sufrágio e, portanto, exprime escolha ou manifesta 

preferência; não assim o voto em branco, cuja relevância não ultrapassa 

os confins da Sociologia Político-Eleitoral. 

Bem se compreende, dessarte, voltando-se ao tema da representação 

proporcional e do quociente eleitoral, seu ferramental característico, que 

a essência do sistema imponha a exclusão dos votos em branco, quando 

se apuram os votos emitidos e, portanto, se quantifica o dividendo (n. 10, 

retro). 

Aliás, não pode deixar de ser assim, salvo desvirtuando-se - como o 

desvirtuaram as leis eleitorais brasileiras, abrigadas na complacência da 

cláusula constitucional então impetrante, durante mais de meio século - o 

sistema proporcional. 

Visa ele, por definição, à distribuição dos lugares de certo corpo re

presentativo, proporcionalmente à força numérica das diferentes correntes 

de opinião identificadas na eleição. Para isso, divide pelo número desses 

lugares o total das manifestações recolhidas do corpo eleitoral, isto é, das 

manifestações que se aglutinam nas correntes de opinião a serem aqui

nhoadas, e encontra, como resultado dessa divisão, o quociente eleitoral. 

Como admitir-se, portanto, que sejam computados, nesse total de 

manifestações, os votos em branco? 

Voto em branco, já se viu, é não-sufrágio, é não-escolha, é não

preferência, é, em suma, não-opinião. 

Só se conceberia, em termos lógicos e matemáticos, o cômputo dos 

votos em branco na quantificação do dividendo, se fossem eles tomados 

- qual o faz, mas para outros fins, a sociologia político-eleitoral - como 

formadores de mais uma corrente de opinião, a saber, a dos que opinam 

que nenhum partido e nenhum candidato devem integrar o corpo repre

sentativo. Só se conceberia, conseqüentemente, se o total de votos em 

branco também "concorresse" à distribuição das cadeiras, não para ocu

pá-las, senão para suprimi-las, de forma que a composição do corpo re

presentativo ficasse afinal reduzida de tantos lugares quantos fossem os 

"conquistados" pela corrente negativista. 
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Somente nessa hipótese, de certo modo caricatural, mas aqui acena

da para enfatização da incoerência que vimos salientando, haveria com

patibilidade entre o cômputo dos votos em branco na determinação do 

dividendo e a operacionalização do sistema proporcional. 

Como sabido, o cômputo dos votos em branco na determinação do 

dividendo, em matéria de eleições proporcionais, foi entre nós determi

nada, pela primeira vez, pela Lei Eleitoral de 1935. Repetiram-lhe a regra 

a de 1945 e os Códigos Eleitorais de 1950 e 1965. 

Quando isso se deu, fez-lhe oposição o acatado Domingos Vellasco 

(Direito Eleitoral, 1935, p. 50), nestes termos: 

"Esse artigo traz duas inovações. A primeira se refere ao 
cõmputo da fração superior a meio, e a segunda, à contagem 
dos votos em branco. É sofrível a primeira e descabida a se
gunda, em face da doutrina eleitoral. É sabido que o Tribu
nal Superior, ao aprovar as eleições dos representantes das 
profissões à Càmara dos Deputados, realizadas em janeiro 
de 1935, mandou computar os votos em branco, sob o fun
damento de que votar em branco é um meio de o eleitor 
manifestar sua vontade contrária aos candidatos apresenta
dos. Preferimos, entretanto, seguir a opinião de E. Pierre 
(Droit Politique, Electoral et Parlamentaire), para quem as cé
dulas em branco não devem ser contadas para o cálculo do 
quociente eleitoral". 

Logo adiante, após transcrever tópico do autor que citou, assim ex

ternou sua opinião: 

"Para nós, o voto em branco equivale a uma abstenção. 
O eleitor não quis exteriorizar sua preferência. É como se 
não tivesse votado. E, desde que ninguém aceita a inclusão, 
no dividendo eleitoral, dos eleitores que se abstêm de votar, 
parece-nos mais justo que também não se computem os vo
tos em branco. A inovação é má". 

Tinha razão o escritor, pois a equiparação entre abstenção e voto em 

branco resulta da própria natureza das coisas. Valem, ambos, o mesmo, 

isto é, nada. Exprimem, como ensina Biscaretti di Ruffia (op. cit., p. 
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374), o mesmo sentido negativo de oposição a qualquer proposição, se se 

trata de deliberação congressual; ou a todos os candidatos, se se cuida de 

pleito eleitoral. Caso se queira entrever diferença entre uma e outro, quiçá 

possa ser procurada na motivação subjetiva de quem os pratica. Se o voto 

não for obrigatório, como geralmente ocorre nos Parlamentos, pode o par

lamentar valer-se da pura abstenção. Se ele for compulsório, todavia, como 

acontece no Brasil em relação às eleições, fica ao eleitor a alternativa de 

praticar abstenção, deixando simplesmente de comparecer à mesa eleitoral 

e sujeitando-se às sanções cominadas, ou de fazer de conta que cumpre o 

dever de votar, isto é, comparecer à mesa e introduzir na urna o voto em 

branco. A uma figura, como a outra, é comum a mesma rigorosa desvalia. 

A propósito de votos em branco ou ilegíveis, ensina A. Chantegrellet 

(Traité des élections, t. 1, p. 631): 

"La nullité radical e de pareils bulletins s'explique d'elle
même: 11 n'y a pas de désignation de candidats, pourtant pas 
de vote émis. ( ... ) Le bulletins blancs n'ont aucune valeur, ils 
doivent être absolument négligés dans le calcul de voix et 
mis de côté pour être joints au procês-verbal". 

Em passagem anterior (op. cit., p. 611), este autor afirma que as cé

dulas eleitorais devem ser "une manifestation sérieuse et réelle de la vo

lonté de l'électeur, c'est-à-dire, porter des noms pouvant être attribués à 

des candidats". Explica ainda que, em toda eleição, há eleitores que não 

se conformam às prescrições legais e depositam cédulas de diversos ti

pos, entre outros, os irregulares por sua forma exterior ou sua cor, e os 

que "sont nets de toute inscription, c' est-à-dire blancs". E pergunta, para 

logo responder: 

"Ces bulletins doivent-ils avoir la même valeu r que les 
bulletins ordinaires et régu liers? Evidemment non; mais 
doivent-ils être tous annulés complement et au même titre? 
Non encore; il y en a qui sont nuls d'une façon absolue par
ce qu'ils ne contiennent l'expression d'aucun vote ou ils 
constituent une infraction trop grave ( ... )". 
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Há, pois, para este doutrinador, nulidade igual, isto é, absoluta, as

sim no voto em branco como no voto gravemente irregular por sua força 

ou sua cor. 

Ainda que se releve ou abstraia a desvalia do voto em branco, não há 

como computá-lo, em sã aplicação da doutrina proporcionalista, no divi

dendo eleitoral. Veja-se a lição do clássico Maurice Duverger 

(Institutions politiques et Droit Constitutionel, v. 1, 15 ed., p. 132): 

"Dans le systeme du 'quotient électoral' on divise, dans 
chaque circonscription, le nombre total des suffrages exprimés 
(ne pas confondre les 'suffrages exprimés' avec les 'votants' et 
les électeurs'; tous les électeurs ne sont pas des votants, car ti 
y a des abstentions; et certains votants mettent dans l'urne un 
bulletin blanc ou nul, qui ne compte pas comme suffrage ex
primé) par le nombre de députés à élire". 

É coincidente o ensinamento de Esmein (Droit Constitutionel, v. 2, 

8, p. 363): "Sont seuls comptés pour le calculles suffrages réellement et 

valablement exprimés: les bulletins blancs, le bulletins nuls (. .. ) n 'entrent 

pas en ligne de compte". 

Há hipótese, certamente e por fim, em que o voto em branco, tanto 

quanto a pura abstenção, pode ter valor, e valor negativo. Explica-o An

toine Santschy (Le Droit Parlementaire en Suisse et en Allemagne, 1982, 

p. 92) em lição que, posto relacionada com o Direito Parlamentar, tam

bém é prestante em matéria constitucional-eleitoral: 

"A chaque fois que la constitution, la loi ou le reglement 
prennent pour base de calcul de la majorité non plus les 
voix, mais les membres ou les présents, les abstentions sont 
cependant valorisées. La plupart des dispositions dérogeant 
au príncipe de la majorité des votants assimilent en effet 
l'abstention à un non et lui donnent la nature d'un droit de 
veto". 

Trata-se, é bem de ver, de hipótese inteiramente estranha à questão 

aqui versada. 
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Inconstitucionalidade da regra questionada 

De quanto foi exposto, deve concluir-se pela incompatibilidade entre 

a cláusula "inclusive os em branco", inserida no art. 47 da Resolução nQ 

16.640, de 26.6.90, do Tribunal Superior Eleitoral, e o art. 45 da Consti

tuição em vigor, que impõe a adoção do sistema proporcional, tout court, 

nas eleições para a Câmara dos Deputados. A mesma incompatibilidade 

existe, obviamente, entre o dispositivo constitucional e o p. único do art. 

106 do Código Eleitoral, o qual serviu de embasamento para a inserção, 

na norma regulamentar, da cláusula em questão. 

Relativamente à regra legal, dir-se-á, se se adotar determinada posi

ção teórica, haver ela sido revogada pela Constituição, ou se dirá, adotan

do-se posição teórica diferente, ter-se ela tomado inconstitucional. Trata

se de questão controvertida, que tem maior relevo no âmbito do controle 

concentrado e abstrato de constitucionalidade, vale dizer, para os fins da 

chamada ação direta de inconstitucionalidade. 

Quanto à norma regulamentar, vale também a alternativa. Quem 

admite a inconstitucionalidade superveniente, pode averbá-la de inconsti

tucional, tanto quanto a própria regra legal regulamentada. Os que não a 

admitem, hão de deslocar o enfoque para o plano da ilegalidade, consis

tente na adoção, como reprodução ou desdobramento, de regra legal 

revogada. 

Poder-se-ia objetar que, não falando a Constituição senão em siste

ma proporcional, sem lhe fixar o conteúdo nem traçar os contornos, sua 

compreensão à outrance inviabilizaria toda tarefa legislativa de regulação 

do respectivo mecanismo. 

A objeção, a que nos antecipamos, teria relevo e seriedade. É mister, 

pois, consignar que a norma constitucional comporta leitura cum grano 

salis e enseja distinções inelutáveis. 

Haverá temas relacionados com a representação proporcional, mas 

não consubstanciais a ela, para os quais não se poderá negar ao legislador 
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ordinário a reserva da opção política. Dê-se, como exemplo, o relativo à 

distribuição dos restos, que é, porventura, o mais aflitivo e espinhoso dos 

problemas da proporcionalidade. 

Em matéria, porém, que diga com a essência mesma do sistema pro

porcional - como certamente é, e ficou pontualmente demonstrado, a de

terminação do dividendo eleitoral e a exclusão dele dos votos em branco-, 

já não se poderá reconhecer liberdade ao legislador infraconstitucional. 

Para inibi-lo, basta a nua consagração, pela Constituição, sem qualquer 

ressalva de lei regulamentadora, da representação proporcional. 

Merece ponderação, finalmente, a norma do art. 77, § 22 da Constitui

ção, que trata da maioria absoluta necessária à eleição, em primeiro turno, 

do Presidente da República, e manda excluir do cômputo geral, para apu

ração daquela, os votos em branco e os nulos. Essa norma é extensiva à 

eleição dos governadores dos estados (art. 28) e do Distrito Federal (art. 

32, § 22), bem assim à dos prefeitos (art. 29, 11). 

Trata-se de regra que, relativa à eleição, pelo sistema majoritário, 

para os cargos executivos, permitiria ao legislador constituinte a livre 

opção pelo cômputo ou, inversamente, pela exclusão dos votos em bran

co, sem que se lhe exigisse, como ocorreria se se tratasse do sistema pro

porcional, qualquer dever de coerência intrínseca. Como ele mandou ex

cluir os votos em branco, é visível que consagrou o princípio da maioria 

absoluta dos votantes; se, ao contrário, houvesse mandado computá-los, 

seria igualmente patente haver consagrado o da maioria absoluta dos pre

sentes (n2 13, retro, último parágrafo). 

Em nossa evolução constitucional, o princípio da maioria absoluta 

foi adotado pela Constituição de 1891 (art. 47), deixando-se o pormenor 

para o âmbito da lei ordinária (id., § 32). Foi reportando-se a esse regime, 

mas adiantando-se na disciplina específica, que Edgard Costa advogou a 

permissibilidade de uma reeleição do Presidente da República, com a 

simultânea exigência da maioria absoluta de votos, calculada "sobre a 

totalidade dos sufrágios válidos adicionados aos votos em branco" (A 

legislação eleitoral brasileira, 1964, p. 313). 
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Muitos anos depois, voltou ele a ser abrigado, duas vezes, na Consti

tuição, embora nenhuma delas contasse com a oportunidade de efetiva 

aplicação. Deu-se a primeira, com a redação atribuída ao art. 81 da 

Constituição de 1946, pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 9, de 

22.7.64; e a segunda, com a reformulação, pelo art. 1º da Emenda Consti

tucional nº 25, de 15.5.85, do art. 75 da Constituição de 1967, na versão 

que lhe dera a Emenda Constitucional nº 1, de 1969. 

Tanto numa quanto noutra, determinou-se a exclusão, para apuração 

da maioria absoluta, dos votos em branco, contrariamente ao que propug

nara Edgard Costa, mas precisamente na linha que viria a retomar o 

constituinte de 1987-88. Pura opção política, pois, do elaborador do Esta

tuto Constitucional. 

Ora, se o constituinte optou pela exclusão dos votos em branco, onde 

e quando poderia ter livremente optado por sua inclusão, não seria curial 

entender-se haver ele contemporizado com a inclusão, por obra de lei 

ordinária ou de ato regulamentar, desses mesmos votos, onde e quando a 

própria essência do sistema adotado haveria de impor sua exclusão. 

Conclusão 

Ex positis, opinamos pela ilegitimidade, em face da Constituição vi

gente, assim do p. único do art. 106 do Código Eleitoral, como da cláusu

la "inclusive os em branco", encartada no art. 47 da Resolução nº 16.640, 

de 26.6.90, do Tribunal Superior Eleitoral. 
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Cômputo do voto 
em branco para 
definição do 
quociente eleitoral 

João Leitão de Abreu 

Professor titular da Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul, ministro do Su
premo Tribunal, ministro de Estado Extraordinário para 
os Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; autor. entre outros livros, de A validade da ordem 
jurídica; Da prescrição administrativa e A função so
cia/ do imposfo. 

o nobre advogado Doutor Eduardo Antônio Lucho Ferrão indaga 

"se, à luz do ordenamento constitucional vigente, mostra-se juridicamen

te possível o cômputo do voto em branco para a definição do quociente 

eleitoral" . 

Quer saber o consulente, como está implícito na pergunta que formu

la, se a Constituição de 1988 consigna princípio que prevaleça, pela sua 

maior hierarquia, sobre normas infraconstitucionais atinentes à compu

tabilidade do voto em branco para a apuração do quociente eleitoral. 

A computabilidade do voto em branco, para determinação do quocien

te eleitoral, foi proposta desde antes da Lei nº 48, de 4 de maio de 1935. 

Escreve Gomes de Castro, em A Lei Eleitoral Comentada, p. 48-49: 

MA questão dos votos em branco não foi novidade da Lei 
nº 48, parágrafo único de seu art. 91. Já havia sido exami
nada essa questão por ocasião das eleições de 14 de outubro 
de 1934, na vigência do Decreto nº 21.076, que dispunha em 
seu art. 58, nº 6: 'Determina-se o quociente eleitoral dividin
do-se o número de eleitores que compareceram à eleição pelo 
número de lugares a preencher no círculo eleitoral, despre
zada a fração'. Vê-se que ali não se falava em votos válidos, 
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mas de eleitores que compareceram à eleição (grifo do autor). 
O Tribunal Superior, em acórdão de que foi Relator o Sr. 
Ministro Eduardo Espinola, interpretou que os votos nulos 
não se poderiam considerar como de eleitores que compare
ceram à eleição, porque votos nulos não existem, é como se 
nunca tivessem sido dados. Ora, os votos em branco não são 
nulos, e 8 eleitores que assim votaram não podem deixar de 
ser considerados como tendo comparecido à eleição. A citada 
Lei nº 48 e a nova lei, portanto, tornaram expresso o que a 
doutrina já firmara pela voz autorizada do mais alto tribunal 
eleitoral" (Apud E. A. Gomes Neto. In: Teoria e Prática do 
Código Eleitoral, ed. 1954, p. 203). 

Gomes Neto recorre a essa transcrição de Gomes de Castro no co

mentário que ele (Gomes Neto) fez ao art. 56 e parágrafo único da Lei nº 

1.164, de 24 de julho de 1950, que instituiu o Código Eleitoral de então. 

Este o teor do art. 56, do mesmo Código: 

"Art. 56. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se 
o número de votos válidos apurados pelos lugares a preen
cher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se 
igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior. Pa
rágrafo único. Contam-se como válidos os votos em branco 
para determinação do quociente eleitoral". 

Essa mesma regra figura, ipsis litteris, no art. 106 da Lei nº 4.737, de 

15 de julho de 1965, que instituiu o Código Eleitoral vigente. 

2. Se, antes da Carta Política de 1946, se podia discutir a legitimida

de das normas legais que mandavam contar como válidos os votos em 

branco para a determinação do quociente legal, essa querela jurídica se 

tomou descabida em face desse ordenamento constitucional, diante da 

cláusula exarada no seu art. 134, onde se estatui: "Art. 134. O sufrágio é 

universal e direto; o voto é secreto; e fica assegurada a representação pro

porcional dos partidos políticos nacionais, na forma que a lei estabelecer". 

O legislador constituinte outorgou competência, portanto, ao legisla

dor ordinário para dispor quanto à concretização dos princípios relativos 

à implantação da representação proporcional dos partidos políticos nacio

nais. Investida nesse poder jurídico, a lei, no exercício dessa competên-
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cia, só encontraria os limites que, explícita ou implicitamente, decorres

sem da ordem constitucional então vigente. Restrições dessa natureza não 

se vislumbravam, contudo, no estatuto constitucional, no que diz com o 

critério adotado quanto ao cômputo dos votos em branco para determina

ção do quociente eleitoral. Podia a lei, a seu critério, mandar computar, 

para esse fim, os votos em branco, ou estabelecer que esses votos - o que 

seria mais consentâneo com a natureza do voto em branco - não seriam 

considerados na apuração do quociente eleitoral. Tudo isso porque não se 

deparava, no texto constitucional, elemento que denunciasse haver a lei 

básica se inclinado num ou noutro sentido. 

Entendeu-se, assim, ao menos tacitamente, que o Código Eleitoral de 

1950, bem como o de 1956, se coadunavam, no tocante ao critério por 

eles adotado quanto ao cômputo dos votos em branco para a formação do 

quociente eleitoral, com o sistema constitucional então em vigor. Tudo 

isso porque nele se guardava total silêncio acerca do que cumpria consi

derar voto em branco. Sobre isso, calavam tanto a Carta de 1946, como 

os demais documentos constitucionais anteriores ao estatuto político 

hoje vigente. 

3. Esse silêncio só foi quebrado, assim, pela Constituição de 1988, 

que, ao dispor sobre a eleição do Presidente da República, estabelece que 

será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de 

votos, não computados os em branco e os nulos (art. 77, § 2º). Prescreve 

mais (§ 3º do mesmo artigo) que, se nenhum candidato alcançar maioria 

absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a 

proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e 

considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

Duas vezes se refere, pois, o texto constitucional, nesses dispositi

vos, ao voto em branco. A primeira quando estabelece que, na apuração 

da maioria absoluta de votos, não são computáveis os votos em branco e 

os nulos. A Segunda quando estatui que, na hipótese de segundo turno, 

considera eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. 
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No caso do § 2º, a Constituição manda excluir os votos em branco e 

os nulos do cômputo da maioria absoluta, por ter esses votos como não 

válidos. Na hipótese do § 39, o mesmo estatuto político (art. 77) manda 

considerar eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. 

Cumpre, pois, considerar como votos válidos somente os votos expres

sos, entre os quais, de nenhum modo, é possível incluir os em branco, 

vazios, como tais, de manifestação de vontade quanto à escolha, pelo 

eleitor, deste ou daquele candidato. 

Configura-se, destarte, claramente, no art. 77, parágrafos 2º e 3º, da 

CF, definição precisa e indiscutível quanto ao que, no quadro constitu

cional, deve-se entender por voto válido. Consiste este em voto expresso, 

inconfundível, tal como o voto em branco. 

4. Nada importa que o conceito de voto válido haja sido enunciado 

em mandamento constitucional onde se disciplina eleição majoritária, ou 

seja, a eleição do Presidente da República. O que importa é que aí se de

fine, para todos os efeitos, o voto válido, no qual, pelo texto constitucio

nal, não se compreende voto em branco. 

Esse conceito foi construído com o evidente propósito de assegurar à 

manifestação de vontade do povo, na escolha de seus mandatários, im

prescindível autenticidade. Para isso, cumpre que o eleitor manifeste a sua 

preferência, determinadamente, pelo candidato que venha a escolher. Igno

rar, pois, o voto em branco na apuração da vontade expressa pelos eleitores 

atende ao imperativo de impedir que tenham voz, na escolha dos candida-

l tos, aqueles que não quiseram exprimir a sua vontade nesse sentido. 

Não há razão para que se tenha essa regra como aplicável somente às 

eleições majoritárias para Presidente e vice-presidente, governador e 

vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Como princípio geral que é, 

esse princípio incide em relação a todas as eleições, nelas incluídas as 

proporcionais. A não ser assim, relegar-se-ia a plano secundário, em ter

mos de autenticidade, o pleito para a escolha dos representantes do povo 

nos corpos legislativos. Redundaria isso em admitir que a Carta Federal 
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perfilhou, no que diz com a apuração dos votos, duplicidade de critérios 

quanto ao processo de escolha dos candidatos às eleições: um para as 

eleições majoritárias, outro para as eleições proporcionais - o que é cer

tamente inadmissível. 

5. Um dos grandes juízes da Suprema Corte Americana, ao falar so

bre interpretação e construção constitucional, referiu-se aos grandes si

lêncios da Constituição. Tais silêncios, que são comuns e intencionais, 

constituem objeto de interpretação. A questão está em saber como esses 

silêncios se interpretam ou constroem, dando-se como certo, contudo, 

que eles não se interpretam ou constroem isoladamente. 

Na hipótese vertente, é escusado aprofundar a questão, visto como, 

no caso do conceito do voto válido, não há silêncio. Nesse particular, em 

vez de silenciosa, ambígua ou indeterminada, a Constituição diz clara

mente tudo quanto lhe incumbia dizer para caracterizar o voto válido. 

Definido de forma cristalina, o conceito de voto válido dispensa maior 

esforço exegético para precisar-lhe o significado. Nem há indagar, ade

mais, quanto ao campo de aplicação desse conceito, pois este há de, ne

cessariamente, abranger todas as áreas em que se realize o cômputo dos 

votos válidos. 

Interpretação diferente importaria quebra do princípio de que a 

Constituição deve ser construída como um todo. Não se pode, destarte, 

restringir os seus comandos, a não ser que a alteração ou restrição decorra 

de outro preceito constitucional, com os quais aqueles se devam harmo

nizar. Não é este, todavia, o caso da definição do voto válido, estatuído 

na Constituição vigente, pois nesta não figura qualquer outra previsão 

normativa que limite o campo de aplicação desse conceito. 

O dogma hermenêutico de que a Constituição deve ser construída 

como um todo significa, aliás, que, tanto quanto possível, todas as suas 

prescrições se construam em conjunto de modo a harmonizá-las na sua 

aplicação. Essa regra obriga a que se entenda o alcance do art. 77, §§ 2º e 

3º, da Constituição - nos quais se determina o tratamento a ser conferido 
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ao voto em branco - em consonância com o que preceitua o art. 5º, caput, 

de suas Disposições Transitórias. Nesse preceito se ordena: ''Não se apli

cam às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no art. 

16 e as regras do art. 77 da Constituição". Ora, as eleições de 15 de no

vembro de 1988 se destinavam à renovação de mandato de prefeitos e 

vereadores, compreendendo-se nelas, portanto, pleitos a serem decididos 

pelo processo majoritário e pelo processo proporcional. Estatui, pois, o art. 

5º, caput, que a esses pleitos - majoritários e proporcionais - não se apli

quem as regras do art. 77, cujos parágrafos 2º e 3º mandam expurgar do 

cômputo dos votos os em branco e os nulos e traçam o perfil dos votos 

válidos, definidos como aqueles que não são brancos nem nulos. 

Uma vez que, pelo art. 5º, caput, das Disposições Transitórias da 

Constituição, as regras do art. 77 da parte permanente do mesmo instru

mento constitucional eram inaplicáveis, no tocante às eleições de 15 de 

novembro de 1988, essas mesmas regras passaram a aplicar-se, sem qual

quer restrição, após o pleito de 88. Dessa forma, exaurida a eficácia do 

aludido art. 5º, passaram a incidir plenamente as normas do art. 77 da 

parte permanente da Constituição, no qual figuram os seus artigos 2º e 

3º. Entrou, assim, a não sofrer restrição o princípio de que o voto em 

branco não é computável, por não se tratar de voto válido, como válido 

não é o voto nulo. 

Por outro lado, a Constituição Federal em vigor (art. 27, § 1º) manda 

aplicar as regras por ela editadas à eleição dos deputados estaduais. Ora, 

entre essas regras não se encontra a que conceme ao cômputo do voto em 

branco para a determinação do quociente eleitoral, pois isso não é autori

zado pela Constituição, mas por disposição infraconstitucional, aliás in

compatível com o sistema eleitoral regulado na Carta Política da União. 

6. As conseqüências advindas do cômputo do voto em branco, no 

sistema adotado para a eleição do Presidente da República e demais car

gos submetidos a esse sistema, são visíveis. Candidatos que não seriam 

eleitos no primeiro turno, por não atingirem a maioria absoluta, ficariam 

obrigados a concorrer a um segundo turno, disputado entre os dois mais 
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votados. Não computados os votos em branco, a maioria absoluta seria 

atingível mais facilmente, no entanto, logo no primeiro turno, porquanto 

a conquista da maioria absoluta seria alcançável com menor número de 

votos. Diminuiria, assim, potencialmente, a necessidade de segundo turno 

para a definição do pleito. Basta isso, quando mais não houvesse, para 

marcar a influência exercitável pelo cômputo do voto em branco no to

cante às eleições majoritárias. 

No que diz respeito às eleições proporcionais, o cômputo do voto em 

branco é capaz, também, de modificar o resultado do pleito. Isso pode 

ocorrer quando, pelo cômputo do voto em branco, se modifique substan

cialmente o quociente eleitoral. À medida que o quociente aumenta, di

minui a possibilidade de atingi-lo. O cômputo dos votos em branco pode 

tomar-se fatal, assim, para as pretensões de minorias políticas que lutam 

pela sua participação nos corpos legislativos. Não computados os votos 

em branco, essas minorias, representadas por partidos ou coligações par

tidárias, poderiam ser capazes de eleger candidatos aos colégios legislati

vos. Com isso, a composição destes se modificaria, sob o ponto de vista 

partidário, mediante o acesso aos corpos legiferantes de candidatos que, 

sem o cômputo dos votos em branco, a eles não teriam acesso. 

Ora, entre os propósitos da eleição proporcional está o de assegurar a 

tutela política das minorias. Briga com esse objetivo a adoção, no proces

so eleitoral, de providências que frustrem a realização desse intento, 

como pode acontecer em razão do cômputo do voto em branco para a 

obtenção do quociente eleitoral. Ao invés de garantir a representação das 

minorias, o cômputo do voto em branco, para determinação do quociente 

eleitoral, pode deixar sem voz essas minorias nas assembléias políticas, 

nas quais teriam ingresso, não fora o peso do voto em branco. 

Conclusão inevitável, pois, é que o voto em branco não pode ser 

computado, quer para a apuração da maioria nas eleições majoritárias, 

quer para a determinação do quociente eleitoral nas eleições proporcionais. 

7. O montante dos sufrágios expressos - escrevem André e Francine 

Demichel, referindo-se ao direito francês - corresponde ao dos votantes, 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 D01 



excluídos os votos em branco ou nulos. ("Le chifJre des suffrages expri

més correspond a celui des votants, dont sont défalqués les votes blancs 

ou nuls" - Droit Électoral, Librairie Dalloz, 1973, p. 205). O montante 

dos sufrágios expressos - afirmam logo adiante esses autores - é a base 

do cálculo da maioria (" ... c 'est le chifJre des suffrages esprimés qui est 

la base du calcul de la majorité" - op. e loco citados). 

Essa também a orientação da nossa lei básica, que nega eficácia aos 

votos em branco e aos nulos. Estes porque, como nulos, por definição, 

não podem, em qualquer caso, produzir efeito. Aqueles porque, não ex

primindo preferência do eleitor por candidatos submetidos à sua escolha, 

não podem ser tratados como se documentassem escolha que não se efe

tivou. Essa escolha, na verdade, só pode decorrer do voto expresso, em 

que o candidato enuncie clara e peremptoriamente a sua vontade de votar. 

Não vale dizer que o voto é obrigatório e que o eleitor, ao depositar o 

seu voto na urna, cumpre o seu dever de votar, devendo o seu voto, assim, 

se não for nulo, ser considerado, para determinação do quociente eleitoral. 

"Convém entender" - anota José Afonso da Silva - "o 
sentido da obrigatoriedade do voto, prevista no citado dis
positivo constitucional (art. 14, § 12). para conciliar essa exi
gência com a concepção de liberdade de voto. Aquela obriga
toriedade não impõe ao eleitor o dever jurídico de emitir 
necessariamente o seu voto. Significa apenas que ele deverá 
comparecer à sua seção eleitoral e depositar sua cédula de 
votação na urna, assinando a folha individual de votação. 
Pouco importa se ele votou ou não votou, considerado o voto 
não o simples depósito da cédula na urna, mas a efetiva es
colha de representante, dentre os candidatos registrados. A 
rigor, o chamado voto em branco não é voto. Mas, com ele, o 
eleitor cumpre seu dever juridico, sem cumprir o seu dever 
social e político, porque não desempenha a função instru
mental da soberania popular, que lhe incumbia naquele ato" 
(Curso de Direito Constitucional Positivo, RT, 1989, p. 312). 

8. O Código Eleitoral em vigor não declara, certamente, que o voto 

em branco é válido. Manda, simplesmente (p. único do art. 106) que os 

votos em branco sejam contados como válidos para determinação do 
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quociente eleitoral. Daí se tira que os votos em branco, não definidos 

pura e simplesmente como válidos, são contados como se fossem válidos, 

para determinado efeito, ou seja, para a determinação do quociente eleito

ral. Se fossem válidos, sem mais, seriam contados para todos os efeitos. 

Mas como são apenas contados como se fossem válidos, não podem ser 

equiparados, tout court, aos votos válidos. 

Não sendo, pois, os votos em branco ontologicamente válidos, mas 

válidos somente sob certo aspecto, pode a norma legal, que lhes atribui 

tratamento equiparado aos votos válidos, aplicar-se sob o império da 

Constituição de 1988, que nega aos votos em branco a qualidade de votos 

válidos? Posta a questão de outra forma: é compatível o parágrafo único 

do art. 106 do Código Eleitoral com o sistema constitucional em vigor, 

em que, diferentemente dos sistemas constitucionais anteriores, se definiu 

o que se deve entender por voto válido? 

A resposta é negativa, já que, para o texto constitucional em vigor, 

os votos válidos são os expurgados dos em branco e dos nulos. Equiparar, 

ainda que para determinado efeito, os votos válidos aos votos em branco, 

é contravir, sem remédio, ao sistema adotado, a propósito, pelo ordena

mento constitucional em vigor. 

Por estes fundamentos, respondendo à consulta que me foi apresen

tada, entendo que os votos em branco não são computáveis para a deter

minação do quociente eleitoral. 

É o meu parecer, salvo melhor juízo. 

Brasília, 31 de outubro de 1990. 
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A Constituição 
e a invalidade do 
voto eDl branco 

Paulo Bonavides 

Catedrático e professor emérito da Universidade Fe
deral do Ceará, professor visitante das Universidades de 
Colônia, Tenessee e Coimbra, autor, entre outros livros, 
de A crise política brasileira e Do Estado liberal ao 
Estado social. 

Recebemos consulta do Df. Ricardo Nahat, distinto advogado de São 

Paulo, vazada nos seguintes tennos: 

"a) É inconstitucional (ou está revogado, à luz da nova 
Constituição) o art. 106, p. único, do Código Eleitoral (e o 
dispositivo correspondente da resolução do TSE)? 

b) É inconstitucional (ou está revogado, à luz da nova 
Constituição) o art. 109, § 2º-, do Código Eleitoral (e o dis
positivo correspondente da resolução do TSE)?" 

o teor desses artigos e dos dispositivos que lhes são pertinentes, 

constantes da respectiva resolução do Tribunal Eleitoral, é o seguinte: 

"Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo
se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a 
preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fra
ção se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior. 

Parágrafo único. Contam-se como válidos os votos em 
branco para determinação do quociente eleitoral." 

"Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação 
dos quocientes partidários serão distribuídos mediante a ob
servação das seguintes regras: 

I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a 
cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais 
um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um 
dos lugares a preencher; 
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11 - repetir-se-á a operação para a distribuição de cada 
um dos lugares. 

§ 111 O preenchimento dos lugares com que cada partido 
for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação nomi
nal dos seus candidatos. 

§ 2º- Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os 
partidos que tiverem obtido quociente eleitoral". 

Resolução nº 16.640, de junho de 1990, do Tribunal Superior 

Eleitoral: 

"Art. 47. Quociente eleitoral é o resultado da divisão do 
número de votos válidos, inclusive os em branco, pelo núme
ro de lugares a preencher, desprezada a fração, se igual ou 
inferior a meio, equivalente a um, se superior (Código Eleito
ral, art. 106). 

Art. 48. Se com a aplicação dos quocientes partidários 
não ficarem preenchidos todos os lugares, serão os restantes 
distribuídos mediante observáncia das seguintes regras: 

( ... ) 
§ 211 Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os 

partidos ou coligações que tiverem obtido o quociente eleito
ral (Código Eleitoral, art. 109, § 211

)". 

1. Duas questões fundamentais emergem da consulta, devendo sobre 

elas concentrar-se, com todo rigor e profundidade que for possível de 

nossa parte, a análise jurídica contida neste parecer: a validade ou invali

dade do voto em branco para determinação do quociente eleitoral e a ex

c1usão dos partidos ou das coligações que não obtiveram o sobredito 

quociente da distribuição de lugares. 

Quanto à validade do voto em branco, o sistema eleitoral brasileiro 

compreende dois períodos de todo distintos, facilmente identificáveis: 

primeiro, aquele em que a matéria, versada em âmbito de legislação ordi

nária, foi por esta regulada, sem que se levantassem, na esfera do direito 

positivo, controvérsias; segundo, aquele em que se constitucionalizou, 

por imperativo doutrinário e essencialidade jurídica, a invalidade do re

ferido voto (art. 77, § 2º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988). 
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2. Um retrospecto sumário da primeira fase nos conduz ao Código 
Eleitoral da Revolução de 30, a saber, o Decreto nº 21.076, de 24.2.32, 
cujo art. 58, nº 6, tacitamente mandava computar votos em branco, tendo
se em vista que o quociente eleitoral, segundo esse diploma, se determi
nava mediante a divisão do número de eleitores que compareceram à 
eleição pelo número de lugares a serem preenchidos. 

Em seguida, o voto em branco apareceu explícito na Lei nº 48, de 
4.5.35, art. 91, p. único, bem como nos dois Códigos Eleitorais subse
qüentes, debaixo dessa invariável disposição: contam-se como válidos os 
votos em branco para determinação do quociente eleitoral (Lei nº 1.164, 

de 24.7.50, art. 56, p. único, e Lei nº 4.737, art. 106, p. único - Código 
Eleitoral vigente). 

Precedem o segundo período os dispositivos constitucionais, conti

dos nas Constituições de 1934 e 1946, que significam já considerável 

progresso qualitativo no tocante à primeira Constituição republicana de 

1891. Esta não fazia menção expressa ao sistema de representação pro
porcional. O sistema somente logrou sua plenitude em 1988, ao cair do 

texto constitucional a ressalva estabelecida pelas cláusulas "na forma que 

a lei indicar" - art. 23 da Constituição de 1934 - ou "na forma que a lei 

estabelecer" - constante do art. 134 da Constituição de 18.9.46. 
Entendemos que, sob a égide dessas Constituições, adotada já a re

presentação proporcional em termos constitucionais insofismáveis, muito 

além do pálido art. 28 da Carta de 1891 - onde tão-somente se tinha por 
"garantia a representação da minoria" na composição da Câmara dos De

putados -, não deveria ter prosperado uma legislação infraconstitucional 
inconsistente com as formas representativas da proporcionalidade, sobre

tudo na medida em que admitiu se computassem os votos em branco para 
a formação de quocientes eleitorais. 

É de lembrar, a esta altura, no Direito Eleitoral comparado, o avanço 

que a esse respeito a Argentina já fizera durante a primeira metade deste 
século com a Lei Sáenz Pena, de 13.2.12; para a época, fora a lei argenti
na "uma verdadeira revolução institucional". I 

I SÁNCHEZ VIAMONIE. Carlos. Manual de Derec1w ConstttucionaL 4 . ed. Buenos Aires : 
1959. p. 215. 
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Com efeito, o art. 62 da lei em apreço excluía do quociente eleitoral 

o voto em branco ao determinar fossem considerados equivalentes a ele, 

pela junta escrutinadora, os votos ininteligíveis, bem como aqueles que 

não contivessem nomes próprios de pessoas ou contivessem escritos vá

rios.2 Voto em branco ali, era, por conseguinte, idêntico a voto nulo. 

3. O segundo período principia definitivamente com o advento da 

Constituição de 5.10.88. A nova Carta fez ruir, pelo aspecto jurídico, 

todas as dúvidas que ainda pudessem subsistir relativamente à invalidade 

do voto em branco, visto à luz do novo ordenamento constitucional do 

País (art. 77, §§ 22 e 32). 

Mas, antes da exegese dos artigos da Constituição, faz-se mister pas

sar revista à doutrina sobre a qual assenta solidamente o entendimento 

acerca da invalidade daquele voto. 

Constitucionalista dos mais idôneos e respeitados deste continente, 

Rafael Bielsa, avaliando o grau de importância e o sentido de justiça da 

representação proporcional, demonstrou que, sem a mesma, uma parte 

ponderável da opinião pública ficaria privada de defender interesses não 

coincidentes com os da maioria e minoria: portanto "essa força sem re

presentação teria de aderir aos grandes partidos, ou votar em branco, 

quer dizer, aumentar os sufrágios nulos" (grifo nosso).3 

O voto político ou jurídico, segundo o abalizado autor, é manifesta

ção concreta de vontade. Acrescenta ele que, mediante sufrágio efetivo, o 

eleitor "concorre a determinar que pessoas desempenharão funções nos 

poderes públicos".4 Ora, o voto em branco nada disso preenche. É o va

zio, é voto não expresso, voto que não manifesta vontade nem concretiza 

escolha, que não recai sobre nenhuma pessoa para o desempenho de fun

ção pública. 

O voto em branco, assim, sobre ser deserção ao dever de cidadania, é 

a ante-sala da ilegitimidade, a erosão da consciência cívica na sociedade 

2 QUINTANA, Segundo V. Llnares. Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional ar
gentinD y comparado : Parte Especial. Buenos Aires: 1960. t. 7, p. 355. 

3 BIELSA, Rafael. Derecho Constitucional 2. ed. aumentada. Buenos Aires: 1954. p. 169 . 
• ld. ibid.. p. 159. 

108 Estudos Eleitorais, v. l , n. 2, maiWfqzo. 19911 



politicamente enfenna. Corrompendo a verdade representativa, produz o 

sobressalto nas instituições, quando não paralisa ou atrofia o sentimento 

participativo e competitivo, sentimento que tem sido, em todas as épocas, 

o oxigênio das democracias. 

Contrário, pois, à índole do sistema representativo, o voto em branco 

configura, ao mesmo passo, a antítese da própria fonna de representação 

proporcional, com a qual, em absoluto, não se compadece. 

Doutro entendimento, quanto à invalidade de tal categoria de voto, 

não comunga o insigne Biscaretti di Ruffia. Assim é que ele exclui dos 

votos validamente expressos para a fonnação dos quocientes eleitorais a 

modalidade do voto em branco. Segundo Biscaretti, o quociente eleitoral 

não se obtém mediante o número de eleitores, tampouco de votantes, mas 

unicamente computando-se o número de votos validamente expressos.5 

A lição de VedeI, um dos mais eminentes mestres do Direito Consti

tucional francês, arreda-se tampouco daquela que nos ministrou o citado 

constitucionalista italiano. 

Com igual rigor e precisão, ele se reporta ao "sufrágio expresso", 

constituído da diferença entre o número de votantes e o de votos em 

branco ou nulos. Só aquele tem validade. Entende, ao mesmo passo, que 

a contagem de votos comporta quatro números: o de eleitores inscritos 

nos registros eleitorais, o de votantes, o de votos em branco ou nulos e o 

de sufrágios validamente expressos. 6 

• É o que rigorosamente se infere deste lugar da obra de RUFFlA, Biscarettl di: "115. b) 
I sistemi proporzionali (che prendono le mosse quasi universalmente dal numero.ftso di 
seggi stabillto a prior! per I'assemblea) si basano, di regola, sul procedimento seguente: ti 
numero dei voti validamene, expressi (e, quindi, non quello degli elettori e nemmeno I'altro 
dei votanti, che include anche coloro le sul schede erano btanche o sono state annullate) 
viene diviso per ti numero dei seggi da ricoprire, ottenendo, cosi, ti quoziente elletorale, 
che rappresenta ti titolo por conseguire un seggio (e rapportato alI cifra elettorale, e cioê al 
numero di vottl ottenuto da ogni lista, indica quantl seggi debbano essere assegnati alIa 
medisima)" (Diritto Constituzionale. 5. ed. Nápoles: 1928. p . 270). V., também, no mesmo 
sentido: VIRGA, Pietro. DirittD Costituzionale. 6. ed. inteiramente refeita. Milão : 1967. p . 129. 

6 VEDEL, Georges. Manuel elémentaire de Droit ConstitutionneL Paris: 1949. p. 368: 
"Quel que soU le mode de scrutin employé, l'echelon envisagé (section, commune, 

département, nation) , la nature de l'opération en cause (élection ou votation sur referen
dum), tout décompte de voix comporte quatre nombres: celui des électeurs inscrits sur les 
listes électorales, celui des votants, celul des bulletins blancs ou nuls et celul des suifra
ges valablement exprimés. 
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Não menos peremptório sobre a invalidade do voto em branco é 

Maurice Duverger, outro constitucionalista francês de envergadura. Com 

efeito, o célebre publicista, referindo-se ao sistema do quociente propor

cional na formulação do princípio da representação proporcional, assinala 

que se chega a esse quociente dividindo, em cada circunscrição, o núme

ro de votos expressos pelo número de deputados a eleger. Mas adverte, ao 

fazer essa constatação, que se não devem confundir os "sufrágios expres

sos" com os "votantes" e os "eleitores", visto que nem todos os eleitores 

são votantes, em virtude das abstenções e de certos votantes depositarem 

na urna um voto, branco ou nulo, que não deve valer como sufrágio ex

presso.7 

Ocupando-se das operações eleitorais, Duguit declara que os cálcu

los, tanto para a aplicação do sistema proporcional como do sistema ma

joritário, não devem ser feitos segundo o número de votantes, mas de 

sufrágios expressos.8 

A Lei francesa de 29.7.13 - arts. 8Q e ~ -, referida por MareeI Pré

lot, Joseph-Barthélemy, Paul Duez e Felix Moreau, consagrava já a dou

trina da invalidade do voto em branco.9 

Le premier des nombres ne demande pas d'explications. On s 'en sert pour detenniner 
apres soustraction du nombre des votants le ch1ffre des abstentionnistes, encore qu'il 
faille tenir comptede ce que tout électeur inscrtt qui ne vote pas n 'est pas un abstention
niste (électeurs inscrtts mais décédés et non rayés; électours inscrlts sur deux listes 
électorales, etc.). 

Le second de ces nombres, celui des votants, represente l' ensemble des citoyens que 
ont déposé un suffrage dans l'urne, ont matérieUement voté. 

Mais certains de ces votants ont remis um bulletin blanc ou nu! qui n'exprtme pas va
lablement un vote: c'este le troisiême ch1ffre. 

Enfim, le quatrleme nombre, celui des su.ffrages exprimé, est constitué par la différen
ce entre le nobre des votants et celui des bulletins blancs ou nuls." 

7 "Dans le premier" - refertndo-se ao sistema do quociente eleitoral - "on divise, dans 
chaque circonscrlption, le nombre total des su1Irages exprtmés (ne confondre les 
'suffrages exprimés' avec les 'vatants' et les 'électeurs': tous les électeurs ne sont pas des 
votants, car il y a de abstentions; et certains votantes mettent dans l'urne un bulletin 
blanc ou nul, qui ne compte pas comme suffrage exprimé) par le nombre de deputés à 
élire: le ch1ffre abtenu est appelé quotient électoral" (DUVERGER, Maurlce. Cours de Droit 
Constitutionnel. 3. ed. atualizada. Paris : 1946. p. 55-56) . 

8 "Tous le ca1culs, aussi bien pour 1 'application du sisreme proportionne1 que du sistême 
majorltaire, doivent être faits, non pas d'apres le nombre des votants, mais d'aprês le nom
bre des suJIrages exprimés" (TI-aité de Oroit Constitutionnel. 2 . ed. Paris : 1924. t . 4, p. 91) . 

9 PRÉLOT, Marcel. Institutions poUtiques de Oroit Constitutionnel. 2. ed. Parts : 1961. p . 
625; Précis de Droit Constitutionnel. 2 ed. Parts : 1952. p. 390; JOSEPH-BAR1HÉLEMY e 

110 Estudos Eleitorais, v. l , n. 2, ml1li1fiJ[gxJ. 199Jl 



4. Como se vê, não há razão de lógica nem de doutrina para aceitar a 

validade do voto em branco e admiti-lo na formação do quociente eleito

ral, já em sistema de representação majoritária, já, muito menos, em sis

tema de representação proporcional. 

A Constituição de 1988 é o marco histórico na elucidação desse pro

blema de sufrágio, porquanto colocou defmitivamente o voto em branco 

fora de circulação no sistema jurídico de nossa República Federativa. 

Com efeito, o princípio constitucional da invalidade do voto em branco 

resulta do § 2º do art. 77 da Constituição de 1988, que reza: "Será considera

do eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a 

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos". 

O art. 77 versa sobre a eleição do Presidente e do vice-presidente da 

República. Já o seu § 3º prevê a ocorrência de um segundo turno se ne

nhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, hipótese 

em que concorreriam os dois candidatos mais votados e se consideraria 

eleito aquele que obtivesse a maioria dos votos válidos. 

Os dois parágrafos se vinculam, porquanto o voto válido expresso no 

§ 3º exclui, obviamente, de computação os votos em branco e os votos 

nulos. A regra de exclusão do § 2º vale também para a eleição do gover

nador e do vice-governador de Estado, em virtude do disposto no art. 28 

da mesma Constituição. 

Em suma, o texto constitucional já não deixa espaço a subterfúgios 

no tocante à não-computação dos votos em branco nas eleições majori

tárias. 

Com referência à eleição para a Câmara dos Deputados, onde os re

presentantes do povo são eleitos pelo sistema proporcional, estatuído no 

art. 45, cabe indagar se aí tem aplicação o mandamento da Lei Maior ex

cluindo de computação os votos em branco. 

A resposta não pode deixar de ser afirmativa. Admitir o contrário 

seria sujeitar a grave lesão o príncípio cardeal da igualdade de sufrágio, 

DUEZ. Paul. Traité de Drou ConstitutiDnneL Paris : 1933. p. 42; e MOREAU. Félix. Précis 
élémentaire de Droit ConstitutionneL 9. ed. completamente revista. Parts : 1921. p. 184. 
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de último, uma das conquistas mais pacíficas do Direito Eleitoral, resul

tante da concretização do princípio democrático e introduzida já, fora de 

toda contestação, no âmbito da proteção constitucional. 

Esdrúxulo e absurdo, violentando um princípio da Constituição, 

atribuir, pois, ao voto uma categoria de validade no sistema majoritário e 

outra no sistema proporcional. Tal resultaria, evidentemente, de uma in

terpretação errônea e restritiva - confinada a eleições não proporcionais -

da regra estabelecida pelo § 2º do art. 77, que determina a não

computação dos votos em branco. 

Que semelhante hermenêutica atenta contra o princípio da igualdade 

e a essência democrática do regime, quem o diz, com a palavra da doutri

na, por exemplo, é Hans Meyer, em reflexões do seguinte teor: 

"A igualdade eleitoral se vincula basicamente ao concei
to de democracia. Ergue-se e cai com a idéia de que em po
lítica, portanto em direitos de natureza política, no direito 
constitutivo básico de eleição, nenhuma justificação objetiva 
existe para um tratamento desigual".lO 

A contagem de votos em branco numa eleição proporcional falsearia 

e reduziria as oportunidades dos partidos, produzindo desigualdade em 

proveito das organizações partidárias mais poderosas, em dano das enti

dades minoritárias. O igual valor de acesso ao êxito na participação elei

toral é uma das colunas mestras que estruturam o sistema e trazem prati

camente da igualdade eleitoral, segundo Eckart Schiffer e K. H. Seifert, 

"o mais importante de todos os princípios do Direito Eleitoral".]] 

Em rigor, o voto em branco, ferindo esse princípio, equivale a um 

voto nulo, por não exprimir sufrágio; se o admitíssemos em pé de igual-

10 "Ole Wahlglelchhelt 1st fundamental mit dem Gedanken der Oemokratie verbunden. 
Sle steht und fãllt m1t der Idee, dass in politics, also bel den politischen Gestaltungsre
chten, zumal beim Grundgestaltungsrecht der Wahl, es keine sachliche Rechtfertlgung 
für eine Unglelchbehandlung gibt" (Oemokratische Wahl und Wahlsystem. In: ISEN
SEEjKIRCHHOF (org.). Handbuch eles Staatsrechts. Heldelberg : 1987. t. 2, p.281). 

11 K. H. Seifert, apud Eckart SchJffer, Wahlrecht. In: Handbuch eles Veifasstmgsrechts, 
herausgegeben von Ernst Benda, Werner Malhofer, Hans Joschen Vogel. Berlim-Nova 
York. p. 297. 

112 Estudos Eleitorais, v. l , n. 2, ml1iidftmo. 19!1J1 



dade com o voto verdadeiramente válido, a saber, o voto expresso, o voto 

nominal, acometido mortalmente ficaria o princípio da representação 

proporcional, o qual exige que cada voto tenha não apenas uma igualdade 

numérica, senão uma igualdade de eficácia. Esta última jaz destruída toda 

vez que se computam votos em branco. 12 

A esse valor de igual eficácia ou bom êxito, enquanto garantia do 

sistema proporcional e da proteção que ele ministra às minorias, também 

se referem, com rigor, clareza e precisão, os comentaristas da Lei Fun

damental de Bonn. Haja vista, a esse respeito, o comentário de Schmidt, 

Bleibtreu e Klein na 6a edição do Kommentar zum Grundgesetz, no qual 

salientam esse aspecto, demonstrando que, se em eleição majoritária é 

possível contentar-se com uma igualdade numérica, tal não acontece, 

porém, na representação proporcional, onde avulta a igualdade de eficácia 

ou de possibilidade de bom êxito. 13 

Mas essa igualdade de eficácia não se opera unicamente em favor do 

eleitor, senão também dos partidos, aos quais se deve reconhecer igual 

oportunidade como um dado fundamental do princípio isonômico. 14 

Esse dado estaria aniquilado se, na formação do quociente eleitoral, 

entrasse o voto em branco: um voto pela sua própria natureza absoluta

mente vazio e inócuo. 15 

O princípio da igualdade em matéria eleitoral, nomeadamente no 

sistema representativo proporcionalista, desponta da mesma forma, com 

igual força e nitidez doutrinária, em alguns arestos que fazem parte do 

12 Dissertando sobre a representação proporcional e as peculiartdades de sua estrutu
ra. Schiffer efetivamente mostrou que nela "Jeder Stlmme kornrnt so nicht nur der gleiche 
Zãhlwert. sondem auch der gleiche Eifolgswertzu' (in op. cit .• p. 298). 

13 Korronentar zwn Gn.mdgesetz.für die Bwu1es-republik Deutschl.and. võl1ig neu bear
beitete und eIWeiterte 6. Auflage. Neuw1ed-Darmsdadt : 1983. p. 579. 

" "Der Stlmmwertg1eichheit auf Seiten des Wãhlers entspricht die Chancengleichheit 
auf Seiten der parteien" - escreve ZIPPEUUS. Reinhold. AUgemeine Staat.slehre. 4. Auflage. 
Müochen: 1973. p. 94. 

lO Sobre o princípio da igualdade juridica eleitoral. v. também: KATZ. Alfred. Grudkurs 
im Õ.ffentlichen Recht - Staatsrecht. 6. überbearbeitete Auflage. Heidelberg : 1983. p. 143. 
bem como MAYER. Walter. Grundriss des õsteTreichischen Bwu1esveifassWlgsrechts. 5. 
Auflage. Wien: 1985. p. 104. 
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acervo jurisprudencial da Corte de Karlsruhe, na Alemanha, sem dúvida 

o Tribunal constitucional mais importante da Europa. 16 

O princípio da igualdade eleitoral faz parte, em nosso ordenamento 

constitucional, da essência do sistema de representação proporcional nos 

termos em que este foi posto pelo art. 45 da Constituição vigente, com 

amplitude irrestrita e, portanto, sem as reservas das cláusulas constitucio

nais das Cartas antecedentes: "na forma que a lei indicar", do art. 23 da 

Constituição de 1934, ou na "forma que a lei estabelecer", do art. 134 da 

Constituição de 1946. 

Com aquele princípio, pois, conforme ficou sobejamente demonstra

do, a contagem dos votos em branco para determinação do quociente 

eleitoral colide frontalmente. 

Em razão do exposto, combinando o que dispõe o caput do art. 45 

com os §§ 2º e 3º do art. 77 da Constituição, afigura-se-nos totalmente 

inconstitucional o parágrafo único do art. 106 do Código Eleitoral (Lei nº 

4.737, de 15.7.65), bem como os ditames normativos da Justiça Eleitoral 

fundados naquele dispositivo do Código em vigor. 

5. Partimos agora para o exame do § 2º do art. 109 do Código Eleito

ral, que restringe o concurso à distribuição dos lugares aos partidos que 

tiverem obtido o quociente eleitoral, regra constante também da Resolu

ção nQ 16.640, de 26.6.90, do Tribunal Superior Eleitoral, formulada já 

sob o império da Constituição de 1988. 

Os preceitos do Código e da resolução estampam manifesta inconsti

tucionalidade em face do novo texto da Lei Suprema, que acolheu a re

presentação proporcional com todas as garantias inerentes à natureza des

se sistema (art. 45). A nova Carta constituiu em fundamento da 

I. Se não, vejamos: "Entscheidet sich der Gesetzgeber für das Verhã1tniswahlsystem, 
so unterw1rft er sich damit dem pr1nz1piellen Gebot des gleichen Erfolgswertes jeder 
Wãhlerstlmme ais der spezifischen Ausprãgung, die die Wahlsrechtsgleichheit unt dem 
Verhãltniswahlsystem erfãhrt, und slellt sein Gesetz unter dieses Mass" (BVerjGE 34, 81 
ff., 100, m . w. Hinw. auffrühere Entsch.) 

A citação aparece no KommentaT Grundgesetz, herausgegeben von Ingo von MÜDCh, 
Band 2. MÜDchen: 1976. p. 399. 
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República Federativa o princípio do pluralismo político (inciso V do art. 

1 º) e instituiu a garantia das minorias ao resguardar o regime democrático 

e o pluripartidarismo (art. 17, caput). 

Igualdade e justiça são duas colunas de sustentação da representação 

proporcional, fazem parte de sua natureza e essência. Da igualdade já nos 

ocupamos; da justiça, as considerações subseqüentes são a inferência 

fundamental de que se trata de um sistema assentado sobre bases científi

cas e racionais de doutrina e modernidade. 

O sistema proporcionalista, disseram muito bem Joseph-Barthélemy 

e Paul Duez, é aquele que forceja por assegurar a cada partido uma repre

sentação em conformidade com a sua força numérica. 17 

Não é diferente o entendimento de um dos mais festejados publicis

tas italianos de todas as épocas, o preclaro Orlando, que, nos Principii di 

Diritto Costituzionale, com sua abalizada autoridade, escreveu, sobre a 

representação proporcional: 

"O objetivo que se quer alcançar com isso se pode bre
vemente resumir assim: fazer de modo que os representan
tes, oriundos da eleição, estejam numa verdadeira proporção 
com os votos dos eleitores, de tal maneira que, à guisa de 
exemplo, se num colégio o quinto dos votantes pertence a 
um determinado partido. o quinto dos representantes é esco
lhido entre os candidatos que àquele partido pertencem". 18 

O constitucionalista alemão Hans Nawiasky, que desempenhou im

portantíssimo papel na reformulação das instituições democráticas da 

Alemanha, após a fi Grande Guerra Mundial, segue a mesma linha de 

caracterização da índole do sistema proporcional. Cotejando esse sistema 

11 "Le systéme proportíonnaliste est celui qui s 'efIorce d'assurer à chaque parti une re
présentation en rapport avec sa force numérique." (Op. cit., p. 353.) 

18 "Lo scopo che si vuol con esso raggiungere si puõ brevemente riassumere cosi: fare 
che 1 rappresentanti, sorti dall'elezione, stiano in una vera proporzione con i voti degli 
elettori. cosi che se, a mo'di esempio, in un collegio il quinto dei votanti appartiene ad un 
deteminato partito, li quinto dei rappresentanti sia scelto, fra i candidati che a quel parti
to appartegono" (ORLANDO, V . E. Principü di DirittD ConstituziDna1e. 5. ed. revista e amplia
da. Firenze : 1920. p. 122). 
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com o modelo majoritário, escreve: "Sua essência consiste em que os 

votos de cada partido são computados e as cadeiras distribuídas entre os 

partidos, segundo a relação numérica dos votos obtidos". 19 

Louvando a "justiça eleitoral numérica", derivada desse procedimen

to, Nawiasky assevera que assim se obtém um abrandamento das lutas 

eleitorais, onde já não se joga o tudo ou nada do sistema majoritário, mas 

se peleja apenas pelo mais ou menos. E é isso, acentua ele, que faz do 

corpo representativo um pequeno espelho da repartição dos partidos no 

seio do povo?O 

O princípio da eqüidade rege a representação proporcional, e ne

nhum regime eleitoral é mais apto do que ele para garantir a base demo

crática da participação das minorias, cuja ausência nos parlamentos re

dunda fatal à sobrevivência de um corpo representativo com fundamento 

nos valores da legitimidade. 

O argumento de justiça alimenta a preferência por esse sistema, e J e

an-Marie Cotteret e Claude Emeri assim o expõem: 

"Em favor da representação proporcional. pode-se. em 
primeiro lugar. adiantar um argumento de eqüidade: é deve
ras certo que. toda vez que o número de lugares obtidos pe
los diversos partidos é proporcional à sua força eleitoral. sua 
representação é justa; cada ideologia pode exprimir-se no 
Parlamento. a decisão política tomada pela maioria dos 
eleitos representa fielmente a vontade da maioria dos eleito
res (portanto. a vontade geral. se nos referirmos à teoria 
rousseauniana da unanimidade mediata)". 21 

19 "Sein Wesen besteht darm. dass die Stinunen jeder Partei zusammengereehnet und 
die verfügbaren Abgeordnetensitze unter die Partein naeh dem zahlenrnãssigen Verhãltnis 
der erzielten Stinunensummen aufgeteUt werden" (AUgemeine Sraatslehre. I. Zwe1ter 
TeU/Band 1. EinsiedelnZurteh-Koln : 1952. p. 238-239). 

20 "Oie Folge d1eses Verlahrens 1st die Verwikliehung der zahlenrnãssigen Wahlgere
ehtigkei und daher d1e AbmUderung der Wahlkãmpfe. da es nieht mehr um alIes oder 
niehts. sondem nur um das Mehr oder Weniger geht. Der Vertretungskõrper wird auf 
d1ese Weise ein verk1eineTtes Spiegelbid der VerteUung der Parte1en 1m Volk." (Op. cit .• v. 
1/239.) 

21 "En faveur de la représentation proportionnelle. on peut en premier lieu avaneer un 
argument d'équité: U es b1en eertain que lorsque le nombre de siéges obtenus par les 
différents partis est proportionnel à leur force éleetorale. leur réprésentation est juste; 
ehaque idéologie peut s· exprtmer au Parlement. la déeision politique prise par la mejorité 
des élus répresente fidélement la volonté de la majorité des éleeteurs (done la volonté 
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Os mesmos autores acrescentam que, "incontestavelmente, a repre

sentação proporcional satisfaz melhor do que qualquer outro modo de 

escrutínio o pluralismo democrático".22 

6. Esse pluralismo democrático, a nosso ver, ficará, porém, abalado 

se continuar prevalecendo, em nossa legislação ordinária de caráter elei

toral, o disposto no § 2º do art. 109 da Lei nº 4.737, de 15.7.65, bem 

como o correspondente preceito do § 2º do art. 48 da Resolução nº 

16.640, do Tribunal Eleitoral (26.6.90), baixada já na vigência da Consti

tuição de 1988. Ora, foi precisamente aquela Constituição que veio intro

duzir, de modo formal, pela vez primeira na história das instituições 

brasileiras, o pluralismo político. 

Elevado, ali, ao grau supremo de fundamento da República Federati

va, ao lado da soberania, da cidadania e da dignidade da pessoa humana, 

bem como dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme 

consta expressamente do art. 1 º da nova Carta, o princípio pluralista fica

ria destroçado na sua dignidade constitucional se regras de inferior hie

rarquia pudessem ignorá-lo e permanecer à sombra de sua autoridade, 

desconhecida ou recusada. Embargada a vontade dos grupos minoritários, 

vedada lhes estaria a participação representativa na formação das leis. 

Reaparece o mesmo princípio no art. 17 da Constituição sob a de

signação de pluripartidarismo. Assim se demonstra a solidez do desígnio 

e da disposição de espírito do legislador constituinte em salvaguardar 

com a máxima garantia possível as redes políticas minoritárias na organi

zação representativa do País. 

O pluripartidarismo e o pluralismo político são da essência do re

gime democrático e da forma representativa do livre exercício do poder 

desde a primeira metade deste século. A democracia de partidos principia 

verdadeiramente com a representação proporcional, e não há outra manei

ra mais aberta e participativa de organizar, de último, o regime político 

générale si l'on s' en rapporte à la théorie rousseauiste de l'unanimité médiate)" Les Sys
temes Électoraux. Paris: 1970. p. 70). 

22 "lncontestablement, la R. P. satisfait le pluralisme démocratique mieux qu'aucun 
autre mode de scrutin.· (Op. cit, P 70.) 
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de uma sociedade democrática e de estabelecer a legitimação dos canais 

de exercício da soberania. 

A representação proporcional e a democracia de partidos nascem in

separavelmente abraçadas a outro princípio: o do respeito e proteção à 

vontade das minorias, cuja eficácia construtiva na formação das regras 

soberanas do Estado é para a idade contemporânea um dogma do Direito 

Constitucional e da Ciência Política. 

7. As nascentes doutrinárias do modelo de proporcionalidade já tra

zem estampadas desde Guizot, Cavour e Poincaré a vocação afiançadora 

da presença das minorias no processo político efetivo. 

Disse o primeiro: "Um sistema que antecipadamente anulasse, 

quanto ao resultado definitivo das eleições, a saber, quanto à formação da 

assembléia deliberante, a influência e a participação da minoria, destrui

ria o governo representativo e seria tão fatal à maioria mesma quanto uma 

lei que, na assembléia deliberante, condenasse a minoria ao silêncio".23 

Não menos incisivo e categórico, o grande Poincaré, ao constatar 

que o aniquilamento das minorias seria vitória letal para os governos, 

porquanto, diante de oposições muito fracas ou anuladas, as próprias 

maiorias perderiam o ardor e a energia.24 

De igual inspiração o verbo de Cavour, em favor da importância das 

mmonas: 

"Não duvidamos de que uma das condições essenciais, 
ao nosso parecer, de um bom sistema eleitoral é assegurar à 
minoria na representação nacional uma influência corres
pondente à sua importãncia".25 

23 "Un systeme électoral que, d'avance, annulerati, quant au résultat définitlf des élec
tions, c'est-à-dire, quant à la formation de l'assemblée déllbérant, l'influence et la partlci
pation de la minorité, détruirait le gouvernement représentatlf, et serait aussi fatal à la 
majorité elle-même qu'une loi qui, dans l'assemblée déllberant, condamnerait la minorité 
à se taire" (GUlZOT, Histoire eles origines du gouvemement représentatlf. 4 ed. Paris : 1880. 
p. 260. v 2) . 

.. "L'écrasement des minorités est une victoire mortelle pour les gouvernements. De
van les oppositions trop faibles ou trop éteintes, les mejorités elles-mêmes manquent de 
flamme et d'énergie" (Revue de Paris, 15.4.10). 

25 "No! non dubitiano che una delle condizioni essenziall, a parer nostro, di un buon 
sistema elettorale si e l'assicurare alla minorità nella rappresentaza nazionale un influen
za adeguata alia sua importanza" (Opere, v. I, 116. Nápoles: 1860). 
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Os pais da representação proporcional - Hare, Considérant e Stuart 

Mill - sempre se aferraram na construção do sistema a uma proporciona

lidade matemática do mais alto rigor possível, porquanto tinham em vista 

proteger a presença e a participação das correntes minoritárias, cuja efi

cácia acaba suprimida e desfigurada se um princípio de justiça não vier 

em socorro delas, cancelando os quocientes de eliminação, quais aqueles 

estabelecidos, por exemplo, no § 2Q do art. 109. 
Prevalecendo, desse modo, as regras inconstitucionais do § 2º do art. 

109 do Código Eleitoral e do § 2Q do art. 48 da Resolução nº 16.640 do 

Tribunal Superior Eleitoral, os quocientes eleitorais se transformam em 

quocientes de eliminação. Com isso se guilhotina a eficácia representati

va do voto dos pequenos partidos, o que, obviamente, é inconstitucional, 

em razão da latitude com que urge interpretar os arts. 1 Q (pluralismo polí

tico), 17 (pluripartidarismo) e 45 (sistema proporcional) da Constituição 

de 1988. 

8. Os três artigos acima mencionados são princípios constitucionais 

e não podem ser simultaneamente transgredidos, como ocorreria se ad

mitíssemos em nosso ordenamento a validade daqueles parágrafos depois 

da formulação do novo pacto constitucional. 
Da magnitude e da extensão das regras de princípio na aplicação e 

normatividade dos preceitos constitucionais, vamos a seguir nos ocu

par. Mas primeiro faz-se mister trazer à lembrança, pela atualidade que 
assumem diante daqueles princípios de nossa Constituição, as imagens 

de Mirabeau e Prévost-Paradol, visualizando nos parlamentos um 

"mapa em miniatura" (carte réduite/6 ou "o espelho da Nação" (le mi
roir de la Nation),27 ou seja, o retrato fiel de todas as correntes partidá

rias para fazer das Casas da representação popular o símbolo da legiti

midade e da cidadania. 
Georg Meyer, cuja obra clássica foi publicada por lellinek ao come

ço deste século, tinha em vista a confirmação desse quadro, refratário à 

,. MlRABEAU. "Sur la représentation illégale de la Nation provençale" (discours pro
noncé à la Tribune Nationale, 30 de janeiro de 1789), In: MlRABEAU. Oeuvres. Paris : 
1834. 2v. 

27 PRÉVOsr-PARADOL, Lucien Anatole. La. France lrouveUe. 8. ed. Paris : 1868. p. 71. 
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mutilação do concurso das minorias, quando, descendo ao que há de es

sencial para a representação das correntes minoritárias, assim definiu a 

proporcionalidade: "O ponto de vista fundamental (prinzipielle Ge

sichtspunkt) é a repartição dos deputados pelos partidos individuais se

gundo o critério dos votos que lhes foram conferidos".28 

9. Como vimos, tanto o § 2º do art. 109 como o § 2º do art. 106 do 

Código Eleitoral já não subsistem diante da nova Constituição, uma vez 

que ferem os princípios contidos em seus arts. 1 º, 17 e 45. 

A ofensa ao princípio é a mais grave que se pode perpetrar contra 

uma Constituição. Já vai longe, no constitucionalismo moderno, aquele 

entendimento segundo o qual o princípio não é norma e, se o fora, per

tenceria tão-somente àquela categoria de normas programáticas, despro

vidas de eficácia e característica, de uma fase rudimentar da doutrina 

constitucional, onde imperavam sobre a matéria conceitos do mais estrei

to e acanhado positivismo. 

Nessa fase não se percebia ainda o caráter estrutural e estruturante 

dos princípios, tampouco se admitia pudessem eles obrigatoriamente ter 

por destinatário o legislador, muito menos o aplicador da norma. 

Contra essa posição já se insurgia, contudo, Otto Bachof, ao asseve

rar que "pertence à validade de uma Constituição a sua legitimidade", e 

isto debaixo de dois aspectos: a positividade, no sentido de sua 

"existência como plano e expressão de poder real", e a obrigatoriedade, 

no sentido de um dever jurídico prescrito aos destinatários da norma. 

Estabelecia ele, a partir dessa última proposição, o laço vinculativo do 

legislador "aos princípios constitucionais de cada ordem jurídica", obe

decendo, assim, à justiça e conjurando o arbítrio.29 

.. "Der prtnzipelle Geslchtspunkt 1st die Verteilung der Abgeordneten auf dle e1nzelnen 
Parteien nach Massagabe der von denselben aufgebrachten Stlmmen" ~ElLINEK, Hg. Das 
parlamentarische Wahlrecht. Berlim: 1901. p. 631). 

29 "Zur Geltung einer Verfassug gehõrt ihre Leglt1mitãt in beiderlei Gestalt: PositlVitãt 
1m Sinne 1hres 'Daseins als Ausdruck wirklicher Macht'. Verbindlichkeit 1m Sinne rechtli
cher Verpflichtung des Angeordneten für die Normadressaten. Diese Verbindlichkeit bes
teht einmal nur, wenn und sowelt der Gesetzgeber den 'Konstltutlonsprtnziplen jedweder 
Rechsordnung' Rechnung trãgt, insbesondere sich vom Streben nach Gerechtigkeit leiten 
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Houve, de certo modo, considerável progresso quando Karl Larenz 
distinguiu entre os "princípios com feição de normas jurídicas" (rechts

satzformiger Prinzipien) e os princípios "abertos" (offene Prizipien), des
providos do caráter de norma. Entre ambos ocorria uma distinção, mas 
distinção sem rigidez, frouxa, fluida. Os primeiros eram, todavia, reco
nhecidos já de aplicação imediata, não sendo apenas a ratio legis, senão a 

lei mesma.30 

Durante a época infantil do constitucionalismo, via-se mais o lado polí
tico do que o jurídico das Constituições. Os princípios eram tidos por matéria 

política, programática, sem eficácia imediata, sem normatividade, sem juri
dicidade. F oi, porém, a partir do reconhecimento de que os direitos funda
mentais constituíam um sistema de valores, e já não podiam ser compreen

didos naquele conceito de "conteúdos legais não obrigatórios" 

(Unverbindlichen Gesetzesinhaltes), desaparelhados de caráter jurídico, 
que os princípios entraram a ocupar o lugar mais eminente da hierarquia 
normativa.3

) 

Em verdade, essa progressão para a prevalência e a normatividade dos 

princípios, dos direitos fundamentais e da Constituição mesma se colhe por 

igual com toda clareza nas fórmulas de Recknagel e Herbert Krüger, referi
das por Canotilho, a saber: "se outrora a Constituição se movia no âmbito 
das leis, hoje são estas que se movem no âmbito da Constituição" 
(Recknagel), e, "se outrora os direitos fundamentais se moviam no âmbito 
da lei, hoje é esta que se move no âmbito dos direitos fundamentais" (H. 

Krüger). Não apenas isto ocorre no âmbito dos direitos fundamentais, mas 
sobretudo dos princípios, especificamente, devemos acrescentar?2 

lãsst und willkürUche Regelungen venneidet" (Wege zum Rechtsstaat, Konigstein. Ts : 
1979. p. 17). 

30 "( • •• ) so gibt es doch auch Prinzipien. die zu einer unrnittelbar anwendbaren RegeI 
verdichte. nich nur ralio legis. sondem selbst /ex sind" (Methodenlehre der Rechtswissens
chajt. vierte. ergãnzte Auflage. Berlim-Heidelberg-Nova York : 1979. p . 463) . 

• , V .. sobre a importância cardeal dos princípios. "cerne político de uma Constituição 
política". CANarn.HO. Gomes. Direito Constitucional 5 . ed. refundida e aumentada. Coim
bra : 1991. p. 178-180. 

32 No tocante aos direitos fundamentais e sua sistematização enquanto estru.turas 
subjetivas. ê de se recomendar a exposição de CANarn.HO. Gomes. Direito Constituci.anaL 
4. ed. Coimbra : 1986. p. 434-448. Do mesmo autor. leia-se. por igual. o que ele escreve 
sobre a vinculação do legislador aos direitos fundamentais. fazendo aquela referência 
básica a H. Krüger sobre os direitos fundamentais. que se regiam no âmbito das leis. e as 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 121 



10. Os princípios são a alma e o coração das Constituições. Transgre

di-los significa vulnerar o tecido mais nobre do corpo político. O que Hesse 

disse do Direito Constitucional poder-se-á dizer, em iguais termos, acerca 

dos princípios: "O direito da Constituição não pode ser derrogado nem 

modificado por lei ordinária"; nenhuma prescrição da ordem jurídica e ne

nhum ato do Estado deve ficar em contradição com ele; todos os Poderes 

estatais, e também o Legislativo, estão vinculados à Constituição".33 

Têm, assim, os princípios, que são os fundamentos por excelência da 

ordem constitucional, o primado sobre todo o direito público interno re

manescente (der Vorrang vor allem übrigen iannerstaatlichen Recht). 

Essa precedência atribuída às normas e aos conteúdos constitucionais, 

de que os princípios são, decerto, a mais elevada expressão, conduz, na 

obra daquele constitucionalista, ao reconhecimento do princípio da 

''unidade da Constituição"; um princípio, sem dúvida, de profundo signifi

cado, que rege e guia a interpretação de todas as regras constitucionais e os 

demais princípios ordenadores da concretização normativa na sociedade. 

Com efeito, assevera Hesse, "todas as normas da Constituição hão 

de interpretar-se de tal modo que se conjurem contradições com outras 

normas constitucionais. Somente uma tal solução para o problema cor

responde ao princípio fundamental que as mantém em consonância com 

as decisões fundamentais da Constituição e livres de limitações de um só 

lado, circunscritas a aspectos parciais".34 

11. A conexidade daqueles três princípios - pluralismo político, 

pluripartidarismo e representação proporcional - anima a compreensão 

de boa parte da essencialidade jurídica da Constituição brasileira, vista 

pelo ângulo político de suas bases. Fazem eles insustentáveis à luz da 

Constituição vigente os mencionados artigos do Código Eleitoral. 

leis que se regem no âmbito dos direitos fundamentais (CANOTILHO, Gomes. Constituição 
dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 1982. p. 363; v. também KRÜGER, H. 
Grudgesetz wu:l KarteUgesezgebW1g, 12, apud CANOTILHO, op. cit., ult. p. 363). 

33 Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 13, ergãnzie 
Auflage. Heidelberg : 1982. p. 10-19. 

M Op. cit., p. 26-27. 
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É a mesma conexidade que Theodor Maunz descobriu entre a demo

cracia, o Estado de Direito e a organização federativa, ao demonstrar a 

necessidade de uma interpretação sistêmica em matéria constitucional. 

Dando mais força a esse conceito, reproduz ele estas máximas da juris

prudência do Tribunal de Karlsruhe: 

"Nenhum preceito da Constituição pode ser tomado insula
damente e interpretado em si mesmo. Do conjunto material da 
Constituição emergem certos princípios constitucionais básicos e 
decisões fundamentais, aos quais se submetem as regras consti
tucionais isoladas. Deve-se, por conseguinte, interpretar estas de 
tal modo que sejam compatíveis com os princípios constitucio
nais elementares e com as decisões fundamentais do legislador 
constituinte". 35 

Aos princípios, o constitucionalista alemão Friedrich Müller, de 

Heidelberg, reconhece também ascendência de natureza interpretativa, 

nomeadamente em virtude da preponderante teoria do sistema, com a 

qual se concilia de forma intrínseca a tese da unidade da Constituição. 

Graças à eficácia que possuem para uma interpretação sistêmica, têm 

eles - em conexão com qualquer regra da Constituição e sobretudo com 

os direitos fundamentais -'- a preferência, por estarem vinculados à tese da 

unidade da Constituição.36 

12. Se dúvida ainda houvesse - e não poderá haver - acerca do con

teúdo, da amplitude e da densidade normativa dos princípios, maiormente 

os princípios constitucionais, basta, com o fim de espancá-la, compulsar 

a doutrina constitucional contemporânea no que ela tem de mais alto e 

autorizado para conferir força e prestígio a esse dogma novo, coluna 

mestra da juridicidade das Constituições de nosso tempo. 

Um princípio tem para a Constituição importância muito maior do 

que tem para o Direito Penal ou para o Direito Civil - proclama Horst 

Ehmke, judiciosamente. Fundamenta esse ponto de vista assinalando o 

35 Deutsches Staatsrecht. 19. Autlage. Munique: 1973. p . 55. 
38 MÜLLER, Fliedrich. Díe Einheit der VerjassW1g. Berlim: 1979. p. 191 - 195. 
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caráter constitutivo e unificante da Constituição, sobre o qual ele assenta. 

Mas sempre como expressão concreta da unidade material da Constitui

ção numa ordem livre e democrática. 37 

O fato de que os princípios constitucionais não se podem subsumir 

não lhes retira o teor normativo, nem os faz distintos das demais normas, 

assevera Friedrich Müller. O constitucionalista de Heidelberg é terminan

te: "os princípios se alojam numa esfera mais abstrata de redução, todavia 

são normativos, portanto, direito vigente".38 

Assinalando a autoridade que assume o princípio em conexão com o 

sistema, o clássico dos clássicos na renovação dos conceitos jurídicos entre 

os alemães, Joseph Esser, entende que somente aí tem ele força constitutiva 

(Konstitutiv Kraft) ou valor construtivo (Konstruktiven Wert).39 

Depois de explicar por que a distinção entre princípios e normas no 

pensamento jurídico continental é de muito mais alcance do que aquela 

entre princípio e regra no pensamento da common law, Esser chega, a 

seguir, à conclusão de que o princípio é, em si, segundo a concepção 

continental, não uma "diretiva", mas "o fundamento, o critério e a jus

tificação da diretiva", cuja posição no mecanismo do sistema é por ele 

estabelecida.40 

A superioridade normativa do princípio é assinalada com toda a for

ça da reflexão jurídica na obra Introdução ao Direito Administrativo de 

Agustin Gordillo, abalizado jurista argentino. Eixo dos critérios valorati

vos da Constituição, o princípio ostenta aquela "idoneidade normativa 

irradiante", referida por Canotilho. Mas tornemos a Gordillo: 

"Diremos então que os princípios de direito público 
contidos na Constituição são normas jurídicas; mas não só 
isso; enquanto a norma é um marco dentro do qual existe 
uma certa liberdade. o princípio tem substãncia integral ( ... ). 

37 EHMKE. Horst. Prinzipien der VerjasszmgsinterpretatiDn. VerofIentlichungen der Vere-
inigung der Deutschen Staatsrechtsleher. Berlim: 1963. Heft 20. p . 77-78 . 

.. MÜLLER. Frtedrtch. Op. cü.. p . 192. 
39 Grundsatz wui Norm. 3. unverãnderte Auflage. Tuebingen: 1974. p. 69. 
40 Id ibid. p. 51-52. 
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A norma é limite, o princípio é limite e conteúdo (. .. ). O 
princípio estabelece uma direção estimativa, um sentido 
axiológico, de valoração, de espírito ( ... ). O princípio exige 
que tanto a lei como o ato administrativo lhe respeitem os 
limites e que, além do mais , tenham o seu mesmo conteúdo, 
sigam a mesma direção, realizem o seu mesmo espírito".41 

13. Falta ainda referir outros clássicos do pensamento jurídico con

temporâneo, cujas posições não se arredam dessa compreensão normativa 

do princípio. 

Haja vista, a esse respeito, o italiano Norberto Bobbio, que aplaude 

Crisafulli e dele se afasta unicamente em pontos secundários. Com a cla

reza que lhe é peculiar, o jurista-filósofo peninsular assevera: 

"Os princípios são, ao meu ver, normas fundamentais 
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O 
nome de princípio induz ao engano, tanto que é velha ques
tão entre os juristas se os princípios gerais são normas. De 
minha parte, não tenho dúvida: os princípios gerais são 
normas como todas as demais. E esta é também a tese sus
tentada pelo estudioso que mais largamente se ocupou do 
problema, ou seja, Crisafulli".42 

Quanto a Crisafulli, interveio na matéria de uma forma decisiva, pela 

precisão e inovação dos conceitos. Em 1952, precursoramente, ele já 

elucidava: 

41 "Diremos entonces que los principios de derecho público contenidos en la Constitu
ción son normas jurídicas, pera no solo eso; mientras que la norma es un marco dentro 
deI cual existe una cierta libertad, el principio tiene sustancia integral ( ... ). La norma es 
limite, el principiO es limite e contenido C .. ). El principio estabelece una direción estimati
va, un sentido axiológico, de valoraclón, de espíritu ( ... ). El principio exige que tanto la ley 
como el acto administrativo respeten sus limites y además tengan su mismo contenido, 
sigan su misma dirección, realicen su mismo espíritu: (Introducción al Derecho Adminis
trativo, apud GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 : interpre
tação e critica. São Paulo: 1990. p. 97.) 

42 "I principi generali non sono, a mio vedere, che norme fondarnentali o generalissime 
deI sistema, le norme piú generali. Il nome di principi trae in inganno, tanto che ê vecchia 
questione tra i giuristi se i principi generali siano norme. Per me non c'ê dubbio: i principi 
generali sono norme come tutte 1e altre. E questa ê anche la tesi sostenuta dello studioso 
che si ê occupato piú amplamente deI problema, il Crtsafulli" (BOBBIO, Norberto. Teoria 
deU'ordinamento giwi.dico. Turim : G. Giappichelli. p. 181). 
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"Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto 
considerada como determinante de uma ou de muitas outras 
subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especifi
cando ulteriormente o preceito em direções mais particula
res. E se dizem por antonomásia princípios gerais aqueles 
comuns a uma série numerosa de normas particulares 
(menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem, 
potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente 
postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo 
princípio geral que as contém". 43 

A seguir, sem deixar espaço a qualquer dúvida: "Um princípio, quer 
expresso numa formulação legislativa especial, quer, ao contrário, im
plícito ou latente no ordenamento, constitui apenas uma norma, aplicada 
como regra de determinados comportamentos públicos ou privados".44 

Com irrepreensívellógica, o mesmo Crisafulli, pelejando ainda a fa
vor da normatividade dos princípios, aduz: "( ... ) se os princípios fossem 
simples diretivas teóricas, necessário seria então admitir coerentemente 
que, em tais hipóteses, a norma é posta pelo juiz e não, ao contrário, por 
este somente aplicada ao caso concreto".45 

A conclusão extraída de uma leitura de Crisafulli não pode ser 
outra senão esta: tudo quanto está na Constituição é jurídico, tem for
ça de noima. A Constituição mesma, "como qualquer outra lei", con
figura, para ele, "antes de tudo e sempre um ato normativo", e suas 
disposições devem ser invariavelmente compreendidas como 
"disposições normativas".46 

43 "Princípio ê. infatti. ogni norma giuridica. in quanto considerata como determinante 
di una o piu altre. subordinate. che la presuppongono svileppandone e specificandone 
ulteriormente U precetto in direzioni piu particolari. E si dicono per antonomasia principi 
generali quelli comuni a una serie numerosa di norme particolari (meno generali). delle 
quali determinano. e pertanto riassumono potenzialmente, U contenuto: siano poi. queste. 
effetivamente poste. siano invence soltanto desumiblli dai rispettivo principio generale che 
le contlene (BOBBIO. Norberto. La. Costituzione e Ie sue disposiziDni di principio. Milão: 
1952. p. 15) . 

.. "Un principio. sia espresso in una apposita formulazione legistatlva. sia invece im
plicito o latente nell'ordinamento. costituisce dunque una norma, applicabUe quaIe regola 
di determinati comportamenti pubblici o privati." (Op. cit.. p. 15-16.) 

4' "( ... ) se i principi fossero semplici direttive teoriche. bisognerebbe allora ammettere 
coerentemente che in tali ipotesi la norma ê posta dai giudice. e non ê invenci da questi 
solamente appltcada ai caso speciflco." (Op. cit., p. 16.) 

... Id... ibid... p. 11. 
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Com idêntica firmeza e abrangência, Peczenik: os princípios são 

proposições normativas e não declarações descritivas; acrescenta o jurista 

que eles dizem o que deve ser e o que é permitido, não aquilo que o caso 

é na realidade (actually).47 

Dessa admissão da normatividade dos princípios participa também 

um dos mais jovens e brilhantes juristas da Alemanha, Robert Alexy, 

autor de uma recente e clássica Teoria dos direitos fundamentais 

(Theorie der Grundrechte). Afirma Alexy que a distinção entre regras e 

princípios é distinção entre duas variedades de normas e examina, a se

guir, os distintos critérios utilizados para fundamentar essa distinção. 

Tanto as regras como os princípios são normas, porque ambos dizem o 

que "deve ser" (was gesollt ist).48 

Os princípios fundamentais da Constituição, dotados de normativi

dade, constituem, ao mesmo tempo, a chave de interpretação dos textos 

constitucionais. Mas essa importância decorre em grande parte de um 

máximo poder de legitimação que lhes é inerente. 

Afirmar que os princípios garantem unicamente a parte "organizativa" 

da Constituição, a estrutura e a competência dos órgãos constitucionais, 

como advertiu muito bem Sergio Fois, seria privá-los de eficácia juridica

mente vinculante para a proteção e a garantia dos indivíduos e dos grupos 

sociais, "comprometendo o valor e a funcionalidade de todo o sistema 

constitucional, cujas várias partes se ligam estreitamente".49 

14. A extrema relevância dos princípios constitucionais - nomeada

mente daqueles que hoje invalidam, com o advento da nova Lei Suprema, 

os dois parágrafos já mencionados dos arts. 106 e 109 do Código Eleito

ral, bem como as disposições respectivas de uma resolução do Tribunal 

47 "Prtnc1ples are nonnative propos1tions. They are not descriptive statements. They 
say what ought to be and what 1s permitted, not what actually 1s the case". (Prtnc1ples of 
law. In: Rechtstheorie, 2. Band. Berlim: 1971. p. 29) . 

.. "Die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien ist also eine Unterscheidung zwis
chen zwei Arten von Normen." Alexy, sancionando essa distinção, já dantes aftnnara que 
ela constituía um dos pilares-mestres da teoria dos direitos fundamentais. "M1t alleden ist 
d1e Untersche1dung zwischen Regeln, und Prinzipien einer der Grundpfeiler des Gebãudes 
der Grundrechtstheorie" (1lleorie der Grundrechte. Baden-Baden : 1985. p. 71- 72). 

4' Principi constituziDnali e libera manifestazwne deZ pensiero. Milão: 1957. p. 9. 
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Superior Eleitoral - fica irretorquivelmente patenteada nessa farta litera

tura jurídica a que nos reportamos. Dela desponta, persuasiva e incontras

tável, a lição dos mestres. 

Aqueles princípios com os quais são hoje incompatíveis os sobredi

tos parágrafos e disposições pertencem a uma categoria que Canotilho 

denomina princípios estruturantes, "constitutivos e indicativos das idéias 

diretivas básicas de toda a ordem constitucional", compondo a unidade 

material da Constituição. 50 

Enfim, um jurista brasileiro do quilate de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, compendiando toda a doutrina aqui expendida, chega a uma con

clusão que não poderia ser outra e que deve estar presente aos aplicadores 

da legislação ordinária, e com mais razão agora no exame da inconstitu

cionalidade de partes do Código Eleitoral, em face da nova Constituição: 

"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 
uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não 
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo 
o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o siste
ma, subversão de valores fundamentais, contumélia irre
missível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra". 51 

15. Em suma, violados foram três princípios expressos da Constitui

ção. A lesão de inconstitucionalidade é, portanto, deveras extensa e pro

funda. Há, conforme demonstramos, um novo Direito Eleitoral para os 

pontos específicos acoimados de insubsistentes perante a Carta Magna de 

1988. Esse direito flui da Constituição, dos três princípios básicos ali 

enunciados: o pluralismo político, o pluripartidarismo e a representação 

proporcional; todos providos de suprema virtude normativa para fazerem 

ineficazes, por inconstitucionalidade, desde a promulgação da Lei Maior 

de 5.10.88, os preceitos objeto desta consulta, a saber: o parágrafo único 

50 Direito Constitucional 4. ed. Coimbra: 1986. p . 129. 
51 Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: 1980. p . 230. (V. Curso de Direito 

Administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 1995. p. 538.) 
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do art. 106 do Código Eleitoral em vigor, o § 2º do art. 109 do mesmo 

Código, o caput do art. 47 da Resolução nº 16.640 do Tribunal Superior 

Eleitoral, no lugar onde se lê "inclusive os em branco", bem como o § 2º 

do art. 48 da sobredita Resolução. 

É o nosso parecer, s.m.j. 

it<i>ál>:i~y~I,/~J~i~l1<t..> I:miti;: : . 

CONSTITUIÇÃO ' 
. 19R8 " 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 

Em 28 de abril de 1991. 

129 



A propósito de 
votos em branco 
e votos nulos em eleições 
proporcionais e majoritárias 

Tito Costa 

Ex-deputado federal por São Paulo, membro do 
Instituto de Advogados de São Paulo, autor, entre outros 
livros, de O vereador e a Câmara e Recursos em maté
ria eleitoral. 

Breve análise de preceitos constitucionais e legais a respeito do tema. Co

tejo entre os arts. 45 e 77 da Constituição de 1988 e o art. 106, p. único, do Có

digo Eleitoral sobre contagem de votos brancos e nulos. 

1. O art. 77 da Constituição dispõe, em seu § 2º, que, na contagem 

dos votos para Presidente da República, não serão computados os em 

branco e os nulos. A mesma regra vigora quando se trata de eleição para 

governadores de Estado (art. 28) e para prefeitos municipais (art. 29, ll). 

De outro lado, o art. 45 da mesma Carta, ao cuidar da eleição para depu

tados federais, não menciona a contagem de votos nulos ou em branco; 

quanto à eleição de senadores, diz que se fará segundo o princípio majori

tário (ou seja, de acordo com a regra do § 2º do art. 77). E o Código 

Eleitoral, em seu art. 106, p. único, estabelece que, nas eleições propor

cionais, contam-se como válidos os votos em branco para determinação 

do quociente eleitoral. Essas regras, que, aparentemente, poderiam ser 

conflitantes entre si, têm, no entanto, uma engenharia lógica e tradicional 

no Direito brasileiro. Daí por que não se poder falar em "inconstitucio

nalidade" do p. único do art. 106 do Código Eleitoral, como já se tem 

pretendido, sem êxito, perante a Justiça Eleitoral. 
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2. Diferentemente do que ocorre nas eleições majoritárias, as elei

ções proporcionais sempre contaram com os votos em branco para a de

terminação do quociente eleitoral. Assim foi em relação aos Códigos de 

1932 e 1935; assim se deu quando da vigência do Código Eleitoral de 

1950; e, assim, no vigente estatuto eleitoral, a Lei nº 4.737/65; sem que 

tal dispositivo possa, por qualquer fonna, conflitar com preceitos da Lei 

Maior. Voto em branco não é o mesmo que voto nulo. Quem votou em 

branco, compareceu à votação; quem votou nulo é como se não tivesse 

comparecido, pois o nulo inexiste, é nada. O prof. Pinto Ferreira, do Re

cife e de Caruaru, em comentários ao Código Eleitoral, destaca, a respeito 

do tema, o seguinte: "O Tribunal Superior (referindo-se à Lei de 1934), 

em acórdão de que foi relator o Sr. Ministro Eduardo Espínola, interpre

tou que os votos nulos não se poderiam considerar como de eleitores que 

compareceram à eleição, porque votos nulos não existem, é como se nun

ca tivessem sido dados. Ora, os votos em branco não são nulos, os eleito

res que assim votaram não podem deixar de ser considerados como tendo 

comparecido à eleição. A citada Lei nº 48 e a nova lei, portanto, tomaram 

expresso o que a doutrina já firmara pela voz autorizada do mais alto 

tribunal eleitoral". (Código Eleitoral comentado. 2 ed. São Paulo: Sarai

va, 1990. p. 176.) 

3. O saudoso Prado Kelly, em estudo aprofundado que fez a respeito 

do tema, lembra, com muito acerto, que o critério para o cálculo, nas 

eleições proporcionais, "repousa no número de votantes ou comparecen

tes, e não no dos votos". Entre lições de hermeneutas renomados, Carlos 

Maximiliano ressalta que "apurar, segundo os léxicos, equivale a 

"escolher, fazer seleção, verificar, liquidar", isto é, separar os votos legí

timos, na origem e na forma, dos votos defeituosos ou nulos". E arremata 

que "a interpretação literal, ora exposta, não o é, apenas, no sentido vul

gar das expressões legais ou regulamentares, mas do seu significado técni

co". Isto está na lei e vem consagrado na doutrina, assinala (in: Estudos de 
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Ciência Política. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 1. p. 252). Referindo-se à 

doutrina, diz aquele eminente jurista e político: "Para compreender o assun

to sob o aspecto doutrinário, toma-se indispensável situar o nosso sistema 

no complexo das teorias que admitem o critério do quociente como base 

para a representação proporcional" (op. cit., p. 253). E nosso sistema atual, 

induvidosamente, não se afasta dos anteriores, agasalhados pelos códigos 

eleitorais desde 1932 e até o presente, sem que isso possa, de qualquer 

forma, conflitar com a Constituição em vigor. É um sistema. E repousa ele 

numa técnica, adotada inclusive em outros países que o acolhem. 

4. Os que pensam de modo diferente dizem-se preocupados com a 

representação das minorias. Segundo eles, estas, as minorias, acabariam 

por ser prejudicadas pelo critério da contagem dos votos em branco. O 

estudo de Prado Kelly, aqui invocado, detém-se nesse detalhe importante. 

Falando do Código de 1932 (que, sob esse ângulo, não diferia do nosso 

atual), acentua: 

"Pouco importava aos elaboradores do novo texto a 
'representação exatamente proporcional das minorias'; É ne
cessário que o processo eleitoral aceito não seja arquitetado 
debaixo da exclusiva preocupação de dar representação 
exatamente proporcional às minorias; deve também ter em 
vista dar nascimento a uma maioria respeitável, não só pelo 
número, como também pela legitimidade dos meios por que 
for conseguida". 

E mais: "A dedução dos votos em branco conduziria a formidáveis 

absurdos, como o de falseamento da representação popular, a ponto de 

poderem certos candidatos ser eleitos, apesar de uma insignificante vota

ção" (idem, idem, p. 254). Para melhor entendimento da questão, sob seu 

ângulo técnico e de legitimidade na representação, com a inclusão dos 

votos em branco, oferece-nos esse autor o seguinte exemplo: suponha-se 

que, num determinado pleito proporcional, compareçam votando em 

branco 80% dos eleitores; seus sufrágios não se consideram anulados, 
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porque não oferecem nenhum dos vícios que poderiam fulminá-los peran

te a Justiça. Mas, não influindo no dividendo, teríamos que apenas 20% 

dos comparecentes constituiriam a massa total dos eleitores, para o fim 

de permitir uma representação partidária que, de outro modo, não seria 

obtida. Lembrando outros sistemas de votação, nos pleitos proporcionais, 

inclusive o italiano, nosso autor destaca: "Quem depõe na urna uma cédu

la em branco é um verdadeiro e legítimo votante e, por conseguinte, a sua 

cédula deve ser contada como todas as outras para determinar a maioria" 

(op. cit., p. 255). Em resumo, as cédulas em branco, não sendo cédulas 

nulas, entram no cálculo do dividendo eleitoral nos pleitos proporcionais. 

Assim na doutrina, como na jurisprudência lembrada por esse ilustre au

tor (idem, idem, p. 257-259). 

5. Dizer-se, pois, que tal critério contraria a Carta de 1988 é desco

nhecer os verdadeiros fundamentos, inclusive doutrinários, do critério 

adotado pelo nosso vigente Código Eleitoral para o cálculo do quociente 

nas eleições proporcionais. Diferentemente do que pensam alguns juris

tas, não se trata de um princípio geral (o da não-contagem de votos bran

cos na eleição majoritária) que haveria de ser aplicado "em relação a to

das as eleições". São pleitos diferentes, com representatividades diversas 

e diversos resultados. Daí, a diferenciação de critérios para a contagem de 

votos em uma e em outra. É matéria técnica, com vistas a validar a repre

sentação popular em nossas casas legislativas. 

6. Parece não comportar dúvida que o direito brasileiro sempre tra

tou distintamente as eleições proporcionais e as majoritárias, quer seja no 

texto da lei, quer seja na doutrina, quer seja na jurisprudência - segundo 

assinala, com absoluta propriedade, o invocado estudo de Prado Kelly. 

Nem se diga, como querem uns poucos, que o preceito contido no § 2º do 

art. 77 da Constituição vigente conteria uma regra geral. É uma regra 

disciplinadora de eleição majoritária, ao passo que os deputados se ele

gem pelo sistema proporcional, como diz outro artigo da nova Carta -
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art. 45. São representações diferentes e diversos os critérios de avaliação 

dos votos relativos a cada uma delas. Critérios que, de resto, são tradicio

nais no Direito Positivo brasileiro, não havendo nenhum choque do Có

digo Eleitoral com nossa Lei Maior. Nem se pode falar em "aberração do 

voto em branco, como voto válido", pois, no exemplo citado por Prado 

Kelly, ficou mais do que evidenciado que "aberração" seria, num critério 

que desprezasse o voto em branco, a eleição de representantes populares 

com os sufrágios de apenas 20% dos votantes. 

7. A vigente Constituição do Brasil mais não fez do que manter um 

sistema que, sabe-se, é tradicional na contagem de votos, com vistas à 

representação proporcional. A esse propósito vale a pena lembrar interes

sante artigo doutrinário de autoria do ex-deputado federal, ex-governador 

da Paraíba e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Osvaldo Triguei

ro, sob o título "A representação proporcional no sistema eleitoral brasi

leiro" (Rev. Forense, 153, p. 8-17). Fazendo um histórico do assunto, 

lembra que a controvérsia entre os proporcionalistas e os adeptos do voto 

majoritário data de mais de um século. Sua origem estaria dentro das 

idéias da Revolução Francesa. Passando pela França, Itália, Alemanha, 

Suíça e Bélgica, chega ao Brasil onde, segundo ele, tentou-se introduzir a 

representação proporcional no século passado, quando nenhum país ainda 

a havia adotado. Mas, foi a partir de 1930 que o sistema passou a vigorar 

entre nós, para permanecer até os dias de hoje sem que nunca, em tempo 

algum, alguém tivesse suscitado a inconstitucionalidade de um critério 

que, considerando os votos em branco para cálculo do quociente eleitoral, 

insere-se na essência mesma do sistema. A Constituição em vigor não iria 

inovar nesse aspecto. Ao contrário, manteve as instituições do voto ma

joritário e do voto proporcional, sem nenhum conflito com o vigente 

Código Eleitoral (art. 106, p. único). 

8. Destaca esse autor as excelências do "proporcionalismo", em sua 

pureza doutrinária. Por meio dele, e avançando numa conquista que o 

voto "majoritário" não propiciava, assegura-se a representação de todos 
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os partidos, inclusive as minorias. Mas, para tanto, e dentro do critério do 

legislador brasileiro, indispensável é a contagem do voto em branco. 

Pois, na técnica mostrada por Prado Kelly, anteriormente citado, o que se 

considera, na hipótese, é o votante, não o voto. "Por definição" - assinala 

Osvaldo Trigueiro -, "a representação proporcional é a distribuição da 

representação política por todos os partidos, a fim de que possam atuar no 

governo todas as correntes de opinião, todas as ideologias políticas, que 

se agitam para a conquista do poder" (cf. Rev. For., 153/16). 

9. Autores estrangeiros também têm se debruçado sobre o tema. An

tonio Carro Martinez, da Faculdade de Direito de Madri, Espanha, destaca: 

"Reconhece-se, na Ciência Política, a representação proporcional pela sigla 

"R.P.", sistema este sumamente racional, por via do qual pretende-se obter 

uma representação matemática da opinião popular" (in Derecho Politico, 3 

ed. Madrid: 1965. p. 378). Seria fastidioso insistir em desfilar opiniões 

doutrinárias a respeito da matéria. A representação proporcional é, como se 

vê, uma conquista, um considerável avanço, dentro do sistema eleitoral 

vigente em muitos países, inclusive no Brasil. E se, aqui, a lei adotou o 

critério do ''voto em branco" como componente necessário do cálculo do 

quociente eleitoral, e se esse critério vem sendo cumprido, desde décadas, 

em estreito conúbio com as regras constitucionais, não seria agora, à luz da 

nova Carta de 1988, e por meio de cerebrinas colocações, que o texto legal 

vigente haveria de ser tido por inconstitucional. 

10. Trazer ao debate as regras do art. 77 da Constituição, a respeito 

do voto majoritário para as eleições presidenciais, com o fito de pretender 

demonstrar a "invalidade" do voto em branco, nas eleições proporcionais, 

é confundir situações diversas, que tiveram tratamento diverso por parte 

do legislador constituinte. Aplicar a regra do § 2º do art. 77 para o côm

puto de votos na eleição proporcional será desnaturá-Ia, irremediavelmen

te, postergando uma conquista do sistema eleitoral brasileiro, que vem 

desde 1930, como já atrás assinalado (cf. art. 45 da Carta de 88). Deixan

do em aberto, no enunciado do art. 45, o critério para apuração de votos 

(ao contrário do que se fez no art. 77, § 2º), de nenhum modo a Lei Maior 
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abriga contradição ou incoerência. O sistema constitucional, sabe-se, é 

uno e uniforme. Não se contradiz. E nem se diga que o cômputo dos vo

tos em branco pode ser fatal para as minorias. Elas serão sempre repre

sentadas precisamente pela inclusão dos votos em branco na apuração do 

quociente eleitoral. Pois, como já ficou dito, contam-se os votantes, não 

os votos, segundo assinala Prado Kelly, por vezes citado (Estudos de Ci

ência Política, v. 1. p. 253). E esse processo de avaliação o Código brasi

leiro foi buscar na doutrina alienígena, especialmente em lições do pu

blicista Thomas Hare, citado por Kelly. Se assim não fosse, que diferença 

haveria entre o sistema do voto majoritário e o do proporcional? Impos

sível, pois, sustentar a invalidade do comando do art. 106, p. único, do 

nosso Código Eleitoral frente à Constituição Federal. 

11. O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar recurso contra expedição 

de diploma de deputado estadual, no qual se invocava a inconstituciona

lidade na forma de ser apurado o quociente eleitoral, computando-se os 

votos em branco, afirmou que "a votação em branco também representa 

manifestação de vontade do eleit~r" (Acórdão nº 11.886, de 5.3.91, rela

tor Min. Célio Borja). No mesmo sentido, Acórdão nº 11.835, de 

19.12.90, também do TSE. Pelo que se há de concluir que não são confli

tantes as regras constitucionais e legais a respeito do cômputo, ou não, de 

votos em branco quando se trate de eleições majoritárias e proporcionais. 

Doutrina e jurisprudência se afinam com o nosso Direito Positivo no trato 

dessa importante questão. 
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Após a Revolução de 1930, houve, de parte dos "tenentes" -
que um brazilianist denominou de semi-autoritários - uma forte rea
ção aos grupos políticos tradicionais. Recusavam eles o apelo às 
urnas, que, acreditavam, haveria de premiar os segmentos oligár
quicos do País. Mas quando as eleições foram realizadas, para a 
designação dos membros à Assembléia Constituinte de 1933, um 
relatório da Embaixada dos EUA, no Rio de Janeiro, indicava que, 
dos 140 eleitos pelo Distrito Federal e pelos seis estados mais po
pulosos, 94 eram considerados pró-governo; 26, neutros ou indefini
dos; e 20, antigoverno. 

O Partido Comunista, no entanto, teve negado seu registro, 
que passava a ser exigido pelo Código Eleitoral. O argumento do 
relator foi o de que o partido, filiado à 3~ Internacional de Moscou, 
era "uma associação para fins ilícitos e, como tal, nula de pleno 
direito". 

Mais tarde, a Constituição de 1946 viria a introduzir um crivo 
ideológico para o registro das agremiações, vedando, por seu art. 
141, § 13, "a organização, o registro ou o funcionamento de qual
quer partido político ou associação cujo programa ou ação contra
rie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e 
na garantia dos direitos fundamentais do homem". 
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Seguia-se aí uma linha que já marcara a legislação européia de 
decênios anteriores. Com efeito, a Constituição iugoslava, em 
1931, proibira os partidos confessionais e submetera as agremia
ções a autorização prévia. Lei alemã, de 1932, autorizara o minis
tro do Interior a solicitar vista dos estatutos dos partidos e a obri
gá-los a fazer modificações, sob pena de dissolução. Lei austríaca, 
de 1933, proibira o partido nazista. Na Tchecoslováquia, em 1933, 
ocorrera a dissolução do Partido Nacional Socialista e do Partido 
Alemão, uma vez que se armara o governo do poder de suspender 
o partido que ameaçasse" a independência, a unidade constitucio
nal, a integridade e a forma democrática republicana". Na Suécia, 
Dinamarca, Finlândia e Noruega, editaram-se leis proibindo o uso 
de uniformes pelos partidos e sua militarização. 

O Partido Comunista obtivera seu registro, no TSE, provisoria
mente, em 27 de outubro de 1945, e, em definitivo, por decisão de 10 
de novembro daquele ano. Juntamente com mais dez outras agremia
ções, concorreu às eleições de 2 de dezembro daquele ano, para a 
Presidência da República e para o Congresso Constituinte. 

De um total de 6.168.695 eleitores que compareceram às ur
nas, o candidato comunista à Presidência, Yedo Fiuza, obteve 
569.818 votos. O partido elegeu um senador, pelo Distrito Federal, 
e 14 deputados, recolhendo para a legenda, nos estados, uma 
soma de 511.302 votos. Isso representava pouco menos de 10% dos 
votantes, cujo total, no País, foi de 6.188.856. Para a eleição às As
sembléias Estaduais, que se realizou em janeiro de 1947, o partido 
designaria 46 deputados, em 15 estados, alcançando, em todo o 
País, 479.024 votos. 

Mas em razão das disposições do art. 141 da nova Carta, ru
moroso debate iria resultar no cancelamento do registro, pela Re
solução-TSE n2 1.841, de 7 de maio de 1947, do Partido Comunista, 
e na extinção, em 7 de janeiro de 1948, do mandato de seus repre
sentantes. 

Transcrevem-se, a seguir, os debates que levaram às duas de
cisões, de 1933, do antigo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, e 
de 1947, do atual Tribunal Superior Eleitoral. 
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Negativa ao 
registro do Partido 
Comunista do Brasil 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

ATA' 
13ª Sessão Ordinária, em 14 de fevereiro de 1933 

Ministro Hermenegildo de Barros, presidente 

1) Abertura da sessão; 2) Leitura e aprovação da ata da sessão ante
rior; 3) Publicação dos acórdãos referentes aos Recursos n~ 13 a 15 e 
Processos n~ 189,231,24,254,260 a 264,266 a 269; 4) Julgamento do 
processo nº 279 - registro do Partido Comunista - convertido em dili
gência; 5) Julgamento do processo nº 161 - Distrito Federal - represen
tação dos juízes eleitorais, sobre o serviço de alistamento; 6) Julgamento 
do Processo nº 252 - Piauí - sobre a deficiência de escreventes no cartó
rio; 7) Julgamento do Processo nº 263 - Sergipe - sobre a nomeação de 
um identificador em disponibilidade para um cargo na Secretaria do Tri
bunal Regional; 8) Julgamento do Processo nº 282 - Santa Catarina -
sobre se os oficiais comissionados que combateram a Revolução de 1930 
estão incursos na sanção do Decreto nº 22.194; 9) Julgamento do Proces
so nº 280 - Paraná - sobre a atestação de identidade pessoal, nas locali
dades onde houver gabinete oficial de identificação; 10) Julgamento do 
Processo nº 284 - sobre a fórmula de inscrição do juiz eleitoral; 11) Jul
gamento do Processo nº 256 - Distrito Federal - representação do juiz 
eleitoral da 1ª zona - sobre o acúmulo de serviço a seu cargo; 12) Co
municação do sr. Affonso Penna Júnior, de se achar concluído o projeto 
das instruções para a eleição da Constituinte - providências a respeito do 
sr. presidente; 13) Encerramento da sessão. 

Às treze horas, presentes os juízes: ministros Eduardo Espinola e 
Carvalho Mourão, desembargadores José Linhares e Renato Tavares, drs. 
Affonso Penna Júnior, Monteiro de Salles e Miranda Valverde, abre-se a 
sessão. É lida e, sem debate, aprovada a ata da sessão anterior. São publi-

• In: Boletim Eleitoral de 21.2.1933. n. 37. 
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cados os acórdãos referentes aos Processos n~ 13 a 15 (recursos eleito
rais), 189,231,245,254,260 a 264, 266 a 269. O sr. Miranda Valverde 
relata o Processo nQ 279 - Distrito Federal - registro do Partido Comu
nista, e vota para que se converta o julgamento em diligência, a fim de ser 
cumprido o art. 92 do Regimento Geral dos Juízos, Secretarias e Cartó
rios Eleitorais. O voto do relator é aceito unanimemente. 

Estando esgotada a pauta, o sr. presidente declara encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às quatorze horas e vinte e cinco minutos. 
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Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

ATA' 
17ª Sessão Ordinária, em 3 de março de 1933 
Ministro Hermenegildo de Barros, presidente 

1) Abertura da sessão; 2) Leitura e aprovação da ata da sessão ante
rior; 3) Julgamento do processo nQ 308 - Paraná - sobre criação de pos
tos de emergência - mandado anexar ao Processo nQ 303; 4) Julgamento 
do Processo nQ 317 - sobre se é necessário que o estrangeiro declare no 
requerimento de qualificação não desejar conservar a sua nacionalidade; 
5) Discussão e aprovação da redação final das instruções para a realiza
ção da eleição da Assembléia Nacional Constituinte; 6) Julgamento do 
Processo nQ 279 - (2Q

) - Registro do Partido Comunista do Brasil - con
vertido em diligência; 7) Julgamento do Processo nQ 314 - registro do 
Partido Social Republicano de Goiás - convertido em diligência; 8) Jul
gamento do Processo nQ 321 - Bahia - Registro da União Trabalhista 
Joazeirense (partido político); 9) Julgamento do Processo nº 315 - Rio de 
Janeiro - criação de um posto de emergência num distrito rural do muni
cípio de Valença; 10) Encerramento da sessão. 

Às treze horas, presentes os juízes: ministros Eduardo Espinola e 
Carvalho Mourão, desembargadores José Linhares e Renato Tavares, drs. 
Affonso Penna Júnior, Monteiro de Salles e Miranda Valverde, abre-se a 
sessão. É lida e, sem debate, aprovada a ata da sessão anterior. 

O sr. Miranda Valverde relata a Consulta nQ 279, cujo julgamento 
fora convertido em diligência, e vota para que seja o julgamento nova
mente convertido em diligência, para que o Partido Comunista apresente 
a ata de aprovação dos estatutos do partido. 

Estando esgotada a pauta dos julgamentos, o senhor presidente de
clara encerrada a sessão. Levanta-se a sessão às dezesseis horas e cinco 
minutos . 
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Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

ATA" 
25ª Sessão Ordinária, em 31 de março de 1933 

Ministro Hermenegildo de Barros, presidente 

1) Abertura da sessão; 2) Leitura e aprovação da ata da sessão ante
rior; 3) Julgamento do Processo nº 242 - Distrito Federal - registro do 
Partido Social Progressista; 4) Julgamento do Recurso nº 18 - Maranhão; 
5) Julgamento do recurso nº 19 - São Paulo; 6) Julgamento (2º) do Pro
cesso nº 303 - sobre audiências nos distritos rurais; 7) Leitura de um re
querimento do secretário-geral do Partido Comunista e declaração a res
peito, do sr. ministro-presidente; 8) Julgamento do Processo nº 306 -
Amazonas - registro do Partido Liberal (convertido em diligência); 9) 
Julgamento do Processo nº 366 - sobre a data do encerramento do alis
tamento; 10) Julgamento do Processo nº 367 - Minas Gerais - sobre a 
apuração eleitoral; 11) Julgamento do Processo nº 279 - Distrito Federal 
- registro do Partido Comunista; 12) Julgamento do Processo nº 272 -
Alagoas - registro do Partido Nacional; 13) Encerramento da sessão. 

Às treze horas, presentes os juízes: ministros Eduardo Espinola e 
Carvalho Mourão, desembargadores José Linhares e Renato Tavares, drs. 
Monteiro de SaBes e Miranda Valverde, e tendo deixado de comparecer, 
com causa justificada, o dr Affonso Penna Júnior, abre-se a sessão. É lida 
e, sem debate, aprovada a ata da sessão anterior. 

O sr. presidente lê um requerimento do secretário-geral do Partido 
Comunista, pedindo urgência para o julgamento do registro do mesmo 
partido e reclamando contra a coação que diz sofrerem os correligionários 
no saguão do tribunal; e declara o sr. presidente que o julgamento se dará 
na sessão de hoje, mas que o deixará para mais tarde, a fim de que pos
sam ser avisados os membros ou correligionários do partido que queiram 
assistir ao julgamento, que é público e pode ser assistido por quem quer 
que seja, desde que se mantenham em atitude ordeira . 
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o sr. Miranda Valverde relata o Processo nQ 279 (registro do Partido 
Comunista), e vota no sentido de ser negado registro ao Partido Comunis
ta, porque, como filiado à 3ª Internacional de Moscou, é uma associação 
para fins ilícitos e, como tal, nula de pleno direito. No mesmo sentido 
votam os srs. Eduardo Espinola, José Linhares, Renato Tavares. O sr. 
Carvalho Mourão, embora considerasse o Partido Comunista como so
ciedade para fins ilícitos, manifesta-se pela incompetência do tribunal 
para declarar esta nulidade, o que deverá ser feito pela Justiça ordinária. 
Também assim entendeu o sr. Monteiro de Salles, pela necessidade de ser 
ouvida a parte interessada. O tribunal negou registro ao Partido Comunis
ta por quatro votos contra dois. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente declara encerrada a ses
são. Levanta-se a sessão às quinze horas e dez minutos. 
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Cancelamento do 
registro do Partido 
Comunista do Brasil 

Resolução nº 1.841/47 

o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, resolve deter

minar o cancelamento do registro do Partido Comunista do Brasil. 

Assim decide atendendo aos motivos expostos nos três votos vence-
dores, que ficam fazendo parte integrante desta decisão. 

Registre-se, publique-se e comunique-se. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1947. 

Antônio CARLOS LAFAYETIE DE ANDRADA, presidente - J. A. 
NOGUEIRA, relator designado - ÁLVARO MOUTINHO RIBEIRO DA COSTA, 

vencido nos termos da declaração de voto anexa adiante - CÂNDIDO 

LOBO - ROCHA LAGOA - F. SÁ FILHO, vencido, nos tennos do voto junto. 

Fui presente. ALCEU BARBEDO, procurador ad hoc. 

I - Antecedentes 

* 

JUIZ F. SÁ FILHO 

Relatório e voto 

1 ª Parte - Os Fatos 

Como breve introdução ao relatório do processo da denúncia contra 
o Partido Comunista do Brasil (PCB) enseja-se examinar seus anteceden
tes, até o registro perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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Para tanto, utilizam-se os informes oficiais e outros constantes do 
processo (v. IV, XIII e XVIII). 

Pouco tempo após a Revolução Russa, organizou-se, em Porto Ale
gre, por volta de 1918, o primeiro agrupamento comunista no Brasil, sob 
a denominação de União Maximalista. 

Depois de tentativas frustras constituiu-se no Rio, em 1921, o grupo 
comunista, que, no ano seguinte, passou a editar a revista mensal Movi
mento Comunista. 

Fundou-se, nesse ano de 1922, o Partido Comunista, filiado à Inter
nacional Comunista (IC) e tendo, como seu órgão, aquela revista. 

Em 1926, constituiu-se o Bloco Operário Camponês, que concorreu 
às eleições e chegou a eleger intendentes ao Conselho Municipal do Dis
trito Federal. 

O movimento revolucionário de 1930, ao mesmo passo que concedia 
anistia aos crimes políticos, suspendia as liberdades públicas. Ambas as 
providências serviram de estímulo às atividades comunistas subterrâneas, 
que, assim, se aproveitaram do desmoronamento dos quadros legais até 
então vigentes no Brasil. 

Participações em congressos internacionais, ligações com o Profin
tem (Syndical Internacional Vermelha) e o Kornsonel (Juventude Co
munista), criações de sociedades secretas aqui e em São Paulo, instala
ções de escola de propaganda foram processos de que se utilizaram os 
leaders comunistas para a disseminação da sua ideologia. 

Em 1933, o PCB tentou, mas não conseguiu legalizar-se. 
Com adoção da tática das frentes populares, que teria sido recomen

dada pelo VII Congresso da IC, para cujo comitê executivo consta haver 
sido eleito L. C. Prestes, foi aqui criada, em 1935, a Aliança Nacional 
Libertadora, na qual predominavam os elementos marxistas. 

Alguns desses, em novembro do mesmo ano, tentaram o golpe cri
minoso que, com o sacrifício de alguns bravos patriotas, pôde ser domi
nado. Seguiram-se processos e prisões, que não arrefeceram a propagan
da, aqui como em São Paulo, no Nordeste como no Sul, seja nas cidades, 
seja nos campos. 

A reimplantação da ditadura em 1937, com seus métodos tortuosos e 
torturantes, foi propícia ao surto comunista, que, com o prenúncio das 
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eleições para a reconstitucionalização do País, tratou de arregimentar-se e 
legalizar-se, sob o império do Decreto-Lei nQ 7.586, de 28.5.45. 

11 - O registro do PCB 

Em 3.9.45, o Partido Comunista do Brasil, pelo secretário-geral, re
quereu a este Tribunal Superior Eleitoral seu registro provisório, nos ter
mos das instruções sobre partidos políticos. Incluiu na petição o progra
ma do partido e fê-la acompanhar do compromisso finnado pelos seus 
dirigentes, de respeito integral aos princípios democráticos e direitos Ítm
damentais do homem. Também juntou a refonna dos estatutos de agosto 
de 1945, devidamente inscritos no registro de títulos. 

Pela Resolução nQ 213, de 29.9.45 (Diário da Justiça de 13 de outu
bro de 1945, seção TI), o Tribunal Superior Eleitoral, fundado no § l Q do 
art. 4Q das suas instruções, que, aliás, reproduz o § 1 Q do art. 111 da lei, 
converteu o julgamento em diligência, a fim de que o partido: 

1 Q incorporasse o programa aos estatutos sujeitos a novo registro; 

2Q esclarecesse os seguintes pontos: 

a) qual o processo pretendido para a divisão e distribuição de terras: 
confisco ou expropriação? 

b) o esmagamento dos remanescentes da reação e do fascismo, com 
o governo de união nacional, significaria "a exclusividade de um partido 
com o poder nas mãos, a ditadura do proletariado", ou uma política de 
tolerância, à luz da liberdade de imprensa e associação? 

c) como promover a socialização dos meios de produção, com ou 
sem respeito ao direito de propriedade privada? 

d) a expressão comunista, que, em toda parte, compreende os princípios 
marxista-Ieninistas, traduz a inclusão desses no programa do partido? 

Buscando atender às exigências, o partido alterou seus estatutos em 
12 de outubro de 1945 e os registrou, com a inserção do programa, e 
prestou longos esclarecimentos sobre os pontos indicados, reafirmando 
seus propósitos democráticos. 

Enquanto o processo se encontrava em estudo, foram apresentados 
protestos escritos contra o registro do partido. 
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A União Social pelos Direitos do Homem considerava-o antidemo
crático, totalitário, colidente com os direitos do homem, contrário à exis
tência dos partidos, dependente de organização internacional, defensor 
dos princípios do marxismo-Ieninismo. 

Telegramas de várias procedências, invocando alguns as tradições 
cristãs do nosso povo, também reclamaram contra o registro. 

O procurador-geral que hoje abrilhanta o Supremo Tribunal Federal, 
o professor Hahnemann Guimarães, entendeu que o partido havia satisfei
to as exigências formuladas e concluiu pelo deferimento do pedido. 

Nesse sentido foi a Resolução nº 285, de 27.10.45, firmada no longo 
e brilhante voto do relator professor Sampaio Dória (Diário da Justiça, 
seção n, de 2.2.46). Depois de examinar o art. 114 do Decreto-Lei nº 
7.586, de 1945, completado (sic) pelas instruções sobre partidos políti
cos, ao enumerar os princípios democráticos e os direitos do homem, o 
voto vencedor faz o confronto desses com o programa e os esclarecimen
tos do partido requerente; contradita os protestos apresentados; prelecio
na sobre as concepções marxistas do valor, capital e trabalho, mais-valia, 
luta de classes e outras questões; destaca os três postulados comunistas 
do confisco do capital, da socialização dos meios de produção e da dita
dura do proletariado; estuda o leninismo e o regime da Itália e conclui 
que o comunismo no Brasil se apresenta com substância diferente, qual 
um neocomunismo que consagra e exalta os princípios democráticos e os 
direitos do homem e cujo partido merece ser registrado. 

Mais tarde, trazendo a lista de mais de 13.000 associados, o partido 
requereu e obteve o registro definitivo, pela Resolução nº 324, de 
10.11.45, cujo relator advertiu que o processo não mais ensejava o exame 
de meritis do registro, já atendido pelo TSE. 

III - As denúncias 

Estava, assim, o partido em pleno funcionamento, quando, em 
23.3.46, foram apresentadas duas denúncias, reclamando a cassação do 
seu registro. 
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Uma delas veio acompanhada de numerosos documentos, constituí
dos, sobretudo, de publicações de jornais, entrevistas e discursos (v. I), 
com os quais o denunciante pretendeu destacadamente provar: 

a) que o partido é uma organização internacional, orientada pelo co
munismo marxista-Ieninista da União das Repúblicas Socialistas Soviéti
cas (documentos n~ 5 a 41); 

b) que, em caso de guerra com a Rússia, os comunistas ficariam 
contra o Brasil (documentos n~ 15 a 19); 

c) o partido é estrangeiro e está a serviço da Rússia (doc. nº 18, en
trevista do secretário-geral do Ministério da Guerra). 

A outra denúncia afirma que, logo após registrado, o partido passou 
a exercer ação nefasta, insuflando luta de classes, fomentando greves, 
procurando criar ambiente de confusão e desordem. Só havendo conse
guido nas eleições de 2.12.45 eleger um senador e quatorze deputados, 
obtendo seu candidato a Presidente da República cerca de 500 mil votos 
ou 10% do eleitorado, o partido provou, concretamente, não ser brasilei
ro, mas dependente do comunismo russo, diante da afirmação do seu che
fe, de que combateria o governo que fizesse guerra à URSS para reim
plantar o fascismo, declaração essa reafirmada da tribuna da Assembléia 
Constituinte e bastante para demonstrar a colisão do partido com os 
princípios democráticos e os direitos fundamentais do homem. 

Apreciando as denúncias, o relator entendeu que, nos termos do art. 
49, § 1º, do Regimento do Tribunal Superior Eleitoral, deveria ser o Tri
bunal Regional do Distrito Federal incumbido de proceder às investiga
ções para apurar a procedência, ou não, das argüições formuladas. Mas o 
Tribunal Superior Eleitoral, por sua maioria, com a Resolução nº 691, de 
27 de março de 1946, julgou dever aplicar, à espécie, as normas dos pro
cessos de responsabilidades e mandou, desde logo, ouvir o partido acusa
do e, em seguida, o representante do Ministério Público (v. 11, p. 8). 

Na sua defesa prévia, o partido levantou a preliminar de ilegitimida
de das partes denunciantes, por entender que a denúncia somente pode 
caber aos partidos políticos e, quanto ao mérito, examinou os dois moti
vos de cancelamento do art. 14 das instruções, procurando demonstrar a 
sua autonomia em relação ao estrangeiro, o significado da guerra impe-
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rialista combatida pelo seu leader e o sentido científico do marx.lS
mo-Ieninismo. 

O procurador-geral levantou outra preliminar: a do desacolhimento 
das denúncias por falta de fundamentação e, de meritis, tendo examinado 
todos os documentos apresentados, defendeu a inalterabilidade da situa
ção jurídica do partido, oriunda do registro, concluindo pelo arquivamen
to do processo. 

Pela Resolução nº 762-A, de 2.5.46, o Tribunal Superior Eleitoral 
desprezou as preliminares, a fim de mandar que o Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal procedesse às investigações para apurar ou 
não a procedência das denúncias (v. 11, fi. 45). 

Começou aquele tribunal por aprovar as normas processuais a serem 
observadas nas investigações (fi. 59), normas essas aproveitadas nas ins
truções sobre partidos políticos baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
com a Resolução nº 830, de 25.6.46. 

Em conseqüência, notificou os denunciantes e denunciado a requere
rem as diligências que entendessem. 

O Partido Comunista do Brasil declarou colocar à disposição do tri
bunal todos os seus arquivos, inclusive a parte removida para o Ministé
rio da Guerra e requereu nomeação de perito para exame de sua escrita, 
bem como providências junto ao referido ministério para a entrega da 
parte do seu arquivo ao tribunal, encarecendo a conveniência de serem 
por este levadas a efeito, diretamente, todas as diligências. 

Os denunciantes requereram várias diligências e apresentaram do
cumentos, que, de um deles, constituem nove anexos, correspondentes 
aos volumes IV a XII, assim intitulados: 

Anexo nº 1 - (v. IV) - Dossier do Departamento de Ordem Política 

e Social - Serviço Secreto - intitulado Atividades do Partido Comunista 
do Brasil, em dois capítulos, com 115 folhas. 

Anexo nº 2 - (v. V) - Dossier da Secretaria de Segurança Pública

Departamento de Ordem Política e Social - São Paulo - contendo mate
rial impresso de propaganda comunista, fotografias sobre manifestações 
comunistas em praça pública, relatórios, etc., com 69 folhas. 

Anexo nº 3 - (v. VI) - Dossier da Secretaria de Segurança Pública

Departamento de Ordem Política e Social - São Paulo - contendo um 
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relatório sobre o "desenvolvimento da propaganda comunista em São 
Paulo, após o reconhecimento do PCB", recorte do jornal comunista 
Hoje, contendo artigos, comentários, reportagens, etc., sobre a situação 
dos camponeses do estado de São Paulo, com 26 folhas. 

Anexo nº 4 - (v. VII) - Dossier da Secretaria de Segurança Pública 
- Departamento de Ordem Política e Social - São Paulo - intitulado 
Agitação em Santos e o caso dos navios espanhóis, com 62 folhas. 

Anexo nº 5 - (v. VID) - Dossier do Departamento de Ordem Políti
ca e Social (Serviço Secreto) - São Paulo - intitulado Agitações levadas 
a efeito pelo Partido Comunista do Brasil, por intermédio de seus agen
tes do MUT e do MUSP, greves, comícios, etc., ocorridos no estado de 
São Paulo, em 1945 e 1946, com 78 folhas. 

Anexo nº 6 - (v. XII) - Informe interno do PCB (Comitê Estadual) 
às suas cédulas, com quatro folhas. 

Anexo nº 7 - (v. IX) - Um livro de Karl Marx - Friedrich Engels, 
intitulado Manifesto comunista, com 59 folhas. 

Anexo nº 8 - (v. X) - Um livro de W. I. Lenin, intitulado Duas táti
cas da social democracia na revolução democrática, com 146 folhas e 

Anexo nº 9 - (v. Xn - Um livro de W. I. Lenin, intitulado O Estado 
e a revolução, com 182 folhas. 

Sobre as atividades do Partido Comunista do Brasil, o v. IV encerra 
a cópia do relatório do S.S. do Departamento de Ordem Política e Social 
de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, datado de 5.2.46, cuja 
súmula põe em relevo a finalidade e a tática do partido, consistente na 
organização das massas, unidade das classes e agitações por meio de gre
ves e outras manifestações, destinadas à libertação do Brasil. 

No capítulo I, como no 11, não assinado, mas com as páginas rubrica
das, é feito rápido histórico do desenvolvimento do comunismo no Brasil, 
de 1918 a 1944, e do papel nele assumido, desde 1931, pelo sr. Luís 
Carlos Prestes. Para comprovar os pontos destacados no relatório citado, 
são feitas numerosas transcrições de publicações comunistas. 

No capítulo TI (fls. 21 a 36), são examinadas as atividades do parti
do, após sua legalização em 1945, e sintetizadas na disputa das eleições e 
organização das massas. Para o primeiro objetivo, envidou intensa pro
paganda e para o segundo, constituiu agrupamentos, inclusive o MUT, 
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com seus núcleos nos estados. Esse grupo, como o partido, seriam os 
instigadores das greves de 1945 e 1946, em São Paulo. 

Quanto ao partido, exercerá ele, dentro da legalidade, determinadas 
tarefas, como propaganda, publicações, formação de comitês. Na ilega
lidade, porém, sua ação consistirá no fortalecimento dos quadros e, pro
vavelmente, no armamento de operários, cuja comprovação dependia ain
da de investigações mais acuradas (fi. 30). 

Em dezembro de 1945, o partido realizou em São Paulo um pleno, 
em que, entre outras, foi tomada a resolução de esclarecer o proletariado 
de que só há um partido operário: o Partido Comunista (fi. 31). 

Através de transcrições do livro de Lenin (Duas táticas ... ), procu
ra-se revelar que na Rússia, como no Brasil, em menor escala, o partido 
visa, antes de tudo, organizar as massas. É natural que o partido não fale 
em ditadura do proletariado e insurreição das massas, o que não é oportu
no, mas é certo que se aproveita das dificuldades da situação econômica 
para acirrar os ânimos. Conclui-se, assim, que o partido é orientado por 
estrangeiros com métodos e táticas preconizados por estrangeiros, como 
Marx, Lenin, Dimitrov, Stalin e outros. 

Esse relatório vem acompanhado de numerosos documentos, consis
tentes, na maior parte, em cópias fotostáticas de jornais e outras publica
ções. 

O volume V, também com as folhas sob a rubrica da Secretaria de 
Segurança Pública, Departamento de Ordem Política e Social, de São 
Paulo, encerra os seguintes documentos: 

a) um exemplar do jornal comunista Hoje, que se edita em São Pau
lo, e em cujas colunas é feita a propaganda do Partido Comunista (fi. 3); 

b) diversas fotografias, apanhadas durante manifestações públicas do 
Partido Comunista para mostrar como a bandeira vermelha, com os sím
bolos russos (a foice e o martelo), eram exibidos ostensivamente ao povo 
(da fi. 5 à fi. 12); 

c) uma coleção de boletins impressos, folhetos e várias publicações 
comunistas (da fi. 14 à fi. 43); 
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d) papeletas da organização comunista MUT (Movimento Unifica
dor dos Trabalhadores), pelas quais se verifica como o mesmo interferia 

na vida sindical do Estado (fi. 44); 

e) uma relação das células existentes em São Paulo, com os respecti
vos endereços, e cujo total atinge o número de 263 e, ainda, as da cidade 
de Santos, em número de 22 (fi. 46); 

f) fotostática de um documento interno do Partido Comunista (CN) 
contendo instruções sobre como devem agir os comunistas no meio da 
massa, nas filas de pão e em todas as aglomerações populares, e outras 
instruções sobre agitação e propaganda (fi. 60); 

g) relação dos dirigentes do MUT (fi. 55); 

h) um relatório e documentos que o acompanham, inclusive cópia 
das declarações de um comunista, que afirma ter procedido à agitação em 
tomo das filas de pão, por determinação do Comitê Municipal do Partido 
Comunista (da fi. 63 à fi. 69). 

De igual proveniência são os documentos constitutivos do volume 
VI e representados por um relatório sobre o desenvolvimento da propa
ganda comunista em São Paulo, depois do registro do partido, acompa
nhado de recortes do jornal comunista Hoje, com artigos e notícias refe
rentes à situação dos camponeses no estado. Assinala que, após 
legalizado, o partido desenvolveu intensa propaganda, a começar pelo 
comício-monstro do Pacaembu, de 15.7.45, com a assistência de cerca de 
50.000 pessoas, objetivando a campanha eleitoral e a agitação das mas
sas. Essa se processou através do MUT (Movimento Unificador dos Tra
balhadores) e da infiltração nos sindicatos. De julho a dezembro de 1945, 
o partido realizou 149 comícios, em contraste com os 30 de todos os de
mais partidos. Em 1946, até maio, já havia levado a efeito outros 134 
comícios (fi. 3). A essa agitação se filiam as greves em 941 estabeleci
mentos fabris, visando ao aumento de salários. A propaganda não se limi
tou à classe operária, mas atingiu outras camadas sociais, na capital e no 
interior. Sobre outros objetivos, revelados em reuniões ou plenos, são 
reproduzidas as informações do relatório anterior. 

Em relação às greves, acentua-se que, antes da existência legal do 
partido, nunca se haviam verificado greves em fazendas, como as três 
ocorridas em 1946. Assim, é intensa a agitação alimentada pelo partido 
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nos meios populares e sob segura orientação. O maior núcleo do interior 
situa-se em Santos, onde o partido domina o ambiente proletário. 

É formado o volume vn, da mesma origem dos anteriores, pela có
pia dos seguintes documentos: 

a) um relatório, que se inicia com um ligeiro histórico e transcrição 
de diretrizes comunistas, no tocante à organização dos sindicatos; 

b) cópia do relatório que acompanhou o inquérito instaurado pela 4ª 
Delegacia de Polícia de Santos, relativamente ao caso dos navios espa
nhóis; 

c) recortes do jornal comunista Hoje, de várias datas, contendo notí
cias de incitamento indireto aos trabalhadores do porto de Santos, para 
não trabalharem em navios espanhóis; 

d) quatro declarações de trabalhadores do porto, que afirmam serem 
de autoria dos comunistas as agitações reinantes em Santos; 

e) recortes do jornal comunista Hoje, com datas posteriores à inter
venção das autoridades no porto de Santos, e pelos quais se verifica que a 
agitação continua, de forma indireta. 

São ainda cópias oriundas da mesma repartição paulista que consti
tuem o volume vrn, dividido em duas partes, datadas de março de 1946: 
a primeira sobre o Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), sua 
criação e objetivos (fls. 2 a 13 e 15 a 22); a segunda, com o levantamento 
geral das greves verificadas em São Paulo, no decurso de 1945 (fls. 14 e 
23 a 39), em número de 491, englobando 345.622 operários, e em 1946 
(fls. 40 a 68). Faz-se estudo especial acerca da greve dos bancários (fls. 
69 a 76). 

Os objetivos dos movimentos grevistas foram principalmente o aumento 
dos salários, a mudança de horário, a concessão do abono de Natal. 

Representam os volumes IX a XI os seguintes livros: Manifesto co
munista, por Marx e Engels, edição brasileira, de 1945; Duas táticas da 
social democracia na revolução democrática, por Lenin, edição brasilei
ra, de 1945; e O Estado e a revolução, por Lenin, edição brasileira, sem 
data. 

O volume xn, com quatro folhas, é uma cópia rubricada e intitula
da Informe interno do peB (Comitê Estadual) às suas cédulas, relatan-
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do as atividades e a expulsão do companheiro Mário Scott por medida 
disciplinar. 

Depois de feita a anexação desses nove volumes, foi no volume 11 
aberta vista ao procurador regional, para requerer o que entendesse, no 
interesse do Ministério Público, na conformidade do item 2 da resolução 
de 24 de maio de 1945, do TRE. 

No seu longo parecer (manuscrito, de fls. 80 a 110, e datilografado, 
de fls. 137 a 155), o douto representante do Ministério Público perante o 
Tribunal Regional Eleitoral começa por tentar justificar a providência 
repressiva dos partidos, contida no art. 14 das instruções sobre partidos 
políticos e no art. 49, letra b, do Regimento do Tribunal Superior Eleito
ral, como sendo o actio directa correspondente à actio contraria do art. 
114 do Decreto-Lei nº 7.586, de 28.5.45, sobre as condições para a con
cessão do registro. 

Destaca que, a propósito da denominação comunista, o digno relator 
do pedido de registro havia proposto a interpelação ao partido para dizer 
se se incluíam, ou não, no seu programa, os princípios marxista
leninistas, ao que o representante do mesmo partido tenha respondido 
negativamente, acrescentando que não se compreendiam naquele pro
grama nem os questionados princípios, nem quaisquer outros filosóficos, 
senão as proposições políticas fundamentais para a unidade, a democracia 
e o progresso da nossa Pátria. 

Considerando satisfatória a explicação, o procurador-geral opinara a 
favor do registro impetrado. Nesse sentido foi o parecer de que, atenden
do a ter sido eliminada dos estatutos a referência aos princípios marxista
leninistas, outra era a finalidade do partido, sem o que a lei lhe vedaria o 
registro. Esse, todavia, em qualquer tempo poderia ser cassado, se se ve
rificasse substituída a sinceridade pelo engodo. 

Passa o procurador regional a examinar cada uma das denúncias: a 
primeira, que afirma a pregação, pelo partido, de ideologia condenada; e 
a segunda, que increpa de nefasta a ação do mesmo partido, insuflando 
lutas de classes, fomentando greves, procurando estabelecer a confusão e 
a desordem para enfraquecer o governo. 

Depois de reportar-se à decisão do Tribunal Superior Eleitoral e 
examinar as investigações requeridas pelos denunciantes e denunciado, a 
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'Procuradoria Regional propõe as seguintes diligências, algumas de ini

ciativa própria, outras em que aproveita as solicitações formuladas: 

1 Q oficio ao ministro da Justiça, pedindo: 

a) relatório sobre as denunciadas atividades do PCB, com provas e 
elementos de convicção; 

b) relatório sobre as greves dos motoristas, dos bancários, de 1 Q de 

maio, da Light, e esclarecimento sobre sua correlação com o partido; 

c) relatório sobre os acontecimentos do Largo da Carioca, em 23 de 
maio de 1945, e sobre a conivência do partido; 

d) relatório sobre os fins e ação do denominado MUT e suas relações 
com o partido; 

2Q oficio ao ministro do Trabalho, solicitando: 

a) relatório sobre a atuação do PCB nas últimas greves verificadas; 

b) cópia dos contratos e atos constitutivos da Tribuna Popular, A 
Classe Operária e Hoje; 

3Q oficio ao Departamento Nacional de Informações, requisitando o 
teor dos registros dos mesmos jornais e informação sobre se o primeiro 

deles é órgão oficial do PCB; 

4Q oficio ao juiz de direito da Vara de Registros Públicos do Distrito 
Federal requerendo cópia da sentença de indeferimento do registro do 

MUT; 

5Q oficio ao Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos, 
Companhia Western Telegraph, All American Cables e Italcable, requisi
tando o teor do telegrama de Luís Carlos Prestes a José Stalin em 21 de 
dezembro de 1945; 

6Q oficio à Assembléia Constituinte, solicitando cópia do relatório da 
comissão parlamentar designada para tratar da greve na Light; 

7Q oficio ao ministro da Guerra, solicitando a confirmação, ou não, 
das declarações publicadas por autoridades militares e referidas na pri
meira das denúncias; 

8Q verificação da autenticidade dos documentos juntos à mesma de
núncia. 

Quanto à diligência no sentido de pedir o depoimento dos membros 
da comissão parlamentar acima referida, o parecer, sem contrariá-la, jul

gou-a prejudicada pela de nQ 6. E, relativamente à intimação ao sr. Luís 
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Carlos Prestes para depor, sob pena de confesso, entende incabível a pe
nalidade e lembra que, se for julgado necessário, o depoimento deverá ser 
objeto de convite. 

Sobre as diligências postuladas pelo delegado do partido para provar 
que esse não recebe contribuições do estrangeiro, o procurador regional 
considera-as desnecessárias, de vez que o fato não constitui argüição das 
denúncias. Finalmente, se pronuncia contra o pedido do mesmo partido, 
para que as diligências sejam procedidas diretamente pelo tribunal. 

Foram juntos aos autos requerimentos do denunciado. No primeiro 
impugna as diligências sugeridas pelos denunciantes e estranha, notada
mente, a apresentação, por um deles, de volumes do Serviço Secreto da 
Polícia de São Paulo. 

Com o segundo, oferece a certidão e cópia do teor dos estatutos do 
partido. 

Observados os prazos das instruções especiais, o digno presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, em sessão de 1 º de julho de 1946, fez o rela
tório do processo, que ficou em mesa por três dias para o exame das pro
postas das diligências. Na sessão marcada, foi então deliberado deferir as 
diligências solicitadas pelos denunciantes, nos termos propostos pelo 
procurador regional e, quanto às do denunciado, deferir a do exame de 
livros do partido, porque, embora não seja acusado o recebimento de 
auxílios do estrangeiro, a prova poderá facilitar a defesa, e indeferir a 
requisição de parte do arquivo do partido, que se alega apreendido, pois 
nos autos inexiste prova do alegado. Para a vistoria se decidiu requisitar 
um perito do Gabinete de Pesquisas da Polícia, devendo denunciantes e 
denunciado apresentar quesitos (fi. 149). 

O segundo denunciante e o denunciado ofereceram esses quesitos, 
que foram, em parte, admitidos pelo Tribunal Regional (fi. 158). 

N - As diligências 

Em conseqüência das deliberações do Tribunal Regional Eleitoral, 
seu ilustre presidente se dirigiu às autoridades indicadas, solicitando as 
providências resolvidas. Ao chefe de polícia foi pedida a designação UT-
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gente de um perito-contador para o exame dos livros do Partido Comu
nista do Brasil, o que foi atendido, com a indicação de um perito criminal 
(fi. 174). Ao partido se notificou para nomear seu perito-assistente, o que 
também foi satisfeito (fi. 179). Ambos os peritos assinaram termo de 
compromISSO. 

Ao Tribunal Regional Eleitoral começaram a chegar as respostas aos 
oficios expedidos. 

Das empresas telegráficas receberam-se as declarações de não cons
tar de seus arquivos nenhum telegrama enviado por Luís Carlos Prestes a 
José Stalin (fis. 178, 180 e 185 do v. 11, e fi. 204 do v. 111). 

Do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos veio ter a cópia 
da sentença do MM. Serpa Lopes, indeferindo o registro do Movimento 
Unificador dos Trabalhadores (MUT) (fis. 187 a 194), porque seus obje
tivos colidiam com os princípios relativos à organização sindical. 

Do Senado Federal chegou a informação de que a comissão parla
mentar do inquérito sobre a greve da Light ainda não havia apresentado 
seu relatório. 

O ministro da Justiça remeteu documentos fornecidos pelo chefe de 
polícia sobre o Partido Comunista do Brasil, compondo sete volumes, e 
não cinco, como indica o oficio (fi. 204 do v. IlI), os quais constituem os 
volumes XIII a XIX do processado. 

Encerra o volume xm o relatório reservado da Divisão da Polícia 
Política e Social do Departamento Federal de Segurança Pública sobre as 
atividades do partido, tendo as páginas rubricadas por Imbassahy. 

Informa-se que o PCB iniciou sua existência como uma seção da 
Internacional Comunista (IC), conforme os estatutos dessa, e embora se 
convencionasse essa extinta em 1943, o partido, reconhecido legal em 
1945, tomou aquela denominação. 

Seu fim, na forma do art. 2º dos estatutos, é "organizar e educar as 
massas trabalhadoras do Brasil, dentro dos princípios do marxis
mo-Ieninismo" e seu emblema se compõe da foice e do martelo cruzados, 
que estão gravados no escudo da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (URSS). 

A vida do partido, fundado em 1922, inicia-se por uma fase ilegal, 
até maio de 1945, que abrange dois períodos: de 1922 a 1935, e de 1935 a 
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1945, períodos de propaganda e incapacidade de reação. Em 1935, Carlos 
Prestes foi eleito membro do Comitê Executivo da IC, com Stalin, Tho
rez, Dimitrov e outros. 

O relatório é intercalado de numerosos documentos, notadamente os 
estatutos da IC; uma notícia sobre a tarefa da rn Internacional; os estatu
tos do PCB de 15.11.45 (fls. 18 a 33 do v. XIII); teses dos congressos da 
IC sobre a utilização do parlamento burguês pelo Partido Comunista. 

Com sua legalização, o partido passou à "intensa campanha de bol
chevização no seio das massas", conforme o programa da IC e a lição de 
Stalin e Lenin, campanha essa consistente: 

1 Q na organização das massas nos princípios marxista-Ieninistas; 

2Q no desenvolvimento, nos sindicatos, da linha de direção do co
munismo, o qual se tem verificado nesta capital e nos estados; 

3Q na organização de células das empresas. 

Seguem-se notícias sobre as greves nesta capital e no Rio Grande do 
Sul, que teriam sido instigadas pelo partido, sobre a organização de célu
las, intercalando-se a documentação respectiva. 

A agitação das massas preconizada pelo marxismo-Ieninismo se 
vem verificando, notadamente no Distrito Federal, através de comícios, 
propagandas, manifestações. 

Os fatos ocorridos no Largo da Carioca constam da cópia do relató
rio do delegado da Segurança Social. 

Em capítulo sob o título O partido de novo tipo, alinham-se citações 
de Luís Carlos Prestes, Dimitrov e outros, para demonstrar a adoção da 
nova tática dos comunistas, resolvida no VII Congresso da IC. 

Como prova insofismável de que são concentradas em Moscou as di
retrizes internacionais do partido, cita-se telegrama de V. L. Toledano 
recomendando a boicotagem da navegação mercante espanhola, como foi 
feito (fls. 183 e ss.). 

Enquadram-se nas ações concretas preconizadas por Dimitrov as 
campanhas do partido, as greves, as reivindicações. Na política interna
cional, promove-se o ataque ao chamado imperialismo, atingindo espe
cialmente os Estados Unidos. 

Constituem-se ligas camponesas, ligas da juventude. 
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No vn Congresso da IC, de 1935, ratificado pelo Komintern, para que 
foi eleito Luís Carlos Prestes, assumiu-se o compromisso de ajudar, por 
todos os meios, a consolidação da URSS, o que coincide com o interesse 
dos trabalhadores de todo o mundo. Daí, a declaração de Prestes, de que 
numa guerra imperialista contra a Rússia, empunharia armas para a resis
tência contra o governo que quisesse a volta ao fascismo, embora acredite 
que nenhum governo levará o povo brasileiro a tal atitude (fl. 214). 

Sobre as infiltrações estrangeiras são relatadas as instituições de nu
merosas sociedades civis no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, 
sendo exposto longamente o ocorrido com a União Geral Eslava, que a 
polícia mandou fechar, em maio de 1946. 

O relatório do diretor do DPS, de 28.7.46, sintetizou em 19 itens as 
suas conclusões (fls. 284 a 290 do v. XIII), das quais se destacam as as
serções de que: 

164 

"a) o PCB se propõe a educar o povo segundo os princí
pios marxista-Ieninistas. de base materialista. contrários 
aos fundamentos cristãos da nacionalidade. para o que pre
tende unir o operário sob sua hegemonia; 

b) permite. por estratégia e tática. se agrupem a essa 
união nacional elementos ou partidos de orientação não co
munista. para o fim único de combate ao imperialismo. ao 
capital colonizador e aos remanescentes do fascismo (fls. 
284 a 285); 

c) fundado sob bases marxista-Ieninistas. o partido não 
distingue nacionais de estrangeiros e. aliado a esses. promo
ve demonstrações públicas contra paises amigos. tendo in
cluído no seu programa mínimo a luta contra os governos de 
Portugal e Espanha: 

d) serve-se da liberdade de imprensa para a dissemina
ção do ódio de classes. os ataques injuriosos a altas autori
dades. civis e militares. confessando o propósito de traba
lhar pela democratização das forças armadas; 

e) unindo a ação legal (direito de greve) à ilegal (instiga
ção). o partido organizou numerosos movimentos grevistas. 
aparecendo aliadas essas duas ações na atividade parlamen
tar de seus eleitos (fl. 288); 

f) além da provocação de crises. a guerra civil não está 
fora das cogitações do partido; 
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g) mantém disciplina de ferro, segundo a orientação bol
chevique". 

Da mesma procedência é a documentação do volume XIV, referente 
às greves nesta capital e às atividades do MUT, conivente com o PCB. 

Ainda sobre o surto grevista de 1946 no Rio Grande do Sul, são 
apresentadas as cópias dos relatórios oficiais, que constituem o volume 

XV, que trata da matéria já referida mais de uma vez. 

Proveniente da polícia do Rio Grande do Sul é a documentação, por 

cópia, que compõe o volume XVI, referente às atividades comunistas no 
estado em 1946, consistentes em greves, criação de sociedades, congres

sos, manifestações públicas, atividades do MUT, bem como os documen
tos, reunidos no volume XVII, sobre atividades comunistas de eslavos no 

mesmo estado. 

O volume XVII, ainda sobre as atividades do partido em São Paulo, 

é formado das cópias que constituem o volume IV, já relatado. 

Finalmente, o volume XIX contém cópias de relatórios e informa
ções sobre a agitação comunista em Santos e a propaganda comunista em 
São Paulo. 

O Ministério do Trabalho enviou cópia fotostática dos documentos 
arquivados em nome da Tribuna Popular S.A. (fls. 210 a 230 do v. IlI), 
esclarecendo que os informes sobre A Classe Operária e o Hoje depen
diam da menção do nome das firmas ou sociedades proprietárias (fls. 208 
e 209 do v. IH). 

A Tribuna Popular S.A. tem o capital de Cr$ 5.000.000,00; seu ge
rente é o senador Luís Carlos Prestes, detentor de ações no valor de Cr$ 
4.700.000,00; o fim principal é a exploração de jornais democráticos e 
progressistas, revistas, livros. 

Do mesmo Ministério do Trabalho foi recebido relatório sobre a 

atuação do PCB nas greves verificadas em data recente (fls. 231 a 247), 

no qual se informa que o governo, em 1944, havia suspendido a proibição 
dos dissídios coletivos e se declara "dificílimo ... aos órgãos técnicos do 
Ministério do Trabalho responder quais as greves que foram incentivadas 
e dirigidas pelo PC" (fl. 234), embora se tenha a convicção de que foi ele 
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o organizador das de maior vulto, pois sua influência se faz sentir de 
"maneira insidiosa, falsa, dupla, na sombra" (fl. 235). 

Atua ele nos meios trabalhistas por intermédio de comitês, células, 
convenções, congressos, MUT, com funções variadas, referidas pelo se
nador L. C. Prestes, no discurso do Pacaembu. Os grevistas, em geral, 
mantinham atitudes uniformes e reivindicavam aumentos de salários, 
igualmente, em percentagens uniformes. Em janeiro de 1945, houve um 
surto de greves, preferentemente no setor dos transportes. Citam-se jor
nalistas comunistas como instigadores das paredes e indicam-se os esta
belecimentos fabris, onde se verificaram. Destacam-se informações sobre 
a greve no porto de Santos. Também se enumeram as greves nesta capi
tal. Conclui o relatório por fazer remissão aos documentos apresentados 
(fls. 250 a 289), declarando, porém, não haver provas materiais concretas, 
irrecusáveis da responsabilidade do PC. 

Do registro da Tribuna Popular e do Hoje dá notícia o Departamen
to Nacional de Informações (fl. 291). 

O exame pericial levado a efeito nos livros e documentos do PCB 
(Comitê Nacional) é objeto do relatório de fls. 296 a 303 (v. III), acom
panhado de 21 anexos. 

Das respostas aos quesitos, destacam-se as informações de que: 

a) o partido não tem livros legalizados, porque não é comerciante, 
possuindo, entretanto, livros que dão conta, com técnica imperfeita e um 
tanto confusa, do movimento financeiro em certo período; 

b) dos livros constam as contribuições feitas ao partido e indicadas 
em um dos anexos; 

c) possui o partido móveis e utensílios que figuram com o valor de 
Cr$ 82.164,20 e instalações de Cr$ 52.672,30, não constando que possua 
ações de qualquer empresa; 

d) embora os livros não dêem conta da existência de órgão de publi
cidade do partido, verifica-se movimento financeiro desse, mediante em
préstimos com várias empresas daquela natureza, como Tribuna Popular 
S.A., Edições Horizonte Ltda., A Classe Operária (Classop), Distribuido
ra Anteu, Liberdade Filmes e Gravações Ltda., Editorial Vitória, Inter 
Press; 
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e) as fontes de receita do PCB estão discriminadas nos estatutos de 
15 de agosto de 1945 (fl. 322) e de 13 de novembro de 1941 (fl. 232) e no 
Regulamento Interno da Comissão de Finanças (fl. 324), de 30 de janeiro 
de 1946, de cujos exemplares se faz juntada, e das despesas dão conta os 
anexos, não figurando a indicação de verba, quer para manter qualquer 
espécie de aparelhamento policial, quer para participação em planos in
surrecionais; 

f) quanto às origens das contribuições, as rubricas contribuições 
agrupam preferencialmente as mensalidades dos sócios militantes e a 
rubrica eventuais inclui contribuições menos regulares, em geral de ami
gos do partido, figurando nomes estrangeiros, que não se pode afirmar 
serem do estrangeiro, entre os sócios e amigos do partido; 

g) além dos bens mencionados na alínea c, foi a perícia informada 
oralmente da existência de depósitos no Banco Brasileiro do Comércio e 
Banco do Crédito Pessoal, nas importâncias respectivas de Cr$ 3.850,00 
e Cr$ 9.200,00. 

Os generais Canrobert Pereira da Costa (fl. 326), Góis Monteiro (fl. 
331), Milton Cavalcanti (fl. 336), João Pereira de Oliveira (fl. 395), José 
Agostinho dos Santos (fl. 356) e Coronel H. Castelo Branco (fl. 350) 
confirmam serem de sua autoria as entrevistas publicadas em vários peri
ódicos e insertas no processo. 

Dando por concluídas as diligências, o esclarecido presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral apresenta seu exaustivo relatório (fls. 361 a 
464 do v. I1I), que mereceu a aprovação unânime dos seus pares, na ses
são de 11 de setembro de 1946. 

Sumariou a matéria dos 19 volumes do processo; indicou a distribui
ção desses pelos assuntos; justificou a orientação das investigações, pres
tigiadas pelo procurador e ordenadas pelo tribunal; enumerou os quesitos 
apresentados e aprovados e estudou a marcha das diligências. 

Sobre o resultado dessas, divide a sua exposição nos seguintes itens: 
acontecimentos do Largo da Carioca, greves dos motoristas; bancários, 
de 1 º de maio; e do pessoal da Light; atividades do PC; greves no Rio 
Grande do Sul; manifestações comunistas em praça pública; documenta
ção; atividades do PC em São Paulo, agitação comunista em Santos; 
desenvolvimento da propaganda comunista em São Paulo; agitações em 
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Santos, por motivo da chegada de navios espanhóis; greves e comícios 
em São Paulo; exame pericial; estatutos e regulamentos do partido; rela
tório da comissão parlamentar; registro de jornais; atividades do partido 
em diversas greves; indeferimento do registro do MUT; telegrama a Sta
lin; entrevistas dos oficiais-generais; conclusão. 

Nessa, o relatório sustenta não caber ao Tribunal Regional Eleitoral 
fazer apreciações sobre a investigação, o que compete ao Tribunal Supe
rior Eleitoral. Do conjunto dos dados sobre a orientação do PCB poderá 
"extrair-se seguro raciocínio se, como e até onde" ele se afasta dos prin
cípios democráticos. 

A intromissão de elementos estrangeiros é outro ponto que "merece 
ser cuidadosamente meditado". Quanto às ameaças, dever-se-á ter em 
vista o que tem ocorrido nos grandes centros. E em relação às greves, 
parece "haver um certo exagero de observação em atribuir-lhes a eclosão 
exclusivamente ao PC". 

O último ponto a destacar é a questão dos estatutos, "no sentido de 
saber e concluir com segurança se o intitulado Projeto de Reforma datado 
de 13 de novembro de 1945 é de fato o que rege e orienta as atividades do 
partido". 

Subindo o processo a este Tribunal Superior, foi decidido como in
terpretação do art. 17 das instruções sobre partidos, na sessão de 24 de 
setembro de 1945, que deveria ser aberta vista, por cinco dias, a cada um 
dos denunciantes (fi. 467 do v. III), e, nesse sentido, foi proferido o des
pacho do relator. Não se tendo eles pronunciado, ouviu-se o partido acu
sado, que também se esquivou de fazer alegações (fi. 474). 

Aberta audiência ao procurador-geral, afirmou ele impedimento e 
pediu a designação de procurador ad hoc, a qual recaiu no dr. Alceu Bar
bedo, procurador da República (fi. 476-v.). 

v - A duplicidade dos estatutos 
(novas diligências) 

Para responder aos quesitos formulados sobre as fontes de receita do 
partido, os peritos reportaram-se aos dispositivos estatutários desse, jun-
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tando e rubricando um exemplar dos estatutos de 15.8.45 (fi. 322 do v. 
III) apresentados no ensejo do registro perante o Tribunal Superior Eleito
ral, outro exemplar de estatutos, de 15.11.45, sub intitulado Projeto de 
Reforma (fi. 323 do v. ill) e o Regulamento Interno da Comissão de Fi
nanças (fi. 324, ibidem). 

Ao relatar as diligências efetuadas, o indefesso presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral não pudera silenciar a estranheza que lhe suscitara 
a existência dos dois estatutos e ressaltou: 

"O último ponto que merece especial cuidado e estudo é 
a verificação dos estatutos do Partido Comunista, no sentido 
de saber e concluir com segurança se o intitulado Projeto de 
Reforma, datado de 13.11.45, é, de fato, o que rege e orienta 
as atividades do partido e seus associados, e as relações 
entre estes e aqueles" (fi. 463 do v. I1I). 

Subindo o processo a este tribunal e ouvido o procurador-geral ad 
hoc, foi precisamente esse ponto que mais o impressionou, tanto que, na 
sua primeira promoção, de 7.11.46, julgou necessária minuciosa investi
gação em tomo da questão da duplicidade dos estatutos, antes de poder 
manifestar-se sobre o merecimento das denúncias. 

O pedido foi, desde logo, deferido por despacho fundamentado do 
relator, de 27.12.46, com a solicitação ao procurador ad hoc de apresentar 
quesitos sobre os julgamentos necessários e a consulta ao Tribunal Supe
rior sobre a competência para a efetivação da diligência. 

Pela Resolução n2 l.371, da mesma data, o Tribunal Superior Eleito
ral decidiu caber ao Tribunal Regional Eleitoral promover a obtenção 
daqueles esclarecimentos, para o que o procurador redigiu os quesitos 
necessários (v. 111). 

Baixou, assim, o processo ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de 
que se efetuasse a diligência solicitada e deferida. Para cumpri-la, delibe
rou o mesmo tribunal convocar o perito e o assistente técnico a fim de 
responderem aos quesitos apresentados (v. XX). 

Nesse ínterim, o delegado do PCB veio,'por petição, declarar que o 
partido só possui um estatuto, o registrado, e o outro, anexado ao proces
so, é simples projeto de reforma, a ser submetido a um congresso, que 
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não se realizou. Concluiu por solicitar fossem ouvidos o tesoureiro do 
partido que fizera referência ao projeto, bem como a comissão executiva 
do mesmo partido. Em vez de deferir a solicitação, resolveu o tribunal 
mandar intimar o partido a responder também aos quesitos. 

A resposta do perito assistente do partido declara desconhecer como 
veio ter aos autos o projeto de estatutos, e que não tem ele relação com a 
contabilidade do partido regulada pelos arts. 31 a 34 dos estatutos regis
trados, devendo resultar de equívoco a referência feita a dispositivos do 
projeto (fi. 519 do v. XX). 

Já o perito designado pela polícia ofereceu longas explicações (fis. 
521 a 528). Quanto à origem do projeto dos estatutos e do regulamento 
de finanças, observa constar do seu próprio contexto. Foram-lhe forneci
dos, com os estatutos registrados, pelo perito do partido, para servirem de 
base ao quesito do próprio partido sobre as suas fontes de receita. Consi
dera incontestável a sua autenticidade, à vista do que foi dito, bem como 
de terem sido fornecidos pelo assistente do partido e por ele rubricados. 
O documento de fi. 323, subintitulado Projeto de Reforma dos Estatutos, 
é, de fato, o instrumento regulador do partido "no que concerne às finan
ças e à contabilidade" (fi. 526 do v. XX), porque: 

a) o regulamento de finanças (fi. 324 do v. 111), assinado pelo tesou
reiro, foi elaborado com apoio no art. 45 dos estatutos de fi. 323 (v. 111); 

b) seus arts. 3º, letras d e f, e 18 fazem remissão aos arts. 46, 48 e 49 
dos estatutos (projeto); 

c) se os estatutos registrados só contêm 38 artigos, "os estatutos em 
vigor no Partido Comunista do Brasil - no que respeita à competência do 
signatário - são os de fi. 323 do m volume", que contêm 54 artigos e 
datam de 13.11.45, estatutos, pois, "vigorantes no seio do partido - na 
especialidade deste trabalho" (fi. 527). 

Como silenciassem os peritos sobre a matéria exorbitante do aspecto 
técnico, foi notificado o delegado do partido para apreciá-la, tendo-se 
apresentado um se-dizente membro da comissão executiva do mesmo, 
que, em requerimento, afirmou em síntese: 

a) o Projeto de Reforma dos Estatutos de fi. 323 (v. 111) foi elaborado 
para ser submetido ao congresso do partido e divulgado para conhecimen
to dos associados e do povo em geral, a fim de receber sugestões; mas o 
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que regula a vida partidária são os estatutos registrados, que resultaram 
do debate sobre aquele projeto; 

b) o Regulamento da Comissão de Finanças é norma interna dessa, 
que o elaborou, com base no art. 32 dos estatutos, e não há relação entre a 
contabilidade do partido e o projeto da reforma estatutária, notando-se 
que as normas dessa, como dos estatutos, são as mesmas, no que se refere 
às finanças; 

c) os exemplares anexados são autênticos, mas o que contém o proje
to não tem para o partido qualquer significação, pois constitui matéria 
vencida, não sendo projeto de reforma dos estatutos vigentes, e sim dos 
anteriores, de cuja revisão aqueles resultaram; e, se cogitar de futura re
forma, o partido nele não incluirá normas contrárias às deliberações da 
Justiça Eleitoral, pois continua a ser defensor da ordem jurídica e da 
Constituição, como partido nacional e democrático; 

d) o Regulamento de Finanças, confeccionado pelo então tesoureiro, 
faz referência, por equívoco desse, ao projeto de estatutos, o que é minú
cia sem significação, tanto mais quanto partiu de pessoa de instrução 
primária (fls. 531 e 532 do v. XX). 

Com esses esclarecimentos, voltaram os autos a este Tribunal Supe
rior, perante o qual o delegado do partido requereu vista do processo. 

Deferindo o pedido, o despacho de 16.1.47 mandou também ouvir, 
no mesmo prazo, aos denunciantes, sem prejuízo da vista aberta ao pro
curador-geral. 

Em sua defesa, o PCB, pelo seu delegado, entende que o cancela
mento do registro de partidos se regula pelo texto constitucional, a ser 
entendido restritamente. À luz desse e da legislação eleitoral, provar-se-á 
que: 

a) o PCB se orienta por seu programa e suas diretrizes políticas, de
mocraticamente discutidas, não passando de provocação reacionária a 
acusação de que recebe orientação alienígena; 

b) o PCB jamais se manifestou contra a pluralidade partidária, pois 
não só votou, pela sua bancada, a emenda convertida no art. 141, § 13, da 
Constituição, como se tem batido pela extensão do direito de registro às 
associações com associados em número inferior ao vigente; 
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c) quanto aos direitos fundamentais do homem, reporta-se à defesa já 
apresentada e reivindica seu posto entre os que mais os têm defendido. 

Eis que surge acusação nova, estranha à denúncia e que o procurador 
houve por bem levar em conta. Mas, com base na Constituição, ainda 
quando o partido se regesse por dois estatutos, não estaria sujeito ao can
celamento. Para o tribunal os estatutos são os registrados. Se fossem pra
ticados atos contrários a esses, seriam nulos de direito. Somente importa
ria a prova de atos anti democráticos e não propriamente a duplicidade 
estatutária. Há equívoco em supor que o projeto de reforma é posterior 
aos estatutos registrados, que são de 15.8.45, quando o projeto é de 
28.6.45, conforme a publicação feita, e o que está datado de 13.11.45 é o 
programa mínimo da união nacional, junto ao projeto pela Casa Editora. 
As referências errôneas do projeto já estão explicadas e se explicam ainda 
pela coincidência com as dos estatutos (fls. 539 a 543 do v. XX). 

Em data de 17.1.47, o ministro da Justiça encaminhou a este Tribu
nal Superior o ofício da Divisão de Polícia Civil e Social do Departamen
to Federal de Segurança Pública (DFSP) que, em aditamento às informa
ções anteriores, afirma estarem sendo praticados e cumpridos pelo PCB 
estatutos clandestinos e ilegais, e não os apresentados à Justiça Eleitoral. 

Para fazer essa asserção fornece quatro documentos. 
O primeiro é representado pelos estatutos editados em julho de 1945 

pelo Comitê de Pernambuco, cujo art. 2º dispõe, como objetivo do parti
do, a organização e educação das massas trabalhadoras dentro dos prin
cípios marxista-Ieninistas. A expressão reforma dos estatutos, lida na 
capa, é embuste, destinado a dar impressão de respeito às decisões da 
Justiça Eleitoral. Está acompanhado do segundo documento, que são os 
estatutos ou projeto, editado nesta capital, em 1946, igual ao que se en
contra junto ao processo. 

Outro documento é uma cópia fotostática não conferida, da notícia 
da reunião da Célula 8 de Maio, em 19.11.45, da qual consta deliberada a 
expulsão de um membro do partido, por motivo de atos e palavras injuri
osas a esse, expulsão essa que se declara baseada no art. 25, capítulo IV, 
dos estatutos. Entretanto, nos estatutos registrados, esse artigo está no 
capítulo VI e não se refere ao assunto, ao passo que figura ele, conforme 
a citação, nos estatutos, que se denominam projeto. 
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Ainda é oferecido um exemplar de 8.1.47 de A Classe Operária, ór
gão do partido, com notícia da expulsão de outro membro desse, "de 
acordo com o art. 25 dos estatutos", o mesmo que se encontra no projeto 
(fls. 577 a 612 do v. XX). 

Posteriormente, em 6.2.47, a Delegacia Especial de Segurança Polí
tica encaminhou ao 1 Q procurador da República o original do documento 
constante da referida fotocópia, com a firma reconhecida de dois dos seus 
quatro signatários (fl. 614). 

Pelo procurador ad hoc foi anexada a carta que lhe dirigiu o delega
do do partido, reiterando as explicações sobre a dúvida levantada. 

VI - O parecer do Ministério Público e a defesa 

Opinando sobre o processo, o culto procurador-geral ad hoc apresen
tou em 12.2.47 o longo e burilado parecer (fls. 550 a 575), que tem tido 
tão larga e merecida repercussão. 

Depois de brilhantes considerações sobre a missão dos procuradores 
da República e a serenidade da Justiça, sustenta que o julgamento da es
pécie há de cingir-se à aplicação do art. 141, § 13, da Constituição de 
1946. Entende que, em face do preceito, os chamados partidos extremis
tas, de tendências totalitárias, caíram no terreno da ilegalidade, indagan
do, se não for a esses, a quem se aplicará o dispositivo. 

Passa a examinar demoradamente a "coexistência de dois estatutos 
antagônicos". Os estatutos de 15.8.45, apresentados a registro provisório, 
continham o art. 1 Q com redação diversa da que se lê na reforma de se
tembro. No exemplar impresso dos estatutos, que se dizem projeto, lê-se 
a data de 13.11.45, posterior à do registro provisório, de 27.10.45, e do 
definitivo, de 10.11.45. 

Esse projeto contém dispositivos condenados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, notadamente o art. 2Q

• Ambos os documentos são de indubitá
vel autenticidade. 

Para demonstrar a significação prática do projeto, assinalam-se as re
ferências que lhe são feitas pelo Regulamento da Comissão de Finanças. 

Que não constituem simples projetos, como se argúi, vale a circuns
tância de ser esse regulamento de 30.1.46, depois do alegado abandono 
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do mesmo projeto, cujo malogro foi simples aparência. Não procede, 
tampouco, a explicação de que o regulamento houvesse sido elaborado 
por homem simples e de pouca instrução, pois está otimamente escrito e 
concatenado, pelo que se infere ter sido discutido e aprovado pelos ór
gãos do partido. 

Afigura-se graciosa a asserção de que a data (posterior ao registro) se 
refira ao programa mínimo, junto no exemplar, e não nos estatutos, pois 
ambos formam um todo único. 

Corrobora esse raciocínio a documentação recentemente enviada 
pelo ministro da Justiça, da qual consta que a expulsão de membros do 
partido vem sendo feita com fundamento no dispositivo, que só se encon
tra no tal projeto. 

Em capítulo especial, insiste o procurador na "inconstitucionalidade 
dos partidos extremistas". 

O § 13 do art. 141, citado, não condena apenas a ação, e sim tam
bém o programa dos partidos, em choque com o regime democrático. E 
esse contraste é evidente, desde que, conforme o art. 2º dos verdadeiros 
estatutos observados, o partido se propõe a "organizar e educar as massas 
trabalhadoras do Brasil, dentro dos princípios do marxismo-Ieninismo". 
Ora, esses princípios, como se lê na obra de Marx, Engels e Lenin, pro
pugnam pela ditadura do proletariado, inconciliável com a democracia. 

Onde há extremismo, não há democracia, pelo menos nos termos as
sentes e consignados na lei básica. É ideologia que pretende a destruição 
paulatina da democracia, tem de incidir na sanção do art. 141, § 13. 

Ainda que não se admitisse a vigência dos estatutos, denominados 
de projeto, não se poderia chegar a conclusão diversa, pois que o partido 
é comunista - e é do Brasil; não, brasileiro. 

Demais, é representado pelo seu secretário-geral, que pressupõe au
toridade superior. 

Finalmente, seus símbolos são a foice e o martelo, que representam a 
divisa do movimento comunista internacional. Não se trata apenas de 
aniquilar uma autoridade política, senão de acautelar o ideal da nacionali
zação, que mais do que a democracia, é planta tenra e delicada. 

Tendo sido juntos ao processo novos documentos, entendeu o relator 
de abrir vista ao partido acusado. Já estava proferido o despacho de 14 de 
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fevereiro de 1947, quando foi recebida petição de vista do competente 
delegado. 

Na sua condensada defesa de 24.2.47 (fls. 647 a 650 do v. XX), esse 
delegado rebate o parecer do Ministério Público. Teria esse desprezado 
tudo quanto surgiu na instrução do processo, para, firmando-se em do
cumentos recebidos do coronel Imbassahy, pedir o cancelamento do re
gistro do partido com fundamento no art. 141, nº 13, da Constituição, que 
não tem relação com aqueles papéis, referentes à suposta duplicidade de 
estatutos. Quanto a esse fato, somente o indicado organismo do partido 
poderia prestar informações, o qual, apesar da desvalia do documento, 
poderia ser ouvido pelo tribunal mediante novo prazo. 

Todavia, observa que a norma citada no documento, embora não 
haja sido aproveitada, nos estatutos, como merecia, é regra moral, que 
injustifica o fechamento do partido e vive na consciência dos comunistas, 
cidadãos dignos. 

O órgão do Ministério Público terá fugido às clássicas regras do pro
cesso, juntando documentos na fase decisória e desprezando os termos da 
denúncia, para firmar-se em nova base, qual o dispositivo constitucional. 
Logicamente, ou se deveria concluir pelo arquivamento das denúncias ou, 
recebendo o parecer como denúncia nova, mandar proceder à nova ins
trução, o que seria novidade processual. 

Indaga a defesa qual a prova indicada de ser o partido contrário ao 
regime democrático e acentua que o parecer fala na condenação dos par
tidos pelos seus programas, e não pela sua ação, mas esquece que o pro
grama do PCB é o que foi legalmente registrado. 

Não pode o partido ser acoimado de antidemocrático, por intitular-se 
do Brasil, como os Estados Unidos do Brasil, a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, nem procede a estranheza de ser dirigido por um secretário
geral em vez de presidente, pois há vários organismos sociais e religiosos 
sem tal dirigente. 

Ao contrário, o art. 141, inciso 13, da Constituição é o fundamento 
da defesa do partido, que não se manifesta contra a pluralidade de partidos. 

Para invocar exemplos estrangeiros, tão do agrado do procurador, 
malgrado o caráter eminentemente brasileiro do PCB, cita-se a Tchecos
lováquia, onde é Primeiro-Ministro o presidente do Partido Comunista, 
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que tem a maioria do eleitorado e onde subsistem vários outros partidos, 
inclusive na oposição, e a Iugoslávia, onde o Partido Comunista está no 
governo e também subsistem os demais partidos. 

Concluindo, o partido confia na Justiça, que terá de proferir decisão 
nesse julgamento histórico, que é o da própria democracia brasileira. 

Está, assim, findo o relatório do que consta destes 20 volumes, cuja 
extenuante leitura, página por página, possibilitou o resumo, a que o rela
tor estava obrigado para a instrução do co lendo Tribunal Superior, resu
mo esse que, imperfeito e lacunoso, buscou ser, todavia, de imparcial 
objetividade. 

2ªParte 
A lei: origem e evolução 

I - A legislação ditatorial 

A constituição de 1891 mandava assegurar a representação eleitoral 
das minorias (art. 28) e, pela reforma constitucional de 1926, o desrespei
to a esse princípio constituía motivo de intervenção federal nos Estados 
(art. 6º). 

Nem os textos constitucionais, porém, nem a legislação ordinária 
cogitavam da existência de partidos políticos, limitando-se as leis a tentar 
preservar a verdade eleitoral por sistemas vários, que partiam do voto 
uninominal para o voto limitado ou cumulativo. 

As deturpações do resultado dos pleitos vinham, periodicamente, 
agitando a opinião pública, de tal sorte que o movimento revolucionário 
de 1930 insculpiu, no seu estandarte, ao lado da idéia da justiça, a da re
presentação. Era autor do lema o velho batalhador da reforma eleitoral, 
cujos sábios conselhos foram acolhidos na lei que se seguiu ao triunfo 
daquele movimento. 

Foi o Decreto nº 21.076, de 1932, o primeiro Código Eleitoral, que, 
ao instituir, embora restritamente, o sistema de representação proporcio
nal, regulou a criação e o funcionamento dos partidos, sem os quais não 
poderia ser praticado (arts. 99 e ss.). Cabia aos partidos indicarem livre-
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mente a própria orientação política ao comunicarem sua constituição à 
Justiça Eleitoral (art. 99, p. único). 

Sob o império desse código, elegeu-se o Congresso que votou a 
Constituição de 1934. 

Manteve essa, no art. 23, o sistema proporcional para a eleição dos 
representantes do povo, mas silenciou quanto aos partidos políticos. Des
ses voltou a tratar o segundo Código Eleitoral (Lei nº 48, de 4.5.35), de
finindo-os e providenciando sobre seu registro, mediante requerimento 
com a menção do seu âmbito de atividade e de sua orientação política 
(art. 166). 

Em conseqüência lógica do Golpe de Estado de 1937 e da outorga da 
Constituição de 10 de novembro, foi expedido o Decreto-Lei nº 37, de 
2.12.3 7, que extinguiu os partidos políticos e proibiu a sua reorganização, 
até a promulgação da lei eleitoral, sob pena de prisão a ser aplicada pelo 
Tribunal de Segurança Nacional. 

São ilustrativos alguns dos considerandos, que justificaram esse ato 
legislativo: 

"Considerando que o sistema eleitoral então vigente, 
inadequado às condições da vida nacional e baseado em ar
tificiosas combinações de caráter jurídico e formal, fomenta 
a proliferação dos partidos, com o fito único e exclusivo de 
dar às candidaturas e cargos eletivos aparência de legitimi
dade; 

Considerando, além disso, que os partidos políticos até 
então existentes não possuíam conteúdo programático nacio
nal ou esposavam ideologias e doutrinas contrárias aos 
postulados do novo regime, pretendendo a transformação 
radical da ordem social, alterando a estrutura e ameaçando 
as tradições do povo brasileiro. em desacordo com as cir
cunstáncias reais da sociedade política e civiL .. ". 

Repontam desse diploma e de sua justificativa a hostilidade geral à 
multiplicação dos partidos e a condenação específica dos que divergissem 
dos postulados do novo regime cujos fundadores - diga-se desde logo -
sempre lhe proclamaram o caráter democrático. 
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A nova lei eleitoral, ainda vigente na sua maior parte, expedida sob o 
novo regime, e, até certo ponto, fiel à promessa do Decreto-Lei nQ 37, de 
1937, restabeleceu, é certo, os partidos políticos, desde que readotou o 
sistema da representação proporcional, mas o fez com a grave restrição 
de que: 

"Art. 114. O Tribunal (Superior Eleitoral) negará registro 
ao partido, cujo programa contrarie os princípios democráti
cos ou os direitos fundamentais do homem definidos na 
Constituição". (Decreto-Lei n" 7.586, de 28.5.45.) 

Era, todavia, medida apenas preventiva, que visava a impedir a cria
ção de partidos contrários aos princípios democráticos e aos direitos do 
homem, uns e outros definidos na Constituição de 1937. 

Mas, ao baixar instruções para o cumprimento da lei, na parte refe
rente aos partidos, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral entendeu de, por 
um lado, enumerar os princípios democráticos e os direitos humanos in
contrariáveis e, por outro lado, de preceituar sobre o cancelamento do 
registro dos partidos (Instruções de 30.6.45, arts. 14, 16 e 17, Regimento 
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, arts. 48 e 49). 

Se, naquela parte, as instruções estabeleciam condições limitativas 
para o registro dos partidos, ignoradas da Carta Constitucional, nest'outra 
instituía medida punitiva, imprevista, quer na Constituição, quer na lei. 

Estava regulado nos seguintes termos o cancelamento dos partidos, 
conforme as Instruções de 30.6.45: 
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"Art. 14. Será cancelado o registro de qualquer partido 
político: 

a) quando se provar que recebeu contribuição de qual
quer natureza, de procedência estrangeira, ainda que sob a 
forma de publicação paga em jornais: 

b) quando se provar que, contrariando o seu programa, 
manifesta, por atos inequívocos de seus órgãos autorizados, 
objetivos que colidam com os princípios democráticos ou os 
direitos fundamentais do homem, definidos na Constituição 
e referidos nos arts. 16 e 17 destas instruções". 
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São esses os princípios democráticos, enumerados no art. 16 das 
instruções: 

1 - Eleição do Poder legislativo, do Chefe do Poder Executivo, na 
União e nos estados, pelos cidadãos alistados na forma da lei; 

2 - Prestação de contas, ou responsabilidade política dos represen
tantes eleitos; 

3 - Igualdade, ou ausência de privilégio, para que os cidadãos capa
zes possam eleger ou ser eleitos; 

4 - Indevassabilidade do voto no ato de votar; 
5 - Debate público, ou liberdade de imprensa e de tribuna, sobre os 

problemas do Estado, ou de interesse geral; 
6 - Organização da opinião pública em partidos políticos, sem obje

tivos que colidam com os direitos individuais; 
7 - Segurança pessoal, judiciária, contra abusos do poder. 
E os direitos fundamentais do homem, assim os classifica o art. 17 

das mesmas instruções: 
1 - Igualdade perante a lei; 

2 - Liberdade de ir e vir; 
3 - Acessibilidade dos cargos públicos a todos os brasileiros; 
4 - Liberdade de consciência e de culto; 
5 - Inviolabilidade de domicílio e de correspondência; 
6 - Direito de petição e representação; 
7 - Liberdade profissional; 
8 - Liberdade de associação; 
9 - Liberdade de reunião pacífica; 
10 - Inviolabilidade pessoal; 
11 - Direito de propriedade; 
12 - Liberdade de manifestação do pensamento. 
Para buscar aqueles princípios, seu douto perquiridor trouxe magis

tral justificação em que se assinala, sobre os partidos políticos, a mais 
lídima doutrina democrática. 

"O que nunca se viu, como expressão legítima da opinião 
pública, realmente verdadeira, é a conformidade universal, a 
unanimidade das opiniões individuais, o exclusivismo de 
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urna só corrente de pensamento. A unidade que se procla
ma, da opinião pública, o que realmente evidencia é a es
cravidão política. O normal ou natural é sempre a multipli
cidade das opiniões individuais sobre o mesmo problema, e 
tanto mais divergentes, quanto mais intrincado for o objeto 
das opiniões. 

Sem o debate público, e sem a existência de partidos 
(não um só, que seria opressão evidente, mas pelo menos 
dois: o que se bata pela conservação das bases atuais na 
estrutura do Estado, e o que pleiteie reformas nessa estru
tura) não há, nem pode haver democracia". (A. de Sampáio 
Dória) 

Poderiam simples instruções - reinquire-se - provar sobre matéria 
tão relevante, de caráter restritivo e repressivo? 

Foram baixadas com fundamento nos arts. 9Q
, letra g, e 144 do De

creto-Lei nQ 7.586 citado. Que dispõem eles? 
O art. 9Q

, letra g, dá competência ao Tribunal Superior Eleitoral para 
expedir as instruções convenientes à execução da lei; e o art. 144 manda 
ao Tribunal Superior baixar instruções "para a melhor compreensão da 
lei, regulando os casos omissos". 

Em ambos os casos, as instruções têm de cingir-se à lei, visando à 
sua execução e compreensão. Somente nessa última hipótese, cabe às 
instruções regular os casos omissos. 

A competência do Tribunal Superior encerra o poder regulamentar, 
que não é estritamente legislativo. A esse poder, nenhum tratadista terá 
dado maior amplitude do que Duguit, que considera os regulamentos 
como atos-regra, da mesma natureza material, embora não formal, da lei. 
Mas, segundo o próprio Duguit, que Rui Barbosa sagrou o maior consti
tucionalista francês, o uso do poder regulamentar deve ater-se aos precei
tos da lei. (Duguit, Tr. de Droit Const., v. 11, p. 209 e ss.) 

O regulamento não pode modificar a lei, nem intervir em matéria a 
ela reservada (Id. ibid., p. 214). Constitui legislação, mas legislação se
cundária e derivada, segundo Esmein. 

As instruções do Tribunal Superior são o que Jellinek chama regu
lamentos de direito (Rechts verordnungen) em contraposição aos regula
mentos da administração (V ervaltangsverordnungen). 
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Uns e outros estão subordinados à manifestação da vontade legislativa. 
Não há como dissociar o poder de suprir as lacunas da lei do objeti

vo de melhor fazê-la compreender, como está no texto invocado. 
Mas ainda quando esse fosse expresso ao traçar o limite da compe

tência supletiva do Tribunal Superior, certo é que as omissões a preen
cher hão de se encontrar dentro do território da própria lei, e não fora de 
suas fronteiras. 

É de direito positivo que o juiz não pode deixar de decidir, por ser 
omissa a lei, tendo de recorrer não só aos princípios gerais, como à ana
logia e aos costumes (art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil). A 
faculdade, portanto, conferida ao Tribunal Superior se identifica com a 
atribuição confiada ao hermeneuta, aquela como poder regulamentar e 
essa como função jurisdicional. 

Ora, o papel supletivo da analogia se destina, precisamente, a ampliar 
a compreensão da lei, destacando de um complexo jurídico os princípios 
que o dominam e aplicando-os aos casos onde se apresentam semelhanças 
de motivos (Clóvis Beviláqua, T. geral do Dir. Civ., 2 ed., p. 43 e 44). 

Savigny recomenda não confundir-se a interpretação analógica com 
a extensiva, porque essa amplia o sentido da lei, ao passo que aquela su
pre a sua lacuna (apud Falcone, Regulaejuris, p. 52). 

Mas, conforme preleciona Carlos Maximiliano, a analogia, destinada 
a revelar o silêncio da lei, não é admissível para restringir direitos 
(Hermenêutica e aplico do Dir., 2 ed., p. 258). 

No sistema do Decreto-Lei nº 7.586 citado, a função do Tribunal 
Superior, no que toca ao registro dos partidos, era meramente preventiva. 
Cumpria-lhe verificar se o partido que postula o registro satisfaz as con
dições legais. No caso afirmativo, tem o direito ao registro, que, após 
realizado, permite ao partido o exercício pleno das suas atribuições elei
torais. A lei não deu ao Tribunal Superior a incumbência de fiscalizar os 
partidos, nem acompanhar o desenvolvimento das suas atividades. Feito 
o registro, cessaria a intervenção, sobre eles, dos órgãos da Justiça Eleito
ral. E essas atividades poderiam espraiar-se livremente, até às barras da 
legislação penal. Assim, concedido fora aos órgãos eleitorais atuação 
simplesmente preventiva sobre os partidos, cabendo à lei penal a ação 
repressiva que se tomasse oportuna. 
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o que não se poderia admitir é que, contra o sistema da lei eleitoral, 
quaisquer instruções, ainda quando promanassem da alta e respeitável 
autoridade do Tribunal Superior Eleitoral, pudessem dispor sobre o can
celamento do registro dos partidos políticos. 

Discorrendo sobre as medidas repressivas contra as atividades sub
versivas dos partidos políticos, Loewenstein assinala que são elas objeto 
ou de propostas de emendas constitucionais ou de leis ordinárias, umas e 
outras em termos genéricos (Contrôle législatif de l'extrémisme politique, 
in Révue de Droit Public, 1938, p. 295 e ss.). 

Nunca se poderia conceber como repressão de tal gravidade que, 
fosse ao ponto de obstaculizar o funcionamento dos partidos, pudesse 
ser matéria de simples instruções destinadas à execução ou compreen
são da lei. 

Essa foi a situação que se deparou em maio de 1946, ao legislador, 
quando entendeu de introduzir modificações na legislação eleitoral e ex
pedir o Decreto-Lei nº 9.258, de 14 daquele mês, no qual se encontra, 
assim concebido: 

"Art. 26. Será cancelado o registro do partido político, 
mediante denúncia de qualquer eleitor, de delegado de par
tido ou representação do procurador-geral ao Tribunal Su
perior: 

a) quando se provar que recebe de procedência estran
geira, orientação político-partidária, contribuição em dinhei
ro ou qualquer outro auxílio; 

b) quando se provar que, contrariando o seu programa, 
pratica atos ou desenvolve atividade que colida com os prin
cípios democráticos ou com os direitos fundamentais do ho
mem, definidos na Constituição". 

Comparando-se com o das instruções, verifica-se que esse texto, an
tes de tudo, procurou legalizar o que ali se continha prematuramente e, 
além disso, com melhorar a redação daquelas, prevendo atos ou ativida
des, e não simples manifestação de objetivos, ampliou a repressão à hipó
tese do recebimento, não só de auxílios, como de orientação política de 
origem estrangeira. 
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As instruções expedidas para a execução da nova lei, na parte refe
rente aos partidos políticos, reproduziram o preceituado sobre o cancela
mento do respectivo registro (arts. 14 e ss. da Resolução nQ 830, de 25 de 
junho de 1946), deixando propositalmente de restabelecer a enumeração 
dos princípios democráticos e os direitos do homem, constantes das ins
truções anteriores. 

Se se recapitular a evolução do preceito limitativo e repressivo dos 
partidos, verificar-se-á ter germinado do próprio terreno lavrado pela lei 
orgânica do Estado Novo, de 1937, que, ao abolir todos os partidos, pre
viu a sua reorganização, na futura lei eleitoral, sob a condição de possuí
rem "conteúdo programático nacional" que não vise "à transformação 
radical da ordem social e se acorde com os postulados do novo regime e 
as tradições do povo brasileiro". 

Promulgada a legislação eleitoral de 1945, e antes mesmo que ela o 
previsse, já as instruções para sua execução providenciavam sobre o fe
chamento dos partidos que recebessem contribuições estrangeiras ou 
manifestassem objetivos contrários aos princípios democráticos e aos 
direitos do homem, definidos na Constituição de 1937. 

Com as variantes assinaladas, a legislação de maio de 1946, ao alte
rar a Lei Agamemnon Magalhães, consagrou o mesmo preceito. 

Gerou-se, pois, no próprio ventre do regime ditatorial, o preceito 
contentor dos partidos infensos aos princípios constitucionais. 

II - O dispositivo constitucional 

Essa foi a situação legal que se apresentou aos legisladores consti
tuintes de 1946, em cuja mente se terá refletido, através de dois prismas, 
na aparência divergentes, mas paradoxalmente convergentes: o temor do 
totalitarismo e a influência do seu clima, que, havia anos, perdurava. 

Que os sentimentos democráticos houvessem dominado a Assem
bléia Constituinte, ninguém o contestará, pois foi ela convocada para 
reinaugurar a democracia, e cumpriu sua missão, elaborando e promul
gando a Constituição de 18 de setembro, de cujo texto se destacam os 
princípios de liberdade de pensamento, de reunião e de associação (art. 
141, §§ 5Q

, 11 e 12). 
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Esses itens da declaração dos direitos, que, aliás, provêm das Cartas 
Constitucionais anteriores, foram, desde logo, insertos no projeto da 
Comissão de Constituição, apresentado a 27.5.46. 

Nesse projeto se encontravam duas únicas referências expressas aos 
partidos políticos: o art. 100, nº 1, quando atribui à Justiça Eleitoral a 
competência para ordenar ou cassar-lhes o registro, e o art. 196, quando 
mandava fiscalizar a contabilidade dos partidos e outros órgãos de propa
ganda eleitoral. 

Além desses textos, o art. 152 instituía a representação proporcional 
das correntes de opinião e o art. 162 protegia os direitos individuais e 
suas garantias contra "qualquer propaganda ou processo tendente a su
primi-los ou instaurar regime incompatível com a sua existência". 
(Diário da Assembléia, nº 57, p. 1425.) 

A subcomissão incumbida da parte relativa à declaração de direitos 
havia proposto o seguinte texto: 

"O regime democrático, os direitos fundamentais e indi
viduais e as liberdades públicas serão protegidos contra 
qualquer processo, manifestação ou propaganda tendente a 
suprimi-los ou a instaurar sistema incompatível com a sua 
existência" . 

Mas à comissão plena afigurou-se que essa redação deixaria grande 
margem de arbítrio pela imprecisão defluente da simples referência ao 
regime democrático. 

Aprovou-se, então, nova proposição, redigida pelo deputado Milton 
Campos e concebida nestes termos: 

"Os direitos fundamentais e as liberdades públicas, 
enumerados neste artigo, serão protegidos contra qualquer 
processo ou propaganda tendente a suprimi-lo ou a instau
rar sistema incompatível com a sua existência". 

Justificando a eliminação da referência ao regime, assim se expres
sou o autor da nova emenda: 
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..... se dissermos, alêm disso, que também será defendi
do, com esses rigores e cautelas, o regime democrático, po-
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deremos permitir que amanhã, por interpretações arbitrárias 
ou mesmo cavilosas, se considerem não democráticas ativi
dades que realmente o sejam". (V. discurso de 25.11.46, em 
O Jornal de 26.) 

Era preciso afastar do arbítrio do intérprete "a conceituação de de
mocracia, assunto que foi sempre e ainda é hoje objeto das controvérsias 
mais vivas entre os doutores". 

A propósito do artigo, surgiram várias emendas, concernentes aos 
partidos políticos. 

Uma delas, sob o nº 3.156, do deputado Hermes Lima, propunha a 
eliminação do dispositivo, que considerava absurdo, pois não permitiria a 
propaganda contrária a qualquer direito consignado na Constituição. 

No intuito de atenuar o rigor do preceito projetado, a Emenda nº 
3.157, do deputado Luiz Viana, sugeria somente fosse defesa a propa
ganda tendente a suprimir violentamente os direitos constitucionais. 

Foi também alvitrado pelo deputado Eduardo Duvivier (Emenda nº 
3.155) que a proteção visada compreendesse o regime democrático e os 
direitos individuais, e não a esses e suas garantias, enquanto o deputado 
Benedito -yaladares e outros lembravam acrescentar-se direitos políticos 
aos individuais (Emenda nº 1.535). 

O deputado Negreiros Falcão, na sua emenda sob o nº 92, enunciava 
os casos de dissolução dos partidos, por decisão do Superior Tribunal 
Eleitoral, depois do processo contraditório, a saber: 

"a) atividade contrária ao regime representativo demo
crático e á existência da República; 

b) atentado a soberania naCional; 
c) subordinação a interesses ou instruções de qualquer 

organização estrangeira; 
d) recebimento de auxílios ou recursos de Estado es

trangeiro; 
e) participação, em suas atividades dirigentes, de ele

mentos que não estejam no gozo dos direitos políticos, fixa
dos nesta Constituição". 

Ainda mandava cassar o registro do partido que tivesse obtido, em 
eleição nacional, menor número de votos do que o necessário ao registro. 
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E o cancelamento importaria na perda do mandato dos representan
tes eleitos. 

Os deputados Benedito Costa Neto, Nereu Ramos, Gustavo Capa
nema e outros buscavam defender, intransigentemente, o regime e a or
dem econômica estabelecidos, nos seguintes termos: 

"É vedada a organização. bem como o registro ou funcio
namento de qualquer partido ou associação. cujo programa 
ou ação. ostensiva ou dissimulada. vise a modificar o regime 
e a ordem econômica e social estabelecidos nesta Constitui
ção". (Emenda nº- 3.159.) 

Nenhuma dessas proposições foi aproveitada, senão, com alterações, 
a que se continha na emenda substitutiva do deputado Clemente Mariani 
e outros, sob o nº 3.158, assim concebida: 

"A lei estabelecerá as condiçôes para o registro e funcio
namento dos partidos políticos. Não será concedido ou. se o 
houver sido. será cassado o registro do partido que visar. 
ostensiva ou sub-repticiamente. a destruição violenta do re
gime democrático. baseado este na pluralidade de partidos e 
na garantia das liberdades fundamentais". 

O primeiro dos seus autores prometeu justificá-la da tribuna, e o fez 
com brilho notável na sessão da Assembléia Constituinte de 18.8.46 
(Diário da Assembléia, de 13.8.46, p. 4038 a 4043). 

Depois de assinalar, com Kelsen e tantos outros, que a existência dos 
partidos é essencial às democracias, sustenta, com o mesmo publicista, 
ser a idéia da liberdade, e não a da igualdade, a que tem predomínio na 
ideologia democrática, mas afirma, com Nestor Duarte, que a democracia 
assegura todas as liberdades, menos a de ser destruída e, após pretender 
demonstrar incompatibilidade entre aquele regime e o comunismo, a cujo 
propósito travou aceso debate com o senador L. C. Prestes, propugna a 
aprovação da sua emenda. 

Lamenta que o projeto constitucional não haja regulado a organiza
ção dos partidos políticos como órgãos do Estado, prevendo a limitação 
do seu número, conforme aconselha a experiência das derrotas e triunfos 
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das democracias hodiernas. No mesmo passo, volta a repetir acerca dos 
partidos que: 

"Instituições indispensáveis, como são e havia observa
do Loweil, para o funcionamento do regime democrático, por 
isso que atuam como órgãos de concentração de opinião, 
não basta, para sua base de construção jurídica, a simples 
garantia do direito de associação para fins lícitos". 

Entretanto, entende, com Julien Benda, o critico da democracia, que 

deve ser evitado o falso liberalismo, segundo o qual a liberdade não se 

deve defender dos seus adversários. Daí a emenda apresentada, que obje

tiva, precisamente, a defesa do regime democrático. 

Remetidas as emendas à Comissão Constitucional, seus membros, 

após debatê-las, aproveitaram a de nQ 3.158, do deputado Mariani, que, 

com a de nQ 3.159, se transformou no preceito contido no art. 141, § 13, 

da nova redação do projeto, assim redigido: 

"É vedada a organização, o registro ou o funcionamento 
de qualquer partido político ou associação cujo programa ou 
ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho
mem". 

o eminente autor da emenda aproveitada aceitou o novo texto, em
bora considerasse por demais vaga a expressão direitos do homem e a 
preferisse substituída por liberdades fundamentais (Diário da Assem
bléia, discurso citado, de 13 de agosto de 1946, p. 4043). 

Também se conformou o deputado Milton Campos, que, mais tarde, 
observou haver prevalecido a expressão regime democrático, objeto das 
suas restrições manifestadas, acrescentando, porém, ter prevalecido 

"com mais cautela, pois o texto, ao mesmo tempo que se 
refere ao regime democrático. logo lhe estabelece o conceito, 
definindo-o como aquele regime que se baseia na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos do homem". 
(Discurso citado, de 25.11.46.) 
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Remetidas as emendas ao plenário da Assembléia Constituinte, foi 
aprovado o novo texto, acima transcrito, que se incorporou à lei máxima, 
ficando, assim, rejeitadas todas as demais emendas. 

Da mesma forma, aquele preceito terá posto termo a toda legislação 
ordinária anterior. 

Cumpre rememorar que a Lei nQ 5, de 14.12.46, revigorou "para as 
eleições de 19.1.47" o Decreto-Lei nQ 7.586, de 28.5.45, com as altera
ções, entre outras, do Decreto-Lei nQ 9.258, de 14.5.46, onde se encontra 
o dispositivo, já transcrito, sobre o cancelamento do registro dos partidos. 
Mas essa lei, além de fazer aquela revigoração apenas para o efeito das 
eleições de 19 de janeiro, foi votada com caráter de emergência, para 
atender à necessidade urgente de regular o processo das eleições que se 
aproximavam e se encontrava definido em leis revogadas. Não se preo
cupou o legislador de escoimá-Ia de quaisquer preceitos, porventura in
constitucionais, como se depreende do seu debate no Senado Federal 
(Diário do Congresso, de 13 de dezembro de 1946). 

Certo é, todavia, que, ao elaborar seu novo regimento interno, enten
deu este colendo tribunal, contra o voto do relator deste, que deveria 
manter no seu texto as normas do anterior, modificadas pelo Decreto-Lei 
nQ 8.258, de modo que o estatuído no art. 26 desse foi reproduzido no seu 
art. 51 (Diário da Justiça, seção 11, de 4.3.47), com o acréscimo, salvante 
a forma, do disposto no art. 141, § 13, da Constituição. 

Estudada, assim, a lei, é oportuno, à guisa de comentário, formular 
observações gerais sobre a matéria em apreço. 

3ªParte 

Democracia e partidos 

I - A pluralidade dos partidos 

Toda razão assistia ao brilhante autor da emenda que se transformou 
no preceito constitucional, quando afirmava, com Hans Kelsen, que a 
existência dos partidos é da essência da democracia. 
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Efetivamente, o jurista tcheco, seguramente um dos maiores da 
atualidade, insiste em que "A democracia, necessária e inevitavelmente, 
reclama um estado de partidos". (Esencia y valor de la democracia, trad. 
esp., 1943). 

O regime democrático se baseia no sistema representativo, que se 
traduz no Parteiestadt dos alemães ou no governo de partidos da Ingla
terra, onde a oposição é considerada tão necessária que constitucional
mente se denomina Bis Majesty's opposition, à semelhança do que ocorre 
no Canadá, em que o chefe da oposição, pela lei de 17.2.1905, recebe 
remuneração dos cofres públicos . 

..... political party is vital in the conduct of govem
ment..." (C. Beard, American govemment and politics, 1945, 
p.69.) 

"In modem times ... parties have been accepted as in
dispensable and hence justiciable divisions of well govemed 
states". (A. Holcombe, Political parties, in Encyclopedia of the 
Social Science, 1942, v. 11 e 12, p. 590.) 

Não só nos tempos modernos se patenteia a necessidade dos partidos 
políticos. Bluntschli, ao estudar profundamente o assunto, assinala: 

"Les partis politiques se montrent partout ou la vie 
publique se meut librement. Ils ne disparaissent que chez 
les peuples paresseusement indifferents des affaires publi
ques ou opprimés par un pouvoir violento Leur absence est 
donc un signe d'incapacité ou d'oppression". (La politique, 
trad. franc., p. 318.) 

São eles encontrados em todos os povos livres, na Grécia, Roma, 
comunas medievais, adquirindo plena expansão nos regime democráticos 
mais adiantados, de tal sorte que a história inglesa e a norte-americana 
não se compreendem sem o estudo do entrechoque dos partidos políticos. 

Sem embargo, observa Kelsen que, por muito tempo, as legislações 
ignoraram oficialmente a existência dos partidos, adotando em frente a 
eles uma atitude nitidamente negativa, sendo irrecusável que a hostilida-

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 189 



de das monarquias do continente europeu contra os partidos não passava 
de uma inimizade mal disfarçada contra a democracia. 

O indivíduo isolado carece de existência política positiva, porque 
não pode exercer nenhuma influência sobre a formação da vontade do 
Estado e, sendo assim, a democracia só é possível quando os cidadãos se 
reúnem em organizações definidas para fins políticos, de modo que entre 
o cidadão e o Estado se interponham essas coletividades que agrupem nos 
partidos as vontades políticas coincidentes. Sem dúvida, o descrédito dos 
partidos, na teoria ou na prática do direito político, envolve um ataque à 
realização da democracia, cuja vida somente o dolo ou a ignorância po
dem considerar possível sem a existência dos partidos (op. cit. , apud Se
gundo Quintana, Los partidos políticos, 1945, p. 40). 

A legislação sobre partidos antecipou-se à doutrina e essa foi expla
nada magistralmente pelo suíço Rohmer, o alemão Bluntschli, o inglês 
Bryce, o americano Lowell. 

Citado pelo segundo e pelo último desses autores, Rohmer expõe teo
ria engenhosa sobre os partidos, filiando-os às diversidades dos tempera
mentos próprios de cada idade do homem. 

Assim, da infància até a adolescência é radical; a mocidade, liberal; 
os homens maduros, conservadores, e os velhos, absolutistas e reacioná
rios. 

Enquanto Henry Maine busca a explicação dos partidos na combati
vidade primitiva da humanidade, Gabriel Tarde a encontra no contraste 
entre a tendência para imitar os costumes tradicionais e o pendor para a 
imitação das novas modas. Muitos sustentam que os partidos surgem do 
conflito de interesses em tomo do direito de propriedade (v. Beard, op. 
cit., p. 61 e ss., Lawrence LoweU, L 'opinion publique et le gouvemement 
populaire, trad. franc., p. 65), ao passo que outros os explicam como 
manifestação da libido regendi ou mesmo do Homo ludens. 

Haverá uma parte de verdade em cada uma dessas teorias. Mas, 
como observa o professor da Universidade de Harvard, na sua obra clás
sica, do ponto de vista propriamente político, os partidos são 
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"des agents grâce auxquels l'opinion publique se con
centre sur certaines questions qui doivent être resolues. Ils 
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sont devenus des instruments du fonctionnement du gou
vernement populaire par la concentration de l'opinion". 
(Lowell, op. cit., p. 66.) 

Dessa lição se patenteia que os partidos, antes de atuarem, como 
causa, na direção da coisa pública, são principalmente efeito e resultado 
das manifestações coincidentes dessa opinião. 

Em períodos históricos, os sentimentos, as idéias, as aspirações que 
se harmonizam levam os homens a se unir e a pleitear, na área política, a 
realização de seus anseios comuns. Para tanto, baseiam-se nas liberdades 
públicas e se servem do sufrágio, depois de se organizarem em partidos, 
expressão das diversas correntes do espírito público. Assim, para comba
tê-los, é necessário fazer cessar as suas causas, o que, em regime livre, 
propicia o embate de idéias, a disputa eleitoral, a competição dos próprios 
partidos. Estes resultam, como já se dizia em Roma, do "idem sentire de 
Republica". 

"11 partito e il complesso di coloro che sono concordi in determinati 
campi deI pensiero e dell'azione ... " (Zangara, Partiti politici, in Digesto 
italiano, v. IX, 1.131, p. 498.) 

Daí, afirmar-se que os parlamentos devem espelhar todas as opiniões 
políticas da Nação, sem o que seria falseado o regime representativo e, 
conseqüentemente, a democracia. Se, por vezes, são lamentáveis os ex
cessos das lutas partidárias, certo é que o progresso não se obtém com o 
repouso e a quietude. Só os beati possidentes poderão querer o quieta 
non movere, que se alicerça na intolerância. Essa incentiva as oposições 
ostensivas ou ocultas, diretas ou sub-reptícias, que por sua vez, provocam 
o mal-estar social e põem em risco a própria vida da democracia, de que 
os intolerantes julgavam o único sustentáculo (J. Perrault, in La demo
cratie na Semaine Sociale du Canadá, 1942, p. 80 e 81). 

As democracias bem organizadas assentam no direito da maioria, de 
governar, e no direito das minorias, de criticar, pois a crítica é também 
colaboração de tal sorte que a democracia já foi definida como o regime 
em que a maioria respeita as minorias. 

O extremo oposto a esse sistema é, precisamente, o do partido único, 
que já defendia Robespierre, e foi combatido por Bluntschli, ao demons-
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trar serem o esforço e a rivalidade dos partidos os que engendram as me
lhores instituições políticas e focalizam toda a riqueza das forças latentes 
do país. 

Pouco antes da última guerra, um escritor americano, Goswell, apre
sentava os seguintes sistemas de partidos, cujo quadro está hoje modifi
cado: 

1 º partido único, vigente na Itália, Alemanha, Rússia, China e Tur
qUIa; 

2º partido majoritário forte e pequenos partidos fracos: Hungria, 
Polônia, Romênia e Iugoslávia; 

3º partido do governo: Brasil e México; 

4º dualidade de partidos: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá; 

5º pluralidade partidária, determinando governo de coligação: França. 
(Political Parties in Encyclopedia ofthe Social Science, v. 11/12, p. 596.) 

Se o primeiro sistema é ditatorial e os dois seguintes denunciam de
mocracia incipiente ou periclitante, a dualidade sintomatiza, segundo 
Lowell, a maturidade política e a pluralidade com que aquele se poderá 
fundir, significaria, como na Constituição brasileira, um dos mais desta
cados princípios democráticos. 

"A organização partidária - dizia o grande Roosevelt -, a 
existência mínima de dois partidos opostos, é um elemento 
genuíno e necessário do nosso sistema norte-americano, 
pois organizados na União, nos Estados e municípios são 
bons meios de apresentar e explicar os problemas, de au
mentar o interesse pelas eleições e, eventualmente, de me
lhorar a qualidade dos candidatos". (Public papers and 
addresses, 1940, p. 28, apud guintana, op. cit.) 

Para citar brilhante conterrâneo referido pelo autor argentino, po
der-se-á proclamar que, indispensáveis à vida política dos Estados mo
dernos, porque resolvem admiravelmente o problema da coordenação das 
opiniões populares e sua canalização através do sufrágio organizado, os 
partidos só deixariam de existir com a morte da democracia representati-
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va (Alfredo Cecílio Lopes, A racionalização dos partidos políticos, São 
Paulo, 1934, p. 30). 

II - Os partidos antidemocráticos 

Assim, lícito é considerar unânime a opinião de que os partidos são 
essenciais à democracia, no seu puro sentido. 

Depois, entretanto, de sufragá-la com Kelsen e tantos outros, o cinti
lante inspirador do preceito constitucional vale-se da autoridade do jovem 
e culto professor baiano Nestor Duarte para sustentar o teorema funda
mental da doutrina democrática de que a democracia assegura todas as 
liberdades, menos a de se deixar destruir. Convenceu-se, então, o douto 
constituinte, da necessidade de organizar a defesa da democracia, penni
tindo todos os partidos, menos os anti democráticos. E, destarte, a sua 
emenda encerra a irrecusável contradicto in adjecto de considerar essen
cial à democracia a pluralidade de partidos, mas, ao mesmo tempo, con
siderar aqueles que contrariem princípios democráticos. 

Longe não estava esse ponto de vista daquele em que se colocou a 
nossa recente ditadura, quando só admitia, na futura lei eleitoral, os parti
dos que não colidissem com a ideologia vigente, nem contrariassem as 
tradições nacionais. Por sua vez, não se alongava essa tese do sistema de 
partido único, típico dos governos ditatoriais. 

Efetivamente, como aqui já foi dito nos fundamentos da resolução 
de 25.12.46, pennitir que só vicejem partidos com a mesma orientação 
política é exigir, senão a unicidade de partidos, pelo menos a unifonnida
de da doutrina partidária. 

Entretanto, tirando as conseqüências lógicas do axioma de que não 
há democracia sem a pluralidade de partidos, os doutrinadores políticos 
citados e tantos outros proclamam não haver restrições a essa pluralidade, 
pois o regime comporta, por igual, os partidos que o combatem. 

Ouça-se o clássico Bluntschli, tão atual: 

"Un parti, le mot 'pars' luimême l'indique, est toujours 
une fraetion d'un tout. 11 ne ré presente done que le senti
ment d'une partie de la nation et ne doit jamais s'identifier 
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avec l'État sous peine de se rendre coupable d'orgueil et 
d'usurpation. 11 peut combaUre les autres partis: il ne peut 
les ignorer ni dans la rêgle, s'efforcer de les anéantir. Vn 
parti ne peut subsister seul; c'est l'existence d'un parti 
opposé qui lui donne l'être et la vie". (Op. cit., p. 319.) 

Mais recente, porém não menos clássico, o tão citado Lowell é muito 
preCISO: 

..... la démocratie ne supprime pas les opinions, qui lui 
sont hostiles, bien que souvent elle les ignore". (Op. cito p. 
38.) 

E acrescenta, com Bryce (The American Commonwealth), que essa 
liberdade de discussão suscita o fatalismo da multidão, em contraste com 
a tirania das maiorias, fatalismo este propício à expansão da vida cívica e 
ao fortalecimento da organização política. 

Não só a liberdade de pensamento, como a igualdade perante a lei e 
o direito de participar da cousa pública, obstaculizam o desprezo das 
opiniões adversas, que pode ir até a supressão dessas, equivalente à 
opressão e tirania. 

Nada é mais nefasto a uma democracia, ensina Perrault (op. cit., p. 
80), do que um grupo de doutrinadores agindo como se fossem donos do 
governo, julgando-se depositários da verdade política, social e econômica 
e menosprezando a sinceridade das opiniões contrárias. 

Fulton Sheen, o profundo pensador católico norte-americano, con
firma: 

"Democracia significa, na mais chã linguagem, o direito 
de discrepãncia; reconhece a liberdade da palavra e da im
prensa, mesmo para aqueles que não aceitam a democracia; 
permite até ao comunismo falar em revolução". (O problema 
da liberdade, trad. brasil., 1945, p. 193.) 

A esse consenso não faltam a prática e as opiniões manifestadas no 
Brasil. 
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No regime republicano vigente de 1891 'até 1930, cuja fidelidade à 
doutrina democrática ninguém contesta, não havia quer na Constituição, 
quer na lei ordinária, nenhum preceito que proibisse a eleição livre de 
candidatos cujas idéias fossem infensas ao regime. 

Certo, inexistiam partidos e leis que os instituíssem, tendo malogra
do as tentativas de dar-lhes existência duradoura. Mas, então, ninguém se 
animaria a vedar a existência de partidos antidemocráticos. 

Proclamada a República, alguns elementos fiéis à Coroa deposta 
pensaram em fundar um partido monarquista, que se batesse pela causa 

da restauração. 
Logo, os gansos do Capitólio se puseram a grasnar contra os preten

sos invasores do templo. Republicanos exaltados protestaram que o regi
me não poderia consentir em tentativas de sua própria destruição. 

Anteciparam-se, assim, argumentos análogos aos que hoje se repe
tem acerca dos partidos presumidamente anti democráticos. 

Ouviu-se, então, a grande voz do apóstolo da democracia brasileira: 

MAprendamos ... a ser tolerantes. convencendo-nos de 
que todas as opiniões ventiladas ao ar livre das instituições 
representativas cooperam utilmente para o desenvolvimento 
da consciência popular. 

Aos meus olhos, o movimento monárquico, ora anunciado. 
ê antes um bem do que um mal. Os republicanos, que com 
ele se escandalizaram, darão cópia de fracos no espírito re
publicano e servirão mal à reputação da República. 

( ... ) Todas as opiniões que monopolizam o poder valem a 
mesma coisa ... O interesse do país não está em ser governa
do consoante a fórmula deste ou daquele sistema, senão 
sim, em ser bem governado, e os governos bons são os tem
perados e fiscalizados pela discussão. A organização de um 
partido fora da República é, portanto, beneficio incontestável 
à moralização do poder ... se não pode ser pelo apoio. seja 
pela censura, que também é colaboração". (Rui Barbosa, 
Cartas da Inglaterra, prefácio de 1896, p. 11 e 12 da ed. do 
Ministério da Educação, de 1946.) 

Sobre o mesmo assunto já se manifestara Assis Brasil, o intemerato 
democrata, quando proclamava conveniente aos próprios interesses da 
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República a organização de partido, com o programa de restauração da 
monarquia (Democracia representativa, 1893, p. 115). 

Acrescentava que o "franqueamento do acesso das alturas da repre
sentação a todas as vozes" seria o remédio para as deturpações da demo
cracia e as agitações revolucionárias verificadas na América do Sul: 

"O que faz revoluções é o desespero. Partido que tem ga
rantida a válvula de representação não planeja rebeliões ... A 
preocupação contra a existência de vãrios partidos pode 
classificar-se entre os muitos resíduos do pensamento anti
go, a que, com propriedade, se chamaria o medo da liberda
de". (Op. cito p. 90 e 105.) 

o liberalismo do esclarecido republicano ia ao ponto de fazer a 
apologia das minorias, como sendo, em geral, virtuosas, liberais, econô
micas. 

Para conhecer mais um exemplo brasileiro, observe-se que no longo 
período republicano de 1891 a 1930 não floresceram partidos políticos, 
apesar das tentativas malogradas de instituí-los, mas, salvo nos primeiros 
tempos, nem os legisladores nem os políticos jamais cogitaram de pro
mover a proibição dos movimentos partidários suspeitos ao ideal demo
crático. 

Dir-se-á que essa opinião comum não poderá prevalecer em relação 
ao comunismo, dado o seu alto grau de temibilidade para o regime demo
crático. Mas dever-se-á replicar, antes de tudo, que o princípio de plurali
dade irrestrita dos partidos não é senão corolário da liberdade de associa
ção e de manifestação do pensamento, asseguradas nas Constituições 
modernas. Nem haveria mister acrescentar às declarações de direitos, 
como nova liberdade, a liberdade partidária, de que talvez tenham de 
cogitar os futuros constituintes indígenas. 

Além disso, se é certo que o comunismo é a grande heresia do sécu
lo, não o é menos que, segundo a palavra profunda do Apóstolo das 
Gentes, sob inspiração divina, oportet hereses esse. Aplicando-a ao plano 
político, retornar-se-á à conclusão de Bluntschli, Rui Barbosa, Assis 
Brasil, Lowell e tantos outros, sobre a necessidade dos partidos, ainda 
quando hostis ao regime dominante. 
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Não há de a democracia apoiar-se em medidas de violência, inspira
das no temor do adversário. O medo de ser vencido já é prenúncio de 
derrota. E a consciência da própria força da democracia tem de promanar 
da fidelidade aos seus mesmos princípios, de tal sorte que fazer restrições 
a esses é sintoma de debilidade, de prognóstico letal. 

A democracia é uma criação constante, que tende a robustecer-se e 
aperfeiçoar-se, desde que se desenvolva ao sol, sem manchas, das liber
dades públicas. 

Será menos difícil, porventura, dar vida à ideologia democrática, do 
que lhe ser sempre fiel. Mas a plenitude dessa fidelidade é o penhor de 
sua sobrevivência. 

Não seria digno de si mesmo o regime que vivesse a atacar os adver
sários, com as armas desses, traindo ao seu próprio ideal. 

Nem é admissível que, por um falso amor à democracia, se sacrifi
que a sua própria razão de ser. Et propter vitam, vitae perdere causas. 

4ª Parte 
A democracia e o comunismo 

I - Concepções da democracia 

Várias têm sido, no tempo e no espaço, as concepções do ideal de
mocrático, de cuja evolução histórica se podem divisar e referir algumas 
cumeeiras. 

Para Heródoto, a democracia se caracteriza pela igualdade dos cida
dãos perante a lei, pela escolha dos dirigentes mediante a sorte, pela res
ponsabilidade dos governantes, pela consulta direta à assembléia do 
povo. 

Aristóteles distingue as três formas de governo: monarquia, oligar
quia e democracia, ou: governo de um só, de uma minoria e do conjunto 
dos cidadãos. 

Diferencia-se a oligarquia da democracia, porque naquela o governo 
pertence aos ricos e nessa, aos pobres. O princípio do governo democráti
co é a liberdade. Pode-se, entretanto, distinguir várias formas de demo-
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cracia: a primeira se funda na igualdade entre os cidadãos; a segunda se 
caracteriza pela escolha das funções mediante censo módico; a terceira 
admite o acesso dos cargos públicos a todos os cidadãos; a quarta transfe
re a soberania para a multidão, que substitui as leis pelos decretos. 

Em síntese, só existe democracia verdadeira quando os homens li
vres, mas pobres, constituem a maioria e são soberanos (Politique, trad. 
franc., p. 233 e ss.). 

Como Polybio, Cícero adota a classificação aristotélica, mas consi
dera preferível o governo misto, formado da combinação dos três outros 
(La Republique, trad. franc., p. 19). 

Nos seus comentários à Política, o imenso S. Tomás de Aquino dis
tribui os fins a que se propõem as três formas de governo: a virtude para a 
aristocracia, a riqueza para a oligarquia e a liberdade para a democracia. 
Ratio et terminus status popularis est libertas. Em outra classificação no 
De Regno, que lhe é atribuído, o dr. Angélico admite seis tipos de regi
me: a realeza, a aristocracia, a república (politia), a tirania, a oligarquia e 
a democracia. Democratia, id est potentatus populi, quando sci/icet ipo
pulus plebeiorum per potentiam multitudinis opprimit dives. 

Em conclusão, o Anjo da Escola expõe a preexcelência de um go
verno temperado, em que se reúnam as qualidades das três formas clássi
cas (J. Ameal, S. Tomaz de Aquino, 1941, p. 38 e ss.). 

Nos fins do século XVII, dois filósofos ingleses marcam, de modo 
mais profundo, as divergências no conceito do governo das nações. 

Considerado um dos fundadores do liberalismo, Locke sustenta que 
a liberdade é natural ao homem, como a igualdade, seu complemento. 

O governo é o conjunto dos homens livres, a quem são confiados os 
poderes públicos, de que o judiciário é o essencial. 

Hobbes, ao contrário, é materialista e pessimista, entendendo que os 
homens, em vez de sociáveis, são hostis uns aos outros e devem abdicar 
de suas vontades em prol do Estado onipotente, verdadeiro Leviatã 
(Fouillé, Histoire de la phi/osophie, p. 236 e 33 e ss., e Extraits des 
grands philosephes, passim). 

Terão esses dois pensadores, por meio dos enciclopedistas, exercido 

poderosa influência no espírito dos revolucionários de 1789. Entre esses, 

destacando-se no tumulto das transformações súbitas e violentas, pode-se 
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observar a mentalidade dos girondinos, baseada no direito natural, na 

liberdade, na tolerância, inspirada no Contrato social e na Enciclopédia. 

Prefere punir a proscrever, taxar e confiscar, a lei ao sangue. Daí o sinis

tro Fabre d'Eglantine tê-los acusado de constituírem um sistema de pa

triciado burguês afastado do povo. A Condorcet, que defendia os proces

sos jurídicos, Robespierre, chefe dos jacobinos, replicava: "Assujetir à 

des formes legales la résistance à I' opression, est le dernier affinement 

de la tyrannie". 

E, noutro passo, confessava a Montanha querer "despotiquement, 

une Constitution populaire" (Taine, Origines de la France contemporai

ne, v. 11, p. 385 e 5S.). 

Enfatizando esse caráter paradoxal das idéias da democracia por que 

uns e outros vociferavam e morriam, Robespierre proclamava que "todo 

partido é funesto à causa pública e o interesse da Nação está em sufocá

lo", pois o ideal democrático é a unificação total do povo pelo emprego, 

se necessário, da violência (cf. pe. L. Franca, Rumos da democracia no 

Jornal do Commercio, de 24.11.46). 

E o fúlgido pensador brasileiro, com esse frisante exemplo histórico, 

põe de manifesto as duas correntes da democracia como traduções de 

uma opção filosófica: a que se identifica com o respeito e garantia da 

liberdade e a que vai desfechar na ditadura de homens e de massa, prole 

da concepção materialista da história. 

Sem dúvida, essa segunda corrente, deturpadora do verdadeiro ideal 

democrático e herdeira dos jacobinos de 1792, merece o repúdio de todos 

os que, fiéis ao conceito espiritualista e cristão da vida, seguem e defen

dem a democracia, garantidora da liberdade e dignidade do homem. 

Resultará, pois, de um equívoco a assertiva, sem restrições, de que a 

democracia não se compadece com o comunismo, no sentido lato das 

duas expressões porque esse, na realidade, é o rumo perdido daquela, que 

parte e avança, entretanto, dentro dos seus mesmos horizontes. 

Aquele equívoco ressalta das opiniões manifestadas, seja pelos 

próprios adeptos da doutrina comunista, seja pelos seus críticos ou 

opositores. 
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11 - Aspectos do comunismo doutrinário 

Para evidenciá-lo, mister se faz referir, em breves trechos, o aspecto 
político e social da ideologia. Essa, com efeito, se pode encarar do ponto 
de vista filosófico, econômico e político, mas somente esse interessa dire
tamente à apreciação jurídica do feito. 

"A história das sociedades tem sido sempre a história da luta de clas
ses" em que se vêm defrontando os opressores e os oprimidos, os explo
radores e os explorados, que hoje se chamam burguesia e proletariado 
(Marx e Engels, Manifesto comunista). A origem das classes é genuina
mente a exploração do homem pelo homem. 

Das que atualmente combatem a burguesia capitalista, o proletariado 
é a classe realmente revolucionária, que, em cada país, deve pôr termo 
aos burgueses. 

O primeiro estágio da revolução será a constituição do proletariado 
como classe dominante, o domínio da democracia (Manifesto, idem). 

Para retirar gradualmente todo o capital à burguesia e centralizar os 
meios de produção no Estado, o proletariado terá de adotar medidas vio
lentas, em relação ao direito de propriedade e à produção capitalista. 

Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes adversas, 
surgirá uma associação, em que o livre desenvolvimento de cada um será 
a condição de livre desenvolvimento dos demais. E à era da opressão 
sucederá a da liberdade (Ducatillon, Doctrine communiste et catholique, 
in Les communistes et les chrétiens, p. 69). 

O Estado, que nasceu da necessidade de refrear a luta de classes, se 
toma, geralmente, o governo da classe dominante, segundo Engels (A 

origem dafamília) e Lenin (O Estado e a revolução). No mundo capita
lista, o Estado é "uma força pública organizada para a escravização soci
al" (Lenin). Mas terá de passar das mãos da burguesia para as do proleta
riado, constituído em classe dominante, após um corpo a corpo tremendo 
com a burguesia (Mermeix, Le socialisme, p. 230). 

Desaparecidos, porém, os antagonismos das classes e concentrada a 
produção em mãos de indivíduos associados, o poder público perde seu 
caráter político. 
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Como se vê, os próprios Marx e Engels consideram que a ditadura 

do proletariado é o domínio da democracia, e recomendam que os co

munistas se esforcem para se entender e aliar com os partidos democráti

cos de todos os países. 

São, pois, os fundadores do comunismo moderno que afirmam seu 

feitio democrático. Os continuadores ora o afirmam, ora o negam, numa 

confusão que, como se disse e é natural, repercute fundo nos comentado

res. (V. Nitti Bolchevismo, fascismo e democracia; J. Berthalemy, La 

crise de la démocracie; Ripert, Regime democrático e Direito Civil; So

rokin, Rússia e Estados Unidos); Laski (Fé, razão e civilização). 

Nos Estados Unidos, o delegado de Stalin, num dos congressos do 

partido, proclamava que esse era "o mais enérgico, sistemático e vocife

rante defensor da democracia" (op. cit., p. 190), enquanto Dimitrov, diri

gente da IC, no seu livro As classes trabalhistas contra o fascismo decla

ra que "os comunistas são defensores inabaláveis da democracia 

soviética, cujo protótipo é a ditadura proletária da URSS". (Apud F. She

en,op. cit., p. 190.) 

Estudando recentemente o sistema russo de governo, M. T. Florinsky 

da Universidade da Colúmbia, indaga: "Is the Soviet Union a Democra

cy?", observando as fundas controvérsias que a questão suscita. S. e B. 

Webb, tão louvados por H. Laski, antes mesmo de promulgada a Consti

tuição de 1936, considerada a mais democrática após as de 1918 e 1924 

(v. F. A. Ogg, European governments and politics, 1945, p. 890 e ss.), 

asseveram que o regime soviético é "the very opposite of a dictatorship", 

e Stalin, no XVIII Congresso do partido, assegura que "a nossa Constitui

ção é a mais democrática do mundo", acrescentando que ela preserva 

intacta a ditadura dos trabalhadores: 

lhe absolute contradiction of these two assertions. 
wich are invariably coupled in Soviet pronouncements 
strougly suggest that the term 'democracy' has in the USSR 
a meaning that differs from the one accepted in the US and 
in the democratic countries of Western Europe". (Florinsky. 
in Govemments ofContinental Europe. 1945. p. 1926.) 
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111 - O conteúdo do ideal democrático 

Essa é a confusão que se origina do fato de se não distinguirem as 

várias correntes do pensamento democrático. 

Pondo de lado o revestimento filosófico desse, admiravelmente ex

planado pelo pe. Leonel Franca, será conveniente examinar seu próprio 

conteúdo e desenvolvimento, que ensejará outra explicação para o pro

blema colocado. 

A substância teórica das democracias modernas se encontra na De

claração da Independência americana, de 1776, e na Declaração dos Di

reitos do Homem, da Revolução Francesa, de 1789. 

Naquela se insculpia que os direitos fundamentais do homem são o 

direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade (life, liberty, pursuit 
of happiness). Para Roosevelt, quatro são as liberdades básicas: a da pa

lavra, a política, a econômica e a religiosa. 

Por sua vez, a Declaração de 1789 destacava que a liberdade, a pro

priedade e a resistência à opressão constituem os direitos naturais e im

prescritíveis do homem. 

Nas duas colunas monumentais da democracia moderna continuam a 

refletir-se as diferenças, se não nos capitéis, pelo menos nos seus frisos. 

A Revolução Francesa, que teve influência mais extensa na propaga

ção dos novos ideais, foi um fervedouro de idéias políticas, cuja decanta

ção se pode reduzir ao trinômio genial: liberdade, igualdade e fraternida

de, que constituirá o fundo comum do pensamento democrático. 
Ninguém hoje negará a inspiração cristã dos três princípios imortais, 

que foram significativamente formulados pelo padre Gregório, em 1791, 

e traduzem, um por um, conhecidas e luminosas palavras evangélicas 

(São Paulo, Gal. I11-26-20, Colosso rn, n, I, Gov. XII-13, Gal. N; Mat. 

XXVIII- 19; Mar. VIII-2; Jo. XIII-34). 

O grande papa Leão XIll, precisamente na Carta In plurimis, de 5.5 

de 1888, aos bispos do Brasil, sobre a abolição da escravatura, ensina que 

a igreja católica veio assegurar aos homens a liberdade, a fraternidade e a 

igualdade (vera quae inter homines liberta tis, jraternitatis, aequalitatis 
effectrix). 
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Roosevelt, como H. Wallace, reconhece que a democracia se alicerça 
na própria religião cristã. 

Dos três princípios que informam a democracia, derivam-se três di
ferentes concepções dessa, conforme a prevalência de cada um daqueles e 
que se poderiam denominar democracia liberal, igualitária e cristã. 

A primeira dá preferência à liberdade, que conseguiu disseminar e 
implantar no mundo, no correr do século XIX, ao preço, por vezes, do 
sacrificio da igualdade. Hoje, apesar dos colapsos parciais e intermiten
tes, a liberdade é conquista definitiva da civilização. 

Para a segunda espécie de democracia, a tarefa essencial será a eli
minação das desigualdades sociais e na sua paixão pela igualdade, tem 
tratado, sem gratidão, a liberdade, que possibilitou o seu surto. 

Por último, a democracia cristã ostenta sua predileção pela fraterni
dade, que é o nome leigo da caridade e, como essa, a maior das três virtu
des cardeais da vida política. 

O século passado foi o da liberdade, o presente surge como o da 
igualdade e, oxalá, o porvindouro seja o da fraternidade entre os homens 
e os povos! 

Na presente encruzilhada da história, a liberdade e a igualdade ora se 
aproximam, ora se desentendem no seio matemo da democracia. 

Essa, segundo Bergson, no último dos seus livros luminosos: 

"proclame la liberté, reclame l'égalité et reconcilie les 
deux soeurs enemies en mettant au-dessus de tout la fra
ternité: qu'on prenne de biais la devise republicaine, on 
trouvera que le troisieme terme leve la contradiction si sou
vent signalée entre les deux autres et que la fraternité est 
l'essentiel" . 

É por isso que uma pura voz cristã, captada por Leão XIII, perquire: 

"A nós, cristãos, nos perguntam: Não haverá diferença 
entre vós? Nenhuma, e a razão por que nos dizemos irmãos 
é que nos consideramos iguais". (Lactancio) 

Já pressentia o gênio de Napoleão que a liberdade interessa às elites 
como a igualdade às multidões. 
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o século dessas, século do homem do povo, segundo H. Wallace, 
será, pois, o da igualdade, sendo forçoso convir que jamais se terá empe
nhado a civilização em mais heróico esforço, do que o dos tempos atuais, 
para atenuar, senão suprimir as injustas desigualdades entre os homens. 

São as grandes vozes do século que ecoam esse nobre propósito, do 
papa Pio XI, o novo Leão xm, ao Presidente Roosevelt, na defesa do 
NewDeal. 

Através da falsidade do seu pensamento filosófico, materialista e 
agnóstico, da falência parcial de suas idéias econômicas e da moralidade 
maquiavélica dos processos políticos de seus partidários, o comunismo 
objetiva socialmente o extermínio da exploração do homem pelo homem, 
que é a tradução literal do princípio revolucionário da igualdade. 

Estudando a Democratie et communisme, o padre G. Sauvé admite 
no marxismo um apelo profundo à instituição de uma sociedade sem 
ódios e sem classes, propósito cujas raízes crescem no solo do cristianis
mo. Os cristãos se tomaram indignos dos preceitos evangélicos e assis
tem quase impassíveis à pilhagem da herança espiritual do Cristo, e a 
força do comunismo se funda na fraqueza dos cristãos. E perquire, cora
josamente: 

"Teremos medo do comunismo porque é a contradição 
do homem e da família ou simplesmente porque ameaça 
nosso conforto e nosso bem-estar?". (La démocratie, Semai
nes sociales. de 1942, p. 148.) 

A preferência dada a cada um dos princípios de divisa de 1789 ori
gina as diversas teorias políticas que se entroncam na democracia, de tal 
arte que se tomam suspeitas entre si e se acusam mutuamente de infideli
dade à alma mater, no que lhes assiste uma parte de razão. 

Por esse modo, apresenta-se nova explicação ao grande equívoco 
dos tempos. 

O comunismo é a deturpação da democracia encarada sob o aspecto 
da igualdade, como o liberalismo individualista é a deformação da demo
cracia, do ponto de vista da liberdade. 
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o liberalismo, por excessivo amor à liberdade, sacrifica a igualdade, 
gerando o despotismo econômico; o comunismo, pelo exagero das inten
ções igualitárias, ameaça a liberdade, através da ditadura dos trabalhadores. 

Se um e outro se inspiram no ideal democrático, ambos lhe são in
fiéis, de tal sorte que hão de repugnar aos verdadeiros democratas. 

Embora a ditadura do proletariado se distancie da forma clássica da 
ditadura, antípoda da democracia, a ditadura unipessoal, e se assemelhe 
ao potentatus populi pressentido por S. Tomás de Aquino e contido na 
noção de demos, a democracia pura não pode aceitá-la, nem mesmo como 
processo episódico. 

Tampouco há de acumpliciar-se com o "intolerável despotismo eco
nômico", denunciado por Pio XI como expressão da plutocracia moderna. 

A aristocracia do dinheiro, observa Ripert no seu livro recente, é de 
todas a pior, sobretudo porque a riqueza, nos tempos de hoje, não se 
compraz apenas no gozo, mas aspira e consegue o poder (Aspectos jurí
dicos do capitalismo econômico, trad. bras., 1947, p. 343-349). 

Forçoso é reconhecer que a própria doutrina social católica tem sido, 
às vezes, caluniosamente acoimada de antiliberal, antidemocrática e rea
cionária, em razão de sua natural preferência pela fraternidade, que, ver
dadeiramente, não exclui nem a liberdade nem a igualdade, antes as con
juga harmoniosamente. 

Eqüidistantes das formas deturpadas da democracia, livres da influ
ência dos meios em que prosperam e longe de emprestar-lhes qualquer 
colaboração, os que se batem pela vitória, ainda distante, da verdadeira 
democracia, deverão repetir com o general Smuts, Primeiro-Ministro da 
União Sul Africana: 

"Sejamos fiéis à mensagem sobre que repousa a civiliza
ção cristã. 

Sigamos a luz que brilhou um dia diante de nós, a luz 
mais brilhante que jamais se levantou em nosso horizonte 
humano e que nos conduzirá com segurança para o mundo 
melhor. pelo qual almejamos. No crepúsculo de hoje. vis
lumbro nesse horizonte não o homem de Moscou, nem o 
homem de Munique. nem o homem de Roma. mas o homem 
da Galiléia. Vejo-o caminhando de vila em vila. pregando sua 
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mensagem e curando os doentes. Que diz ele? 'Amai-vos uns 
aos outros, qualquer que seja vossa raça ou vossa língua; 
guardai preciosamente no fundo dos vossos corações, como 
o mais raro dos tesouros, a religião divina'. Essa mensagem 
continua a ecoar em nossos ouvidos e nos traz, como outro
ra, a salvação. O homem da Galiléia continua a ser o nosso 
único chefe e guia". (La democratie, cit., p. 20 e 21.) 

A democracia cristã surgirá, sem dúvida, do entrechoque entre as 
duas mentalidades democráticas que dominam o mundo, entrechoque 
esse que é drama empolgante dos nossos tempos. 

Frisando alguns aspectos ou escaramuças do conflito que se vai de
senrolando, importa indicar exemplos de como se comportam os regimes 
democráticos ocidentais frente ao comunismo partidário. 

IV - O comunismo partidário 

Em geral, nos países sob aqueles regimes se têm fundado e desen
volvido os partidos comunistas, que, até mesmo, em alguns deles, vêm 
participando das responsabilidades do poder. 

Na Inglaterra, pátria da liberdade, o partido foi instituído em 1920, e 
compreendeu 220 agrupamentos filiados à 3ª Internacional (Gautherot, Le 
monde communiste, p. 96). 

O caráter insular, liberal e religioso do povo inglês não está sendo 
favorável ao seu desenvolvimento, ao passo que o Labour Party tem lo
grado um surto triunfal. 

Esse último partido assumiu, em 1924, o poder, ao qual voltou re
centemente. Suas relações com o comunismo têm sido ora de aproxima
ção, ora de divergência, conforme se encontra ou não no poder. 

Desse apeiados os laboristas em 1924, o Partido Comunista tomou 
novo incremento, que a guerra amorteceu e a nova vitória trabalhista arre
feceu. 

Na França, o Partido Comunista surgiu em 1920, da cisão no partido 
socialista e se constituiu, à semelhança do que ocorria alhures, como se
ção da 3ª Internacional ou Internacional Comunista, criada em Moscou, 
em 1919. O programa dessa era o esmagamento da burguesia internacio-
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nal e a instituição da república internacional dos sovietes. Os partidos 
aderentes deviam adotar as 21 condições editadas por Moscou e que fo
ram aceitas, expressamente, pelo partido francês, no Congresso de Tours, 
como integrantes dos seus estatutos. O art. 2º desses dispunha que "as 
decisões da IC são aplicadas, imediatamente, pelo partido, ainda quando 
se torne necessário rever os estatutos nacionais". 

E no Congresso de Paris, em 1922, foi aprovada a moção, segundo a 
qual: 

"O partido se considera como uma seção de um só e 
grande partido comunista mundial, cuja direção tem sede 
em Moscou, sob a proteção da primeira revolução proletária 
triunfante". (Carrere et Bourgue, Mel. des partis politiques en 
France, p. 175 e ss.) 

Afigura-se mesmo comprovado que o partido e seus membros rece
biam subvenções pecuniárias da IC, como se depreende, dentre outros 
documentos, de uma carta de Zinoviev a Marcel Cachin (Gautherot, op. 
cit., p. 152). 

Nas últimas eleições, tornou-se o partido da maioria e se representa 
no governo por alguns dos seus membros destacados. 

Nos Estados Unidos, surgiu, em 1923, o Labour and Farmer Party, 
com elementos comunistas, que dele se desligaram nas eleições presi
denciais de 1924, quando seus candidatos obtiveram 33 mil votos. 

Os esforços feitos para a disseminação do partido têm sido frustra
dos pelo clima de liberdade e pelo alto padrão de vida das classes prole
tárias. Despeitado com essa situação, o mesmo Zinoviev comparava os 
operários norte-americanos com os operários europeus de 1848 
(Gautherot,op. cit., p. 90 e 91). 

O programa oficial do Partido Comunista norte-americano estatui 
que "a conquista do poder pelo proletariado é a derrubada violenta do 
domínio burguês e a destruição do aparelhamento governamental capita
lista. Em seu compromisso, os membros do partido não declaram defen
der a República americana, e sim a democracia internacional, aditando 
que a Rússia é a única democracia verdadeira". O emblema do partido é 
o mesmo da URSS (F. Scheen, op. cit., p. 244 e 245). 
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Ainda nos Estados Unidos foram promulgadas a lei de 28.2.25, con
tra a corrupção eleitoral, e a de 2.8.39, contra atividades políticas per
niciosas (Hacht Act), ampliada pela de 19.7.40 (Bankead Act). São di
plomas que reprimem a coação e a fraude eleitorais e não cogitam do 
fechamento de partidos (v. Segundo Quintana, op. cit., p. 459 a 477). 

Essa medida é prevista na recente legislação argentina, sob o estatuto 
orgânico dos partidos políticos de 30.5.45, lei ditatorial, precedida da lei 
de 4.8.31 sobre partidos e modificada pelas leis de 1 º. 7.45 (id. ibid., p. 
337 e ss.). 

Outros exemplos poderiam ser alinhados e em todos se veria que, 
apesar de constituídos, declarada e abertamente, como seções integrantes 
da IC de Moscou, a cujas ordens obedeciam cegamente e de cujos subsí
dios, por vezes, se beneficiavam, os partidos comunistas não eram, nem 
são reprimidos pelas democracias modernas, em cujo seio, com diverso 
êxito, se fundam e se desenvolvem. 

Desta sorte se observa que, na Europa, esses partidos são proibidos 
somente na Espanha, de Franco, e em Portugal, de Salazar, e na América 
do Sul, no Paraguai, de Morinigo, assim mesmo em data recente. 

Sem dúvida, as agitações extremistas da direita, como da esquerda e 
a tensão internacional, obrigaram vários países a adotar medidas de pre
caução e restrições, antes e durante a última grande guerra. Essas provi
dências, porém, nas nações democráticas não foram ao extremo de de
terminar o fechamento definitivo dos partidos ou tiveram duração 
temporária. 

v - A reação contra o comunismo 

De muitas daquelas providências, dá conta Lowenstein, da Universi
dade de Ilinóis, no trabalho já citado. 

Em geral, os vários países procuraram defender-se contra os atos 
subversivos dos partidos extremistas, sem, todavia, atentarem contra as 
liberdades públicas, inscritas nas suas leis constitucionais. 

Fugiram, pois, de repetir a atitude das monarquias absolutas, contra 
o liberalismo surgido da Revolução Francesa, de que tantos, como H. 
Laski (Reflexões sobre a revolução de nossa época, trad. bras., 1946, p. 
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53), têm traçado o paralelo com a Revolução Russa de 1917. Era, então, 
líder brilhante da reação o príncipe de Metternich, para quem a revolução 
era um incêndio, um furacão, uma "hidra que abre a boca para devorar a 
sociedade". Em uma frase, que encontrou eco inconsciente numa das 
emendas apresentadas à nossa última Constituinte, sobre a limitação dos 
partidos, dizia ele que a base da política devia ser a estabilidade, que é a 
segurança na posse. Os liberais esparsos pelos vários países constituíam 
"vasta e perigosa conspiração", objetivando implantar Constituições. 

A finalidade dos revolucionários, acrescentava, era subversão da or
dem legal, contrária à perigosa emancipação dos povos (Seignobos, Rist. 
contemp., p. 8). 

Em vários países foram editadas leis repressivas das chamadas so
ciedades secretas as unlawful societies acts de que constitui reminiscên
cia a lei anti-socialista, de Bismark, revogada em 1878. 

Após um século de sadio influxo liberal, as democracias modernas 
esquivam-se de renovar aquelas leis drásticas e se encontram diante do 
dilema de respeitar as liberdades democráticas ou reprimir as tentativas 
para suprimi-las. 

Não se animaram a condenar, nominalmente, nenhum partido e se 
cingiram, em certos países, a adotar a repressão constante de leis penais, 
de caráter geral, contra certas atividades subversivas, cuja aplicação de
pende normalmente de ação jurisdicional. 

Da Inglaterra citam-se as leis contra as insígnias políticas de camisas 
multicores, de 1936; a legislação contra a formação militar de partidos 
políticos; contra o porte de armas; contra a difamação e os excessos de 
propaganda política; contra boatos tendenciosos e a apologia do crime 
político; contra a deloyalty dos funcionários e a excitação às revoltas. 

Na França, a lei de 1936 sobre os grupos de combate e milícias pri
vadas permitia reprimir associações cujo fim atentasse contra a segurança 
do país e a integridade do território. 

Ainda, antes da guerra, a Tchecoslováquia editou a lei de 1933, so
bre a suspensão e dissolução de partidos, visando aos da oposição alemã, 
mas entregando às autoridades judiciárias o julgamento da legalidade do 
ato da dissolução. 
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Ainda contra unifonnes partidários (blouse law) foram promulgadas leis 
especiais na Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Finlândia. 

No Canadá, província de Quebec, a padlock bill (lei do cadeado) 
mandava fechar os locais destinados a reuniões comunistas, mas foi ata
cada como inconstitucional, perante os tribunais. 

Emenda constitucional foi proposta na Holanda em 1937, para im
pedir os membros dos partidos subversivos de exercerem mandatos legis
lativos, mas não logrou aprovação. 

Nos Estados Unidos, a Propaganda Agency Act, de 1938, obriga to
dos os agentes de empregados estrangeiros a registrarem nomes, qualida
de, contrato e remuneração. 

Na refonna constitucional do estado de Nova Iorque, de 1936, pro
pôs-se vedar o acesso dos comunistas e anarquistas aos cargos públicos, 
mas também a sugestão foi repelida. 

Também no estado do Oregon, no seu estatuto político incorporou-se 
uma emenda que considerava crime preconizar ou advogar, de viva voz, 
ou pela imprensa, os meios violentos para operar mudanças na política e 
na indústria ou para fazer revoluções. Com esse fundamento instaurou-se 
processo contra o comunista De J onge, por haver proferido discurso de 
incitamento a grevistas. 

A Corte Suprema julgou inconstitucional aquela emenda por incom
patível com a Emenda nº 14 à Constituição Federal (De Jonge versus 
Oregon, 299, U.S. 333, apud F. Scheen, op. cito p. 240). 

Também a Suíça, pela lei de 1934, pretendeu definir e proibir os 
partidos subversivos; a lei, entretanto, mereceu a rejeição do referendum 
de 1935. No Código Penal de 1937, em vigor desde 1940, figuraram al
guns dispositivos repressivos de detenninadas atividades subversivas 
(Contrôle législatif de l'extremisme politique, cit. passim). 

Merece destaque, como particulannente expressivo, o caso da Suíça, 
a mais antiga das democracias, pequeno povo operoso e altivo, encravado 
entre nações poderosas. 

Quando essas se encontravam em guerra, teve de defender-se de gra
ves perigos externos e internos, representados esses pelas correntes de 
opinião simpáticas a um ou outro dos beligerantes. 
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Munido de poderes extraordinários, em conseqüência do estado de 
guerra, o Conselho Federal expediu vários decretos, visando, direta ou 
indiretamente, às atividades comunistas: o de 4.12.39, proibindo, no 
exército, a propaganda contrária à ordem pública; o de 6.8.40, adotando 
providências contra a ação comunista e anarquista; o de 26.11.40, dissol
vendo o Partido Comunista; o de 4.8.42, com disposições penais destina
das a assegurar a defesa nacional. 

As investigações, a que então se procedeu, com método e rigor, 
constam do Rapport du Consei! Federal à l'Assemblée Féderale, de 
21.5.46. 

Antes da guerra, funcionava o Partido Comunista da Suíça, cujos 
estatutos, no art. 1 º, o declaram constituir "uma seção da Internacional 
Comunista" de Moscou. No art. 6º se impunha a obrigação de cumprir as 
decisões dos órgãos superiores, com estrita disciplina, e executar, com 
exatidão e sem demora, "as decisões do Comitê Executivo da Internacio
nal Comunista", que, como se sabe, só veio a ser dissolvida em maio de 
1943. 

Os estatutos dessa previam o funcionamento ilegal do partido, no art. 
36: "Os partidos comunistas devem estar preparados para passar à ilega
lidade; o Comitê Executivo da IC deverá ajudá-los a tanto". 

Ocorreram movimentos revolucionários na Suíça, antes da guerra, 
em Genebra, em 1932, e, no mesmo ano, em Zurique, o assalto a um 
quartel. 

A propaganda se fazia intensamente por intermédio de livros, jor
nais, folhetos e escolas marxistas, viagens à Rússia ou viagens de comu
nistas estrangeiros à Suíça. 

Com a dissolução do partido em 1940, não se entibiaram os leaders, 
comunistas, que consideravam a lei inconstitucional e não diminuíram os 
esforços da propaganda. 

Afirma o Rapport que da dissolução da IC não se pode concluir a in
dependência do partido, em face do estrangeiro. É assim que o líder Nico-
1e, em 1944, procurava continuar a ouvir a voz acatada do estrangeiro. 

Para substituir o partido interdito, instituiu-se, em 1943, o Partido do 
Trabalho, além de outras organizações educativas ou recreativas. Tendo
se cogitado de fechar também esse partido, os comunistas protestaram, 
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como homens livres, filhos da terra de Guilherme TeU, e reclamaram a 
revogação das leis de interdição, a anistia e a queda do governo. Os jor
nais operários continuaram a atacar as medidas repressivas e a elogiar a 
Rússia, bem como as críticas que lá se faziam contra o governo suíço. 

Terminada a guerra, o decreto de 27.2.45 revogou todas as proibi
ções de funcionamento de organismos de extrema direita e de extrema 
esquerda, ao mesmo tempo que editou disposições penais protetoras da 
democracia. 

Levantadas as interdições, cessaram as investigações policiais que, 
entretanto, não ficaram suspensas, no que concerne a atividades crimi
nosas. 

A ação do Partido Comunista e sua propaganda passaram a desen
volver-se livremente, sendo lícita apenas a instauração de processo contra 
atos que visassem, por meios ilícitos, à mudança da ordem constitucional. 

Não se preocupa a lei especialmente de saber se tal organização é ou 
não comunista: o que importa é reprimir quaisquer atividades subversivas 
e ilegais. 

O exemplo da Suíça é realmente sugestivo: obrigada, durante o esta
do de guerra, à medida extrema do fechamento do Partido Comunista, 
apressou-se, poucos anos após, em restabelecer o império da liberdade, 
confiando à opinião pública a repressão das atividades anti democráticas. 

O Rapport suíço, que é meticuloso e metódico, resume as rigorosas e 
bem orientadas investigações procedidas e insere, entre as suas conclu
sões, a de que: 

"Dans notre État démocratique c'est l'opinion publique 
qui fait, en premiere ligne, le proces des partis poli tiques et 
de la presse. Les autorités s'occupent de ces mouvements, 
en tant que la securité de l'État est menacée et que des cri
mes ou délits entrent, en particulier, em considération". (p. 
60) 

Segue a mesma orientação a grande democracia norte-americana, 
pela voz do presidente Hughes, da Corte Suprema, no citado caso De 
longe versus Oregon, quando sentenciava que o direito dos estados de se 
protegerem contra o abuso dos privilégios constitucionais, através de 

212 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, rrumJf'lJ!,O. 19971 



tentativas para o uso da força e da violência em lugar da ação política 
pacífica, com o fim de operar mudanças revolucionárias no governo, não 
poderia chegar ao extremo de suprimir o direito à livre manifestação do 
pensamento e o de associação, preservado pela jurisprudência uniforme 
do mesmo tribunal. 

Feitas essas considerações gerais, à maneira de comentário ao dis
positivo constitucional, toma-se oportuno tratar de aplicá-lo à espécie dos 
autos. 

5º' Parte 
Aplicação da lei aosfatos: o voto 

Quando foram apresentadas as denúncias, em março de 1946, vigiam 
as instruções sobre partidos políticos de junho de 1945, cujo registro de
veria ser cancelado, em três hipóteses: 

1. o recebimento de contribuição procedente do estrangeiro; 
2. a manifestação, por atos inequívocos de seus órgãos autorizados, 

de objetivos colidentes com os princípios democráticos; 
3. ou com os direitos fundamentais do homem, definidos na Consti

tuição de 1937. 
Pouco depois, antes de iniciadas as diligências para apurar a proce

dência das denúncias, foi promulgado o Decreto-Lei nº 9.258, de 13.5.46, 
que, àqueles casos de cancelamento, acrescentou um quarto, como des
dobramento do primeiro: 

4. o recebimento, procedente do estrangeiro, de orientação político
partidária. 

Encerrava-se a primeira fase das diligências (v. m, p. 464 e ss.) 
quando foi promulgada a Constituição de 18 de setembro de 1946, que 
estatuiu novo preceito (art. 141, § 13) sobre a cassação do registro dos 
partidos, reduzindo os casos determinantes dessa à existência de: 

1 º programa ou ação contrários ao regime democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos .. . ; 

2º e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 
Todavia, como ficou exposto na 2ª parte deste, a Lei nº 5, de 

14.12.46, revigorou, para as eleições de 19.1.47, o Decreto-Lei nº 9.258, 
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citado; e o regimento deste Tribunal Superior, de março de 1947, contra o 
voto do relator deste, reproduziu, no art. 51, os quatro motivos determi
nantes do fechamento dos partidos enumerados no Decreto-Lei nº 9.258. 

Concessa venia, entende-se revogado o dispositivo legal pelo precei
to constitucional, muito mais restritivo do que aquele. De fato, a lei indi
cava, como motivos de cancelamento do registro partidário: o recebimen
to de contribuições (1 º) ou de orientação (2º), procedentes do estrangeiro, 
e manifestação de atos contrários ao regime democrático (3º) e aos direi
tos fundamentais do homem (4º). A Constituição desprezou as duas pri
meiras hipóteses e refundiu as duas últimas, ao proibir programa e ação 
partidários colidentes com o regime democrático, baseado: a) na plurali
dade dos partidos; b) na garantia dos direitos do homem. 

O confronto dos textos põe em destaque o seu contraste, do qual de
flui necessariamente a prevalência do dispositivo constitucional, como 
lex posterior e lex legum. Esse é de aplicação stricto sensu, não só porque 
abre exceção e faz restrições aos direitos da liberdade, consagrados nos 
§§ 5º e 12 do mesmo artigo, como porque trata de matéria repressiva ou 
punitiva. 

Black, em que se arrima Carlos Maximiliano, ensina: 

"Interpretam-se restritamente os dispositivos que insti
tuem exceções às regras gerais firmadas pela Constituição. 
Assim se entendem os que ... cerceiam, embora temporaria
mente, a liberdade ou as garantias da propriedade. 

Na dúvida, siga-se a regra geral". (Henn. e apl. do Dir. 3 
ed. p. 370; cf. Story on the Constitution, 4 ed., v. I, p. 304.) 

Mas o texto constitucional não é apenas restritivo da liberdade parti
dária: regula a repressão dos partidos que não preencham determinadas 
condições, fulminando-os com a proibição de funcionar. E, nesse caso, o 
preceito constitucional não tolera dispositivos legais que pretendam regu
lar igual matéria, de modo diverso. 

214 

É a lição de Cooley aproveitada pelo mesmo jurista brasileiro: 

"Quando o estatuto fundamental define as circunstân
cias em que um direito pode ser exercido ou uma pena apli
cada, esta especificação importa proibir implicitamente 
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qualquer interferência legislativa para sujeitar o exercício do 
direito a condições novas ou estender a outros casos a pe-
nalidade". (Idem, op. cit., p. 369.) 

o art. 141, § 13, da Constituição é, assim, o só preceito aplicável à 
espécie. 

Criou raízes, como se viu, no solo da ditadura, através dos estatutos 
então vigentes, mas hoje se expande no clima da democracia, a cuja luz 
deve ser interpretado. 

De fato, a exegese da lei, como preleciona Degni, não se deve apoiar 
apenas sobre seus próprios elementos lógicos e formalísticos, mas sofrer 
também a influência de outros fatores, de acordo com as necessidades da 
consciência jurídica, reveladas pelas manifestações da vida coletiva. 

É o método de adaptação histórica ou evolutiva, preconizado pela 
doutrina moderna (v. Degni, citado, Saleilles, Wurzel, Rocco apud Espi
nola, pai e filho, Trat. do Dir. Civ. bras., v m, p. 113-146, idem, idem, 
Lei de Intr. ao Código Civil, v. I, p. 216 e ss.). 

A elaboração constituinte corrobora a exegese dada de início, como 
se vê da 2ª parte deste. Fora proposta emenda, a de nº 1.535, do deputado 
Negreiros Falcão, que enumerava os casos de dissolução dos partidos, 
entre os quais se incluíam, precisamente, o recebimento de auxílios do 
estrangeiro e a subordinação a interesses e instruções de igual origem. A 
emenda foi rejeitada pela adoção da que se converteu em lei, cuja redação 
precisa foi, propositalmente, escolhida para evitar o arbítrio das interpre
tações. 

Aliás, abandonando o parecer procurador-geral, que antes das inves
tigações concluíra pelo arquivamento das denúncias, o que foi rejeitado 
por este tribunal, o procurador-geral ad hoc se firma precisa e unicamente 
no artigo constitucional para pedir o cancelamento do registro do PCR 

Esse foi, realmente, o motivo da objeção preliminar do delegado do 
partido, estranhando a nova base jurídica adotada pelo Ministério Públi
co, que deveria levar à conclusão do arquivamento das denúncias despre
zadas ou à abertura de nova instrução, o que constituiria novidade pro
cessual. 
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Não tem procedência a impugnação, formulada, aliás, em termos 
dubitativos. 

As denúncias pretendiam que o PCB estaria exercendo atividades in
fringentes das condições legais, necessárias ao seu registro, as quais se 
teriam, então, apresentado como devidamente cumpridas. Essas ativida
des seriam anteriores e posteriores ao registro e estariam em desenvolvi
mento, cuja apuração as denúncias postulavam. No decurso dessas inves
tigações, previstas nas normas vigentes e determinadas pela decisão 
superior, foram verificados atos, não só anteriores, como posteriores ao 
registro e estava em andamento o processo, quando sobreveio a promul
gação do Estatuto Constitucional, estabelecendo novas regras sobre a 
proibição do funcionamento dos partidos, regras essas, que, entretanto, já 
se continham nos dispositivos legais anteriores, de maior amplitude. 

A continuidade e imprescritibilidade dos fatos argüidos e a natureza 
de ordem pública da matéria já por si indicam a necessidade irrecusável 
da apreciação do processo, a qual terá de ser feita à luz do preceito consti
tucional. 

Demais, às denúncias de procedência privada se substituiu ou somou 
a ação do Ministério Público, cuja acusação, de resto, versa matéria con
tida nos termos latos e imprecisos das denúncias e se baseia em elemen
tos já então existentes no processo. 

Os que a esses foram depois acrescidos viriam robustecer a prova já 
colhida e sobre os mesmos foi aberta nova defesa ao partido acusado. 

Não há, portanto, como deixar de apreciar o processo em seu conjun
to, para aplicar-lhe a lei cabível. 

Antes de fazê-lo, pertinentemente, cumpre notar que grande número 
das peças coligidas dizem respeito à matéria, sem relação direta com a 
questão a ser resolvida. 

Muitas daquelas se encontram nos volumes apresentados por um dos 
denunciantes, constituídas de cópias rubricadas, do Serviço Secreto do 
Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o que provocou a 
estranheza do delegado do partido denunciado. Desde que se lhes não 
contesta a autenticidade e muitas das suas peças foram recebidas direta
mente em novas cópias dos serviços oficiais, não há como deixar de 
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apreciá-los, ressalvada ao Ministério Público a faculdade das providênci
as que entender cabíveis. 

Os volumes IV a vm, xn, XIV, xvn, xvm, igual ao IV, XIX es
tão refertos de informações e documentos sobre as atividades gerais do 
partido e de organizações consideradas dependentes ou filiadas. 

Das greves verificadas nesta capital, em São Paulo, Santos, Rio 
Grande do Sul tratam longamente os volumes XIV, XV e XVI. 

Sobre essas, há, desde logo, a dizer, e é reconhecido, que se fundam 
em direito consignado na Constituição (art. 158). A instigação ilegal é 
que resvala para o terreno do Direito Penal, mas refoge à matéria em 
apreço (v. XIII, fi. 288). 

Aliás, o Ministério do Trabalho (v. m, fis. 250 a 289) e o próprio 
relatório do TRE (v. m, fi. 460) não consideram positivamente provada a 
responsabilidade do partido nos movimentos grevistas. 

Há, pois, que examinar especialmente os fatos relacionados, de 
modo direto, com a legislação sobre os partidos. 

Para melhor acatar o pronunciamento deste colendo TS, posto que 
apenas manifestado em tese, e para colocar em foco os vários aspectos do 
processo, passa-se ao estudo dos fatos, em frente a cada caso de fecha
mento dos partidos, previstos tanto na legislação ordinária, como na 
Constituição, e indicados na ordem que se segue: 

1 º Caso - Recebimento de contribuição pecuniária ou qualquer ou
tro auxílio procedente do estrangeiro (art. 14, letra a, das inst. de 1945; 
art. 26, letra a, do Decreto-Lei nº 9.258 cit.). 

Não chegou a ser articulada a acusação, mas, a pedido do acusado, 
foi pelo TRE resolvido apurá-la, mediante exame de livros, a fim de 
propiciar maior amplitude à defesa. 

Pela perícia efetuada não foi encontrada prova da origem estrangeira 
de recursos do partido (v. 111, fis. 296 a 303). 

2º Caso - Recebimento de orientação político-partidária, de proce
dência estrangeira (art. 26, letra a, do Decreto-Lei nº 9.258). 

Desde logo, cumprirá perquirir do sentido próprio do texto, distin
guindo-o dos que com ele se possam confundir. A lei não quer referir-se à 
identidade ou coincidência da orientação política de partido nacional e 
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estrangeiro ou de partido nacional e outros órgãos, agentes ou autoridades 
estabelecidas fora do País. 

Os programas políticos podem ser semelhantes, sem incidir na cen
sura legal. 

Também não pretende a lei visar à simples influência de idéias flo
rescentes no estrangeiro, sobre os objetivos de um partido nacional. Essa 
influência é a razão daquela identidade ou semelhança. 

Ao que visa o dispositivo legal é impedir o funcionamento de um 
partido nacional que obedeça ou se subordine à orientação vinda do es
trangeiro. Essa dependência é que é condenada. 

De fato, seria estulto impedir a coincidência, como a influência recí
proca das idéias. 

Idéias e sentimentos morais, religiosos, artísticos, políticos que sur
gem aqui e acolá e sobrevivem na luta entre si não encontram barreiras 
para sua irradiação e, com maior ou menor demora, se instalam e expan
dem em países diferentes e passam a opulentar o patrimônio comum da 
civilização. 

Para os que acreditam no progresso indefinido do homem, como Ri
chet, o mundo se precipita rapidamente para um futuro melhor. G. Tarde 
explica a expansão das idéias pelas leis de imitação. Marx encontrará na 
identidade da infra-estrutura econômica, o motivo das analogias espiritu
ais entre os povos. Para Lebon, se a inteligência progride rapidamente, os 
sentimentos se modificam com lentidão e são eles, mais do que a inteli
gência, que influem sobre as opiniões e as crenças disseminadas pelo 
mundo. 

Nos documentos e relatórios do v. xm da Divisão da Polícia Política 
e Social da polícia desta capital, é que se procura provar haver o PCB 
incorrido na sanção legal. 

Relata-se que o atual secretário-geral do partido foi, em 1935, eleito 
para o Comitê Executivo da IC com Stalin, Thorez, Dimitrov e outros, e 
que essa internacional, no VII Congresso daquele ano, se comprometeu a 
auxiliar, por todos os meios, a consolidação da URSS. Ainda se registra a 
criação, aqui, de associações com elementos estrangeiros e se observa 
que as ações concretas e aconselhadas por Dimitrov deram causa às cam
panhas do PCB, greves e reivindicações. 
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E comparam-se numerosas citações de discursos e jornais dos diri
gentes do partido, que ecoam as idéias de Dimitrov e outros comunistas 
soviéticos. 

Ora essa analogia de propósitos e idéias é indubitável e constitui fato 
normal na história da civilização. Dispensam, aliás, qualquer demonstra
ção, valendo como petição de princípio, pois que o PCB não poderia ter 
orientação política que fosse antagônica com a orientação dos partidos 
comunistas de outros países e seus líderes, sob pena de não ser Pc. 

Essa comunidade de idéias acarreta normalmente a aproximação en
tre os seus aderentes, levados, assim, a relações pessoais, senão mesmo 
oficiais. 

Quanto à IC ou Komintern, fundado em 1919, certo é constar extinto 
em 1943, sob o fundamento de haver sido ultrapassado pelos aconteci
mentos e pela guerra, acentuada a diferença de situações entre os partidos 
comunistas nacionais, conforme propagou a rádio de Moscou e relata o 
Rapport suíço sobre as atividades extremistas. Exemplificou-se, então, 
que o próprio Karl Marx não hesitou em dissolver a I ª Internacional, logo 
que a julgou inoportuna. 

Precisamente em relação aos partidos políticos, o fundo comum dos 
seus programas é analisado, não só por Ostrogorski no seu livro clássico, 
como Bluntschli, na obra tão citada (La politique, p. 332 e ss.). 

As idéias políticas que criam os partidos se propagam de país a país, 
conservando um substractum comum. Com o evolver dos tempos, as in
fluências do meio passam a atuar e os partidos se vão diferenciando, com 
revestimentos peculiares. Naquela fase é que mais se fazem sentir as in
fluências alienígenas. 

Se hoje essas se exercem por meios suasórios e pacíficos, nem sem
pre o mesmo ocorreu no passado. Bastará voltar, ainda uma vez, à histó
ria da Revolução Francesa para rememorar, de um lado, a declaração de 
Pillnitz, deliberando a intervenção estrangeira no sentido do restabeleci
mento, na França, da monarquia absoluta, e, por outro lado, a ação revo
lucionária para a propagação das idéias de 1789 nos países da Europa, 
que recorreu até mesmo às guerras de propaganda. 

A esse propósito enseja-se recordar o episódio frisante que se lê nas 
páginas de Glória da Inconfidência Mineira. A independência das 13 
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colônias inglesas da América do Norte, em 1776, e a Revolução Francesa 
desencadearam um sopro de liberdade pelo mundo, que no Brasil infla
mou os corações dos que ansiavam pela nossa emancipação. A Constitui
ção americana era lida em Minas, a portas fechadas, porque era crime ser 
liberal. Alves Maciel entusiasmou ao generoso Tiradentes, dando-lhe a 
conhecer os princípios da Declaração de Independência. E um grupo de 
estudantes brasileiros em Montpellier, entre os quais José Joaquim da 
Maia, Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Ribeiro, imaginaram al
cançar a independência do Brasil com o auxílio dos Estados Unidos e o 
primeiro deles chegou a procurar Jefferson, então representante do seu 
país na França, pedindo àquele amparo. Essa iniciativa é narrada na bio
grafia do grande americano, que Rocha Pombo transcreveu em longos 
traços. "Os brasileiros consideram a revolução americana como precurso
ra da que eles desejam: é dos Estados Unidos que esperam todo socorro." 
Não lhes pode infelizmente ser prestado, pois que perimiu na dependên
cia do assentimento do governo americano. 

Viu-se, assim, que a lei examinada não veda, nem poderia censurar, 
seja a similitude ou influência das idéias políticas entre homens e parti
dos, seja a aproximação dos seus propugnadores, ainda quando estrangei
ros, o que, na espécie em apreço, está demonstrado enfaticamente no pro
cesso e não é contestado. 

O que o dispositivo legal proíbe, como se salienta, é a subordinação 
de um partido nacional à orientação política estrangeira. Ora, desse fato 
não se encontra nos autos nenhuma prova concreta ou positiva. Às fls. 
183 e seguintes do v. m apresenta-se, como demonstração "insofismável 
de que são concentradas em Moscou as diretrizes internacionais do parti
do", um telegrama de V. L. Toledano, recomendando a boicotagem da 
navegação espanhola. 

Entretanto, a hostilidade ao regime franquista estava na lógica não só 
do PCB, como de outras correntes democráticas, que, há muito, já a vi
nham manifestando. 

Demais, não está provado o nexo causal entre aquele despacho e o 
boicote alegado, nem documentado devidamente o papel partidário do 
expedidor do telegrama. Sobreleva notar que deixou de ser demonstrada a 
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responsabilidade do partido naqueles atos. Entende-se, pois, que essa não 
basta para caracterizar subordinação do partido às ordens do estrangeiro. 

3º Caso - Manifestação, por atos inequívocos dos órgãos partidári
os autorizados e contra seu programa, de objetivos colidentes com os 
princípios democráticos (art. 14, letra b, das Instruções de 1945 e art. 26, 
letra b, do Decreto-Lei nº 9.258). 

Essa é a nonna legal, profunda e deliberadamente modificada pelo 
preceito constitucional, como se espera demonstrada na 2ª parte deste. 

Para demonstrar que o PCB, contrariando seus estatutos, manifesta 
prática e inequivocamente objetivos colidentes com os princípios demo
cráticos, seria necessário, como preliminar, esclarecer quais são esses 
princípios. Forcejaram por fazê-lo as Instruções de 1945 (art. 16), que o 
registro do partido pressupôs atendidos no programa desse, após os es
clarecimentos oferecidos. 

Seria, pois, mister provar, para os efeitos da lei, que, depois do regis
tro e com infração do seu programa, o partido demonstrou, por atos ine
quívocos, que visava a finalidades contrárias à democracia. 

No processo se apresentou, em primeiro lugar, como ato inequívoco, 
nesse sentido, a declaração do líder do partido, de que, numa guerra im
perialista (sic) do Brasil com a Rússia, combateria o governo nacional, 
declaração essa confirmada da tribuna parlamentar (v. I e 111). 

Se apenas aí houvera sido feita a declaração, como insinuou o ilus
trado procurador-geral, não seria passível de repressão, diante da imuni
dade parlamentar. Ocorre, porém, ter sido, de início, proferida alhures. 
Mas, intuitivamente, não há relação necessária entre patriotismo e demo
cracia, e nem todos compreendem a beleza da divisa right or wrong, my 
country. 

Paira, entretanto, sobre o partido acusação mais grave, de que, ilu
dindo seu programa lícito e oficial, se estaria guiando, na realidade, pela 
outra versão de seus estatutos, subintitulados de Projeto de Reforma, nos 
quais se preconiza a propaganda dos princípios marxista-leninistas, in
compatíveis com os democráticos e impugnados no ensejo do registro. 

Os dois estatutos constam de fls. 322 e 323 do v. fi; os fatos são 
comentados à fl. 403 do mesmo volume e às fls. 519 e seguintes do v. 
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XX, constituindo o objeto principal da promoção do procurador-geral ad 
hoc (v. XX, tls. 55 e ss.) e estando resumidos na 1ª parte deste, § 5º. 

Diante do relevo dado à questão da duplicidade dos estatutos, im
põe-se examiná-los sob os vários aspectos por que se apresenta. 

a) O projeto anexado à tl. 323 do v. m foi fornecido ao perito da po
lícia, segundo afirma esse, pelo do partido e se encontra facilmente na 
sede desse (v. XX, tls. 526 e ss.). Igual projeto de reforma, editado em 
Pernambuco, veio aos autos por intermédio do Ministério da Justiça. 

Infere-se, desde logo, não se tratar de diploma clandestino, dada a 
facilidade de obtê-lo. Se realmente o partido pretendesse adotá-lo, como 
sua [ex interna, pondo à margem os estatutos oficiais, não é acreditável 
que permitisse seu fácil alcance, pois que seria irrisório considerar ingê
nuos aos comunistas. 

b) Agravaria a situação do PCB a circunstância de estar o exemplar 
do projeto com a data de 13.11.45, posterior ao registro provisório do 
partido, de 27.10.45, e definitivo, de 10.11.45, como salienta o clarivi
dente procurador-geral ad hoc. 

Assegura, todavia, a defesa que a data lida no exemplar do projeto 
não se refere a esse, mas sim ao programa mínimo do partido, para cuja 
publicação a Casa Editora entendeu conveniente aproveitar a do projeto 
(tls. 539 e ss. do v. XX). 

O Ministério Público considera graciosa a assertiva. Não foi feita 
prova nesse ou em sentido contrário. 

A defesa acrescenta que tal projeto serviu de base à elaboração dos 
estatutos aprovados e sujeitos ao registro, foi divulgado para suscitar es
tudo e sugestões e finalmente ficou relegado. Toda a dúvida gira em tor
no de fatos concretos, que não ficaram seguramente demonstrados, quer 
nos termos da defesa, quer no sentido da acusação. 

c) Essa, porém, não lhes deu maior apreço, pois considera provado 
que o partido se rege pela duplicata dos estatutos, a cujos artigos se refe
rem tanto o Regulamento Interno da Comissão de Finanças (tl. 324 do v. 
ill), de 30.1.46, como a notícia da reunião da Célula 8 de Maio, de 
19.11.45, em que foi deliberada a expulsão de um membro do partido. 

Ao primeiro argumento responde a defesa que aquele regulamento 
foi elaborado pelo tesoureiro inculto do partido, sem a responsabilidade 
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de seus dirigentes, e contém normas de ordem geral, relativas à contabili
dade partidária. 

Em relação ao documento atribuído a uma célula do partido, não são 
dadas explicações, limitando-se a defesa a insinuar a audiência dos ór
gãos dirigentes. Observa-se, porém, que não está provada a existência de 
tal célula como órgão do partido e, no caso afirmativo, a proveniência do 
documento e a filiação dos seus signatários no partido. 

Há, todavia, aspecto geral mais sério a encarar: é que a lei exige 
atos inequívocos dos órgãos autorizados do partido, que manifestem 
propósitos infensos aos princípios democráticos. E não há nenhuma 
prova de que o Regulamento de Finanças haja sido elaborado ou apro
vado por qualquer daqueles órgãos autorizados, de cujos componentes 
não traz assinatura. 

O ilustrado representante do Ministério Público limita-se a afirmar 
que, otimamente escrito e concatenado, o regulamento não pode ser atri
buído a pessoa de pouca instrução, pelo que deve ter sido objeto de deba
te e aprovação pelos órgãos do partido (fls. 550 a 575 do v. XX). Será 
uma inferência e não uma prova, e por simples ilações ninguém pode ser 
condenado. 

No que concerne ao documento atribuído à Célula 8 de Maio, ainda 
quando insuspeitas a sua origem e autenticidade, não se apresenta, tam
pouco, a mínima prova de tratar-se de órgão autorizado do partido con
forme a exigência da lei. 

d) Em último lugar, admitida ad argumentandum a validade da do
cumentação produzida, ela provaria apenas a observância do projeto de 
estatutos, no que diz respeito à contabilidade do partido e à expulsão dos 
seus membros, o que não tem vislumbre de hostilidade ao regime demo
crático. 

E, quanto à escrituração contábil, o perito da polícia sensatamente 
afirma que somente nesse ponto lhe parece provada a vigência do projeto 
(fls. 526 e 527 do v. XX). 

E o que a acusação pretende provar, como adverso àquele regime, é 
o propósito da execução dos princípios do marxismo-Ieninismo, referidos 
no art. 2º do projeto, propósito esse que se lhe afigura evidente, ainda 
quando não se admita a vigência dos estatutos. 
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É, como se viu, o próprio Ministério Público quem aceita a rejeição 
das presunções aduzidas sobre a duplicidade estatutária. 

Nesse passo, afigura-se possível reduzir a parte nuclear da argumen
tação acusatória neste silogismo: o PCB é marxista-Ieninista; ora, o mar
xismo-Ieninismo é contrário à democracia, logo o PCB é antidemocrático 
e deve ser condenado. 

A premissa, colocada em plano mais alto, foi o principal objeto do 
exame do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o registro do partido. Por 
ser esse comunista e não pelo que estivesse escrito em qualquer folheto, 
poder-se-ia chegar à conclusão de que os princípios marxista-Ieninistas 
constituiriam seu objetivo programático. 

A dúvida suscitada exigiu esclarecimentos, considerados satisfatóri
os, e o registro foi concedido. Trata-se, pois, de questão julgada, que o 
Ministério Público não poderia levantar, se não estivesse seguramente 
escudado em provas supervenientes. Desacolhida a duplicidade de estatu
tos, não merecerá maior detença a questão dos nomes ou emblemas. 

Relativamente à maior do silogismo, já se viu na parte m deste que 
os marxista-Ieninistas, como os jacobinos, podem enquadrar-se em certas 
espécies de democratas, como eles próprios, muitas vezes, se proclamam. 

O problema, porém, voltará adiante a ser examinado à luz do texto 
constitucional. 

4Q Caso - Atos inequívocos dos órgãos autorizados do PCB mani
festando objetivos, diversos do seu programa, co/identes com os direitos 
fundamentais do homem, definidos na Constituição (art. 14, letra b, 2ª 
parte, das Inst. de 1945; e art. 26, letra b, 2ª parte, do Decreto-Lei nQ 

9.258). 
No que respeita a esse ponto, não houve acusação formalmente arti

culada. 
As declarações sobre a atitude do partido em frente a uma guerra 

entre o Brasil e a Rússia foram consideradas não só prova de dependên
cia, como de desrespeito, quer aos princípios democráticos, quer aos di
reitos do homem. Não se descobre, porém, nenhuma relação direta entre 
esses direitos ou princípios e aquela atitude eventual. 

Dir-se-ia, porém, que o próprio comunismo é incompatível com os 
direitos do homem, o que a defesa contesta frontalmente (v. XX). 
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A lei se referia aos direitos definidos na Carta Constitucional de 
1937, ao passo que a Constituição de 1946 só poderá aludir a ela mesma. 
Em face daquela foram explicitados nas Instruções de 1945, e fácil será 
verificar não se distanciarem do estatuto vigente. 

Mas o que interessa observar é que análogos direitos se encontram 
estatuídos na última Constituição soviética de 1936. 

Conclui-se, pois, que o cancelamento do registro do PCB não se en
quadra em nenhuma das hipóteses previstas na lei. 

Sobreleva, porém, verificar se incidirá nos casos definidos no art. 
141, § 13, da Constituição de 18 de setembro. 

Desde logo se poderia afirmar que, estando esses, mais restritos, 
contidos nos da lei, a questão já ficou antecipadamente resolvida pela 
negativa. 

Mas por isso mesmo, que o texto constitucional é mais restrito, a 
matéria exige apreciação mais minudente. 

Efetivamente, como se viu, a Constituição abandonou a referência à 
incompatibilidade entre os partidos e o regime democrático, pela dificul
dade de dar defrnição precisa desse, cujo conceito é amplo e variável. 

1 Q Caso constitucional - Programa ou ação contrários ao regime 
democrático baseado na pluralidade dos partidos (art. 141, § 13, 1ª par
te, da Constituição Federal). 

Já ficou demonstrado não haver prova de que o PCB manifesta ati
vidades contrárias aos princípios democráticos, em geral. Era o caso pre
visto no art. 26, letra b, do Decreto-Lei nQ 9.258, e que â Constituição 
deliberadamente modificou, a fim de evitar a expressão genérica e análo
ga e definir quais os princípios democráticos resguardados. O debate na 
Constituinte, já relatado, esclarece o sentido do novo preceito, que, aliás, 
se apresenta estreme de dúvidas. 

Ora, por ocasião do registro do PCB, foi verificado que não atentava 
seu programa contra os princípios democráticos, enumerados no art. 16 
das Instruções de 1945, entre os quais se incluiu "a organização da opini
ão pública em partidos políticos, sem objetivos que colidam com os direi
tos individuais". 

O douto relator raciocinara que, em geral, partido comunista signifi
ca adesão aos princípios do marxismo-Ieninismo e esses preconizam a 
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ditadura do proletariado, pelo que se tomou necessário verificar se não 
estaria ofendida, entre outras, a nonna democrática relativa ao direito de 
organização dos partidos. E, com as explicações fornecidas, o TSE una
nimemente entendeu que o PCB não ia de encontro a esses princípios, 
pelo que o mandou registrar. 

Trata-se, pois, mais uma vez, de causa julgada, embora em jurisdi
ção administrativa, e que somente poderia ser modificada, pela prova de 
fraude ou superveniência de fatos condenatórios das razões em que 
aquele se fundara. 

Assim, a refonna da decisão superior só se justificaria diante de pro
vas concludentes no sentido indicado. 

Não bastariam simples ilações, fundadas na doutrina geral do co
munismo, para afinnar que o PCB desmereceu o registro. 

Diverso da legislação civil, o Código de Processo Penal não capitula 
as presunções entre os meios de prova, e sim os indícios ou circunstâncias 
conhecidas e provadas, que, tendo relação com o fato, autorizam, por 
indução, concluir-se a existência de outra circunstância (art. 239 do De
creto-Lei nº 3.689, de 3.10.41). Aliás, a presunção, admitida como meio 
de prova pelo art. 136 do Código Civil, aparece no Código de Processo 
Civil (arts. 251 e ss.), como elemento de convencimento, e não propria
mente meio de prova, constituída essa dos indícios, distintos da presun
ção, segundo Whitaker. Tal presunção, que se distingue do simples ato de 
imaginação, é a operação mental da construção de fato desconhecido 
através de dados ministrados pelas provas, conduzindo desde a simples 
probalidade até à certeza. Essas presunções, ou melhor, indícios devem 
ser graves, precisos e concordantes. (Sá Carvalho, Código de Processo 
Penal interp., p. 200; J. Americano, Com. ao Código de Processo Civil, 
v. I, p. 540; C. Santos, Cód. Civ. int., v. III, p. 181.) 

As longas investigações procedidas, que, aliás, visaram a apurar ati
vidades contrárias aos princípios democráticos em geral, longe estiveram 
de apurar que o programa ou ação do PCB fossem infensos à pluralidade 
partidária. 

No relatório da polícia paulista se informa que o partido realizou em 
São Paulo, em dezembro de 1945, um pleno, em que, entre outras, foi 
tomada a deliberação de esclarecer o proletariado de que só há um parti-
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do: o Partido Comunista. Mas, diversamente do que aí se relata, a resolu
ção foi no sentido de que só há um partido operário: o Comunista (v. IX, 
p.31). 

Foi esse o único fato verificado a respeito da unicidade de partido, 
mas que, ainda quando tivesse valimento, só se referia ao partidarismo 
operário. 

É certo que, ferindo o princípio universal cogitationis poenam nemo 
patitur, o dispositivo constitucional condenou tanto os programas, como 
os atos ofensivos da pluralidade partidária. No programa do PCB, cons
tante de estatutos, como do projeto, não se encontra sobre esse ponto 
senão que o projeto se refere ao marxismo-Ieninismo, considerado hostil 
ao princípio. 

Embora já se tenha relevado a desvalia das argüições fundadas no 
projeto dos estatutos, poder-se-ia voltar ao estudo da questão, no que 
concerne especialmente à multiplicidade dos partidos. Ora, Marx e En
gels, no Manifesto , indagam qual a atitude dos comunistas em frente à 
massa dos proletários, e respondem que não formam eles partidos distin
tos e opostos aos partidos operários. Só se diferenciam dos outros parti
dos proletários, na defesa dos interesses comuns e na causa do movimen
to social. 

Praticamente são a parte mais avançada, a vanguarda dos partidos 
operários de todo o mundo. Um dos seus fins é precisamente organizar os 
proletários em partido de classe. Em capítulo especial, estudam a posição 
dos comunistas em face dos diferentes partidos da oposição e concluem 
que devem trabalhar pelo entendimento e aliança entre os partidos demo
cráticos de todos os países. 

Mais tarde, ao seu tempo, Lenin admitia a existência de correntes de 
opinião, o que combinava com as idéias sustentadas anteriormente 
(Lenin, Duas táticas ... , p. 8, 69, etc.). 

Não se pode, assim, afirmar que o marxismo-Ieninismo seja contrá
rio à pluralidade partidária. Replica-se, entretanto, que a ditadura do pro
letário, como etapa avançada do processo social, e o exemplo russo con
duzem à unicidade partidária. 

Não foi, todavia, possível demonstrar por parte do PCB nem a ade
são ao desideratum daquela ditadura, nem a subordinação a esse exem-
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pio. O contrário se considerou demonstrado no ensejo do registro e os 
fatos, cuja narração se amontoa nestes 20 volumes, nenhum elemento de 
convicção apresentam, capaz de fazer derruir os fundamentos do registro, 
inclusive o referente à organização partidária. 

Além disso o líder do PCB proclama o abandono, pelos próprios 
comunistas, da idéia de ditadura proletária, que não mais considera ne
cessária, como o parecia na época de Lenin. Os povos que hoje quiserem 
lutar pelo socialismo não precisam mais de ditaduras proletárias. 

Depois de ouvir essas reiteradas assertivas do sr. Luís Carlos Prestes, 
o deputado Clemente Mariani, autor da emenda convertida na nova reda
ção do artigo constitucional, terminou o discurso eloqüente em que a de
fendia, dizendo: 

"Se, como é o voto de todos nós, o PC se mantiver daqui 
por diante dentro dos princípios afirmados e reafirmados, 
hoje aqui pelo seu nobre líder, o sr. senador Luís Carlos 
Prestes, não haverá certamente necessidade de sua aplica
ção [da providência contida na emenda)". (Discurso, no Diá
rio do Cong., de 13.8.46). 

Nesse trecho ressoa, em significativa coincidência, o mesmo pensa
mento que ditou o registro do partido, traduzido no parecer do esclareci
do dr. Sampaio Dória, segundo o qual o comunismo no Brasil se apresen
ta com substância diferente do soviético, qual um neocomunismo, que 
consagra e exalta os princípios democráticos e os direitos do homem 
(Res. nº 286, de 27.10.45, no Diário da Justiça, de 2.2.46, seção 11). 

Por sua vez, o brilhante professor paulista se antecipava a G. Ripert, 
que, na sua obra recente, se refere também à possibilidade do surgimento 
de um neocomunismo, diferenciando da doutrina clássica (Aspectos ju
rídicos do capitalismo econômico, trad. bras., 1947, p. 9) . 

Se o programa do PCB não contraria o princípio da multiplicidade 
partidária, restaria examinar se o faz a sua ação, a fim de completar os 
dois termos da primeira parte da determinação constitucional. 

Óbvio é que a ação mencionada só se poderia fazer sentir na hipóte
se de o PCB assumir o poder. Não há, pois, como encarar esse aspecto do 
preceito, dada a sua inoportunidade. Entretanto, no terreno das conjetu-
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ras, se poderia cogitar do assunto. Mas, ainda desse ponto de vista, as 
inferências não seriam desfavoráveis ao partido. 

Antes de tudo, cumpre ressaltar que na Constituinte se terá ele mani
festado a favor da pluralidade partidária e se tem pronunciado pela exten
são do direito do registro, segundo informa a defesa do seu delegado. 
Ainda invoca esse os exemplos estrangeiros em beneficio da tese, para 
lembrar que, na Tchecoslováquia, o Primeiro-Ministro é o presidente do 
Partido Comunista, e, na Iugoslávia, o partido está no governo e em am
bos os países subsistem outros partidos, mesmo em oposição (v. XX, fls. 
647 a 650). 

2º Caso constitucional - Programa ou ação contrários ao regime 
democrático, baseado também na garantia dos direitos do homem (art. 
141, § 13, 2ª parte, da Constituição Federal). 

Esse preceito, tanto como o que é resumido no 1 º caso constitucio
nal, já foi também examinado na oportunidade do registro e se conside
rou inalcançado pelo PCB. É também questão julgada. 

Mais ainda, como se observou a propósito do 4º caso legal, não foi 
articulada nenhuma acusação positiva de que o PCB, pelo seu programa 
ou atividade, atentasse contra aqueles direitos fundamentais. Ao contrá
rio, vem reiterando suas afirmativas solenes de respeitá-los e nenhuma 
prova foi trazida ao processo em sentido contrário. 

No horizonte da longa estrada percorrida, em torno à mole deste 
processo, se divisa, nos dias recentes da história dos povos, que o desapa
recimento do Partido Comunista dos quadros legais coincide com o eclip
se da democracia. 

Em conclusão: 

Considerando as denúncias e acusações contra o PCB, bem como as 
investigações realizadas para apurar a sua procedência (1 ª parte); 

Considerando o estatuído no § 13 do art. 141 da Constituição Fede
ral, em substituição ao disposto no art. 26 do Decreto-Lei nº 9.258, de 
1946 (2ª parte); 

Considerando, em princípio, que a pluralidade dos partidos, ainda 
quando anti democráticos, caracteriza os regimes democráticos modernos 
(3ª parte); 
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Considerando que, em frente às diversas concepções da democracia, 
não se pode afirmar que o comunismo doutrinário lhe seja hostil, desde 
que deve enquadrar-se entre aquelas (4ª parte); 

Considerando que não ficou provado, no processo, haja incidido o 
PCB nos casos previstos no art. 26 do Decreto-Lei nQ 9.258, de 1946; 

Considerando não ter ficado, tampouco, provado, no processo, que o 
PCB, no seu programa ou ação, seja contrário ao regime democrático, 
baseado na pluralidade partidária e nos direitos do homem (art. 141, § 13, 
da Constituição Federal), pelo que há de respeitar seu registro juris tan
tum, 

Voto no sentido de serem consideradas improcedentes as denúncias 
e acusações contra o PCB, porque as provas coligidas não o tornam pas
sível da sanção legal. 

Ministro Ribeiro da Costa 

Voto 

"A verdade é como uma estrela: se nos guiarmos por sua 
luz, não podemos perder completamente nosso caminho; po
rém, essa luz não dá calor, pois a verdade é o mais frio de 
todos os ideais." 

(Essência do novo mundo - John Strachey) 

o problema essencialíssimo debatido nos autos do processo movido 
contra o Partido Comunista do Brasil, com o objetivo do cancelamento 
do seu registro, feito perante este tribunal, embora restrito ao campo de 
aplicação de um preceito de ordem constitucional, reveste-se, contudo, de 
relevante feição política. 

Sem dúvida, os partidos políticos funcionam como entidades que, 
constituídas legalmente, interferem no organismo político do Estado. A 
lei lhes rege a existência, subordinada à cominação de normas cuja in
fringência pode determinar a sua eliminação, conseqüência essa que atin
ge, necessariamente, interesses políticos da mais acentuada magnitude. 
Essa só consideração empresta ao presente debate aquele aspecto a que se 
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acha vinculado o direito de voto, concedido ao cidadão, nas condições 
previstas em lei, e, assim, a sorte dos partidos políticos se nivela ao 
exercício daquele direito, todo ele envolto de substância política. 

Nesse caso, não se há de apreciar o problema apenas sob o aspecto 
jurídico com que se apresenta em face do disposto no § 13 do art. 141 da 
Carta Política de 1946. 

Certo, "os atos dos juízes são, por definição, atos de aplicação das 

leis; o arbítrio deles é exceção". (Pontes de Miranda - Democracia, 
igualdade, liberdade, p. 169, nº 230.) 

Mas a medida, que se discute, entende diretamente com a organiza
ção democrática decorrente do nosso Estatuto Político. Propõe-se a eli
minação de um partido político dos quadros legais. 

Considere-se, de início, essa coisa simples: o cerne da democracia é 
a liberdade. Inscreve-se no seu alicerce a existência dos partidos políti
cos, pela vitória de cujos programas se alcança a participação do indiví
duo na realização dos atos existenciais da Nação. 

Nesse passo a questão assume proporções extremas. 
Toda ponderação se requer à vista do problema: o exame minucioso 

do fato trazido à deliberação deste Superior Tribunal Eleitoral; a circuns
tância de acarretar o cancelamento do registro de um partido político; a 
restrição violenta ao exercício, por sua vez, de direitos fundamentais in
seridos na Carta Magna; a repercussão desse fato na vida política nacio
nal; tudo isso reclama daqueles que lhe hajam de dar solução a imperiosa 
advertência para as suas peculiaridades. 

Meu pensamento de magistrado e de cidadão se volve, com uma vi
bração poderosa, não só ao passado, quando o Brasil se elevou, no Impé
rio, à culminância de sua grandeza moral; não só na República, implanta
da segundo os preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade; não só ao 
seu eclipse, impregnado pelo obscurecimento moral, de que nos livramos, 
reagindo contra a pennanência da ditadura, para realizar, a partir de 29 de 
outubro, a era de recuperação da dignidade nacional, mas, sobretudo, meu 
pensamento se detém, com todas as forças da razão que o ilumina, a 
contemplar esse estágio, dir-se-ia inconquistável - esse momento igual 

ao renascer - de reconquista da liberdade - com que se estabeleceu o 
veículo às relações entre o governo e os governados. 
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A liberdade é a pedra de toque da democracia, como a dignidade é o 
ponto de honra do cidadão. 

"Uma Nação - disse Disraeli - é uma obra de arte e um 
resultado do tempo. A grandeza da Inglaterra deriva, princi
palmente, não de seus recursos naturais, que são medío
cres, mas de suas instituições. Os direitos dos ingleses pre
cederam de cinco séculos os direitos do homem." 

Disraeli foi O artífice da grandeza da era Vitoriana, e o seu país, com 
os monumentos, palácios e campos destruídos, pelos horrores da guerra, 
cresceu de grandeza nos seus dirigentes, nas suas criaturas, soldados, 
sacerdotes, poetas e sábios, fortalecido nas suas instituições. 

Nada disso, porém, é obra do acaso. Realizou-a o inquebrantável 
espírito de dignidade do povo inglês, o povo mais livre do mundo. 

Exemplo igual nos dá a América do Norte, pelas palavras admiráveis 
do general MacArthur, cuja grandeza de espírito se deve a sua esplêndida 
formação moral: 

232 

"Nesta grande crise da guerra, a América realizou a 
unidade. Num país onde os grupos políticos e econõmicos 
contrários gozam de inteira liberdade de pensamento e ação, 
onde o direito de criticar e discordar, discutir e debater é 
guardado como um tesouro inestimável, ocorreu uma singu
lar transformação. Nossas vontades cristalizaram-se numa 
unidade de propósitos definidos. não pela imposição de um 
ditador cruel, mas pelo livre arbítrio dos milhões de ameri
canos. Esta unidade se manifesta no ruído incessante das 
fábricas americanas, na brisa que agita os trigais do oeste, 
no roncar das máquinas dos aviões e navios que levam o po
derio americano aos campos de batalha do mundo. Essa po
derosa produção de guerra provém de homens livres, que 
prezam a liberdade individual como um direito inalienável 
concedido por Deus, e estão decididos a tudo fazer para que 
'este mundo assista a um novo renascimento da liberdade e 
para que não desapareça da Terra o governo do povo, pelo 
povo e para o povo' ". (Telegrama expedido de Melbourne ao 
editor da revista Collier's, de New York.) 
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Constitui erro, senão estultice, supor que os juízes decidem jogando 
com raciocínios glaciais; assim, o sustentar, numa questão desse vulto, a 
irrelevância do problema político, que lhe é intrínseco, devendo apenas 
ater-se à aplicação pura e simples do preceito constitucional aos motivos 
alegados na denúncia. Não há maior engano: nesta questão, como em 
qualquer outra, o juiz, investido pela lei, solenemente, das responsabili
dades todas para ditar a solução do problema, há de fazê-lo, mas segundo 
as reservas da sua consciência no fundo da qual se cristalize a verdade, ou 
seja, a justiça. 

Nas páginas de grande intensidade psicológica de O caso Mauricius, 
do escritor Jacob Wassemann, está lançado este grito profundo e verda
deiro: "a justiça é o coração palpitante da humanidade". 

Se é exato haver a experiência demonstrado que os regimes políticos 
não se cumprem na plenitude de seus princípios, nem por essa ou outra 
razão se justifica quando encetamos, sob os melhores auspícios, as práti
cas da democracia, a adoção de medidas drásticas, implantadas à sombra 
dos seus princípios que, antes de autorizar, repelem, de modo preciso, 
semelhante propósito, contrário à índole, à essência, à substância da pró
pria instituição política. 

Ora, a democracia é, precisamente, uma tentativa extraordinariamen
te audaz, não para rechaçar a direção (isso é mais fácil e totalmente desas
troso), senão para combinar a direção com a liberdade. Com a liberdade 
de crítica, e em último extremo de rechaçar e substituir dirigentes 
(Essência do novo mundo, de John Strachey). 

A implantação do regime democrático exige, para que bem se consti
tua, a colaboração de todas as forças orgânicas da Nação, sendo, pois, 
essencial para a existência desta que se não elimine a contribuição de 
quaisquer correntes partidárias, admitidas a funcionar na forma prescrita 
em lei. 

"Todo o progresso de um país resulta das relações justas entre o 
povo e os seus dirigentes, sendo esta a questão política mais vital do nos
so tempo." Eis a advertência de Strachey, em recente obra, elaborada na 
Inglaterra, ainda sob os bombardeios de Goering - seguida desse remate: 

"Ademais é uma questão que somente poderá solucio
nar-se quando a Nação. como conjunto. tenha um móvel a 
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que servir. Pois uma direção satisfatória só é possível sob a 
base de um amor mútuo entre dirigentes e o povo. 

Esse amor por seus líderes pode unicamente produ
zir-se no povo, se este crê que aqueles lhe dizem a verdade". 

Rui, por sua vez, já acenava aos espíritos impermeáveis à evolução 
das idéias políticas, com essa clarividência: 

"A concepção individualista dos direitos humanos tem 
evoluído rapidamente, com os tremendos sucessos deste sé
culo, para uma transformação incomensurável nas noções 
jurídicas do individualismo, restringidas agora por uma ex
tensão cada vez maior dos direitos sociais. Já se não vê na 
sociedade um mero agregado, na justaposição de unidades 
individuais, acastelados cada qual no seu direito intratável, 
mas uma entidade naturalmente orgânica, em que a esfera 
do indivíduo tem por limite inevitável de todos os lados a 
coletividade. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à as
sociação, o egoísmo à solidariedade humana. Estou, senho
res, com a democracia social. Mas a minha democracia so
cial é a que preconiza o cardeal Mercier, falando aos 
operários de Malines 'essa democracia ampla, serena, leal e, 
numa palavra, cristã; a democracia que quer assentar a fe
licidade da classe obreira, não na ruína das outras classes, 
mas na reparação dos agravos, que ela, até agora, têm co
metido' ". 

o sentido real da democracia está compreendido na definição de 
Montesquieu (Esprit des lois, livro I, capo 11): 

"A democracia é uma República em que o povo conquistou o direito 
soberano". "Uma sociedade democrática é, pois, aquela em que o povo 
exerce o poder". (G. Ripert, O regime democrático e o Direito Civil mo
derno.) Ajunte-se o conceito de Litré: "Sociedade livre, e principalmente 
igualitária, em que o elemento popular tem a influência preponderante". 

A muitos se afigurou, entre nós, senão imprudência rematada, ao 
menos erro crasso admitir, de acordo com os preceitos então vigentes, o 
registro, perante este tribunal, do Partido Comunista. Já ficou aqui assina
lado, no voto que proferiu o eminente professor Sá Filho, voto que é uma 
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construção notável, tanto pelo brilho dos conceitos, como pelo estilo, 
sistematização do estudo, coordenação da doutrina e admirável equilí
brio, a origem do movimento, desenvolvido por aquela associação, estan
do, assim, fora de dúvida que a mesma exerce uma poderosa influência 
sobre as massas proletárias. O partido é o seu órgão. 

Sob influências eufóricas, ainda no estágio da ditadura, venceram-se 
os óbices, com espanto de uns e aplausos de outros, aplausos que nos 
vinham até de muito longe com ressonâncias lidimamente democráticas. 

A observação desse fenômeno leva-nos a cogitações importantes, a 
primeira das quais reside na possibilidade mais ampla que se concedeu ao 
povo para participar, através de seus representantes, dos atos da vida po
lítica da Nação. Nada mais salutar à prática da democracia. E restringir 
esse direito é ação anti democrática, contrária, portanto, à essência do 
regime. Não se compreende, nessa altura, por que regredir no alcance de 
tamanha conquista. Vejamos, agora, as razões de ordem prática, cada 
qual de mais irrefutáveis vantagens. 

O Partido Comunista, conquistando o seu registro, estabeleceu, entre 
as demais correntes partidárias, uma ação emulatória considerável. Bas
taria ter contribuído para a formação de quadros de eleitores possuídos de 
melhor compreensão e organizados sob disciplina partidária. A concor
rência despertou no eleitor a verdadeira consciência cívica. Surgiu a luta; 
com ela, a noção dos deveres que incumbem ao cidadão. 

As objeções que se levantam contra a existência legal do Partido 
Comunista não devem constituir obstáculo ao seu funcionamento. Qual
quer vedação nesse sentido ocasionará mal irremediável, enfraquecendo o 
organismo democrático. A vitalidade deste regime se revela no poder de 
absorção de forças políticas adversas, de sorte que o trabalho pela supre
macia de seus princípios não reside no expurgo de associações políticas, 
com esses ou aqueles matizes, possivelmente hostis, mas na prática, rigo
rosa, honesta, em toda sua extensão e profundidade das normas basilares, 
dando principalmente os dirigentes exemplos inequívocos de sua capaci
dade para as coisas da administração pública, a ponto de satisfazer real e 
objetivamente as necessidades mínimas dos dirigidos. 

Afigura-se, assim, indispensável assegurar o funcionamento dos 
agrupamentos partidários, sob as condições impostas pela Carta Magna, 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 235 



uma vez que não as infrinjam, por atos inequívocos, concretos e compro
vados. Salvo essa hipótese, cairemos, então, no terreno suspeito do arbí
trio por onde se aniquilam todas as garantias da liberdade. 

A manutenção do partido, ainda quando se o tenha por suspeito de 
propósitos contrários aos princípios inscritos na Constituição, é de con
veniência indeclinável, pois esse fato estabelece maior facilidade, na ve
rificação de quaisquer atos que tente praticar, com aquele alcance. 

Mas sobreleva a todas as conjeturas, em tomo dos objetivos do pro
cesso, acentuar a sua feição antidemocrática, contra a qual se fará valer, 
por todos os meios inevitáveis, a maior força de expansão da ideologia 
comunista, que, por mais combatida, se revelará, sem dúvida, ainda mais 
exaltada. 

Todavia, necessitamos criar, desde já, no País, um clima de confian
ça na ação dos representantes escolhidos pelo povo; da administração 
pública se aguardam providências de ordem econômica que nos tirem da 
fome, da subnutrição, da moléstia e da ignorância; os problemas trans
cendentes ligados aos interesses políticos externos ocupam a cogitação do 
governo, que de si já deu exemplo notável pelo modo isento por que ori
entou a solução da recente disputa política interna. Por essa forma, ou 
não se entrava essa marcha com as preocupações sobre atividade das cor
rentes partidárias, abstendo-se os órgãos da administração de manter sua 
atenção no estado permanente de excitação, ou, do contrário, da tendên
cia irrefletida para as medidas drásticas resultará a prática, apenas, de um 
sistema democrático artificial. 

A defesa da democracia, na realidade, não se alcança com os atos de 
manifesta negação de seus princípios. O dogma democrático é radical
mente contrário às medidas restritivas da liberdade de pensamento, em 
todos os seus valores. 

No pedido de cancelamento de registro há uma questão intrínseca 
para a qual se volta necessariamente a atenção distante e acima das pai
xões partidárias do juiz a que tocar decidir a matéria. A hostilidade orga
nizada e preconcebida, sem fundadas razões em fatos incontestes, a qual
quer partido legalmente registrado, enseja uma suspeita grave, enquanto, 
a par disso, sendo da essência fundamental do regime democrático a dife-

236 Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maiWi:qpJ. 19!1J1 



renciação de correntes políticas, o problema se mostra, conseguintemen
te, ainda mais delicado. 

De qualquer modo, a violência não gera o menor proveito, porque o 
seu conteúdo é de todo estéril à proliferação de frutos benéficos. Dela só 
o mal advém. 

Todas as ideologias políticas se esbatem, afinal, no plano da experi
ência e só a sua realização pode revelar o que valem. Não há óbices a 
opor à sua força imanente, mas, nos regimes democráticos, os elementos 
exóticos sofrem a reação própria ao seu organismo, e, ainda quando não 
se imponham com vantagem sobre as forças políticas que o constituem, 
prestam a ação profilática da crítica e da vigilância, tão necessárias 
quanto proveitosas para o funcionamento do aparelho político. 

Países poderosos naufragaram no vórtice da guerra mundial, nessa 
experiência trágica. Sacrificaram-se milhões de seres, devolvendo-se à 
humanidade uma herança ainda mais tenebrosa. A razão não socorre os 
obstinados senão quando a derrota já os tenha devastado. 

A luta de classe, por sua vez, atingirá, ainda, o seu ponto culminante, 
na conciliação dos interesses recíprocos. 

É lástima que as criaturas, podendo engrandecer-se no serviço de 
cada dia para tomar sua existência uma expressão de valor humano, se 
agremiem para a destruição, o ódio e o desamor. 

A democracia, longe de dividir os homens, acolhe-os, ao contrário, 
sob a imensa árvore a cuja sombra lhes proporciona a liberdade, a igual
dade e a fraternidade. O ramo profundamente humano e harmonioso da 
democracia se espelha nessa reflexão de Chesterton: 

"Contento-me em sonhar com a velha e fatigante demo
cracia que pode proporcionar um pouco de vida humana. 
tanto quanto possível, a cada ser humano". (O humanismo 
de Chesterton. Gustavo Corção.) 

Ainda temos tudo por organizar e, no caos a que chegamos por nos
sos próprios erros, a maior tarefa é a que consiste em criar nos espíritos a 
confiança nos dirigentes pela sabedoria da ação política em face dos 
problemas momentosos da atualidade. 

A observação de Wallace é perfeita nestes dois pontos: 
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"O comunismo diz combater a pobreza e a exploração. 
Não pode ser destruído por meio de tanques e canhões. 
Trata-se de uma idéia que só pode ser combatida com uma 
idéia melhor. 

A democracia, indo em busca duma sociedade planifica
da, encontra-se entre o livre comercialismo americano e o 
comunismo soviético dirigido; entre esses dois sistemas 
opostos, a medida comum deve ser tomada, se quisermos 
preservar a paz". (Correio da Manhã, de 12.4.47.) 

Considere-se, ainda, que as vozes mais autorizadas da Igreja não es
timulam a atitude de combate ao comunismo. Eis as palavras de Duca
tillon: "On a trop réfuté le communisme sans le connaftre. Le Christia
nisme ne doit, ne peut être defendu qu 'avec des armes de loyauté". (Le 
communisme et les chrétiens) 

Pensadores, filiados ao catolicismo e, portanto, insuspeitíssimos, 
apreciam com serena imparcialidade e nobre compreensão o movimento 
comunista. Haja vista como se manifesta o dr. Fernando Carneiro 
(Catolicismo, revolução e reação): 
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"O comunismo, como todos os movimentos da massa, 
traz em si qualquer coisa de telúrico, algo como a aproxima
ção do Deus Pan, e provoca conseqüentemente o pânico, o 
medo contagioso e indefinido. 

Combateremos do comunismo a sua filosofia, a sua in
terpretação da história que consideramos falsa, o seu ateís
mo, ora militante, ora embuçado e outros aspectos mais. 
Mas é preciso que fique bem claro que a socialização dos 
meios de produção em si não está em desacordo com os en
sinamentos da Igreja; que a Religião Católica nada tem a 
opor à socialização dos meios de produção, desde que pos
samos imaginar soluções nas quais as liberdades essenciais 
fiquem asseguradas. 

Em verdade, as idéias de comunidade de bens e sonho so
cialista são coisas muito anteriores a Karl Marx. Nasceram no 
coração de santos e de doutores da Igreja, embora depois os ca
tólicos, leigos e bispos, deixassem que essa herança caísse em 
mãos inimigas. Hoje a palavra comunismo soa aos nossos ouvi
dos carregada de ressonâncias satânicas. Os marxistas, entre-
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tanto, não se apropriaram indebitamente da idéia, do sonho e 
dos vocábulos socialistas. A palavra COTTUUÚSmo lhes pertence, 
hoje, de legítimo direito, direito de posse e de usucapião, sobre 
um vocábulo abandonado pelos católicos. 

Nas distinções cuidadosas que fizermos da doutrina, do 
material comunista e da experiência russa, encontraremos 
muita coisa boa e aproveitável. Dar-se-á a hipótese de ficar
mos até enamorados de alguns aspectos parciais da doutri
na e sobretudo das suas reivindicações sociais. Devemos 
sem nenhum temor reconhecer essas coisas. Assim proce
dendo poderá parecer que somos simpáticos aos comunistas 
ou que queremos cativar-lhes a boa vontade e receber deles 
em troca alguns epítetos amáveis, tais como o de nos consi
derarem burgueses progressistas. Só um ingênuo procuraria 
iludir-se supondo que esse fosse o método de captar simpa
tias dos comunistas. Em verdade eles pertencem a outra 
humanidade e, dentro da sinistra lógica em que se enreda
ram, não se enternecem com concessões, nem com trata
mentos benignos". 

A missão que incumbe aos julgadores, neste processo, não se res

tringe a estabelecer - nem o seu objetivo tem esse alcance - os traços de 
colidência entre o regime democrático e a ideologia comunista, ou de
monstrar a compossível harmonia de um princípio moral comum neces
sário à compreensão ou tolerância mútua ou à conciliação de preceitos 
religiosos com o materialismo comunista. Nesse plano não se contém o 
tema que nos toca examinar. Advirta-se, ao lado disso: o debate não se 
estende propriamente a definir os pontos de contato dos direitos funda
mentais do homem com a ideologia comunista, nem se o sistema de dita
dura de classe repele o princípio da representação popular e, ainda, se a 
liberdade de opinião, a de tribuna, a de imprensa subsistem num regime 
totalitário. 

Outra é a face do problema, abstraído dos princípios doutrinários, 
que informam a doutrina comunista. 

Com efeito, assim o deve ser à vista da preceituação legal sob cujo 
domínio foi concedido o registro; as condições inseridas no estatuto ofi
cial do partido e as considerações estabelecidas no voto do relator, o 
ilustre professor Sampaio Dória, cujo saber e inteligência não teriam sido 
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surpreendidos na solução do problema, sob aquela feição, destituído de 
complexidade. 

Quando apenas se tratasse de uma questão teórica em face da ideo
logia comunista e os princípios cardeais do regime democrático, lugar 
não haveria para vacilações e, nesse caso, o registro teria sido denegado. 

Considere-se bem: o registro foi concedido ao partido cujo programa 
se conciliou inteiro com os princípios democráticos, não obstante a coe
xistência da ideologia comunista e a denominação da legenda partidária 
com que se qualificava o Partido Comunista do Brasil. 

Apreciando o pedido de registro, esclareceu o insigne relator que "o 
comunismo no Brasil se apresenta com substância diferente do soviético, 
qual um neocomunismo, que consagra e exalta os princípios democráti
cos e os direitos fundamentais do homem". (Res. nº 285, de 27.10.45, no 
Diário da Justiça, de 2.2.46, seção 11.) 

Essa asserção obsta a que, após concedido o registro daquele partido, 
perante este tribunal, se invoque contra essa medida a mesma preexisten
te ideologia sob que se rege a ditadura soviética, cujo regime, tendente à 
unicidade de partidos, se contrapõe aos lineamentos democráticos, basea
dos na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem. 

Certo, os dados para a solução do problema não se comportam nessa 
alternativa e os juízes devem agir como nos ensina a palavra da Bíblia: 
"sim, sim; não, não". 

Examine-se, pois, o caso segundo a conceituação legal que deflui do 
§ 13 do art. 141 da Constituição vigente, verbis: 

"É vedada a organização. o registro ou o funcionamento 
de qualquer partido político ou associação. cujo programa ou 
ação contrarie o regime democrático. baseado na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho
mem". 

Duas condições são impostas nesse dispositivo, para obstar a exis
tência legal de um partido político, ou seja, quando o seu programa ou 
ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos 
e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 
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Na hipótese, cumpre não olvidar essa circunstância de vulto: o parti
do acusado obtivera o seu registro, perante este tribunal, não obstante 
todos os sinais evidentíssimos de se achar organizado sob as cores dou
trinárias e ideológicas do partido dominante na URSS. Mas, se assim se o 
concedeu, é certo que o partido, na forma do art. 1 Q dos estatutos, se 
comprometeu solenemente a respeitar integralmente os princípios demo
cráticos e os direitos fundamentais do homem, definidos na Constituição. 
Ainda, pelo art. 2º, o partido tem por finalidade, de acordo com o seu 
programa, alcançar a completa emancipação econômica, política e social 
do Brasil. Além disso, reza o art. 7º que o candidato aceito presta com
promisso, segundo o qual promete trabalhar ativamente pela defesa da 
democracia e da paz, pela derrota definitiva do fascismo (estava, então, 
em vigor a Carta de 37!), pelo desaparecimento de todas as formas de 
opressão nacional e de exploração do homem, até o estabelecimento do 
socialismo. 

Salientou o douto relator do pedido de registro, após a diligência 
para adaptar as cláusulas estatutárias àqueles princípios democráticos, 
que o comunismo no Brasil se apresenta com substância diferente do so
viético, qual o neocomunismo, que consagra e exalta os princípios demo
cráticos e os direitos fundamentais do homem. 

Ora, quando se decidiu, sob tais considerações, não se tratou de in
dagar das tendências, inclinações ou da filiação desse partido à doutrina e 
ideologia comunista. 

O problema, portanto, se desenvolve, em face do pedido de cance
lamento, mediante a exigência da prova de fato que revela ação posterior, 
sem correspondência com o programa oficial, ou que o programa substi
tutivo do primeiro seja infringente das condições pelas quais se lhe con
cedera o registro. 

A pena deve ser imposta, inflexivelmente, ao partido que, embora 
registrado, venha a adotar programa ou a desenvolver ação contrária ao 
regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia 
dos direitos fundamentais do homem. 

Não basta, porém, admitir, superficialmente, certos pontos de conta
to do partido com o regime comunista para daí tirar a ilação peremptória, 
irremovível, sobre a cassação do registro. Ninguém jamais admitiria a 
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hipótese de juízes de uma democracia condenando por meras presunções. 
O ponto vulnerabilíssimo da acusação é a sua falta de substância, a fragi
lidade de argumentos, vazios de conteúdo, com que se busca, através de 
raciocínio especioso, levar à convicção dos juízes a demonstração da ati
vidade do partido contrário aos direitos fundamentais do homem e à es
sência do regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos. 

Construiu-se, com esse objetivo, a seguinte argumentação: 
A existência do regime comunista implica, necessariamente, a su

pressão da propriedade privada, conquanto mitigada em certas modali
dades; a eliminação de outros partidos, inclusive a liberdade de pensa
mento, cerceados dos direitos concernentes à realização de propósitos 
econômicos ou políticos. Porque assim seja, como realmente o é, não 
pode ter existência legal o comunismo como partido político, embora 
disfarçado para lograr o registro. 

Nada mais lógico, nem jurídico. 

Mas, essa consideração só pode ser dirigida ao Partido Comunista, 
organizado na Rússia; não ao Partido Comunista do Brasil, cujo registro 
feito por decisão deste tribunal respeita, acata e adota os princípios de
mocráticos definidos na Constituição. 

O argumento pretendido assenta em mero sofisma, ou seja, num ra
ciocínio sem consistência e sem propriedade de aplicação às hipóteses 
figuradas no processo. Para se não admitir que assim seja, lícito é, então, 
indagar sob que critério legal foi concedido o registro. 

Combater a existência irregular do partido com as armas fornecidas 
pelos seus atos contrários aos propósitos da concessão do registro, é ação 
legítima em defesa da democracia; combatê-lo, porém, sem provas, ur
dindo argumentação artificial, vaga, imprecisa, sem a necessária coorde
nação de idéias, ligadas aos fatos, que se hajam demonstrado, é desservi
ço ao regime, cuja estrutura merece o resguardo, para que se imponha ao 
respeito, à confiança e ao culto da Nação. 

Dentre os fatos argüidos, com forma concreta, somente encontrou 
prestígio no parecer do procurador ad hoc o que assenta na dualidade de 
estatutos, tendo ficado de parte o que se relaciona com recebimento de 
contribuição pecuniária ou qualquer outro auxílio do estrangeiro (art. 14, 
letra a, das Inst. de 1945; art. 26, letra a, do Decreto-Lei nº 9.258, de 
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1946); o que entende com o recebimento de orientação político-parti
dária, de procedência estrangeira (art. 26, letra a, do Decreto-Lei nº 
9.258), requer se estabeleça prova inequívoca de obediência e subordina
ção política estrangeira. Subscrevo, em tomo dessa acusação, o que a 
respeito deixou esclarecido o eminente relator do processo. 

A hipótese a que se prende o inciso da letra b do art. 14 das Instr. de 

1945 e art. 26, letra b, do Decreto-Lei nº 9.258 - "prova de que, contrari
ando o seu programa, pratica atos ou desenvolve atividade que colidam 
com os princípios democráticos, ou os direitos fundamentais do homem, 

definidos na Constituição" - está compreendida pelo disposto no § 13 do 
art. 141 da Carta Política de 1946. 

O Partido Comunista do Brasil, para o efeito de se tomar incurso na 
proibição inscrita no texto normativo, teria desenvolvido, direta, objetiva 
e inequivocamente, a prática de atos, ou seja, a ação, por todos os modos 
aptos a fazê-la valer, contrária ao regime democrático, baseado na plura
lidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 

Em substância, em que teria consistido, concretamente, a prática 
desse atos, segundo se pretende demonstrando, a partir do registro e con
trariamente ao programa partidário? 

Com essa feição, embora haja sido argüido na denúncia, o fato ex
plorado sob o ângulo do sentimento patriótico, consistira na declaração, 
ratificada, posteriormente, no Parlamento, pelo senador Luís Carlos 
Prestes, quanto à atitude que assumiria, numa guerra imperialista do 
Brasil com a Rússia. 

Não importa a acepção nem a gravidade, por extrema, que se haja de 
dar a semelhante gesto. Todos os líderes têm os seus instantes de exibici
onismo. Uns conduzem ao ridículo, outros à glória. Seja como for, seme
lhante atitude nada exprime que se relacione com a democracia. Quando 
se pudesse entender de modo contrário, aquele representante da Nação 
estaria falando por conta própria, de sorte a não comprometer, com isso, a 
atividade do partido a que se acha filiado. 

Mas a duplicidade de estatutos, essa é a acusação culminante. Ter
se-ia apurado existir, além do estatuto oficial, ainda, um outro, denomi
nado projeto, junto ao m volume, fl. 323 e idêntico projeto de reforma, 
editado em Pernambuco. 
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Circunstâncias várias se avolumam a respeito do projeto: a primeira 

o aponta de data posterior à do registro definitivo do partido; a deste -

10.11.45, a daquele - 13.11.45; trata-se, segundo a versão da defesa, de 
elementos básicos que serviram para a elaboração dos estatutos aprova

dos e, mais tarde, registrados; elaborado a princípio para discussão, estu
do e sugestões, ficara, por último, sem préstimo e uso, salvo a referência 
a seus dispositivos pelo Regulamento Interno da Comissão de Finanças 

(30.1.46 - fl. 324 do v. III). 

Limito-me aos pontos essenciais ressaltados pelo relatório e voto do 
douto relator, firmando-me nas circunstâncias que apresentam relevo e 
exigem mais detido exame. 

O mencionado projeto, elaborado ou não por pessoa de pouca instru

ção, supõe-se, segundo observa o digno representante do MP, tenha sido 
objeto de debate e aprovação pelos órgãos do partido (fls. 550 e 575 do v. 
XX). 

Ao fato, assim exposto, falta prestígio para autorizar imposição de 
preceito cominativo de pena. 

Volva-se, contudo, a considerar válido esse elemento e, então, ter-se

á apenas demonstrado a sua aplicação no que entende com a contabilida
de do partido e com a eliminação de seus membros, o que, como irres
pondivelmente argumenta o provecto relator, não tem vislumbre de hos
tilidade ao regime democrático. 

Onde, pois, nesses dois fatos, nenhum dos quais tem significação 

contrária aos direitos fundamentais do homem, e apenas se compreendem 
na regência da economia interna do partido, se encontrará a transgressão 
à norma constitucional? (art. 141, § 13). 

Por muito que se conceda, o uso das disposições estatutárias do 
projeto não vai além dos pontos assinalados e, assim, não saiu, com a 
mais absoluta certeza, da letra do seu art. 2º o princípio que nele se 
enuncia. 

Encontrar esse alcance, depois do registro concedido, mediante o 
qual fora demonstrado e proclamado perante este tribunal que o partido 
"consagra e exalta os princípios democráticos e os direitos fundamentais 
do homem", é admitir a certeza calcada em mera inferência, apenas esta
belecida por força de argumento sem peso, sem lógica e destituído do 
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apuro da verdade, pois que se pretende erigir a acusação sob a influência 
de princípios institucionais do sistema comunista para admitir que são os 
mesmos aqui postos em prática, ou incluídos na ação desenvolvida pelo 
partido. 

Salvo, portanto, os argumentos de ordem conjecturaI, provas não se 
apontam, no processo, quanto à ação do partido, quer se diga contrária ao 
regime democrático, quer aos direitos fundamentais do homem. Em ver
dade, onde se encontra, no cerne dos autos, essa prova? 

Na realidade, que fez, até aqui, o partido, com essa significação? 
Comícios, greves, propaganda partidária intensa, espetacular, profusa, 
assustadora, incômoda e suspeita? Mas que atos serão esses, em suma, 
senão todos os permitidos, como expressão de direitos e garantias indivi
duais, consagrados pela Carta Política? 

Atentou, porventura, essa associação, de algum modo, por atos ine
quívocos, concretos, contra o princípio da pluralidade de partidos, igual
mente inserido naquele magno estatuto? Como afirmá-lo, sem prova que 
o demonstre? 

Tudo é lícito pensar, supor, admitir, temer e crer. A ninguém se 
contesta essa atitude. Por amor das instituições nacionais, até bem pouco 
reduzidas, com sacrificio de nosso patrimônio moral, à mais ínfima ex
pressão das coisas degradadas, os que se envergonharam no ostracismo e 
no retraimento, ofendidos na sua dignidade cívica, mal saídos do caos da 
ditadura para fitar o sol da liberdade, se temem na indecisão da sua talvez 
ilusória luminosidade. A humanidade, como que atraída pelo vórtice, 
caminha para a escravidão? 

Não sejam os nossos passos impelidos por atos insanáveis, pratica
dos com sacrificio da verdade e da justiça. 

Em conclusão, senhor presidente, meu voto se harmoniza, de todo, 
com o lúcido pronunciamento do eminentíssimo professor relator, a 
quem, neste ensejo, rendo as homenagens da mais alta admiração. 

Alvaro Ribeiro da Costa. 

Desembargador J. A. Nogueira 

Voto 

Ao termos que proferir voto sobre uma questão que envolve todo o 

futuro de nossa Pátria - questão que encheu as nossas meditações de es-
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critor durante a melhor parte de nossa carreira -, pedimos pennissão para 
resumir em poucas palavras o nosso curriculum vitae de intelectual, isso 
para mostrar que o modo por que cumprimos nosso dever de juiz tem as 
suas raízes, não em estudo superficial dos autos, mas em todo um longo 
passado de pensador, de sociólogo e sobretudo de homem que viveu sin
ceramente em um clima que em um dos nossos ensaios denominamos de 
Exaltação patriótica e de Sonho de gigante. Fizemos em O Estado de S. 
Paulo a campanha nacionalista que teve entre os seus apóstolos máximos 
Bilac e Pedro Lessa. Tivemos sempre a paixão de justiça social e estamos 
longe de haver militado muito à direita e mesmo no centro, para nos ser
vinnos das metáforas conhecidas para designar tendências políticas. Es
critor de uma geração profundamente influenciada pelo grande humani
tarismo russo de Tolstói, de Dostoievski, de Kropotkine, Máximo Gorki e 
de todos os grandes revolucionários do século XIX e dos começos deste 
século XX. Publicamos, por volta de 1922, um livro, intitulado País de 
ouro e esmeralda, onde, no gênero de Canaã, de Graça Aranha, procu
ramos esboçar ousadamente um imenso quadro da organização e dos 
destinos cultur-históricos da nossa Pátria. Pois bem, aí encarnamos na 
figura de Leonardo - o mais vívido dos personagens desse romance -

poema de nacionalidade - o apostolado social que abrigávamos na alma 
incendiada dos nossos 25 anos. Aí os anseios sociais aparecem em uma 
imensa atmosfera de liberdade espiritual e política. Livre América!, um 
dos capítulos desse livro, é um hino ao nosso futuro de povo líder, capaz 
de criar uma civilização nova e original. Deixai-me, senhores, que vos 
leia as últimas linhas dessa minha bíblia de brasilidade e de fé nos desti
nos do nosso País: 

246 

"A resposta às questões sociais que tanto preocupavam 
a Leonardo parecia vir clara e abençoada daquela terra qua
se abandonada. Quantas energias ali não se ocultavam im
produtivas. energias que, uma vez domadas e aproveitadas. 
dariam para fazer viver a milhões e milhões de seres huma
nos ... E ao aspecto daquelas feracíssimas e intérminas regi
ões , cheias de tesouros inesgotáveis, maravilhosas dádivas 
dos deuses, compreendeu o ítalo-brasileiro Angelo que Re
clus (o grande e ingênuo teórico de uma Terra livre e até sem 
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governo) tivera razão de imaginar que aqui seria a Canaan 
com que sonhava. Viu, então, e sentiu, no porvir desta 
imensa pátria, destinada a realizar a inversão do mito de 
Babel, com acolher em suas plagas amigas os povos disper
sos, de tornada, enfim, ao opulentíssimo lar, a mais esplen
dorosa realização da justiça distributiva. Aqui era, sem dú
vida, a própria natureza que havia de tornar acessível a 
todos o monte comum de suas riquezas sem limites ... Aqui, 
um dia, Prometeu seria desacorrentado e quando Ariel, pou
sando no alto dos Andes, como o prefigurou Rodó, o grande 
vidente sul-americano, alongasse a vista para a Nova Euro
pa, redimida, divisaria no horizonte, para o Ocidente, aquele 
fulgurante crescer de azul que costuma pór na alma dos 
profetas a alvoroçada esperança de que a arte do amor e da 
fraternidade se começa ao cabo a organizar entre os ho
mens ... ". 

E por aí vai o nosso sonho de justiça social, que continua hoje tão 
fervoroso como há 20 anos. Aqui não está, pois, um reacionário nem um 
homem da direita. Muito ao contrário, pensamos em um Brasil em que a 
parte realizável de todos os sistemas de redenção econômica e social se 
tenha, à nossa moda suave, convertido em sangue e vida, assim para a 
coletividade como para o indivíduo. A última página do nosso recente 
livro de ensaios, A minha nova floresta, termina com estas palavras: 

..... e aparecia, no fundo, demónio negro. cruel e tremen
do. o absolutismo totalitário, a ameaçar sombrio a suprema 
dignidade do espírito. Por que não haviam os homens de 
aprender a cultivar a excelsa, a maravilhosa, a divina virtu
de da liberdade?'''. 

o bolchevismo, senhores, a interpretação russa do marxismo, é a ne
gação absoluta da liberdade e da democracia. Marx e Engels, no fim de 

sua jornada de combatentes, chegaram por vezes a admitir um socialismo 
democrático, mas apenas como método transitório e acessório, nunca 
como substitutivo da insurreição e da revolução violenta. Sua obra tumul
tuosa e complexa foi mais uma tendência formidável do que uma simples 
doutrina, mas sempre caracterizada pela idéia de revolução violenta. 
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o Manifesto comunista, em janeiro de 1848, soou no mundo como 
um trovão apocalíptico, que, desde então, vem num crescendo de dies 
irae. Eis as primeiras e tremendas palavras desse terrível documento: 

"Um fantasma percorre a Europa: o fantasma do co
munismo. 

Todas as potências da velha Europa uniram-se para en
curralar esse fantasma: o Papa e o Czar, Metternich e Gui
zot, os radicais de França e os policiais da Alemanha. Que 
oposição não tem sido acusada de comunismo por seus ad
versãrios? Que oposição, por sua vez, não lançou a seus ad
versários da direita ou da esquerda o epíteto infamante de 
comunista?" . 

Esse fantasma, senhores, que então percorria a Europa, hoje percorre 
toda a Terra, sem excetuar a antiqüíssima China e a novíssima América. 

A profecia de Spencer, em seu leito de morte, está sobre nossas ca
beças como o Mane, Thecel, Phares, da ceia de Baltazar: 

"O socialismo tem de vir, e virá - exclamou o filósofo 
moribundo -; porém há de significar a maior desdita que a 
humanidade viu até o presente. Não haverá nenhum homem 
que possa fazer o que queira, senão que cada um só fará o 
que lhe ordenarem". 

Esse socialismo tétrico, anunciado pelo pensador inglês, veio por 
mão de Lenin, que, embora dominado por um ideal de justiça - idéia 
enlouquecida, na frase de Chesterton - , associou, com a maior intensida
de, ao marxismo todas as torvas violências cujo elogio foi feito por Geor
ges Sorel nas Reflexões sobre a violência. Lenin, Mussolini, Hitler bebe
ram na mesma fonte do velho funcionário aposentado ... 

O comunismo, o comunismo marxista desintegra a unidade íntima e 
divina do ser humano para convertê-lo em humílimo autômato, que obe
dece às menores ordens do chefe onipotente. O adepto do partido é o que 
uma fita cinematográfica policial, que ora faz as delícias das crianças, 
chama de Zumbi, um escravo de capacete, sem outra vontade do que o 
pensamento, o crime, o fanatismo, que existem na cabeça astuta do diri-
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gente da societas sceleris. E o poder da vontade, mas invertido para o 
perinde ac cadaver. 

É a cólera contra as desigualdades sociais, mas captada em seus ele
mentos explosivos. Falta-lhe a força construtiva da liberdade, sobretudo 
da liberdade interior que gera a personalidade, a soberania espiritual do 
indivíduo, única fonte de todas as boas reformas políticas, econômicas, 
sociais. No marxismo russo não há resquícios do entusiasmo libertário 
dos Kropotkine, dos Reclus, do Temps nouveaux, de Jean Grave, de 
Proudhon, o pai do socialismo francês, de Jean Juares, o grande idealista 
suprimido pela técnica brutal do assassinato. 

Esse aspecto sombrio do niilismo moscovita não escapou avant la 
lettre à análise percuciente de Emilio Zola, que, no Germinai, encama em 
um operário eslavo a idéia fixa da vindita pela destruição. A inundação 
que arrasa toda a mina de que viviam milhares de famílias é um grande 
símbolo. Ele está presente e diabolicamente dosado em toda a organiza
ção do absolutismo totalitário, que suprime as profundidades divinas do 
homem solitário ("o homem mais forte é que está mais só", dizia Ibsen), 
do homem interiormente livre, a pretexto de assegurar-lhe o pão de cada 
dia ... 

No relatório, síntese cuidadosa feita pelo prof. Sá Filho, há a prova 

solar de que o comunismo do PCB, longe de ser uma ideologia original -
o neocomunismo, que a ótica otimista do ilustre prof. Sampaio Dória quis 
vislumbrar na doutrina improvisada por sugestões dos próprios julgado

res -, constitui um quadro tétrico de todas as agitações recomendadas 
pelos estrategistas do Komintem. Aí aparecem de maneira impressionan
te os contatos que os apóstolos do comunismo no Brasil têm tido com a 
Rússia, donde recebem direção, incitamento, prestígio. 

É incrível que nestes 19 volumes em que está toda a história da agi
tação e da infiltração marxista-Ieninista no Brasil não se queira ver ne
nhuma prova concreta, capaz de convencer um juiz. Será o juiz um 
monstro sem olhos, sem raciocínio, sem consciência da realidade? Os que 
assim pensam são como os demônios de Milton, cuja maior desgraça era 
serem vítimas do excesso de luz. A luz cegava-os e punha-os tontos, ir
remediavelmente mergulhados nas trevas ... 
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Cerca de um a dois anos após Os dez dias que abalaram o mundo, 
de que fala John Reed, viemos ao Rio, tendo visitado a Pedro Lessa, nos
so querido mestre de Filosofia do Direito, que nos dava a honra de acom
panhar os nossos artigos nacionalistas de O Estado de S. Paulo, reunidos 
no livro Sonho de gigante, então, editado por Monteiro Lobato. Manifes
tamos-lhe a esperança de que a Rússia viesse a estabelecer no mundo o 
verdadeiro socialismo. Pedro Lessa sorriu e observou que não podia 
compreender um mundo bem organizado sem a liberdade. De seus lábios 
caíram as mesmas palavras de Spencer. Temos acompanhado a evolução 
dos acontecimentos do mundo com olhos bem abertos de intelectual, de 
estudante de Sociologia Aplicada. E a nossa desilusão cresceu de ano 
para ano. Como André Gide, fomos fazendo constantes retoques sobre a 
viagem sentimental que empreendêramos desde muito jovem pelos países 
das esperanças e utopias relativas à redenção social dos trabalhadores. 

Não cremos que o socialismo como tal não possa tomar formas de
mocráticas. Conciliar a necessidade de planificar a economia e realizar 
uma distribuição eqüitativa dos bens da vida com o máximo de liberdade 
- pelo menos as quatro grandes liberdades de que falava Roosevelt - é 
hoje objeto de profundas meditações dos maiores pensadores políticos do 
mundo. Entre tais lições estão as encíclicas Rerum novarum, Quadrage
simo anno e Divini redemptoris, a obra formidável do judeu-alemão Karl 
Mannheim, há dias falecido, a de Harold Laski, chefe do trabalhismo da 
Inglaterra, e a de toda uma equipe de sábios que auxiliavam a criação do 
New Deal na América do Norte ... 

O comunismo, porém, que está organizado em sessenta e tantos par
tidos espalhados pelo mundo, é uma forma de totalitarismo, de âmbito 
internacional, sob a orientação de Stalin, que Thorez da França denomi
nou de notre chef à tous, referindo-se a todos os secretários-gerais e a 
seus adeptos. 

O partido, na Rússia, não é, como entre nós, uma mera associação 
política. É uma igreja, uma religião, uma mística levada às manifestações 
mais demenciais de sacrifício, a um Moloch, um sombrio ídolo do gênero 
do de Jaggrenat, na Índia, em cujas procissões os peregrinos se precipi
tam por debaixo das rodas do carro que o conduz ... Se nos for permitido 
tomar a citar A minha nova floresta, diremos que, nos ensaios intitulados 
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o moderno humanismo, O cristianismo e a questão social e na crítica 
que fizemos do livro One world de Wendell WilIkie, o ex-candidato à 
presidência dos Estados Unidos, já procurávamos mostrar o caráter místi
co e sectário do bolchevismo. Segundo Lenin e Stalin, o partido é dirigi
do por uma pequena minoria militante, é um estado-maior que deve con
duzir o proletariado para a ofensiva... e deve dirigir a retirada, se as 
circunstâncias o exigirem. ''Nossas condições de admissão no partido -
disse o atual ditador russo em entrevista à primeira delegação operária 

americana - são as seguintes: reconhecimento do programa e dos estatu
tos do partido, submissão absoluta às decisões do mesmo e de seus or
ganismos dirigentes, cotização, adesão a uma das organizações do parti

do". Essa submissão absoluta - diga-se mais uma vez - não teria 
permitido a metamorfose inconcebível admitida pela resolução condicio
nal e provisória deste tribunal, quando deferiu o pedido de registro, su
bordinando-o à cláusula: enquanto a sinceridade não for substituída pelo 
engodo ... 

O famoso escritor russo Zamiktine, chefe do grupo Irmãos Serapion, 
que foi protegido por Gorki, escreveu um formidável romance-sátira, 
onde, de forma lírico-burlesca, nas Odes quotidianas ao benfeitor, canta 
"as flores vermelhas das condenações judiciárias, execuções públicas 
em holocausto ao chefe do Estado" ... É uma crítica do ritualismo religio
so do partido, a qual lhe valeu a necessidade de fugir do paraíso moscovi
ta. A verdade é que o partido é um deus, um demiurgo, um grande feti
che, maior do que imaginado por Augusto Comte. Vive-se e morre-se 
para o partido. O partido está acima das mais caras afeições de família. 
Como se pode ver da obra A noite que vem do Oriente, e de muitas outras 
sobre o seu ardente lirismo partidário, canta-se e celebra-se o partido, 
como na Revolução Francesa se adorava a Deusa Razão. O partido tem 
mil olhos, mil braços e mil antenas. Ele se alicerça sobre um juramento, 
em que o indivíduo, prometendo consagrar toda a sua atividade (pois não 
há membros inativos!) ao serviço de um sistema ideológico, renuncia à 
sua liberdade de pensar e até de manter relações pessoais e de família 
com determinados grupos de adversários, como sejam os trotskistas, 
inimigos de Stalin. E, na realidade, há uma só maneira normal de sair do 
partido: a expulsão ou o expurgo, o que equivale, dizem os chefes, a um 
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fuzilamento no exército. O Partido Comunista não é propriamente um 
partido. É uma insurreição em marcha, um passo para diante, um passo 
para trás, como diz o lema realista de Lenin. Não é um partido. É uma 
confraria, uma ordem religiosa às avessas. Não é propriamente um parti
do. Porque é uma conjuração! 

É uma forma de partido único de âmbito mundial e que não admite 
concorrente senão a título provisório. Lenin dizia que o Partido Comunis
ta admitia os outros partidos com a condição de ele estar no poder e os 
outros na cadeia. (Vide URSS, do prof. Carvalho.) 

O que houve em relação ao registro do Partido Comunista - registro 

negado pelo Tribunal Eleitoral em 1933, mas concedido em 1945 -, foi 
um imenso equívoco, um lamentabilíssimo engano judiciário dos egré
gios membros deste tribunal. A lei eleitoral já então não permitia registro 
de partido contrário à democracia. O que havia a fazer, data venia, con

sistia em informar-se pelo menos das coisas relativas ao marxismo - in

terpretado e aplicado pela Revolução Russa - sobretudo do extremo anti
democratismo de Lenin, de sua fé ardente na violência, no terror e na 
ditadura, como meios eficazes de realização da paz e da felicidade na 
Terra, como diz Drabovitch, o grande psicólogo e pensador russo, autor 
de duas obras notáveis: Fragilidade da liberdade e sedução das ditadu
ras e Os intelectuais franceses e o bolchevismo. 

Apesar da cultura jurídica dos ministros de então, a nosso ver, fal
tou-lhes espírito critico. Triunfou o judiciarismo literalista, malgrado os 
ensinamentos clássicos sobre a simulação dos negócios jurídicos. Estava 
em cena o socialismo tártaro de Lenin, que subordina tudo, absolutamen
te tudo, até os valores supremos da verdade, da moral e do direito à idola

tria do partido e à conquista do poder - socialismo entre marxista e asiá
tico, que admite reviravoltas de 180 graus em relação a todos os pontos 
do programa, mesmo os mais essenciais, uma vez que esse expediente 
permita a aquisição ou conservação do poder. .. 

Quem conhece a história cotidiana do bolchevismo, suas mudanças 
freqüentes em relação a questões primordiais: guerra e paz (Brest Li
towsk), constituinte, questão agrária, controle obreiro e organização da 
indústria, organização do exército, sovietes, etc., etc., não cai em si de 
espanto ao considerar que os juízes, servindo-se de um dispositivo do 
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regimento que permitia estabelecer condições ou pedir retificações e es
clarecimentos, convidassem os comunistas a ajustarem o seu programa às 
exigências legais, ensejando-lhes a edificação de uma monstruosa farsa 
contra todas as evidências. Assim procediam os antigos procônsules ro
manos com os primeiros cristãos, propondo-lhes que incensassem os 
ídolos para prova de sua apostasia. Acontece, porém, que no caso presen
te o deus que se queria repudiado era precisamente o multiforme Pro teu ... 

Conta-se que Marx, depois de ouvir a exposição doutrinária de um 
dos seus leitores, acudiu: "Mas eu não sou marxista ... " Resposta seme
lhante e esperada foi a que deram à interpelação judicial ex officio os neo
convertidos democratas do partido ora reclamado, quando a única garan
tia séria que realmente tinham de dar seria o repúdio público, por atos, e 
não por palavras, de toda a doutrina de Lenin e de Stalin ... Mas, nesse 
caso, até o título de partido e os emblemas deveriam preliminarmente ser 
abandonados ou extirpados pela própria Justiça. 

O processo do registro provisório foi um processo em que colabora
ram Pangloss e Alice no País das Maravilhas. Foi um processo-miragem, 
em que tudo foi filtrado através de vidros coloridos, tal o otimismo fan
tástico do egrégio relator, que é um ilustre professor, mas que demons
trou estar completamente alheio à vida real. Imagine-se que se perguntou 
aos comunistas se a socialização que pretendiam realizar o seria pacifi
camente e com indenização, sugerindo-se como exemplo de casa a pro
priedade pelo Estado da Estrada de Ferro Central do Brasil e de outra 
estrada de ferro paulista. O tribunal, em suma, forneceu, de modo incrí
vel, água de rosas para as respostas. O partido, está claro, colocou tudo 
no melhor dos mundos possível. Quando surgiu a Comuna de Paris, esse 
ato de sonho e de desespero dentro do Ano terrível de que fala Victor 
Hugo, Marx ainda era vivo. Apesar de ter escrito inúmeras vezes que o 
único método eficaz era a violência e o terror, aconselhou aos revoltados 
que não fizessem asneiras, que aproveitassem o regime democrático para 
conseguir infiltrar-se na máquina estatal. Por aí se vê que o processo ilu
sionista vem de longe. Por isso o tribunal, com a melhor das intenções, 
caiu em plena miragem de neocomunismo à brasileira - acreditando num 
programa esvaziado de toda a sua substância, como o disse o ilustre rela
tor, um programa de partido democrático à inglesa ... 
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Bem sabemos que os comunistas brasileiros, por serem brasileiros, 
nunca realizariam uma ditadura de classe com as características de fero
cidade de que nos deram notícia os famosos processos de Moscou contra 
os miseráveis trotskistas, para lembrar os termos com que o programa do 
partido no Brasil homologa a cólera contra o adversário de Stalin ... 

Bem sabemos que a alma ingênua, delicada e suavíssima dos filhos 
desta terra cristianíssima tudo acaba convertendo em sonhos de ouro e 
azul. Ainda, há dias, li em um jornal estas frases lindas: 

"Faz seis lustros, uma grande e rubra quimera pousou 
no cume dos Urais e de lá estendeu sobre os continentes e 
sobre os oceanos, como uma asa de púrpura, a sua asa 
musculosa e refulgente. Faz seis lustros. E até hoje tudo o 
que traz a marca de seu contato de algum modo fascina. Os 
povos fitam, ouvem, pensam e caem num devaneio mitifico; 
os governos rangem os dentes. É como se pressentissem uns 
e outros que ai, nessa velha terra seita, sob a noite maior do 
mundo, o sol ensaiasse mais uma vez a alvorada". 

Semelhantes surtos de imaginação, como esse do inspirado e original 
publicista Monte Brito, explicam porque o brasileiríssimo pensador polí
tico, dr. Sampaio Dória, caiu no êxtase do neocomunismo à inglesa. Bem 
sabemos que, como ele, os nossos comunistas são muitas vezes grandes 
sonhadores. Mas a ilusão, o bovarismo deve ser controlado para não con
verter-se em mal irreparável. E foi por isso que os nossos legisladores 
constituintes quiseram dar à nossa democracia renascente todas as liber
dades, menos a de se deixar habilmente ir sendo diminuída até afinal ex
tinguir-se. 

O registro de um partido é um ato administrativo que nunca passa 
em julgado. Dentro das formas e recursos admitidos pela legislação elei
toral pode sempre ser revisto e apreciado pelo tribunal, uma vez que seja 
o pedido formulado por quem tenha qualidade, como o cidadão eleitor ou 
o delegado de outro partido e sobretudo o Ministério Público, que, neste 
processo, por escrito e oralmente, em longos e bem fundamentados pare
ceres, adotou o pedido apresentado pelos primitivos reclamantes. Quando 
se tratou do chamado registro definitivo do partido, nada pudemos fazer, 
porque não se examinou o mérito da questão, limitando-se o tribunal a 
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verificar a exigência legal do número de eleitores. O Poder Judiciário só 
pode decidir quando provocado pelos interessados. Mas ainda que se 
queira admitir que a decisão proferida sobre o registro haja passado em 
julgado, é fora de dúvida que a matéria de fato alegada muito mudou e 
houve a superveniência da Carta Constitucional, com o disposto no art. 
141, n~ 5 e 13, dispositivos que tiraram a questão do círculo amplo e 
debatido da conceituação e dos limites da democracia, versados com bri
lho no voto do prof. Sá Filho, a fim de transferi-la para o terreno claro, 
preciso, insistentemente casuístico de um imperativo constitucional. Não 
se trata mais de examinar as teses dos constitucionalistas ingleses e ame
ricanos, dos pensadores políticos católicos ou livre pensadores, mas ape
nas de dar aplicação à vontade soberana dos constituintes de 1946. O que 
é preciso examinar não é o alcance do liberalismo mais ou menos ingê
nuo dos autores alheios ao fenômeno espantoso do leninismo. O que é 
preciso examinar é a aplicação do marxismo pela Rússia e os seus efeitos 
em nosso País. Esse exame transcende da esfera judiciária comum, mas 
não do culto judiciarismo desta Justiça Nacional Eleitoral, que é (já tive
mos ocasião de o dizer) a sentinela gigantesca de toda a vida cívica e 
política da Nação. 

Com tudo isso, o fenômeno da concessão do registro precisa ser ree
xaminado com atenção, em seus mínimos detalhes, pois se trata dos des
tinos do nosso povo, de toda a nossa missão cultur-histórica. Trata-se de 
salvação nacional, questão de vida e morte, para a qual são convocados 
todos os valores espirituais e morais para que o Brasil não soçobre em 
ondas de incultura, de primarismo de origem e de inspiração estrangeira. 
A própria palavra comunismo tem um sentido histórico tremendo e equi
vale a uma como bomba atômica, que não pode ser deixada à disposição 
de uma organização partidária que se pretende ingenuamente não ter nada 
que ver com a ação e com a doutrina da Rússia soviética, apesar da pági
na sangrenta de 1935, apesar das viagens dos agitadores daqui para a 
Rússia e da Rússia para aqui, até sob nomes supostos. 

Então, um partido nitidamente brasileiro, como pretendeu o prof. 
Sampaio Dória, aliás com uma surpresa não dissimulada, se concebe que 
traga técnicos de golpe de Estado, como se deu em 1935, e mantenha 
uma propaganda de toda a literatura vermelha, de que dão notícia os au-
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tos, mas que cada um de nós pode ver nas bancas dos jornais, nas livrari
as, em cada número dos jornais e revistas do grupo russófilo. Então o uso 
dos emblemas da foice e martelo, a declaração leninista relativa às prefe
rências pela Rússia, então tudo isso não tem significação para um juiz 
encarregado pela Nação de defender as suas tradições suaves e santas, os 
seus valores espirituais e morais, através da organização partidária da 
opinião pública? 

Diante da evidência gigantesca que emana de doutrinas e fatos uni
versalmente conhecidos, a dualidade de estatutos: - programa ad usum 
Delphini, para os membros do tribunal verem, e o outro de acordo com os 
métodos lineares vindos de Moscou - aparece neste processo como um 
detalhe mínimo, embora índice seguro de que não houve a transubstanci
ação do partido, vislumbrada como possível pelos primeiros ilustres jul
gadores. 

Querem-se provas de que o PCB obedece à orientação russa e conti
nua a ser um dos ramos do marxismo-Ieninista? É espantoso que nós, o 
Brasil liberal e democrático, o Brasil com a sua delicadeza, que tanto, 
impressionou a Keyserling, com as suas tradições cristãs suavíssimas, 
com a sua religião e o seu misticismo, deixe de sentir correr o sangue de 
seus soldados, que o ano de 1935 lhe fez manar do coração, por obra de 
estrangeiros ao serviço do Komintern. Haverá maior evidência do que a 
que brota em mananciais de um sombria página de nossa recente história 
nacional? Precisará o juiz de maior prova do que o sol rubro dos assassi
natos terríveis que ensangüentam um passado de ontem?! 

O Manifesto comunista de 1848 pregava a doutrina de que os operá
rios não têm pátria Em nosso livro Sonho de gigante, combatemos o anti
patriotismo socialista e anarquista, o intemacionalismo dos desenraizados 
com uma metáfora que pedimos permissão para repetir: 

256 

"Os povos devem ser irmãos, mas irmãos como as árvo
res de uma floresta, cujos troncos estão separados por 
abismos ... Tiram a sua seiva, força e flores, do torrão que as 
faz germinar e crescer. Cortem-se-Ihes as raízes, sob pretex
to de que se elevam para o mesmo céu e se confundem na 
mesma luz, e ver-se-á que triste ruína ficará de todo esse 
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esplendor. Por isso, a Pátria não é uma convenção. É o 
complexo das forças que nos fazem viver". 

A Rússia derrotou a Alemanha, porque, como Anteu, voltou ao mais 
ardente nacionalismo. 

Admiramos com entusiasmo a superilíada de Stalingrado. Temos 
também admirado os seus planos qüinqüenais, o Segundo dia da criação, 
de que fala o título hiperbólico do livro de Ilya Ehrenburg. Malgrado o 
imenso sacrificio de dezenas de milhões de rãs e cobaias humanas, liqui
dadas nos expurgos ou mortas de fome, alguma coisa ficará da chamada 
experiência soviética; pelo menos uma lição, entre terrível e grandiosa, 
dos extremos de sacrificios e de renúncias a que pode chegar a natureza 
humana, exaltada por uma paradoxal paixão mística voltada para as pro
fundezas telúricas do Homo economicus, convertido em peça de uma 
monstruosa máquina, em cuja engrenagem não há lugar para os mais no
bres aspectos do Homo sapiens de Lineu. 

Mas nós não somos russos, e devemos amar os nossos valores espiri
tuais e morais. Somos um povo destinado a inverter o mito de Babel, pela 
nossa generosidade, suavidade de costumes e riqueza de espírito, já o 
pregava o grande Alberto Torres. Não temos necessidade de ser dirigidos. 
Podemos e devemos assumir orgulhosamente a nossa missão cultur
histórica de guias. Nesta época de bomba atômica, muitas das nossas 
inferioridades materiais, apontadas por Ingenieros e outros sociólogos, 
desapareceram ... Mas, voltando ao assunto probatório, resumimos: não há 
maior prova de que o partido reclamado é alienígena, antinacional e in
constitucionalíssimo do que a Intentona de 1935 - Harry Berger ainda 
está vivo ... 

Ainda quando se entenda que o sonho mirifico do neocomunismo só 
possa ser modificado por motivos supervenientes, que, na previsão do 
próprio relator, demonstrem ter havido engano, mesmo pondo-se de lado 
todas as agitações de que dão notícia os 20 volumes dos autos, há dois 
grandes, dois gigantescos motivos supervenientes que autorizam o fe
chamento do partido. 

Esses dois motivos, que espantam pela sua magnitude, são de um 
lado a declaração famosa do senador secretário-geral do partido, de que, 
no caso de uma guerra imperialista com a Rússia, ficaria com a Rússia, 
contra o governo do Brasil, que, nesse caso, a seu ver, seria um governo 
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de traição, e, em segundo lugar, esta coisa monstruosa: a existência, no 
Brasil, do Komsomol, isto é, da organização da Juventude Comunista! 

Em relação a esta última, basta dizer que, como salienta o escritor 
norte-americano David J. Dallin, em obra recente intitulada A verdadeira 
Rússia soviética (The real Soviet Russia), a Liga da Juventude Comunis
ta, chamada Komsomol, é um fenômeno especificamente soviético. Fun
dado em 1918, o Komsomol, como órgão auxiliar do Partido Comunista, 
cresceu prodigiosamente, representando um papel relevante em toda a 
história do regime soviético. Em 1943 - informa esse autor - os sócios 
desse partido político juvenil orçavam em 17 milhões. 

Joseph Stalin, no seu livro sobre os Fundamentos do leninismo, co
loca a União das Juventudes entre os órgãos auxiliares do partido, obser
vando que a sua missão é ajudar o partido a educar a nova geração no 
espírito do socialismo (p. 186 e 139). Ora, se existe entre nós uma orga
nização como essa, especificamente soviética, como órgão auxiliar do 
partido, e isso é público e notório que já foi objeto de um decreto de sus
pensão, sendo de notar que a existência e funcionamento dessa liga foram 
confessados pelo dirigente do partido; logo, o programa do partido é 
exatamente o da Rússia, fato que foi negado pelo acórdão que admitiu o 
registro. 

E a verificação feita é matéria superveniente e que autorizaria a mo
dificação, no caso de decisão clausulada, mesmo que não se tratasse de 
ato meramente administrativo e revogável por motivos de simples con
veniência. 

O outro fundamento superveniente, que veio mostrar a não
existência real do neocomunismo à brasileira e à inglesa, está na decla
ração do secretário do Partido Comunista de que, no caso de uma guerra 
imperialista contra a Rússia, o partido ficaria do lado desta e contra o 
governo do País. 

A afirmativa contida nessa declaração tem uma história muito signi
ficativa nos anais do bolchevismo e prova por si só que a essência do 
programa do PCB é puro leninismo e puro russianismo. Antes de tudo é 
preciso salientar que a palavra imperialista é empregada no sentido de 
capitalista. Como se pode ver nas relações minuciosas de Reed (Os dez 
dias que abalaram o mundo, p. 172), Lenin denominava todos os gover
nos da primeira grande guerra mundial de governos imperialistas, em 
oposição ao da Rússia, o único considerado não imperialista. Aliás, até o 
título de sua obra famosa Imperialismo, etapa superior do capitalismo, 
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tira todas as dúvidas sobre o sentido da expressão - guerra imperialista, 
expressão que, para os chamados comunistas, é sinônimo de guerra sim
plesmente contra a Rússia. 

Porque guerra imperialista é considerada pelos bolchevistas como 
qualquer guerra de um país capitalista, que são todos os do mundo, me
nos o país chamado dos proletários, o único em que, a seu ver, triunfou o 
socialismo, o que, aliás, é formalmente contestado pelos observadores, 
como Max Eastman, que só vêem na organização russa um capitalismo 
de Estado a escravizar as massas trabalhadoras, uma forma disfarçada e 
sinistra de contra-revolução. 

Mas passemos ao exame da história da norma de ação contida na 
declaração acima referida. Já no Manifesto comunista de 1848, estavam 
escritos com entono os dois grandes lemas dos marxistas: "O operário 
não tem pátria!" e "Proletários de todos os países: uni-vos!". 

Aí estão os elementos essenciais da famosa declaração, que fez es
tourar a bolha de sabão que enlevou os olhos do ilustre ministro Sampaio 
Dória. É verdade que essa união dos operários, a despeito das fronteiras 
nacionais e que a princípio poderia dar uma idéia de um internacionalis
mo idealista, se transformou com o tempo em lealdade para com o país 
em que primeiramente se estabeleceria o socialismo e que, embora contra 
a evidência dos fatos, se pretende seja a URSS. Mas eis como fez carreira 
o lema antipatriótico, que, como vamos mostrar, foi não só repetidas ve
zes proclamado em congressos do partido, mas praticado estrondosamen
te por Lenin em 1917 ... Em 1907, Lenin, como representante de seu país 
no Comitê Socialista Internacional, no Congresso de Stuttgart, e a famosa 
Rosa Luxemburgo, que era membro do partido polaco, redigiram o texto 
de um acordo sobre a guerra, inspirada em Marx e Engels, proclamando 
que o dever de todos os partidos socialistas em caso de guerra era fazer 
tudo ao seu alcance para que a guerra entre nações se transformasse em 
guerra civil de classes. Nessa ocasião a delegação alemã, se bem não dis
crepasse da doutrina, insistiu sobre a conveniência de tomar o texto me
nos explícito; para evitar o perigo de serem perseguidos por crime de alta 
traição. Esse documento tomou forma mais concreta no Congresso de 
Basiléia, de 1912. Lenin, em seu livro Imperialismo, etapa superior do 
capitalismo, repetiu de forma clara e explícita o mesmo programa de 
ação. Em 1937, o congresso deu à doutrina a autoridade de uma reco-
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mendação expressa aos partidos comunistas de todos os países. Em 1914, 
Lenin, que tinha saído da prisão na Áustria e se refugiara na Suíça, expôs 
sua dissertação sobre a guerra, num meeting em Berna, a 6 e 7 de setem
bro. Aí sustentou que se tratava de uma guerra imperialista, provocada e 
custeada por interesses do capitalismo, não havendo diferenças entre os 
beligerantes. E clamava que "o primeiro dever dos socialistas de todos os 
países era trabalhar pela derrota de seus próprios imperialistas". O grifo é 
do biógrafo de Lenin, D. S. Mirsky, que acrescenta: "Os termos vagos do 
acordo do Congresso de Stuttgart foram transformados numa fórmula 
mais explícita e clara, que dizia: 'A transformação de uma guerra numa 
guerra civil é o primeiro dever do proletariado' ". Em 1916, a lQ de maio, 
Carlos Liebknecht pronunciou um famoso discurso internacionalista, 
fundando em seguida o grupo Spartacus. Em 1917, Lenin pôs em prática 
o lema do partido, a despeito do dever de lealdade para com a Pátria, 
atravessando a Alemanha, que estava em guerra com a Rússia, em um 
trem blindado fornecido pelo Estado-Maior do exército alemão. Em che
gando a Petrogrado, leu aos bolchevistas as Teses de guerra, em que se 
afirmava que a Revolução Russa não havia afastado da guerra o seu cará
ter imperialista. Depois das chamadas Jornadas de Julho, o governo de 
Kerensky acusou oficialmente Lenin de alta traição, por suas relações 
com o Estado-Maior alemão. "A Revolução de Outubro" - afirma o es
critor bolchevista Mirsky - "fez com que na Rússia a palavra patriota 
fosse sinônimo de traidor." Por essa exposição se vê que a declaração do 
dirigente do Partido Comunista do Brasil está em perfeita consonância 
com o que se tomou fundamental no programa e na vida do Partido Co
munista, princípio a cuja inspiração se deve a própria Revolução de Ou
tubro, na Rússia, e com ela a instalação da ditadura chamada do proleta
riado. 

O famoso jornalista norte-americano John Reed, que tomou parte na 
Revolução de Outubro, na Rússia, tendo sido processado nos Estados 
Unidos por atividades antimilitaristas, declarou na audiência de julga
mento que não combateria sob a bandeira americana, mas sim sob a ban
deira vermelha da revolução proletária. A Universidade de Harvard, onde 
tinha estudado, o amaldiçoou, riscando o seu nome da lista dos universi
tários para vergonha eterna: "Menos John Reed!". 
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Não estamos fazendo crítica das doutrinas e da história dessa revolu
ção. O que queremos pôr de manifesto como elemento de prova, neste 
grande processo de natureza social-política, é que os notórios discursos 

do secretário-geral do PCB no Parlamento - declarações que poderíamos 

chamar de Teses de guerra do comunismo no Brasil - provam - e esta 

prova é superveniente - que o partido cujo registro se pretende cassar é 
realmente antidemocrático, pois continua a professar o mais puro mar
xismo-Ieninismo. 

Além destas duas grandes provas, imensas como montanhas: a exis
tência entre nós do Komsomol, que é a infância e a mocidade sem Deus 
nem Pátria, e a propaganda marxista-Ieninista-stalinista feita ostensiva
mente desde o ato do Parlamento Nacional até as associações recreativas, 
as escolas, os comícios e uma torrencial literatura vermelha há 20 volu
mes de autos mostrando a aplicação dos métodos de agitação usados pela 
técnica de propaganda leninista. Bem sabemos que a greve é um direito 
reconhecido pela Constituição. Mas a organização e educação das massas 
não podem caber a um partido anti democrático, que pela sua natureza e 
finalidade não pode usar da arma de incitamento à greve. Há o direito de 
greve. São coisas distintas. A defesa de um direito é sagrada; mas o abuso 
desse direito, mediante atividades anti-sociais e ilegais, deve ser reprimi
do por aqueles a quem cabe o dever de manter a ordem e a tranqüilidade. 

Assim como na Rússia - o sonhado paraíso leigo do operariado -, os 
direitos básicos de palavra, de liberdade de imprensa, de reuniões, de 
passeatas e de associações, com exclusão do de greve, que não existe, 
estão nos termos dos arts. 125, 126 e 130 da Constituição de 1936, e é a 
vigente, subordinados à condição de estarem de acordo com os interesses 
dos trabalhadores e para o fim de reforçar o sistema socialista, pois, 
como dispõe o citado art. 130, é dever de todo cidadão respeitar as regras 

da comunidade socialista - assim também, em um regime democrático 
vigilante como o nosso, os direitos, como os de comício, de greve, de 
associações, devem ser exercidos de acordo com os interesses supremos 
da vida do nosso regime. A diferença está em que a democracia militante 
limita o campo imenso das liberdades públicas somente pelas linhas de 
sua defesa, ao passo que as garantias do constitucionalismo soviético são 
destinadas ao cumprimento dos deveres, estabelecidos nos arts. 130 e 
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131, de respeitar, salvaguardar e enriquecer as bases consideradas sa
gradas e invioláveis do sistema soviético. 

É por isso que Emil Ludwig, no livro famoso que é um hino à persona
lidade de Stalin, disse que, na Rússia, dos três princípios da Revolução Fran
cesa foram realizadas a igualdade e a fraternidade, mas a liberdade, não. 

Porque nem o turibulo desse publicista incensador de ditadores 
(quem não conhece o seu panegírico de Mussolini?) vingou passar além 
dos dois primeiros ideais, aliás ainda não realmente postos em prática em 
nenhuma nação do planeta ... 

Aí estão as provas. Acrescente-se que o nome do partido é um lema 
cuja história resumimos e, como observa o próprio relator Sampaio Dó
ria, tem um significado universal. É uma bandeira, um programa. Não 
podia e não pode ser admitido entre nós. E há ainda a transplantação para 
o Brasil de Anchieta, de Nóbrega, de Tiradentes e de Rui Barbosa do art. 
143 da Constituição soviética: "O emblema da URSS consistirá de uma 
foice e de um martelo, destacando-se no globo terrestre e cercado por 
espigas de cereais". Esse emblema é um sinal dos tempos e também pro
va o antidemocratismo da associação que o tomou por mote de sua ban
deira, em vez do nosso formosíssimo Cruzeiro do Sul! 

Em geral, as pessoas, mesmo cultas, que ouvem falar em marxismo e 
em leninismo, assim como em partido comunista, não tem uma idéia cla
ra da extensão do significado dessas expressões. Os hábitos mentais da 
cultura ocidental tomam pouco compreensíveis certos aspectos do pen
samento fanático dos bolchevistas. O conhecimento da parte critica da 
obra de Karl Marx, que é sem dúvida genial, no que diz respeito ao exa
me da natureza, desenvolvimento e mazelas do capitalismo e à análise da 
evolução do trabalho, não basta para que se possam alcançar as realidades 
do movimento revolucionário comunista. A começar pelo título, a pala
vra comunista presta-se a muitas confusões. Comunismo é apenas uma 
meta longínqua. Engels explica, no prefácio do Manifesto, que preferiram 
o termo comunista para caracterizar a ação que parte da própria classe 
proletária, evitando o termo socialismo, que até tinha entrada nos salões. 
Mais tarde, por ocasião da revolução russa de outubro de 1917, o nome 
do partido, que era Social Democrata, foi substituído por Lenin, no VI 
Congresso do partido, pelo de Partido Comunista, para lembrar a Comu-
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na de Paris de 1870, que foi a primeira tentativa de implantação de uma 
ordem política que seria um ponto de partida para o socialismo. "Ao 

adotar Lenin esta denominação de comunista" - diz um de seus biógrafos 

- "obedeceu principalmente à necessidade de estabelecer uma clara linha 
divisória entre seus partidários e os socialistas oportunistas da Segunda 
Internacional" . Como se vê, mesmo que o relator da decisão favorável ao 
registro tenha achado possível a absurda transformação do partido, não 
poderia admitir esse título, que tem toda uma história e significa atual
mente leninismo. Que vem a ser leninismo? Qual a natureza e missão do 
Partido Comunista? Ninguém mais autorizado para responder a essas 
interrogações do que Joseph Stalin, o supremo secretário-geral do Partido 

Comunista. "O leninismo" - diz Stalin, no folheto sobre Fundamentos do 

leninismo - "é o marxismo da época do imperialismo e da revolução 
proletária, ou mais exatamente: o leninismo é a teoria e a tática da revo
lução proletária em geral e a tática da ditadura do proletariado em particu
lar." Em seguida, combatendo Zinoviev, que dava ao leninismo um cará
ter russo-agrário, frisa o aspecto internacional da doutrina, exclamando: 

"Que significa introduzir na definição de leninismo o 
atraso da Rússia em caráter agrário?1 Significa converter o 
leninismo de uma doutrina proletária internacional num 
produto de ordem especificadamente russo. Significa fazer o 
jogo no gênero de Bauer e Kautsky. que negam a possibili
dade de se aplicar o leninismo a outros países mais desen
volvidos no sentido capitalista". 

E acrescenta em seu estilo cheio de interrogações: 

"Não é o leninismo a síntese da expenencia do movi
mento revolucionário de todos os países? Os fundamentos 
da teoria e da tática do leninismo não têm valor e não são 
obrigatórios para os partidos proletários de todos os países? 
Lenin não tinha razão quando dizia que o bolchevismo pode 
servir de modelo para todos? Não teria Lenin razão quando 
falava de significação internacional do poder soviético e dos 
fundamentos da teoria e da tática bolchevista?". 
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Note-se que essa fonna interrogativa representa uma afinnação vee
mente e que as palavras para todos e internacional foram sublinhadas 
pelo próprio Stalin, segundo observação expressa do tradutor Casanovas 
(Ed. Calvino). Se o ilustre relator do processo do registro tivesse medita
do sobre a declaração de Stalin, de que o leninismo é obrigatório para 
partidos proletários de todos os países, talvez não tivesse acreditado no 
repúdio que deu lugar à miragem de um neocomunismo à brasileira ... 

Mais adiante ensina Stalin: " ... 0 problema fundamental do leninismo 
não é problema agrário, mas o da ditadura do proletariado, das condições 
em que se a conquista e das condições em que se a consolida". (O empre
go do reflexivo se como sujeito da oração é do tradutor.) Ao tenninar o 
capítulo, conclui Stalin com intimação e energia ponderando que, se 

"o fundamental do leninismo é a ditadura do proletaria
do, então o leninismo é a teoria internacional dos proletários 
de todos os países e serve e é obrigatório para todos os paí
ses sem exceção, incluindo os países desenvolvidos do ponto 
de vista capitalista". 

Comentando a tese de Lenin, sobre a necessidade de provocar a re
volução internacional, exclama Joseph Stalin: 

264 

"Esse é o caráter interior e o sentido fundamental da re
volução proletária. Pode-se, acaso, realizar uma reconstru
ção tão radical a partir da velha ordem burguesa sem uma 
revolução violenta, sem a ditadura do proletariado? Eviden
temente não. Acreditar que semelhante revolução pode ser 
levada a cabo pacificamente sem ultrapassar os quadros da 
democracia burguesa, adaptada à denominação da burgue
sia, significa que quem nisso acredita enlouqueceu e perdeu 
o senso comum ou está renegando cínica e abertamente a 
revolução proletárial". 

E acrescenta: 

"Deve-se destacar esta tese com tanto mais força e tão 
categoricamente, por se tratar de uma revolução proletária, 
que até agora só triunfou num país, cercado de países capi-
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talistas inimigos, cuja burguesia não pode deixar de ser 
apoiada pelo capital internacional". 

É por isso que Lenin diz - continua Stalin - que: 

"a libertação da classe oprimida é impossível não só sem 
a revolução violenta como também sem a destruição do apa
relho estatal criado pela classe dominante". 

Aí está como Joseph Stalin responde ao argumento trazido a este tri
bunal de que o comunismo se pode processar pacificamente e ao lado de 
outros partidos. Acerca desse pluripartidarismo a que se referem os de
fensores do partido responde Stalin, à p. 177 do mesmo livro, onde, fa
lando sobre a possível aliança da classe proletária com as massas traba
lhadoras do campo, explica com energia: 

"Esta forma especial de aliança consiste em que a força 
dirigente da aliança é o proletariado. Esta forma especial de 
aliança consiste em que o dirigente do Estado, o dirigente no 
sistema da ditadura do proletariado, é um só partido (grifado 
na tradução), e partido do proletariado, o Partido Comunis
ta, que não compartilha nem pode compartilhar (grifado no li
vro) a direção com os demais partidos". 

Quem ler o capítulo de Stalin sobre o partido, que define como o 
destacamento de vanguarda da classe proletária, chegará à conclusão 
imediata de que o partido só obedeceu à sugestão dos juízes porque apli
cou as normas de supermoral a que se refere Lenin, citado por Stalin à fi. 
179: 

"Cientificamente, ditadura não significa senão poder ilimitado, não 
restringido por nenhuma lei, absolutamente por nenhuma norma, um 

poder que se apóia diretamente na violência". ( ... ) "Naturalmente" - ob

serva Stalin com condescendência - "a ditadura não se reduz somente à 
violência, ainda que sem violência não possa haver ditadura". "Significa 

também" - diz Lenin - "organização do trabalho, organização superior à 
precedente". (Disc. Como se engana o povo com lemas de liberdade e 
igualdade. ) 
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Por aí se vê quão imenso e descomedido é o abismo que separa nos
sa democracia à americana ou à inglesa do programa do Partido Comu
nista. 

O que caracteriza o bolchevismo é o recurso à violência, o que é ve
dado pelo art. 141, §§ 5º e 13, da Constituição, que condena e proscreve 

os métodos subversivos - dispositivos estes que, a nosso ver, não penni
tem de modo algum a organização da chamada Juventude Comunista, 
pois a mais nefasta das propagandas é a que se dirige aos cérebros tenros 
e maleáveis da in:ffincia e da mocidade ... 

"A função que corresponde a essas doutrinas (sindicalismo-bolche

vismo)" - ensina Mannhein, na sua Ideologia e utopia - "a função que 
cabe em particular ao bolchevismo consiste em acelerar e catalisar, mais 
do que deificar, a ação revolucionária". A marxista famosa Rosa Lu
xemburgo classificou o regime soviético de ditadura no sentido burguês, 
no sentido de dominação jacobina. Estamos, pois, em face de uma extre
ma direita, disfarçada em esquerda. Bames e Becker, em sua caudalosa 
História do pensamento social, mostraram que Marx condenava o sufrá
gio universal, o parlamentarismo, o apelo aos tribunais, todos os ideais 
liberais e democráticos, considerando como última ratio a força fisica e a 
revolução violenta. O seu clima é o de subversão da ordem e de inauditas 
violências, como se vê da seguinte passagem que é o fecho dantesco do 
famoso Manifesto: 

"Os comunistas não se rebaixam a dissimular os seus 
projetos. Proclamam abertamente que os seus propósitos 
não podem ser alcançados senão pela derrocada violenta das 
condições sociais existentes. Tremam as classes dirigentes 
ante a revolução comunista! Os proletários não têm nada 
que perder, a não ser as suas cadeias. Têm um mundo que 
ganhar". 

Aqui, como pondera Bertrand Russell, é que o autor de O Capital 
mais se enganou, porque o operariado do mundo todo tem melhorado de 
situação sem necessidade de grandes violências. A justiça social tomou 
um curso evolutivo, sem chambardement, nem dia de juízo. 

Lenin, porém, aperfeiçoou a técnica terrível do Manifesto. 
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Ele e os que Trotski chama epígonos enveredaram pelo antiqüíssimo 
caminho do Egito das pirâmides, em que também não havia chômage. 
Daí em diante os sombrios elementos anti democráticos é que dominam. 

Eis uma página de um livro recente, Rússia por dentro, de Cruz 
Goyenola, a qual explica também a famosa declaração, mostrando a 
imensidade do erro judiciário de 1945: 

"Veja-se como justificaria o comunista mundial a agres
são da União Soviética a qualquer país. 

Na história do Partido Comunista da URSS, que vem a 
ser a bíblia dos comunistas, dividem-se as guerras em justas 
e injustas. 'São guerras justas as que têm como finalidade ... 
liberar o povo da escravidão capitalista'. 

Completando isto, a palavra oficial do Partido Comunis
ta da URSS, dirigida aos partidos de todo o mundo, disse, 
em 1939, que aí está marcada uma linha bem clara em rela
ção às guerras, e que os comunistas de todo o mundo 
'apoiarão a guerra que apresse a vitória do proletariado 
mundial, cujos interesses coincidem total e plenamente com 
os interesses do país em que haja triunfado o socialismo'. E 
aínda que pareça mentira, refere-se à União Soviética. 

Tudo isto é muito claro, e contribui terminantemente a 
fixar em mim a idéia de que os partidos comunistas de todos 
os países do mundo desenvolvem uma tarefa semelhante à 
que desenvolvia a quinta coluna nazista: carecem de inde
pendência, obedecem cegamente às diretrizes de Moscou e 
não respondem às necessidades de índole nacional". 

o neocomunismo completamente divorciado do marxismo, doutrina 
semelhante à dos primitivos cristãos, comunismo sui generis, à brasileira, 
com que sonhou o relator Sampaio Dória, é coisa possível neste mundo 
sublunar, onde há séculos existe o monarquismo, a ordem religiosa, o 
misticismo dos franciscanos. Mas nunca poderia ser feito e organizado 
repentinamente, com o mesmo material humano da propaganda russa e 
sem que a massa dos adeptos sequer tenha sido consultada. Não se trans
forma um programa em ação da noite para o dia. Isso é contra as leis psi
cológicas da formação dos partidos e das correntes de opinião. 

Os que falam em democracia soviética não sabem o que dizem. Es
tão completamente alheios à gigantesca realidade. São cegos que querem 
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dirigir a golpes de fanatismo. Os homens cultos, livres e bem formados 
não podem consentir que nossa Pátria, enquanto é tempo, seja entregue a 
um grupo de demagogos, que trocam o dia pela noite, vendo castelos en
cantados, onde só há ruína e morte. Permitir que semelhante organização 
se propague entre nós, devorando todas as forças vivas do nosso povo 
simples e inculto, atacando no cerne os mais altos valores espirituais da 
nossa história, é, a nosso ver, um crime de lesa-pátria. 

Ainda, porém, que reputássemos a Rússia um paraíso quase celestial, 
e pensássemos, como pensam alguns de nossos homens públicos, que a 
liberdade partidária seria um magnífico instrumento de controle para a 
defesa da nossa democracia, tirando ao movimento subterrâneo os aspec
tos tenebrosos, mas fascinadores, apesar de tudo, do mistério, do oculto, 
do romântico das catacumbas, ainda assim, juiz que somos, fiel aplicador 
da lei, nada poderíamos fazer em face do texto claro e imperativo do art. 
141, § 13, da Constituição. Os legisladores não podiam rodear de mais 
precauções a sua vontade soberana de constituintes. Vedaram, por isso, 
não só a organização de partidos anti democráticos, mas o seu programa, 
o seu funcionamento, a sua ação por qualquer forma que esta tomasse. 
Não podia haver maior intimação nem mais clara, irretorquível e eloqüen
te proibição. O sistema adotado foi o de ressalvar nas garantias os limites 
julgados necessários para a defesa do regime, mesmo na liberdade de 
palavra e de propaganda. Antigamente extremava-se a idéia da ação. Su
punha-se que havia um abismo intransponível entre o pensamento e as 
realidades sociais. Mas, hoje, como frisa Mannhein, 

"uma verdadeira revolução copernicana se realizou 
quando o homem descobriu a validade e a influência das 
idéias como fatores condicionados e o desenvolvimento das 
mesmas como vinculado à existência, considerando-se não 
só o próprio eu, senão também a existência e parte integran
te do processo histórico-social". 

Compreendeu-se que as idéias-força de Fouillée são como os refle
xos condicionados da psicologia de Pavlov. Por isso, os nossos consti
tuintes estabeleceram de modo imperativo os limites necessários à salva
ção pública, do mesmo modo que proíbem as publicações obscenas, 
imorais, anti-sociais e antipatrióticas. 
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Não há pensamento inteiramente separado da vida e da atividade. 
''No princípio era o Verbo ... todas as coisas foram feitas por Ele e nada 
do que foi feito foi feito sem Ele." Essas sublimes e misteriosas palavras 
do Evangelho de São João, palavras que os primeiros cristãos traziam 
sobre o coração como um amuleto divino, contêm, além da verdade reve
lada, uma imensa imagem, um profundo símbolo. O Verbo, o pensamen
to, a idéia, é a maior força que existe. Os povos que querem viver têm de 
regular o seu tremendo exercício, sem quebra das grandes liberdades bem 
entendidas. Uma propaganda desenfreada leva ao aniquilamento as na
ções, os povos, os indivíduos. Liberdade, sim, mas planificada para o 
alto! Liberdade, sim, mas não licença, anarquia e desordem! Ordem e 
Progresso, o lema da nossa bandeira! Ordem e amor! Ordem e fraternida
de! Ordem garantida no presente para o futuro! Ordem cimentada na le
aldade dos brasileiros para com a Pátria! 

Nem se troveje que o cancelamento do registro é uma medida alta
mente anti democrática. A democracia adotada pela nossa Constituição é 
uma democracia militante e vigilante, do tipo da que foi aconselhada por 
Mannhein no Diagnóstico do nosso tempo e na obra máxima Liberdade e 
planificação, a mais profunda e vigorosa reabilitação da representação 
parlamentar que ainda surgiu nos domínios da mais alta cultura socioló
gica e política. 

"Tolerância, tolerância democrática não quer dizer tolerar os into
lerantes", brada o grande pensador. 

"A democracia deve deixar de ser vítima da demagogia - dupe de la 

demagogie" - ensina, no mesmo tom, Drabovitch, o autor da Sedução 
das ditaduras. "Todos os grupos que tendem a estabelecer sua própria 
ditadura, ditadura terrorista de uma minoria, devem ser interditos e, antes 
de tudo" - acrescenta ele -, "o Partido Comunista". 

Nos Estados Unidos, como se vê de um depoimento do diplomata 
Earle, chega-se a cogitar de uma emenda à Constituição Federal, se ne
cessária, para tomar ilegal a atividade dos comunistas. O que se pede lá, 
aqui já foi feito pelo legislador constituinte no corpo mesmo das garantias 
da Magna Carta. Legem habemus. 

Não há democracia mais pura do que a da Suíça. Entretanto, diversos 
de seus cantões puseram o Partido Comunista fora da lei. Stalin procla-
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mou a sua Constituição a mais democrática do mundo, pelo que recebeu 
os elogios ingênuos do chefe da igreja anglicana, deão Johnson, a quem 
se associou um heresiarca brasileiro. Acontece, porém, que o funciona
mento desse aparelho - golem do constitucionalismo russo - se realiza 
sem oposições e à sombra do partido único, dentro dos círculos concên
tricos dantescos das ditaduras, a que se refere Gonzaga de Reynold em 
sua Europa trágica. 

Atualmente, não só a Europa, mas todo o mundo entra em plena tra
gédia, com a aproximação de uma guerra que vai envolver todo o planeta. 

A leitura destes autos mostra como o russianismo se tem difundido 
no Brasil. Depois do registro do PCB, revela o relatório do ilustre presi
dente do Tribunal Regional do Distrito, o movimento tomou dimensões 
gigantescas, como se vê das agitações em Santos, em São Paulo, onde até 
surgiu o fenômeno inédito de greves em fazendas, no Rio Grande do Sul, 
no Norte, sobretudo em Recife, e no Distrito Federal. Embora os Consti
tuintes, no art. 141, n~ 5 e 13, da Constituição, tivessem fixado limites às 
liberdades democráticas, o panorama político do País mostra que, a pre
texto de liberdade de associação e de ilimitada democracia, mesmo os 
espíritos mais conservadores e apegados às tradições nacionais se reve
lam vacilantes e, sobretudo, mal informados. 

Há criptocomunistas e simpatizantes mesmo no Parlamento, que, de 
maneira pouco reverente para com a Justiça, manifestam, em altos bra
dos, o desejo de que não seja aplicado um dispositivo constitucional que 
eles mesmos votaram. 

Até outros partidos, de inspiração profundamente patriótica e nacio
nalista, parecem desejar concorrer para a imensa derrocada, em que se 
subvertem todas as nossas tradições cívicas e religiosas. Os laços do es
pírito são muito mais importantes do que as coordenadas geográficas. 
Esses grilhões podem estender-se até à Eurásia. O cidadão que vos fala, 
através do juiz, já combateu, em seu Sonho de gigante, o que chamáva
mos então de exageros do monroísmo passivo, já combateu, com o Edu
ardo do Prado, da Ilusão americana, as deturpações do verdadeiro ideal 
de colaboração com a poderosa República do Nobre, ideal de boa vizi

nhança, como lhe chamava o grande Roosevelt que, seja dito de passa-
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gem, levava seu horror ao método da violência ao ponto de engastar em 

um de seus discursos políticos todo o sermão divino das bem-aventu

ranças ... 

Sempre nos batemos pela mais alta independência espiritual de nos
sa Pátria. A essa luz, sonhamos, para o Brasil, com a posição de um povo 
líder nas Américas. E é com profunda tristeza que estamos vendo cair 
cada vez mais altas sobre nós as sombras noturnas de uma subordinação 
do espírito, que é a pior das submissões, sobretudo em relação a outros 
povos. Conta Tito Lívio, com desdém, que Prússias, rei da Bitínia, se 
apresentou diante do Senado romano com a cabeça rapada, chamando os 
senadores de deuses, em atitude mais humilhante para si do que dignifi
cadora para aquela alta Assembléia. E o Senado, com desprezo, mandou 
dar-lhe dinheiro e vasos de prata. Senhores, o Brasil chamado do comu
nismo procura fora ideologias e sonhos do mais terrível quilate, quando 
temos o passado cheio de alvoradas. Não nos apresentemos de cabeça 
rapada, como escravos, diante de nenhum Senado ou Supremo Presídio 
do mundo. Nós temos substância espiritual para liderar os povos materi
almente mais adiantados do planeta. Se quisermos ser comunistas no ver
dadeiro e santíssimo sentido da expressão, sejamos comunistas à cristã, 
no estilo das ordens religiosas que civilizaram este país. Sejamos comu
nistas mesmo como o suave anarquista Leonardo do País de ouro e esme
ralda, dos tempos da nossa mocidade na Academia de Direito de São 
Paulo. Nunca dos nuncas sejamos Prussias, permitindo que astáticos pri
mários destruam o núcleo da nossa alma coletiva, o qual é feito de altivez 
e de independência de espírito. Senhores, falamos no extremo fim de uma 
carreira de juiz e de pensador. Receamos seriamente pelo futuro do Bra
sil. Muito há de custar o salvar a essência da democracia e das mais caras 
tradições. Muito há de custar o salvar a essência da democracia ... Mas a 
sentinela que, na época dos Plínios, por ocasião da erupção do Vesúvio, 
em 79 d.C., permaneceu vigilante, coberta de lavas ardentes e sem se 
afastar um átomo de seu posto, cumprindo o dever até o fim, pertence a 
uma raça que ainda não desapareceu do mundo. Juiz, aqui estamos como 
um soldado do Brasil, do País de ouro e esmeralda, com que sonhamos 
em nossa mocidade e em que um dia há de realizar-se o sonho de reden
ção social, que enchia o coração do ingênuo Leonardo ... 
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Por todos esses motivos, determinemos o cancelamento do registro 

do Partido Comunista, aplicando o que dispuserem de modo claro e 

imperativo as nossas leis de defesa do regime e das nossas tradições 

nacionais. 

Desembargador Rocha Lagoa 

Voto 

Como foi alcançado o registro e 
por que se pleiteia sua cassação. 

Em setembro de 1945, o Partido Comunista do Brasil requereu a este 
tribunal seu registro provisório, declarando na inicial se propor a realizar 
o seguinte programa: 

272 

"O Partido Comunista do Brasil, partido da classe ope
rária composto principalmente de trabalhadores, luta pela 
conquista da completa emancipação econômica, política e 
social do Brasil; por conseguir para o povo as garantias da 
mais ampla e efetiva democracia; por melhorar as condiçôes 
de vida, trabalho e cultura da classe operária e de toda a 
população laboriosa, até chegar a abolir todas as formas de 
exploração e opressão, e por assegurar o sempre maior desen
volvimento e progresso do país e de suas forças de produção. 

O Partido Comunista do Brasil trabalhará para pôr ter
mo à exploração do país pelo capital estrangeiro colonizador 
e pelas forças reacionárias internas - quaisquer que sejam 
as formas por que se manifestem: sejam monopólios, con
cessões, privilégios ou empréstimos contrários ao interesse 
nacional -, reivindicando o direito de defender, acima de 
qualquer outra consideração, os supremos interesses do 
povo do Brasil, sua existência, como tal sua liberdade e seu 
futuro. 

O Partido Comunista do Brasil realizará, também, um 
trabalho ativo e tenaz para a defesa da paz e da cooperação 
entre as nações e pelo fortalecimento da unidade mundial 
dos povos, mantendo relações fraternais com todos os movi-
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mentos de libertação nacional e com o movimento mundial 
contra as guerras de conquista e a exploração colonial. 

O Partido Comunista do Brasil lutará pela exploração da 
terra por métodos modernos, pela divisão e entrega gratuita, 
à massa camponesa, das terras abandonadas, principal
mente nas proximidades dos grandes centros, pela difusão e 
ajuda à pequena propriedade agrícola e pela liquidação do 
regime sernifeudal a que vivem submetidos os camponeses, 
trabalhadores agrícolas, agregados, meeiros, rendeiros, mo
radores colonos, peões de estância, defendendo os interesses 
vitais da agricultura brasileira contra a usura e o estado de 
barbárie e obscurantismo reinante no campo. 

O Partido Comunista do Brasil lutará, por todos os mei
os ao seu alcance, pela vigência das liberdades públicas e 
das garantias do cidadão inerentes a todo regime autentica
mente democrático; lutará pela vitória e pleno desenvolvi
mento da democracia; lutará por uma carta constitucional 
democrática e por que seja rigorosamente respeitada e cum
prida, opondo-se com tenacidade a toda tentativa de esma
gar ou restringir as liberdades nela consagradas. 

O Partido Comunista do Brasil lutará pela defesa do lar 
e da família, trabalhando para que cada lar se veja livre da 
miséria e das doenças que dizimam a nossa população e 
para que cada família conte com os recursos indispensáveis 
do trabalho bem remunerado para subsistência e uma vida 
feliz. 

O Partido Comunista do Brasil lutará, também, pela 
emancipação da mulher, pelo reconhecimento de todos os 
direitos que lhe são negados; lutará pela proteção à infância, 
à velhice e aos inválidos; lutará pela defesa da juventude, de 
sua educação, saúde e bem-estar; lutará pelo desenvolvi
mento da ciência, da arte e da cultura. 

O Partido Comunista do Brasil lutará por um governo 
genuinamente popular, cuja norma de ação seja realizar um 
programa mínimo de união nacional, encabeçando o povo no 
combate pelo esmagamento político e moral dos remanes
centes da reação e do fascismo. 

A missão do Partido Comunista do Brasil 'será o prosse
guimento da heróica luta revolucionária que o nosso povo 
vem realizando pela liberdade e o progresso do país, iniciada 
no Brasil Colônia, marcadamente por Tiradentes, e continu
ada por muitos outros até nossos dias, para o que trabalha-
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rá sem descanso pela unidade da classe operária e pela uni
dade nacional, visando sempre ao progresso e à independên
cia do Brasil e à liberdade, à cultura e ao bem-estar do seu 
povo, no caminho do desenvolvimento histórico da socieda
de, para a abolição de toda exploração do homem pelo ho
mem, com o estabelecimento da propriedade social dos meios 
de produção". 

Este egrégio tribunal, pela Resolução nº 213, de 29 de setembro de 
1945, resolveu converter o julgamento em diligência, para que o progra
ma do partido fosse incorporado ou anexado aos estatutos, com a neces
sária publicidade no jornal oficial e conseqüente registro no cartório 
competente, cabendo, porém, ao partido requerente esclarecer os pontos 
assinalados no voto do relator, e que ficava fazendo parte integrante da
quela resolução. 

O relator assim se manifestara em seu voto: "a) propõe-se o partido a 
lutar pela divisão e entrega gratuita, à massa camponesa, das terras aban
donadas, principalmente na proximidade dos grandes centros". Como 
essas terras têm dono, a divisão e distribuição delas pelo partido, quando 
no governo, poderá ser feita por um desses dois processos: o processo 
comunista que a Rússia aplicou e o processo trabalhista que em outros 
setores se propõe usar a maioria parlamentar que hoje governa a Inglater
ra. Pelo primeiro, o governo desrespeita o direito de propriedade, pois 
expropria sem indenização. Pelo segundo, o governo desapropria, mas 
indeniza. Qual dos dois processos - e isto é quase tudo - está nos pro
pósitos ou no programa do Partido Comunista do Brasil?; b) propõe-se o 
partido "encabeçar o povo no combate pelo esmagamento político e mo
ral dos remanescentes da reação e do fascismo". Nada mais obscuro. 
Começa-se a vislumbrar os intuitos desse propósito, quando se lê, no 
programa, que lutará "por um governo cuja norma seja realizar um pro
grama mínimo de união nacional". Esta união nacional, em matéria polí
tica, onde a opinião pública se reparte pelo menos em algumas correntes 
de opiniões individuais sobre os problemas públicos, esta união nacional, 
o que significa? É a exclusividade de um partido com o poder nas mãos, 
a ditadura do proletariado na doutrina e linguagem marxista, ou é uma 
política de tolerância e concórdia, em que são bem-vindos esses dois di
reitos fundamentais do homem: liberdade de imprensa e direito de asso-
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ciação política, assegurados por igual a todos?; c) propõe-se o partido 
prosseguir "na heróica luta revolucionaria" pela "unidade da classe ope
rária e pela unidade nacional", no "caminho do desenvolvimento histórico 
da sociedade pela abolição de toda exploração do homem pelo homem 
com o estabelecimento da propriedade social dos meios de produção". A 
socialização dos "meios de produção" pode-se realizar por dois métodos 
antagônicos: o arremedo comunista, de que a Rússia é o modelo sem ne
nhum respeito à propriedade particular, pois que socializou tudo sem 
indenização do seu ao seu dono, e a política oposta, de socialização, geral 
ou parcial, dos meios de produção, mediante indenização prévia ou mes
mo posterior. Na preferência da propriedade social à particular dos meios 
de produção, um respeita e outro violenta estes dois direitos fundamen
tais do homem: a propriedade individual e a liberdade do trabalho, na 
iniciativa de cada um para a produção das riquezas. Da socialização pelo 
segundo processo, há exemplos em casa. É o que se adota entre nós, em 
lição memorável na indústria de transportes: ou a Central do Brasil ou a 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro; d) e, por fim, com o programa 
que não foi registrado, o partido manteve a sua denominação característi
ca de comunista. Ora, essa denominação, na inteligência que, em toda 
parte, se lhe dá, significa e compreende os princípios marxista-Ieninistas. 
É indispensável, por isso, para que o tribunal saiba como proceder, um 
esclarecimento que só o partido pode dar: é se se incluem, ou não, em seu 
programa, os princípios marxista-Ieninistas que seu nome indica." 

Dando cumprimento a essa diligência, o Partido Comunista do Brasil 
requereu a juntada, ao processo, dos seguintes documentos: a) cópia do 
programa do partido anexado aos respectivos estatutos, segundo decisão 
do Comitê Nacional, de 12 de outubro de 1945, com a prova de que o 
programa estava devidamente registrado; b) cópia da ata da reunião do 
Comitê Nacional do partido, em que foi tomada a referida decisão; c) 
exemplar do Diário Oficial em que foi publicado o programa do partido, 
como anexo aos seus estatutos. Ainda em cumprimento à determinação 
deste egrégio tribunal, esclareceu o Partido Comunista do Brasil os pon
tos assinados pelo voto do relator, afirmando o seguinte: 

"1º O Partido Comunista do Brasil propõe a divisão, en
tre camponeses sem terra, de terras não cultivadas, sobre-
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tudo nas imediações das grandes cidades. Propõe que tal 
distribuição se faça gratuitamente. Quanto àforma de desa
propriação das terras. foge ao programa do partido. pois é da 
exclusiva competência do Poder Legislativo. Se o parlamento 
deve promulgar uma lei. determinando a desapropriação das 
terras não cultivadas. na base da legislação ora vigente. De
creto-Lei n 2 3.365. de 21 de junho de 1941. ou sem indeni
zação alguma. ou por qualquer outro meio a seu critério. 
não cabe no programa do partido tal indagação. Desapropri
ação sem indenizar é matéria de fundo constitucional. que 
seria talvez ventilada na Assembléia Constituinte. por cuja 
convocação tem lutado o partido. em campo aberto. lealmen
te. com as armas da ordem democrática. No quadro atual no 
nosso direito público constitucional. tal solução seria inad
missível, nos termos expressos do art. 122. n 2 14. da Carta 
de 10 de novembro. O direito de propriedade limitado pelo 
bem público é princípio incorporado à tradição do direito 
público brasileiro. desde a Constituição Política do Império. 
outorgada pela Carta da Lei de 25. de março de 1824. pelo 
Imperador D. Pedro I. O instituto da propriedade tem evoluí
do da concepção romana. do utendi et abutendi. concepção. 
aliás. que não é do período áureo do Direito Romano. até a 
propriedade socialista. Desde que esta evolução se processe 
dentro da ordem jurídica. nada há que discutir. O problema 
é jurídico-político e caberá sua solução democrática aos re
presentantes do povo. A questão das terras próximas às 
grandes cidades não tange com qualquer alteração no siste
ma capitalista. mas deve ser enfrentada por um governo de
mocrático de base capitalista. tal como foi o problema colo
cado pelo secretàrio-geral do Partido Comunista do Brasil. 
Luís Carlos Prestes. no comício de S. Januàrio. realizado em 
23 de maio do corrente ano. não levantando objeção. mesmo 
das classes mais conservadoras. A matéria é. pois. da com
petência do Poder Legislativo. não cabendo ao partido prefi
xar normas. o que seria antidemocrático. 

22 A união nacional. como predicada pelo Partido Co
munista do Brasil. parte justamente da realidade política de 
nosso país. onde. em acordo com o expresso no parecer (sic). 
'a opinião pública se reparte pelo menos em algumas corren
tes de opiniões individuais. sobre os problemas públicos'. O 
partido está convencido de que a grande maioria dessas cor
rentes de opinião. entre as quais se coloca. é patriótica e 
democrática e. que. movidas todas pelo objetivo comum de 
engrandecer econõmica. social e politicamente nossa Pátria. 
podem e devem unir-se. nesta hora. nacionalmente. para a 
solução dos graves problemas que nos afligem a todos. inde-
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pendentemente de nossas convicções filosóficas , políticas ou 
religiosas . 

O Partido Comunista está convencido, também, de que 
só a união dessas forças, a união de todos os brasileiros 
democratas e progressistas, permitirá que se enfrentem com 
êxito esses graves problemas e de que contra essa união só 
se poderá colocar uma pequena minoria de maus cidadãos, 
inimigos da ordem e da lei , do progresso e da democracia no 
Brasil. As condições políticas essenciais, que ditam a ne
cessidade dessa união nacional e que constituem, ao mesmo 
tempo, a condição para que ela se realize e subsista, é jus
tamente a livre discussão, a livre organização política, e o 
sufrágio universal, ou a 'vigência das liberdades públicas e 
das garantias do cidadão, inerentes a todo regime autenti
camente democrático' , 'uma carta constitucional democráti
ca', 'que seja rigorosamente respeitada e cumprida' como 
está dito no programa do Partido Comunista do Brasil. A 
união nacional, como proposta e defendida, leal e incansa
velmente, pelo partido, é bem a 'política de tolerância e con
córdia' a que se refere o parecer (sic). justa política, indis
pensável à construção dum Brasil livre, próspero e feliz. Não 
seria, pois , qualquer forma de ditadura, inclusive, é óbvio, a 
ditadura do proletariado. Em ocasiões diversas, têm os co
munistas tornado claro que o mundo, vencido o fascismo, 
entra em uma nova fase de sua evolução política. 

O Partido Comunista do Brasil está convencido de que, 
nas novas condições criadas para o mundo, com a grande 
guerra vitoriosa de libertação dos povos e o estabelecimento 
de uma duradoura paz mundial, o desenvolvimento histórico 
para o socialismo pode realizar-se sob forma pacífica, dentro 
da ordem e da lei. 

Claramente fixada esta idéia, o problema da socialização 

dos meios de produção. que, inegavelmente. é objetivo último 

dos comunistas, aparecerá como uma solução legislativa pa

cífica. 

O modo, pois , de resolver tal problema, que aliás é re
moto, pois o Brasil ainda se encontra na fase da economia 
colonial e feudal, caberá igualmente ao Poder Legislativo. 

Esta indagação é, no entanto, prematura. Os comunis
tas têm debatido amplamente o problema da economia brasi-
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leira. tornando evidente a urgência de nos livrarmos dos 
processos feudais de cultura da terra e dos fundamentos 
coloniais de nossa economia. sem mercado interno. O pro
blema econômico imediato do Brasil ainda é o fortalecimento 
do capitalismo nacional. pois o proletariado sofre mais da 
debilidade do capitalismo do que do prôprio capitalismo. No 
programa do Partido Comunista do Brasil não se incluem os 
principios filosóficos marxista-leninistas. nem quaisquer ou
tros princípios filosôficos . mas apenas as proposiçôes políti
cas consideradas pelo partido fundamentais. dentro da rea
lidade brasileira. para a unidade. a democracia e o progresso 
de nossa Pátria". 

Em face desses esclarecimentos, deliberou este tribunal, pela Reso

lução nº 285, de 27 de outubro de 1945, ordenar o registro provisório do 

Partido Comunista do Brasil. Entendeu, assim, que seu programa não 

contrariava os princípios democráticos ou os direitos fundamentais do 

homem, definidos na Constituição de 1937, isto porque, como acentuou o 

relator, em seu voto, sem deixar de ser comunista, repelira aquele partido, 

em declaração solene ao tribunal, os princípios marxista-Ieninistas, cuja 

colisão com a democracia e a liberdade é visível, como a luz no fundo 

escuro da noite. E acrescentou o eminente relator: 
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"Será um partido comunista sui generis; um comunismo 
de que se esvaziou toda substância ideológica; um comu
nismo do Brasil; um partido comunista. em suma. sem 
marxismo. sem leninismo, sem ditadura do proletariado. 
sem nada do que se compreende por comunismo no mundo 
inteiro. Mas. um partido do lado oposto. num partido liberal. 
um partido capitalista. um partido democrático, pelo com
promisso escrito de respeito integral aos princípios democrá
ticos. à brasileira. e respeito aos direitos fundamentais do 
homem. definidos na Constituição. uma democracia. em 
suma. à inglesa". (Diário de Justiça. 2 de fevereiro de 1946.) 

Ressalvara, entretanto, o voto do relator a hipótese de mistificação: 

"Há. nesse processo de registro, um comovido apelo 
contra a legalização do partido. É o da viúva de uma das VÍ-
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timas da sedição comunista de 1935. Não é. porém. este o 
meio hãbil para impedir a legalização de um partido. Pode. a 
qualquer tempo. ter qualquer partido cancelado seu registro. 
se houver substituído a sinceridade pelo engodo". (Ibidem. p. 
117.) 

Também o saudoso ministro Valdemar Falcão, em sua declaração de 
voto, deixara acentuado que 

"na própria lei eleitoral e nas instruçóes para registro de 
partido encontra-se remédio para aqueles partidos que. 
apresentando uma denominação e um programa determina
dos se afastem amanhã do conceito bãsico fixado numa e 
noutro. e praticarem puro engodo das massas ignorantes. 
fazendo crer fixadas no programa e nos estatutos. com que 
obtiveram registro neste Tribunal Superior. Impor-se-ã então 
o cancelamento de tal registro. pelos meios legais competen
tes". (Ibidem. p. 118.) 

Assinale-se, entretanto, que já naquele tempo constava do processo 
urna folha da Tribuna Popular, de 28 de junho de 1945, contendo o pro
jeto de reforma dos estatutos do Partido Comunista do Brasil, cujo artigo 
segundo assim está redigido: 

MO Partido Comunista do Brasil. vanguarda política da 
classe operãria. é um só todo organizado. coeso pela disci
plina consciente. igualmente obrigatória para todos os mem
bros do partido. e tem como objetivo superior organizar e 
educar as massas trabalhadoras do Brasil. dentro dos prin

cípios do marxismo-leninismo". 

Por sua vez, reza o artigo terceiro que "o emblema do Partido Co
munista do Brasil é constituído pela representação de urna foice e um 
martelo cruzados no campo de um círculo, acima da legenda inscrita em 
quarto de coroa: Partido Comunista do Brasil". 

Em seu art. 13, prescreve aquele Projeto de Reforma que "nenhum 
membro do partido pode manter relações pessoais, familiares ou políticas 
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com trotskistas ou com outros inimigos reconhecidos do partido, da clas
se operária e do povo". 

Assinale-se, ainda, que o partido, ao responder à indagação do rela
tor acerca dos métodos que seriam seguidos para se socializarem os mei
os de produção: o método que não respeita a propriedade individual nem 
a liberdade do trabalho, ou o de socialização geral ou parcial, dos meios 
de produção mediante indenização prévia, ou mesmo posterior, declarou 
que a forma de desapropriação das terras fugia ao programa do partido, 
por ser da exclusiva competência do Poder Legislativo, não cabendo ao 
partido prefixar normas, o que seria antidemocrático. Assinale-se, entre
tanto, que o mesmo partido afirmou categoricamente ao tribunal que em 
seu programa não se incluíam os princípios marxista-Ieninistas, embora 
reconhecendo que a socialização dos meios de produção é inegavelmente 
o objetivo último dos comunistas. 

Pela Resolução nº 234, de 10 de novembro de 1945, foi ordenado o 
registro definitivo do Partido Comunista do Brasil. 

Decorridos quatro meses, foram apresentados a este tribunal dois 
pedidos de cassação desse registro, por ser aquele partido uma filial do 
partido da Rússia, havendo manifestado, por atos inequívocos de seus 
órgãos autorizados, objetivos que colidem com os princípios democráti
cos e os direitos fundamentais do homem. 

Pela Resolução nº 691, de 27 de março de 1946, deliberou este tri
bunal mandar ouvir o Partido Comunista, devendo opinar em seguida o 
representante do Ministério Público, por entender que a situação de um 
partido político já registrado como órgão da vida cívica da coletividade 
nacional, de certa maneira, se equipara às autoridades públicas e o pro
cesso de cancelamento do registro aos processos de responsabilidade. 

Em sua defesa, o partido, depois de levantar a preliminar de ilegiti
midade de parte, salienta que os comunistas têm suas vistas voltadas para 
a União Soviética como a primeira experiência socialista do mundo e 
vêem com simpatia e afeto esta experiência, mas o Partido Comunista é 
brasileiro e luta pela democracia e pelo progresso do Brasil. E prossegue: 

280 

"Quando do requerimento do registro do Partido Co
munista do Brasil, o professor Sampaio Dória, relator do 
processo, pediu se esclarecesse se no programa do partido 
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se incluíam princlplOs marxista-Ieninistas. A resposta é do 
conhecimento do Tribunal. No programa do partido não se 
incluem princípios marxista-Ieninistas nem princípios filo
sóficos de qualquer espécie. O programa não foi alterado. 
Está registrado no Tribunal. Membro do partido será todo 
aquele que aceitar seu programa, programa fundamental
mente democrático. Assim é que comunistas os há aos mi
lhares que são católicos, espíritas, protestantes, etc. , que 
não são, conseqüentemente, marxista-Ieninistas. Marxistas 
se dizem muitos dos que não são comunistas. Diversas esco
las socialistas se pretendem apoiadas no método marxista de 
interpretação da história. Marxismo é ciência. É a síntese do 
pensamento científico do século XIX, no campo da filosofia, 
da economia e da política. Marx continuou o pensamento 
clássico, dando-lhe substância científica. Assim é que foi 
buscar na filosofia alemã, sobretudo de Feurbach, os fun
damentos filosóficos de sua verdadeira revolução na ciência 
social. Bebeu nos economistas ingleses a sabedoria do pas
sado e deu ao socialismo fundamento e vida, introduzindo 
no estudo dos fatos sociais o método dialético. Marxismo é, 
pois, um método de interpretação da história, o método do 
materialismo dialético. Por que, então, este furor dos acusa
dores? Que sabem eles de marxismo? O mal é a ignorância". 

Já o imortal Goethe clamava: 

"Ahl, se os homens pudessem compreender": Nós, co
munistas marxistas, usamos nossos métodos de interpreta
ção da história, o método dialético. Se erramos, tanto me
lhor para a reação. Comunistas não marxistas poderão crer 
nas revelações, e nem por isto deixarão de ser membros tão 
dignos do partido, desde que lutem pelo seu programa. O 
leninismo é o marxismo da época do imperialismo, é contri
buição de Lenin, como diz Stalin, ao tesouro geral do mar
xismo. Lenin não modificou, porém, o pensamento de Marx, 
antes o enriqueceu com o seu gênio e sua experiência. Es
tamos, pois, frente ao pensamento científico. Pode parecer 
herético aos que se retardaram, como herético foi Tobias 
Barreto defendendo a filosofia monista de Noire Haeckel 
num meio escolástico e provinciano, mas arejou o pensa-
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mento brasileiro e deu novo rumo à nossa cultura. Não se 
combate o pensamento senão com o próprio pensamento". 

Na Resolução nº 762-A, de 2 de maio de 1946, este tribunal deliberou 
desprezar a preliminar da ilegitimidade de parte e receber as denúncias, por 
entender satisfeita a condição regimental, a fim de mandar que o Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal procedesse a investigações para apu
rar a procedência ou improcedência da acusação, devolvendo-lhe oportu
namente o processo. Salientou a resolução que o registro do partido somen
te fora deferido após expungido o programa da adesão do marxismo-l e
ninismo considerados incompatíveis com os princípios democráticos. En

tretanto - prosseguiu - o órgão do partido declara-se fiel ao pensamento 
leninista, armado do marxismo-Ieninismo-stalinismo (fls. 40 a 46). E seu 
secretário propugna a divulgação da teoria marxista (fl. 50). 

Realizada a investigação ordenada pelo tribunal, decidiu este fosse 
dada vista do processo a cada um dos denunciantes, os quais, entretanto, 
deixaram de apresentar alegações. Aberta vista ao partido acusado, tam
bém não ofereceu razões nem documentos. 

O procurador-geral ad hoc requereu a realização de nova diligência, 
em tomo da existência, nos autos, de dois documentos estatutários do 

Partido Comunista do Brasil - um devidamente registrado e outro de
nominado Projeto de Reforma - e de um Regulamento da Comissão de 
Finanças, com remissão a artigo que se não encontra naquele, diligência 
essa deferida pelo eminente relator do processo. 

Tomando conhecimento da diligência, assim manifestou-se o Partido 
Comunista do Brasil: 

282 

"O Partido Comunista do Brasil tem um só estatuto, do 
conhecimento de V. Exa. e de todo o tribunal. O outro que 
apareceu nos autos. não se sabe como, é um projeto de re
forma, que seria submetido a um congresso do partido, o qual 
não se realizou. Como projeto de reforma, foi amplamente di
vulgado para conhecimento dos órgãos partidários e do povo 
em geral, no sentido de receber sugestões. A confusão reinan
te sobre a espécie resultou de uma referência de Álvaro Ven
tura, equívoco perfeitamente explicável, pois consiste apenas 
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no erro de citação de norma estatutária. A norma referida por 
Álvaro Ventura é a do art. 32 dos estatutos". 

No laudo apresentado pelo perito, afinnou ele que, por solicitação 
sua, o assistente técnico do partido fornecera-lhe os estatutos de fi. 322 
(os registrados) e o Regulamento Interno da Comissão de Finanças de fi. 
324. Posterionnente, verificando ele, perito, que tal regulamento apoia
va-se em artigo não existente naqueles estatutos, participou tal fato 
àquele assistente técnico, o qual então lhe forneceu os estatutos que se 
encontram à fi. 323. E acrescentou o perito haver juntado ao laudo os 
exemplares fornecidos pelo assistente do partido, tendo adquirido, para 
figurar na cópia do laudo em seu poder, novos exemplares dos três do
cumentos em questão na pequena livraria que o partido mantém na sua 
portaria, à Rua da Glória, nQ 42, sede do Comitê Nacional, onde se acha
vam expostos à venda. 

Respondendo ao quesito que perguntava: Como se explica a circuns
tância de existirem referências, no Regulamento Interno da Comissão de 
Finanças, aos estatutos de fi. 323, a teor do que se lê, por exemplo, nos 
arts. 1 Q e 3Q

, letra f, do mesmo regulamento? - afinnou ainda o perito 
explicar-se, a seu ver, pela vigência comprovada dos referidos estatutos. 

Por sua vez o Partido Comunista do Brasil, representado pelo Senhor 
João Amazonas Pedrosa, membro de sua Comissão Executiva, confir
mou, em petição que se acha à fi. 531 dos autos, a autenticidade tanto do 
Regulamento Interno da Comissão de Finanças como do Projeto de Re
fonna dos Estatutos, que se encontra à fi. 323 dos autos. Alegou, entre
tanto, tratar-se de projeto de refonna, não dos estatutos ora em vigor e 
devidamente registrados, mas dos antigos estatutos, que também estavam 
regulannente registrados. Os estatutos atuais, acrescentou, já exprimem 
aquele projeto depois de debatido e votado pelos órgãos competentes do 
partido. Quanto ao Regulamento da Comissão de Finanças, asseverou 
haver sido elaborado por Álvaro Soares Ventura, então tesoureiro do par
tido, e a referência argüida resulta de um lapso de sua parte tanto mais 
compreensível quando se sabe haver partido de um homem simples, de 
instrução primária, pouco afeito a assuntos dessa natureza. 

Sendo facultada nova vista dos autos ao Partido Comunista do Bra
sil, sustentou ele que, ainda que se regesse por dois estatutos, o que não 
ocorre, não se verificaria a hipótese constitucional de cancelamento do 
registro, estatuída no § 13 do art. 14 da Constituição. Para o tribunal, 
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estatutos seriam apenas os registrados. Restaria a indagação de haver o 
partido praticado atos com fundamento em estatutos não registrados. Tal 
indagação conduziria à teoria da nulidade dos atos jurídicos. Nulos seri
am os atos praticados com fundamento em estatutos não registrados. 
Apenas, e tão-somente, nulidade do ato jurídico. Que promovessem sua 
declaração as partes interessadas. Somente se os atos praticados ferissem 
o § 13 do art. 14 da Constituição ocorreria a hipótese de cancelamento do 
registro, em virtude da prática antidemocrática, e não da duplicidade dos 
estatutos. Importaria, pois, a prova do ato - antidemocrático, contrário à 
pluralidade de partidos, contrário aos direitos fundamentais do homem. 
Fora daí, não há como se chegar a uma conclusão jurídica. Se os atos 
praticados com base em estatutos irregulares não ferem a norma consti
tucional, nada tem a ver com eles a Justiça Eleitoral. 

A esse arrazoado juntou o Partido Comunista do Brasil um exemplar 
do jornal Tribuna Popular, de 28 de junho de 1945, onde se lê o seguinte: 

"Para assegurar o desenvolvimento e progresso do País -
texto dos estatutos do PCB, aprovado pela Comissão Execu
tiva e a ser submetida ao próximo Congresso Nacional do 
partido - Visa organizar e educar as massas trabalhadoras 
nacionais dentro dos princípios do marxismo-Ieninismo. Os 
estatutos do Partido Comunista do Brasil, que hoje publica
mos, confirmando noticia ontem divulgada por nós, foram, 
segundo nos informou Álvaro Ventura. secretário-geral do 
partido, aprovados pela Comissão Executiva, e deverão, em 
breve, ser discutidos e aprovados pelo Congresso Nacional 
do partido. Esse documento vai publicado na quinta página 
desta edição". 

Juntou, outrossim, o Partido Comunista do Brasil uma folha volante 
impressa, datada de 13 de novembro de 1945, contendo o programa mí
nimo da União Nacional, por ele preconizada, onde se declara que os 
candidatos à Assembléia Legislativa lutariam pela entrega de terras úteis 
à agricultura, juntas aos grandes centros de consumo e às vias de comuni
cação existentes, aos camponeses pobres que as queiram diretamente 
trabalhar. 
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Em seu longo e minucioso parecer o ilustrado procurador-geral ad 

hoc, invocando o art. 141, § 13, da Constituição, declara que na aprecia

ção do caso dos autos ficaria adstrito à interpretação e aplicação desse 

preceito desprezando quaisquer circunstâncias que escapassem àquela 
finalidade. Sustenta, então, a coexistência de dois estatutos antagônicos, 

um de mera aparência, e o outro na realidade a norma diretiva do partido, 

tanto que a ele se referiu expressamente o Regulamento da Comissão de 

Finanças, que é de 30 de janeiro de 1946, já depois do argüido abandono 

do chamado Projeto de Reforma. Para melhor convencer da existência de 
dois estatutos, uns, os registrados, que representam a conformação do 

partido diante das exigências do tribunal, por ocasião do registro, e os 
clandestinos, que na realidade orientam a vida partidária, juntou ao seu 

parecer o procurador-geral ad hoc documentos remetidos pelo sr. minis

tro da Justiça: O primeiro deles é um folheto, edição do Comitê Estadual 

de Pernambuco, datado de Recife - julho - 1945 - contendo os Estatutos 

do Partido Comunista do Brasil, Projeto de Reforma. O segundo docu

mento é a fotocópia da decisão que excluiu do partido a Luís Medeiros 
Rosas, por infração do art. 25, capítulo IV, dos estatutos. Essa decisão 

está datada de 19 de novembro de 1945, após o registro dos estatutos 
oficiais, cujo art. 25 não diz respeito a infrações ou penalidades. Entretan

to, o art. 25 dos estatutos clandestinos e ilegais, denominados Projeto de 
Reforma, está enquadrado no capítulo IV e prevê precisamente a infração 
punível com expulsão. O terceiro documento é o nº 45, de 8 de janeiro de 

1947, do jornal A Classe Operária - órgão central do Partido Comunista 

do Brasil, onde se lê a publicação oficial da expulsão do Partido Comu
nista do militante Moacir Dutra Rieffel "de acordo com o art. 25 dos esta

tutos". O quarto documento é a edição dos estatutos ilegais, feita nesta 
cidade, em 1946. A esses documentos juntou-se o original daquela foto

cópia, contendo a decisão que expulsou um membro do partido, estando 

devidamente reconhecidas duas das respectivas assinaturas. 

Falando sobre esses documentos declarou o Partido Comunista do 
Brasil que a norma invocada na decisão de expulsão, embora não tenha 
sido incorporada aos estatutos, é uma regra moral da maior valia, não 
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havendo como ser invocada para, de sua aplicação, se concluir pelo fe

chamento do partido. Se erro houve - prossegue -, foi em não incluir tal 

norma nos estatutos e se um organismo de base do partido a aplicou, 

muito embora haja aplicado como estatutária norma que o não é, aplicou 

de outro lado regra moral, que vive na consciência de todos os comunis

tas, que reivindicam para si os primeiros lugares entre os cidadãos dignos 

pela sua conduta na sociedade, na família e perante a Pátria. 

Voto 

A primeira questão jurídica a ser abordada no julgamento deste pro
cesso, em que se pede o cancelamento do registro do Partido Comunista 
do Brasil, é saber a extensão do julgado que o concedeu. Para tanto, 
cumpre apreciar preliminarmente a natureza jurídico-política do Tribunal 
Superior Eleitoral, instituído pelo Decreto-Lei nQ 7.586, de 28 de maio de 
1945. 

Era ele um tribunal judiciário ou meramente administrativo? Ne

nhuma dúvida tenho de que lhe faltavam atribuições judiciárias, das 

quais desfrutara no domínio da Constituição de 1934 o antigo Tribunal 
Superior Eleitoral e de que desfruta na vigência da Constituição de 

1946 este Tribunal Superior Eleitoral, porquanto o art. g2 daquele de

creto-lei limitou a sua competência à organização dos serviços, à expe
dição de instruções que julgasse conveniente, à execução daquele di
ploma, à requisição de força para cumprimento de suas decisões, ao 
registro dos partidos políticos nacionais, à decisão de conflitos de ju

risdição e à apuração do votos. Não lhe outorgou, entretanto, compe
tência para a concessão de habeas corpus e mandados de segurança e 
para o julgamento dos crimes eleitorais e com os que lhe forem cone

xos, como o fizera a Constituição de 1934. 

Se se trata de um organismo administrativo, suas decisões não fa
zem coisa julgada substancial, principalmente no caso em apreço, onde 

não ocorreu litígio, isto é, discussão de partes nolentes. De resto, o rela

tor do processo do registro ressalvará, em seu voto, a possibilidade de, 
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em qualquer tempo, ser ele cancelado, uma vez demonstrada a substi

tuição da sinceridade pelo engodo. 

Mas, ainda que não houvesse tal ressalva, a superveniência do De
creto-Lei nº 9.258, de 14 de maio de 1946, permitindo o cancelamento 
do registro de partido, quando se provar que recebe de procedência es
trangeira orientação político-partidária, contribuição em dinheiro ou 
qualquer outro auxílio, ou quando se provar que, contrariando o seu 
programa, pratica atos ou desenvolve atividades que colidam com os 
princípios democráticos, ou os direitos fundamentais do homem, defi
nidos na Constituição, ensejava o reexame da matéria mediante denún
cia de qualquer eleitor, de delegado de partido, ou representação do 
procurador-geral ao Tribunal Superior. Por derradeiro, a promulgação 
da Constituição de 1946 possibilitou a reapreciação do assunto, eis que 
vedou, em seu art. 141, § 13, o funcionamento de qualquer partido polí
tico cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho
mem. Quais são esses direitos fundamentais do homem? Estão defini
dos no art. 141 da Carta Magna vigente: Direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade. Cumpre, pois, verifi
car se o programa ou ação do Partido Comunista do Brasil incide na 
censura constitucional. 

o programa 

No Diário Oficial nº 81, de 7 de abril de 1922, p. 6977, está publica
do o extrato de Estatuto do Partido Comunista do Brasil, cujo artigo pri
meiro assim reza: 

"Fica fundada, por tempo indeterminado, uma sociedade 
civil, no Rio de Janeiro, ramificando-se por todo o Brasil, 
tendo por título 'Centro do Partido Comunista do Brasil', 
mas que será chamada 'Partido Comunista', Seção Brasileira 

da Internacional Comunista". 

No artigo segundo, declarou ter por fim promover o entendimento e 
a ação internacional dos trabalhadores e a organização política do prole-
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tariado em partido de classe, para a conquista do poder e conseqüente 
transformação política e econômica da sociedade capitalista em sociedade 
comunista. No art. 40, dispõe que unicamente os congressos do partido 
teriam capacidade de realizar reforma e modificações nos mesmos estatu
tos, uma vez que sejam baseadas nos princípios e resoluções da Interna
cional Comunista. Posteriormente, alterou-se esse estatuto, em congresso 
extraordinário, realizado em 12 de agosto de 1934, passando o artigo 
primeiro a ser redigido da seguinte maneira: 

"Fica fundada por tempo indeterminado uma sociedade 
civil no Rio de Janeiro, ramificando-se por todo o Brasil, 
tendo por título Centro do Partido Comunista do Brasil, mas 
que será chamado Partido Comunista do Brasil. O Partido 
Comunista do Brasil, como partido nacional, é dirigido por 
seu comitê central, que goza da mais ampla autonomia e ju
risdição sobre o território de todo o pais, e por seus comitês 
regionais, com jurisdição sobre o território dos estados ou 
regiões". 

Como se vê, visara tal alteração a retirar do Partido Comunista do 
Brasil o caráter de filial da Internacional Comunista. Manteve-se, entretan
to, o artigo segundo que defmia como escopo do partido a transformação 
política e econômica da sociedade capitalista em sociedade comunista. 

Em reunião extraordinária, realizada a 15 de agosto de 1945, foram 
inteiramente reformados os primitivos estatutos, dando-se-Ihes a redação 
cujo registro foi pleiteado perante este tribunal. Sendo exigido pelo rela
tor do processo fosse esclarecido o sentido da frase: "propõe-se o partido 
a lutar pela divisão e entrega gratuita à massa camponesa das terras aban
donadas", informou o partido que tal matéria fugia ao programa dele, 
partido, devendo ser apreciado exclusivamente pelo Poder Legislativo. É 
evidente que tal resposta constituiu simples evasiva, para não se pronun
ciar sobre o mérito da pergunta, verdadeira pedra de toque para se averi
guar se esse partido segue ou não os princípios do marxismo-Ieninismo. 

Entretanto, exigindo, no art. 6º dos estatutos, que lograram registro 
neste tribunal, dos que pretendem alistar-se em suas fileiras a condição de 
que reconheçam o papel histórico do proletariado, reproduzia o pensa
mento de Karl Marx e Engels no Manifesto comunista, escrito, em 1848, 
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em relação à queda da burguesia e à vitória do proletariado. A "opressão 
nacional e a exploração do homem", a que se refere o art. 7º são igual
mente expressões daquele manifesto. Nada obstante, afirmou o partido 
que em seu programa não se incluem os princípios marxista-Ieninistas. 
Fora sincero? A resposta será dada ao ser apreciada a ação do partido. 
Cabe aqui, entretanto, recordar o ensinamento de Lenin sobre ética: 

"11 faut que nous soyons resolus a n'importe quel sacri
fice, et même au besoin à pratiquer tout ce qui est possible: 
ruses, artifices, methodes illegales, prêts à taire et a dissi
muler ce qui est la verité; bref, c'est des interêts de la lutte 
des classes que nous déduisons notre morale". (Lenin, Sur la 
religion, p. 73, nota 1.) 

Para atingir o objetivo visado, todos os meios são lícitos ... 

A ação do partido 

Alcançado o registro, a ação do Partido Comunista brasileiro orien
tou-se para rumos diversos dos adotados no programa registrado. Perfeita 
cadeia de indícios mostra que o mesmo fora redigido unicamente para 
obter esse registro: um programa para o uso externo. Dentro das fileiras 
do partido, na realidade, vigora outro programa; é o que está definido no 
chamado Projeto de Reforma dos Estatutos do Partido Comunista do 
Brasil, cujo art. 2º proclama que essa agremiação tem como objetivo su
perior organizar e educar as massas trabalhadoras, dentro dos princípios 
do marxismo-Ieninismo. Ora, tais princípios estão em divergência mani
festa com os princípios que inspiraram a Constituição de 1947 e com as 
tradições cristãs do povo brasileiro. 

A prova circunstancial da existência de dois estatutos é robusta e 
convincente. Apreciemo-la. 

Publicado na Tribuna Popular, de 28 de junho de 1945, o Projeto de 
Reforma dos Estatutos, foi ele submetido à apreciação do congresso ex
traordinário do partido realizado a 15 de agosto seguinte, apresentando 
seu parecer a respeito à comissão nomeada pela direção nacional do par
tido. Diz a ata da reunião desse congresso que, naquele parecer, "se pro-
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punha uma redução do número de artigos e pequenas modificações no 
texto (fi. 6 do processo do registro)". Refere ainda essa ata que tais alte
rações foram aprovadas por unanimidade de votos, após discussão do 
parecer, no qual intervieram apenas dois companheiros, que o aprovaram 
sem restrições. E em que consistiam essas pequenas alterações? Impor
tavam apenas uma modificação total dos rumos do partido que, abando
nando os princípios do marxismo-Ieninismo, se tomava capitalista, por
que - explicariam mais tarde, por ocasião do registro, os seus supremos 
diretores Luís Carlos Prestes, Diógenes de Arruda Câmara, João Amazo
nas de Sousa Pedrosa e Maurício Grabois - "o problema econômico 
imediato do Brasil ainda é o fortalecimento do capitalismo nacional, pois 
o proletariado sofre mais da debilidade do capitalismo do que do próprio 
capitalismo". (FI. 27 do processo do registro.) 

Mas será crível que homens esclarecidos como muitos que integram 
as hostes comunistas hajam considerado pequena modificação essa ver
dadeira subversão do genuíno programa comunista? Não se denuncia aí, 
desde logo, uma perfeita simulação? A não ser assim, como admitir que 
esse desvio manifesto das diretrizes até então seguidas haja sido discutido 
apenas por dois companheiros, que o aprovaram sem restrições? 

Essa simulação, mais tarde, haveria de se patentear. 

No correr da instrução do processo para o cancelamento do Partido 
Comunista, realizou-se exame pericial de contabilidade em livros e do
cumentos do mesmo. Nesse exame tomou parte um assistente técnico do 
Partido Comunista, o qual fornecera ao perito um exemplar impresso dos 
estatutos do partido (os registrados) e um exemplar também impresso do 
Regulamento Interno da Comissão de Finanças. Verificando o perito que 
esse regulamento se apoiava em artigo não existente naqueles estatutos, 
deu disto notícia àquele assistente que então lhe apresentou o folheto que 
se encontra à fi. 323 dos autos, em cuja capa se vê o emblema do Partido 

Comunista do Brasil, e, logo abaixo, a palavra - Estatutos. No anverso da 

capa está impressa a data - 1946 -, consignando ainda serem distribuido

res - Edições Horizonte Ltda., Rio. Ora, o "art. 45 dos estatutos do parti
do", a que se refere aquele regulamento interno, está contido justamente 
naqueles segundos estatutos, editados em 1946, estando aquele regula-
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mento datado de 30 de janeiro de 1946, sendo, assim, um e outro de data 

posterior ao registro dos estatutos oficiais que têm apenas 38 artigos. Daí 

se infere, sem nenhum esforço, a existência de dois tipos de estatutos: 

uns, fictícios, destinados a dar ao partido coloridos democráticos; os ou

tros, os reais, calcados nos princípios do marxismo-Ieninismo; aqueles 

são os oficiais; estes, os clandestinos. Esclarece o partido que aquele re

gulamento foi elaborado por um homem inculto, Álvaro Soares Ventura, 

que, por um lapso, se referiu ao projeto da reforma e não aos estatutos 

registrados. Mas esse homem, a quem se atribuem poucas letras, era o 

tesoureiro do partido. Por menos letrado que fosse, sabia ler e escrever, 

não podendo assim ignorar, em razão do cargo que exercia, quais os ver

dadeiros estatutos do seu partido. Esse homem, a quem se atribuiu tama

nha incultura, fora anteriormente secretário-geral do partido, como se vê 

na primeira página do exemplar da Tribuna Popular, de 28 de junho de 

1945, junto aos autos pelo próprio Partido Comunista, à fi. 544. 

Não é só. À fi. 584 dos autos encontra-se um exemplar dos Estatutos 

do Partido Comunista do Brasil - Projeto de Reforma - Edição do Comi

tê Estadual de Pernambuco - Recife - Julho - 1945, cujo texto é inteira
mente idêntico ao daquele folheto editado nesta capital, em 1946. Mos
tra-se daí a larga divulgação dada a esses estatutos, o que não se 
coadunaria com um mero projeto de reforma. 

À fi. 614, encontra-se a comunicação de expulsão de um membro do 
Partido Comunista, deliberada pelos diretores da Célula 8 de Maio, desta 
cidade, em sessão realizada a 10 de novembro de 1945. Motivou tal pe
nalidade a infração do art. 25, capítulo IV, dos estatutos. Ora, a esse tem
po já se achavam registrados os estatutos oficiais do partido cujo art. 25 
está colocado no capítulo VI e· diz respeito à realização de congressos 
nacionais extraordinários. Entretanto, nos estatutos clandestinos, intitula
dos Projeto de Reforma, encontra-se o art. 25, justamente no capítulo IV 
e dispondo precisamente sobre expulsão de elementos indesejáveis. 

Conclui-se do exposto, sem nenhum esforço, que, na realidade, é o 
intitulado Projeto de Reforma que constitui o verdadeiro Estatuto do Par
tido Comunista do Brasil, regendo e orientando suas atividades em todos 
os setores. Ora, expresso está nesse estatuto clandestino, mas autêntico, 
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nortear-se o partido pelos princípios do marxismo-Ieninismo. Conseqüen
temente, houve manifesta simulação por parte do partido em fazer regis
trar estatutos que nunca pretendeu cumprir. Na realidade, o que seus 
adeptos pregam e executam são aqueles mesmos princípios marxista
leninistas, repelidos por esse tribunal, ao conceder esse registro ao Parti
do Comunista, que o alcançou fraudulentamente. Ora, a Constituição, em 
seu art. 141, § 5º, não permite seja tolerada propaganda de processos vio
lentos para subverter a ordem política e social. 

Não cabe aqui apreciar se é boa ou má a orientação tomada pelos 
constituintes de 1946, acerca dos extremismos, contrariamente ao que 
predomina em outros países. Trata-se de direito positivo, e ao magistrado 
cumpre obedecer seus preceitos. Mas, se necessário fora justificar tal ati
tude, não se poderia fazê-lo melhor do que o professor Eisenrnann, da 
Faculdade de Direito de Strasburgo, no relatório apresentado à Confe
rência Jurídica Internacional, reunida em Paris, na Sorbonne, em julho de 
1937, do qual extraímos as seguintes palavras: 
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"D'abord la liberté d'association politique n'exclut pas 
une réglementation législative de l'organisation interne des 
partis; ce que la liberté démocratique exclut, c'est la pros
cription des opinions, c'est la condamnation portée par 
l'autorité gouvernementale contre telle ou telle opinion. Il ne 
résulte pas de qu'en se groupant, les citoyens d'une même 
opinion puissent adopter n'importe quelle forme, n'importe 
quelle Constitution. Bien au contraire, la législation démo
cratique peut limiter la liberté d'organisation interne des 
partis, au nom même et pour la garantie des principes dé
mocratiques. La démocratie, en effet, n'admet comme mé
thodes de lutte politique, que les méthodes pacifiques; elle 
rejette la violence, la lutte à main armée; et, par conséquent, 
elle peut, elle doit même interdire aux partis de se donner 
une organisation telle qu'il apparait que leur intention est 
d'user de ces méthodes . et autoriser (comme l'a fait la loi 
française du 10 janvier 1936) la dissolution des partis que 
violeraient cette régle. 

Ce faisant, elle ne porte point atteinte à la liberté 
d'opinion politique: il ne s'agit point de condamner une doc
trine, mais de les obliger toutes également à adopter des 
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formes d'organisation et d'action compatibles avec les mé
thodes de lutte démocratique, c'est-à-dire pacifiques. 

11 va cependant de soi qu'on ne saurait prendre assez de 
précautions pour éviter que le ou les partis au pouvoir ne 
détournent cette loi de son but légitime et n'en fassent 
l'instrument d'une proscription de certaines opinions adver
ses. La loi doit être précise et appliquée impartialement, 
sous le contrôle d'instances indépendantes. Sous cette re
serve, ce probléme ne concerne pas au fond la liberté des 
doctrines, puisque ce n'est au nom de leur doctrine, mais en 
raison de leur organisation ou de leurs méthodes qu'on limi
tera la liberté des partis. 

II en va tout autrement d'un second probléme, celui de 
savoir si, au sens authentique du terme, la démocratie est 
logiquement et moralement tenue de reconnaitre l'entier bé
néfice des libertés démocratiques aux adeptes des doctrínes 
antidémocratiques, aux partisans d'un gouvernement dicta
toria!. Doit-elle, au nom de la liberté, leur reconnaitre celle 
de détruire la liberté, au nom de ses príncipes, le droit de la 
détruire elle-même? 

C'est la prétention qu'émettais, dans la formule bien 
connue, aussi bríllante que provocante, le célebre polémiste 
clérícal français, Louis Veuillot: 'Je vous demande, au nom 
des vos príncipes. la liberté que je vous refuse au nom des 
miens'. 

Eh bien, nonl Les démocrates ont le droit de répondre: 
'Nous vous refusons, au nom de nos príncipes même, la li
berté que vous nous refusez au nom des vôtres·. - Antidé
mocrates. vous n'avez pas droit à la démocratie, que vous 
n'utiliserez que contre elle-même, à la liberté que vous vou
lez détruire pour tous ceux qui ne pensent pas comme vous. 
La démocratie et la liberté ont le droit de se protéger contre 
vous. La liberté n'inclut pas le droit de supprímer celle des 
autres. II est donc tout à fait légitime que la législation des 
États démocratiques prenne des mesures de défense contre 
les partis anti-démocratiques, contre les partis qui, au pou
voir, établiront leur dictature (c'est ce qu'a fait la loi françai
se précitée). La démocratie ne peut pas reconnaitre le droit 
de la dictature sans se nier et même se contradire". 
(Régression des príncipes de liberté - Paris - 1938, p. 29-31.) 
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No mesmo sentido é o ensinamento de Jacques Maritain: 

"Je suis persuadé qu'une société démocratique n'est pas 
nécessairement une société désarmêe que les ennemis de la 
liberté peuvent tranquillement conduire à l'abattoir au nom 
de la liberté. Précisément parce qu'elle est une communauté 
d'hommes libres, elle doit se défendre avec une énergie par
ticuliêre contre ceux qui refusent par principe et qui travaillent 
à détruire les fondements de la vie commune en un tel régi
me, qui sont la liberté et la coopération, le mutuel respect 
civique. Ce qui distingue en cette matiêre une société 
d'hommes libres, d'une société despotique, e'est que cette 
restriction des libertés destructrice ne s'accomplit el
le-même, dans une société d'hommes libres qu'avec les ga
ranties institutionelles de la justice et du droit". (Les droits 

de l'homme et la loi naturelle - Jacques Maritain - New York 
- 1942 - p. 113.) 

Ora, qual tem sido a ação do Partido Comunista do Brasil? A ativi
dade de um partido político manifesta-se pela voz de seus dirigentes, pela 
orientação de seus jornais, pelos discursos de seus representantes nas 
Câmaras Legislativas, pelas idéias que defendem seus membros nos co
mícios públicos. 

Este próprio tribunal, na Resolução nº 762-A, de 2 maio de 1946, 
que mandou proceder a investigações para apurar a procedência ou im
procedência da acusação levantada contra o Partido Comunista, já reco
nheceu e proclamou que "o órgão do partido declara-se fiel ao pensamen
to leninista, annado do marxismo-Ieninismo-stalinismo" (fls. 40 a 44 do 
v. I), acrescentando que "o seu secretário propugna a divulgação da teoria 
marxista". (FI. 50.) 

Em verdade, encontra-se à fl. 44 do primeiro volume dos autos um 
retalho do jornal A Classe Operária que se diz órgão central do Partido 
Comunista do Brasil, onde se lê o seguinte: 
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"O partido, armado do marxismo-Ieninismo-stalinismo, 
sabe donde provêm os ataques à sua unidade e à sua linha 
política, como sabe desmascarar todos os traidores e opor
tunistas. O grande Stalin, em sua obra Os fundamentos do 
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leninismo, caracterizou com toda precisão como os inimigos 
penetram no partido, para realizar sua obra de liqüidação, 
ao afirmar: 'Todos estes grupos pequeno-burgueses pene
tram de um modo ou de outro no partido, levando a este o 
espírito de vacilação e de oportunismo, o espírito de desmo
ralização e de incerteza'. (Omissis.) 

O partido sabe perfeitamente que o desespero incute 
novas energias a seus inimigos, que utilizam todas as armas 
para combater o partido do proletariado. Assim foi no campo 
internacional contra a pátria do SOCialismo; assim tem sido 
em cada país onde o movimento operário ganha terreno. É 

por isto que não devemos cair no desvio direitista de consi
derar que, com o fortalecimento do nosso partido, os nossos 
inimigos amedrontados se encolham e procurem subme
ter-se ás forças que marcham no sentido da história". 

Esse manifesto ou infonne está assinado pela Comissão Executiva 
do Partido Comunista do Brasil e datado de 30 de janeiro de 1946. 

À fi. 51 depara-se-nos um retalho de A Classe Operária, de 16 de 
março de 1946, onde se anuncia a convocação do IV Congresso do parti
do, o qual deveria ser "o congresso da autocrítica bolchevique" confonne 
os ensinamentos de Lenin. 

À fl. 57 está um exemplar da Tribuna Popular, de 16 de março de 
1946, onde, sob o título Prestes em sabatina com funcionários da Justiça, 
lê-se: 

MA uma pergunta sobre qual a posição dos comunistas, 
se o Brasil acompanhasse qualquer nação imperialista que 
declarasse guerra à União Soviética, o dirigente do PCB res
pondeu: 

'Faríamos como o povo da Resistência Francesa, o povo 
italiano, que se ergueram contra Petain e Mussolini. Combate
ríamos uma guerra imperialista contra a URSS e empunharía
mos armas para fazer a resistência em nossa Pátria contra um 
governo desses, retrógrado, que quisesse a volta do fascismo. 
Mas, acreditamos que nenhum governo tentará levar o povo 
brasileiro contra o povo soviético, que luta pelo progresso e 
bem-estar dos povos. Se algum governo cometesse este crime, 
nós, comunistas, lutaríamos pela transformação da guerra im
perialista em guerra de libertação nacional' ". 
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Estas expressões foram confirmadas pelo senador Luís Carlos Pres
tes, em sessão da Assembléia Constituinte, como se vê do Diário da As
sembléia, de 19 de março de 1946. 

Encontra-se, à fi. 83, um retalho de A Classe Operária, de 9 de mar
ço de 1946, no qual vê-se um artigo sob o seguinte título: "Browder traiu 
os princípios do marxismo-Ieninismo - Expulso das fileiras do Partido 
Comunista dos Estados Unidos". 

À fi. 86 mostra-se, na primeira página da Tribuna Popular, de 19 de 
março de 1946, o relato da visita feita pelo senador Prestes a Volta Re
donda e o resumo da alocução que dirigiu aos operários, a qual assim 
terminou: 

"Por que só ao proletariado não é permitido o intercâmbio com a 
classe trabalhadora dos outros países? Além disso" - argumenta Prestes -
"a palavra de ordem de Marx - 'Proletários de todos os países, uni-vos!' 
- ainda continua de pé". 

À fi. 88 está um exemplar de A classe operária, órgão central do 
Partido Comunista do Brasil, de 9 de março de 1946, em cuja página 9 e 
sob o título O 98Q aniversário do Manifesto comunista, encontra-se um 
resumo desse documento, redigido por Marx e Engels, com a seguinte 
apreciação: 
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"O triunfo do socialismo na União Soviética, obtido sob 
a direção do partido de Lenin e Stalin, equivaleu à transfor
mação em realidade das idéias expostas por Marx e Engels, 
no imortal Manifesto comunista. Nesse mesmo número, en
contra-se um artigo intitulado A Assembléia Constituinte e o 
Pariido Comunista. assinado pelo deputado federal Carlos 
Marighela, contendo o seguinte período: '0 ensinamento que 
Lenin nos dá a respeito é o de que a luta na tribuna parla
mentar é obrigatória para o partido do proletariado revoluci
onário .. .'. À página 10 desse mesmo exemplar, vê-se o se
guinte trecho, na seção Perguntas e Respostas: 

'Exemplos abundantes e concretos de aplicação justa do 
marxismo ã situação de um país encontram-se em toda a lite
ratura comunista, desde o Manifesto comunista, de Marx e En
gels, até a História do Partido Comunista (Bolchevique) da URSS 
e as obras mais recentes de Stalin. Entre nós, os discursos, 
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informes e sabatinas de Prestes constituem material riquíssimo 
de como se aplica, na prática, de acordo com as condições 
existentes, a teoria marxista' ". 

À fi. 101 está uma folha do Diário da Assembléia, de 27 de março 
de 1946, contendo um discurso proferido pelo senador Luís Carlos Pres
tes, onde se encontra o seguinte trecho: 

"O senhor Carlos Prestes: Democracia é a orientação do 
Estado na política econômica, em benefício da maioria, e 
não da minoria dominante. 

O senhor Toledo Pisa: Mas é uma ditadura. (Trocam-se 
apartes). 

O senhor Carlos Prestes: Peço licença para citar dados 
numéricos para que Vossas Excelências vejam se há, ou 
não, na União Soviética, governo em benefício da maioria, 
aquilo a que chamamos de democracia". 

E mais adiante: 

O senhor Carlos Prestes: Senhor presidente, nós, mar
xistas, temos conceito próprio bastante diferente do da bur
guesia, não só a respeito de Estado, como de partido políti
co ... Para nós, Estado não é mais do que um instrumento de 
dominação de classes". 

Encontra-se à fi. 233 um relatório do Departamento Nacional do 
Trabalho, no qual se afirma a responsabilidade direta ou indireta do Par
tido Comunista do Brasil, nos mais recentes movimentos grevistas: 

"Por intermédio de seus apêndices, ou diretamente, agiu 
quase sempre o Partido Comunista do Brasil como instiga
dor ou orientador, na maior parte das greves de maior vul
to ... As greves que se verificaram, principalmente nos esta
dos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 
obedeceram sempre às mesmas diretivas. Não fosse isso, 
certamente, não teriam elas apresentado os mesmos traços 
de identidade: 1" características idênticas que, dentro de to
das as fases, marcaram as greves que se verificaram entre 

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 291 



nós; 22 o fato de haverem atingido, preferencialmente de 
início, firmas americanas e inglesas, justamente quando 
mais cruciantes se apresentavam as divergências entre os 
Estados Unidos e a Inglaterra, de um lado, e a Rússia sovié
tica, de outro; 3l! as reivindicações, analisadas sob um plano 
geral, estão contidas nas recomendações formuladas pela 
Confederação dos Trabalhadores da América Latina (CTAL); 
4l! o Movimento Unificador dos Trabalhadores, órgão comu
nista, encabeçou quase sempre os movimentos de agitação, 
muito embora, publicamente, em certos casos, aconselhasse 
aos trabalhadores o não-abandono do trabalho". (FI. 245.) 

Tais conclusões, entretanto, carecem de interesse atualmente, eis que 
foi reconhecido pela Constituição de 1946, em seu art. 158, o direito de 
greve, não havendo sido elaborada até a presente data a lei que deverá 
regular-lhe o exercício. 

Gravíssimo, porém, é o documento que se encontra por fotocópia à 
tl. 217 do v. XIll, denunciador de que um dos apêndices do Partido Co
munista do Brasil, o MUT, recebia de procedência estrangeira orientação 
político-social. É, um telegrama oriundo do México, assinado pelo co
nhecido agitador internacional Vicente Lombardo Toledano e assim 
concebido: 

"Federación Mundial Reunión Moscow acuerdo intensi
ficar y mantener campaiía contra Franco partir dieciocho 
julio stop do acuerdo resoluciones CETAL Paris ruegoles 
formular programa abarque mínimo dos semanas activida
des y particularmente organizar boicot permanente contra 
mercancias provenientes de o remetidas a Espaiía stop Fa
vor enviarme aereo programa campaiía stop saludos". 

Esse telegrama foi recebido a 12 de julho de 1946. Uma semana 
após, a 20 de julho de 1946, em seu nº 357, a Tribuna Popular, órgão 
comunista que se edita nesta cidade, noticiava com grande destaque esta
rem decididos os portuários do Rio a boicotar os navios de Franco (p. 218 
do v. XllI). 

Outra intervenção indébita de elementos estrangeiros comunistas na 
vida político-social brasileira nos é revelada pelo documento que se en-
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contra à fi. 268 do mesmo v. XIII destes autos. Trata-se de fotocópia do 
termo de declarações prestadas, perante a Delegacia de Ordem Política e 
Social do Rio Grande do Sul, por Stephan Kulina, de nacionalidade polo
nesa, e ali fundador da Sociedade Eslava, de cunho comunista. 

Refere ele à vinda ao Brasil do segundo secretário da Legação Russa 
no Uruguai, Valentim Rabiow, clandestinamente, sob disfarce de mari
nheiro, a bordo do cargueiro uruguaio Montevidéu tendo presidido a uma 
reunião da diretoria daquela sociedade, na qual foi resolvido que esta 

ficaria ligada de fato à União Geral Eslava do Uruguai - ramificação da 
matriz, no continente sul-americano, do Comitê Geral Eslavo de Moscou 

-, e de direito à União Geral Eslava de São Paulo, a fim de encobrir 
aquela ligação internacional. Nessa oportunidade, assentou-se igualmente 
que a Legação Soviética no Uruguai forneceria a quantia de duzentos mil 
cruzeiros para a construção da sede social daquela entidade. 

Por sua vez depondo, afirmou Ivan Kós, também fundador da referi
da Sociedade Eslava, haver sido prometido por aquele diplomata russo o 
mencionado auxílio financeiro, acrescentando que o mesmo lhe fizera 
duas recomendações especiais: lançar uma campanha financeira interna, 
pró-construção da sede social, a fim de disfarçar o auxílio soviético e 
afirmar sempre que a entidade não tinha caráter internacional, além da 
recomendação geral de apoiarem todos os eslavos ao chefe do Partido 
Comunista do Brasil, Luís Carlos Prestes (fotocópia do termo de declara
ções perante a polícia do Rio Grande do Sul, à fi. 272 do v. 111). 

Daí se infere facilmente que a dissolução da Internacional Comunis
ta (Komin tern ) foi apenas aparente. Assinale-se de passagem que, desde 
1935, fazia parte de sua Comissão Executiva o sr. Luís Carlos Prestes, ao 
lado de Stalin, Thorez, Browder Diaz, Kum, Salim Abud e outros (doc. à 
fi. 44 do v. ill). Suas finalidades foram bem definidas no informe de Ma

nouilsky, no XVII Congresso do Partido Comunista da URSS, reunido 
em Pravda, a 5 de fevereiro de 1934. 

"O XVII Congresso do PC russo. que constitui a seção 
dirigente do Komintern. é chamado a indicar claramente a 
solução da crise mundial. Essa solução é a revolução bol
chevista. qual a realizada em 1917, na Rússia. Conseqüen-
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temente, de conformidade com a resolução da XIII sessão do 
Komintern, a principal palavra de ordem para todos os co
munistas será de ora em diante a luta pela instauração do 
poder soviético em seus respectivos países. O proletariado 
deve criar em cada país uma frente única sob a direção do 
partido comunista. O conjunto dessas falanges revolucioná
rias, apoiando-se na União Soviética e nas regiões já sovieti
zadas da China, será conduzido ao assalto pelo Komintern e 
essas forças revolucionárias serão invencíveis. Lenin con
duziu os trabalhadores até o pórtico da Revolução de Outu
bro. Stalin, prosseguindo o mesmo caminho, conduzi-lo-á à 
vitória no mundo inteiro". (Fotocópia, à fi. 40 do v. 13). 

Em março de 1945, Winston Churchill denunciou à consciência dos 
dirigentes dos países democráticos um perigo iminente: o da quinta colu
na comunista. Comentando essa advertência, publicou o brilhante matuti
no desta cidade, O Jornal, edição de 9 de março de 1946, notável artigo, 
em que recordava as condições em que todos os partidos comunistas do 
mundo deviam trabalhar consoante a exposição de J oseph Dallin, em sua 
documentada obra The Real Soviet Russia: 

1 - Devem os comunistas (são princípios e instruções que inspiram a 
conduta de todos os partidos comunistas, sem exceção) manter-se em 
posição capaz de exercer controle sobre todas as atividades dos elemen
tos semifascistas e dos hesitantes que poderão agir de forma contrária aos 
interesses da União Soviética. 

2 - É necessário contra-agir em relação às influências anticomunis
tas provenientes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. 

3 - É necessário estar preparado para eventuais conflitos entre a 
União Soviética e seus presentes aliados: Moscou não pode permitir que 
nações libertadas da dominação hitlerista tornem-se bases para o impe
rialismo anglo-americano em luta contra a União Soviética. 

4 - Os comitês centrais de cada partido comunista ou suas organiza
ções de front devem controlar cuidadosamente as atividades de seus re
presentantes no governo, removendo todos aqueles que, mesmo nas coi
sas mais insignificantes, recusam-se a obedecer às instruções de seu 
partido; por motivo de política estratégica, em face das tendências nacio-
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nalistas de vários países, é recomendado para o instante presente que os 
nomes dos partidos comunistas sejam mudados e, se necessário, cancelar 
mesmo a palavra comunista, obedecendo-se, assim, à linha política con
seqüente da dissolução formal do Komintern. 

5 - Para tomar mais extensiva a influência dos partidos comunistas, 
nos países libertados da dominação nazista, devem os comunistas aumen
tar o número dos seus representantes no governo de coalizão, obter posi
ções estratégicas, tais como ministro do interior, da propaganda, sem en
tretanto abandonar o caráter de uma coalizão anti fascista. 

Nada estranhável é, pois, que o senador Luís Carlos Prestes, chefe 
ostensivo do Partido Comunista do Brasil, haja feito esta declaração, num 
comício realizado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, consoante o 
texto publicado no jornal Hoje, de 28 de abril de 1946, que se edita ali e 
cuja fotocópia está à fl. 224 do v. XIII: 

"Não tenhamos dúvida de que a guerra mundial acarre
tará imediatamente a ditadura fascista em nossa Pátria. 
Será um golpe contra a democracia e, concidadãos, frente a 
traições dessa natureza, quando os governantes a serviço do 
imperialismo, dos provocadores de guerra, quiserem arrastar 
o nosso povo a uma nova aventura guerreira imperialista, a 
serviço dos grandes banqueiros estrangeiros, nós, comunis
tas, não iremos repousar, indiferentes, porquanto empunha
remos armas para fazer a resistência em nosso país". 

Por sua vez, o camarada Pedro Pomar, da Comissão Executiva do 
Partido Comunista do Brasil, apresentou o informe, aprovado pelo Plano 
Ampliado do Comitê Nacional, perante o Plano do Comitê Estadual, em 
janeiro de 1946, como se vê no jornal Hoje, que se edita em São Paulo, 
de 24 de janeiro de 1946 (fl. 110 do v. XVIII). Nesse informe encon
tram-se os seguintes períodos: 

"Precisamos liquidar o espontaneísmo na mobilização de 
massas, e compreender que a defesa de nossa linha política 
e do nosso partido só poderá ser efetiva quando milhões de 
brasileiros estiverem dispostos a lutar pelo partido e pela 
sua orientação marxista-leninista, e que isso só poderá ser 
realizado quando nos ligarmos às massas, falarmos sua lin
guagem e ganharmos sua confiança. (Omissis.) No quadro 
internacional, a fundação da Federação Mundial dos Sindi-
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catos e o ingresso do Movimento Unificador dos Trabalhado
res na mesma, bem como para a CTAL, indica que entramos 
num período importante para a atuação dos sindicatos 
brasileiros. Mais uma vez, os laços do movimento operário 
sindical mundial são estendidos ao nosso país, reforçando a 
luta dos trabalhadores e sua unidade na luta contra os re
manescentes do fascismo e pela paz mundial. (Omissis.) Um 
partido é parte de uma classe representante dessa classe, 
com a ideologia dessa classe. O Partido Comunista, por 
exemplo, tem a ideologia do proletariado, que é o marxis
mo-Ieninismo, e é a vanguarda organizada da classe operá
ria. É ao mesmo tempo partido do povo, porque a classe ope
rária tem seus interesses confundidos com os da maioria da 
população oprimida porque, quando a classe operária liber
tar-se, libertará também todo o povo. Os outros partidos são 
da burguesia, têm a ideologia da burguesia, representam os 
interesses da classe burguesa". 

Confronte-se essa longa citação com o ensinamento do Manifesto 
comunista, de Marx e Engels: 

"O fim imediato dos comunistas é o mesmo que o de to
das as frações do proletariado: organização do proletariado 
em partido de classe, destruição da supremacia burguesa, 
conquista do poder pelo proletariado". 

Dessa comparação, resulta plenamente comprovada, perfeita identi
dade entre os princípios marxista-Ieninistas e as atividades do Partido 
Comunista brasileiro. Ocorre o mesmo em relação aos demais textos tra
zidos à colação. Ora, onde prevalece o marxismo-Ieninismo, não há re
gime democrático, baseado na pluralidade de partidos e na garantia dos 
direitos fundamentais do homem. 

Quanto à pluralidade dos partidos, característica precípua de um 
vero regime democrático, pois não há democracia sem que seja assegura
do ao cidadão o direito de opinião, é notório que na Rússia, modelo uni
versal do comunismo, não existe senão um partido político, composto, 
aliás, de uma minoria insignificante, menos de um e meio por cento dos 
cento e setenta milhões da população da URSS, que traz agrilhoada. 
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Segundo refere Fulton J. Sheen, o Izvestia, órgão oficial comunista, 

proclamou nestes termos que o comunismo não permite pontos de vista 

divergentes: 

"A Constituição não admite nem pode admitir nenhum 
outro partido político. A questão foi resolvida uma vez por 
todas e não pode voltar a ser discutida. Os partidários dos 
inimigos exterminados da classe já não existem entre nós, 
nem os partidos que os representam". (Apud O problema da 
liberdade, p. 193.) 

Democracia e comunismo são assim conceitos antagônicos. Onde o 

comunismo logra implantar-se desaparecem para logo os direitos básicos 

da pessoa humana, anteriores e superiores a toda lei positiva: o direito à 

vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. 

Quem na Rússia soviética poderá viver sem temor? Quem ali pode 

invocar a liberdade de culto para a prática de sua religião? Quem ali pode 

exercer a liberdade de crítica? 

É certo que o art. 125 da Constituição soviética de 1936 garante ao 

cidadãos da URSS a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a li

berdade de reuniões e comícios, a liberdade de préstitos e demonstrações 

de rua. Tudo isto, porém, é assegurado "em conformidade com os inte
resses dos trabalhadores e a fim de consolidar o regime socialista". Prati
camente, pois, não existe liberdade alguma, eis que dependerá do arbítrio 

dos agentes do governo soviético a apreciação da ocorrência dessas con
dições. Já Lenin proclamara que "a liberdade é uma burla, quando entra 

em conflito com os interesses da libertação do trabalho do jugo capitalis

ta ... A igualdade é outra burla, se entra em colisão com os interesses do 

trabalho". (La revolution bolcheviste, p. 278.) 

Consoante o depoimento de Gondin da Fonseca, 

"na Rússia não há uma ditadura do proletariado; o que 
há é uma ditadura do grupo de Stalin sobre o Partido Co
munista (composto de cerca de dois milhões de membros) e 
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uma opressão violentíssima exercida pela minoria comunista 
sobre a maioria da Nação". (Bolchevismo, p. 106.) 

Pelo mesmo diapasão se afina o testemunho insuspeito de André Gide: 

"Ditadura do proletariado foi o que nos prometeram: 
Estamos longe dela. Sim, ditadura; mas ditadura de um 
homem, não a dos proletários unidos dos sovietes. É indis
pensável não nos iludirmos, é imprescindível reconhecermos 
claramente: não era isso que queríamos". (De volta da URSS, 
p . 72.) 

E mais tarde asseverou: 

"Asseguro-vos que há na minha aventura soviética algo 
de trágico. Cheio de entusiasmo e de convicção, fui admirar 
um mundo novo, e me proporcionaram, a fim de me seduzir, 
todos os privilégios que eu abominava no antigo (Omissis). 

Vede o que só passa na URSS: essa nova burguesia que 
se constitui tem todos os defeitos da nossa. Mal saída da 
miséria, despreza os miseráveis. Ávida de todos os bens, de 
que por muito tempo se viu privada, sabe como é preciso 
interessar-se neles para conquistá-los e guardá-los . São es
tes os que realmente fizeram a Revolução? Não, estes são os 
que se aproveitam dela, escrevia eu em meu De volta da 
URSS. Podem estar inscritos no partido, mas não tem mais 
nada de comunista no coração". (Retoques no meu - De volta 
da URSS, p. 67-69.) 

Outro não é o informe de J oseph E. Davies, embaixador dos Estados 
Unidos: 

304 

"O governo é formado por um pequeníssimo grupo de 
homens que controlam o Partido Comunista. O governo não 
é mais do que um agente do partido e dele recebe ordens. Na 
verdade, porém, o governo é um só homem - Stalin -, o ho
mem que sobreviveu à disputa e que, livre por completo de 
seus competidores, domina-o inteiramente. Parece ser esse o 
tipo do chefe tranqüilo, solitário, mas não obstante com 
grande poder. O governo é uma ditadura, não do proletaria-
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do como se diz, e sim sobre o proletariado que está comple
tamente dominado por um homem. (Omissis.) Todas as ga
rantias constitucionais ao indivíduo ou à liberdade desapa
recem quando os homens precisam". (Missão em Moscou. p. 
271.) 

De resto, o poder absoluto do governo soviético foi reconhecido e 
proclamado pelo próprio Stalin perante o XVI Congresso do partido: 

"Somos pela supressão do Estado. Entretanto, acredi
tamos também na ditadura do proletariado, que representa 
a forma mais forte e poderosa de poder estatal que jamais 
existiu. Sustentar o desenvolvimento do poder do Estado 
para preparar as condições de sua extinção: eis a fórmula 
marxista. É contraditória? Sim, é. Mas a contradição é vital 
e reflete inteiramente a dialética marxista". (Apud Shirokow, 
Tratado sistemático de Filosofia, p. 284.) 

Ninguém mais autorizado para fazer a confissão do caráter totalitário 
do governo soviético, aplicação concreta dos princípios do marxismo
leninismo, abrangendo a vida humana em seus aspectos sociais, culturais 
e espirituais. Falho foi assim o vaticínio de Edouard Herriot, em seu livro 
de impressões de viagem à Rússia em 1922. 

"La Russie a trouvé des hommes, jeunes en pleine force 
de creation, laborieux. j'ajoute: honnêtes. On les sont capa
bles de modeler um puissant État moderne que finira, nous 
l'esperons, par se reconcilier avec l'esprit démocratique, et 
avec nous". (La Russie nouvelle, p. 293.) 

o que a experiência marxista-Ieninista demonstrou foi a completa 
destruição do espírito democrático, pelo total sacrificio do direito à vida, à 
liberdade e à propriedade e pelas constantes ofensas à dignidade humana. 

Permitir fosse renovada em nossa terra tal experiência constituiria 
crime de lesa-pátria, eis que possibilitaria o aniquilamento de todo nosso 
patrimônio moral e colocaria o Brasil sob o guante de Moscou. 

Não importa esta repulsa em desconhecer o prélio fratricida em que 

estão envolvidos os deserdados deste mundo - os quais, sugestionados 

Estudos Eleitorais, v. I, n. 2, maio/ago. 1997 3M 



pelos falsos profetas do coletivismo, colocam suas esperanças numa falaz 

revolução mundial -, e os felizes da terra, que começam a sentir abaladas 
as muralhas da fortaleza que lhes servem de abrigo. 

Para meditação destes, cumpre invocar o anátema lançado pelo 
Cristo sobre as riquezas, na parábola do ecônomo infiel: 

Mammona iniquitatis! 

Riquezas da iniqüidade, isto é, riquezas mal adquiridas, ou riquezas 
que comumente nos tomam injustos. Mas, essas riquezas de iniqüidade e 
de condenação se podem transformar, pelo exercício da caridade cristã, 

em riquezas de justiça, riquezas de salvação. - F. Rocha Lagoa. 

Sr. presidente: 

Desembargador Cândido Lobo 

Voto Vencedor 

Ao iniciar o meu voto, seja-me lícito repetir as sábias palavras, sá
bias e verdadeiras palavras, do saudoso desembargador Rafael Maga
lhães, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

"Nada mais humano do que a revolta do litigante derro
tado. Seria uma tirania exigir do vencido no pleito que se 
referisse com meiguice e doçura ao ato judiciário e à pessoa 
do julgador que lhe desconheceu o direito. O protesto há de 
ser por força em temperatura alta. O juiz é que tem de se re
vestir da couraça e da insensibilidade profissional necessá
rias para não perder a calma e não cometer excessos". 
(Juris. Bras., n. 1, p. 375.) 

Inicio, pois, O meu voto subjugado pelo imperativo do Código de 
Processo Civil, que, nos seus arts. 113 e 118, determina duas salutares 
regras de hermenêutica, pelas quais o juiz não poderá, sob pretexto al
gum, mesmo o de obscuridade ou lacuna da lei, eximir-se de sentenciar, 
bem como, ao referir-se à apreciação da prova, admite o Código que o 
juiz forme seu livre convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegadas pelas partes. Assim, o intui-
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to do legislador processual é claro e preciso, monnente quando o seu 
pensamento está ratificado pela regra do art. 114, que só admite ao juiz a 

faculdade de se substituir ao legislador, estabelecendo nonnas jurídicas -
ex auctoritate propria, quando autorizado a decidir por eqüidade. 

Reconheço, como todos os meus ilustres e dignos colegas, entre os 
quais proclamo, com todas as veras da minha sinceridade, por seu talento 
e seu ilibado caráter, o nobre relator deste vultoso processo, como sendo, 
sem favor, dos mais merecedores, reconheço que a decisão deste feito é, 
sem dúvida alguma, a mais delicada que as circunstâncias da minha vida 
profissional tiveram que arrancar do meu fraco entendimento e do meu 
trato de 25 anos com as coisas e as causas da lei, sem esquecer, entretan
to, que homo sum e que, portanto, é de presumir que tenha errado muito, 
mas ouso afinnar que os meus erros são do meu entendimento e nunca da 
minha vontade, porque esta, graças a Deus, sempre esteve, está e estará 
desejosa de servir à Justiça e de cultuar o Direito, na frase do saudoso 
ministro Viveiros de Castro. 

Por outro lado, tenho para mim, como tão nobremente proclamou em 
fonnoso discurso, o sr. ministro Marcondes Filho, em Montevidéu, pe
rante a Corte Suprema do Uruguai, que "o Brasil venera os juízes e reco
nhece a missão sublime que se lhes incumbe". Sublime e melancólica, 
porque não há nada que exija mais obrigações e renúncias do que dedicar 
toda uma existência à profissão de decidir vidas alheias. Algumas das 
próprias garantias de que circundamos a magistratura são apelos do Esta
do ao sacrificio, porque no fundo importam em aprisionar um destino no 
tempo e no espaço. Vem de baixo para cima, lutando contra as irregulari
dades legais, contra as doutrinas inadequadas, contra prejudiciais tradici
onalismos jurídicos. 

"O magistrado é um laboratório de imperceptível evolu
ção criadora do Direito, quando pensa estar aplicando fiel
mente o dispositivo legal anterior. Surgem então os votos 
vencidos, que, desde logo, são manifestações de um pensa
mento novo". 

Imbuído destes preciosos conceitos, sr. presidente, iniciei e tenninei 
o estudo deste volumoso processo, sem que me apartasse sequer um mo-
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mento do art. 10 da Declaração dos Direitos do Homem, que desde 1879 

ditou ao mundo a palavra de tolerância bem diferente daquela que saiu 

dos lábios de Pilatos em momento de infinita covardia: 

"Ninguém deve ser inquietado pelas suas oplmoes, 
mesmo religiosas, contanto que a sua manifestação não 
perturbe a ordem pública, estabelecida pela lei". 

o Homem da Galiléia, segundo se referiu o nobre relator, ao citar 
palavras do sul-africano General Smuts, já há séculos que deu ao mundo 
a sua palavra de ordem, com meiguice e ternura, perdão e renúncia, mas 
isso fez com firmeza e sem restrições, fossem quais fossem as conse
qüências, quer no ângulo da caridade, quer no da fraternidade. 

Veio o fator tempo, vieram as idéias novas e com elas a evolução do 
pensamento, e daí resultou a concepção da igualdade, igualdade que até 
hoje é controvertida. Controvertida não na sua definição, mas, sim, na sua 
aplicação, emergindo daí os diversos canais doutrinários, meios de sua 
pregação e de sua propagação, cada um afirmando que a verdade é a sua, 
até que neste tenebroso entrechoque surgiu aquela que, por se considerar 
única e verdadeira, rolou da Europa, infiltrando-se internacionalmente, 
como se fosse uma chave mágica que abrisse todas as dificuldades, que 
resolvesse todas as dúvidas, que apontasse o caminho seguro à felicidade 
mundial. 

Nesta rota, encontramos o centro e os extremos, e toda dificuldade 
está em achar o equilíbrio social, para que possamos, pelo menos, atingir 
os meios adequados, a fim de alcançarmos o ideal, o objetivo supremo, 
que outro não é, senão, o de aprender a morrer sofrendo menos. 

Volto à fluente e rica palavra do nobre relator e daí o acompanhar 
integralmente na concepção de que, na procura daquele equilíbrio, os 
extremos irmanaram-se com as ideologias, com elas se confundiram e 
então começou a tremenda luta contra o centro, isto é, contra as Constitu
ições, lei máxima entre os povos cultos, lei que serve de comporta invul
nerável à demagogia e à anarquia, alicerçando e definindo em sólidas 
bases o edificio estatal escolhido pelo povo, com o povo e para o povo. 
De etapa em etapa, de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, de luta em 
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luta, para não repetinnos a brilhante e erudita trajetória que o ilustre rela
tor ponnenorizou, como mestre que é, chegamos ao ano de 1922, e então 
entre nós fundou-se o Partido Comunista. 

Cumpre, porém, desde já acentuar que o Partido Comunista fundou
se, filiado à Internacional Comunista e, em 1935, foi criada a Aliança 
Nacional Libertadora, a ANL, que, neste mesmo ano de 35, assistiu ao 
que todos nós assistimos estarrecidos e revoltados: Praia Vennelha. 

Ainda aí verificamos a existência do conflito entre o centro e os ex
tremos; era, por assim dizer, o rolo compressor das ideologias, querendo 
abrir a comporta constitucional à custa do inocente sangue fraterno. Era a 
violação nítida do art. 10 da Declaração dos Direitos do Homem, desde 
que a ninguém é lícito perturbar a ordem pública estabelecida pela lei. 

O ano de 1935 foi, portanto, uma daquelas etapas a que já fiz refe
rência. 

Surgiram, então, e daí para cá, com pequenos intervalos, a proporção 
foi aumentando, as greves, a inquietação, o vírus da desobediência e das 
insaciáveis reivindicações, crimes e revoltas, gerando uma intranqüilida
de mundial que a democracia, que até então via tudo de olhos abertos 
mas de braços cruzados, pela sua própria força sistemática intrínseca, 
cuidou de defender-se, cuidou de variar de concepção, e então adotou, 
por seu próprio bem e por sua própria conservação, uma objetividade 
defensiva, uma por assim dizer autodefesa, procurando com isso obter, 
ela própria, aqueles meios adequados para opor-se aos seus destruidores. 
É preciso explicar que não estou julgando in concreto, estou relatando 
fatos incontroversos, raciocinando com a verdade irrecusável daquilo a 
que o mundo assiste hoje e daquilo que infelizmente nós, brasileiros, as
sistimos ontem. Depois, 1937. 

Para mim, 37 foi uma reação antidemocrática que teve a longa dura
ção facilitada pela situação internacional, que possibilitou ao regime en
tão constituído, sob uma farsa, a sua própria defesa ditatorial. 

No justo afã de defender-se, as democracias começaram a adotar 
princípios garantidores e conservadores da sua própria vida estrutural. 
Surgiu, então, a filosofia política, aquela que deu vida e que refloriu a 
árvore frondosa da democracia em outras bases mais eficientes, mais ló
gicas, mais capazes de produzir uma ação no mesmo nível da reação que 
se avolumava. 
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Chegamos a 1946, e a Constituição, através da obra soberana de seus 
votantes, que vinham do povo com sufrágio direto, traçou a nossa rota, 
dizendo: 

"É vedada a organização. o registro ou o funcionamento 
de qualquer partido político ou associação. cujo programa ou 
ação contrarie o regime democrático. baseado na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho
mem". 

Deste texto constitucional, cumpre, desde já, salientar duas nítidas 
idéias: a primeira, a de que não só o partido, como até uma associação, 
foram visados pelo legislador; a segunda, a de que incidirá na sanção 
legal e ficará sujeito às conseqüências previstas, não só o partido ou as
sociação cujo programa não for ajustado à exigência legal, como também, 
mesmo que o seja, estiver praticando ação em sentido contrário ao ditado 
pelo programa. Vale dizer: não basta que o programa do partido seja in
teiramente acorde com os princípios democráticos contidos na Constitui
ção. Toma-se imprescindível que a ação do partido também seja inteira
mente paralela e em harmonia absoluta com O seu programa. É o caso de 
dizermos com precisão: impõe-se uma justa linha entre ambos. Daí, con
cluo que se o programa de qualquer partido estiver legalmente confeccio
nado, mas sua execução, através da ação partidária, não o estiver, o parti
do ou a associação deverá ficar com o seu funcionamento vedado, nos 
próprios termos da lei, em obediência ao preceito constitucional consubs
tanciado no já transcrito art. 141, nQ 13. 

É o meu ponto de vista em relação ao texto que o ilustre constituinte, 
deputado Clemente Mariani, redigiu com sabedoria e que recebeu unâni
me votação, porque votar contra ele era, por sua vez, obrigação constran
gedora e espinhosa, dificil e talvez traiçoeira para seu opositor que, cer
tamente, teria que declarar e provar, justificando, as razões por que assim 
o fazia, desde que o texto inegavelmente contém um salutar princípio 
democrático, aberto a todos aqueles que se batem pelos regimes legais 
dentro da ordem democrática, que garante os direitos fundamentais do 
homem, a liberdade de imprensa, a de religião, a de reunião, a de pensa
mento, a de trânsito e particularmente a liberdade política, aquela que 
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tange de perto com a pluralidade de partidos, que é a força motriz da de
mocracia, a via legal e constitucional, por onde a Nação age através de 
seus três substanciais elementos: o eleitor, o voto e a eleição. 

Certo ou errado, este é meu ponto de vista, o meu entendimento so
bre o assunto que hoje domina a filosofia política. Assim, todos aqueles 
partidos que, por meio de seus ilustres chefes, votaram a emenda Maria
ni, sabiam perfeitamente que violariam o preceito constitucional, se agis
sem contra os postulados partidários, isto é, ação contra o preestabelecido 
no programa; sabiam igualmente que nada valeria um programa partidá
rio rigorosamente enquadrado dentro das exigências constitucionais, se a 
ação partidária não fosse conexa com o programa, com ele ajustada, por
que, em caso de conflito entre o programa e a ação, prevaleceria esta úl
tima, o que vale dizer que, embora o programa estivesse registrado sob a 
forma de estatutos, o funcionamento do partido seria vedado, se a ação 
partidária não ratificasse inteiramente aquele programa. 

A vinculação entre ambos é evidente e a razão é óbvia, pois o que o 
legislador quis evitar foi precisamente que, sob o pretexto de que o pro
grama contido nos estatutos, estando registrado, pudesse o partido agir 
como bem entendesse. Não, o texto é positivo, a ação do partido tem que 
ser rigorosamente igual ao programa, pois, se isso não acontecer, surge a 
sanção legal, socorrendo a ação e a fazendo preponderar sobre o progra
ma do partido, embora registrado, pela razão de estar agindo contra a 
letra estatutária e assim incorrendo na pena preestabelecida: a vedação do 
funcionamento. 

Vestindo o pensamento do legislador, encontramos a lei eleitoral, 
que, embora anterior, consagra princípios que a Constituição ratificou. 
Que diz ela? O art. 26 do Decreto nº 9.258, de 14 de maio de 46, dispõe: 

MSerá cancelado o registro do partido político mediante 
denúncia de qualquer eleitor, de delegado de partido ou re
presentação do procurador-geral do Tribunal Superior Elei
toral: 

a) quando se provar que recebe de procedência estran
geira orientação político-partidária, contribuição em dinhei
ro ou qualquer outro auxílio; 
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b) quando se provar que, contrariando o seu programa, 
pratica atos ou desenvolve atividades que colidam com os 
princípios democráticos ou os direitos fundamentais do ho
mem, definidos na Constituição". 

Desde já fica arredada de qualquer decisão favorável a preliminar de 
ilegitimidade de parte, pois que qualquer eleitor poderá requerer a cassa
ção do registro e, por outro lado, também não há que falar em coisa jul
gada quanto ao registro, pois que o processo do seu cancelamento está 
expressamente previsto em lei. 

Entendo que, da interpretação destes dois incisos do art. 26, fácil é 
concluir que comandam o pensamento do legislador, para o efeito de jus
tificar a sanção, quaisquer das apontadas situações. Entre elas se me afi
guram como as mais importantes para o caso sub judice, a referente ao 
recebimento de procedência estrangeira de orientação político-partidária e 
a referente à prática de atos ou atividades que possam colidir com os 
princípios democráticos definidos na Constituição. 

Mais uma vez quis o legislador eleitoral reafirmar o princípio demo
crático como sendo aquele in concreto e não in abstracto, isto é, aquele 
que fosse expressamente definido na Constituição. Outro qualquer esca
paria ao determinado na lei. Só os princípios constitucionais têm força 
suficiente para, uma vez violados, produzirem a sanção do art. 26 trans
crito, ou seja, o cancelamento do registro. 

Ora, será possível negar que o art. 2º dos estatutos não registrados 
propõe a organizar e a educar as massas trabalhadoras do Brasil dentro 
dos princípios do marxismo-Ieninismo? 

Será possível negar que tais princípios propugnadores, como indis
cutivelmente são, da ditadura do proletariado, podem ser considerados 
como adaptáveis, conciliáveis, defensores, enfim, do regime democrático 
defendido e postulado na Constituição de 18 de setembro? Hitler e Mus
solini também afirmavam ao mundo que sustentavam a democracia, e até 
certo ponto não os censuro, porque, em o assim proclamarem, estavam 
eles se referindo à democracia que entendiam e praticavam como tal. 
Evidentemente, não era e nem podia ser a democracia de nós outros, a 
democracia de Roosevelt, aquela que vem de Lincoln, aquela que rece
bemos dos nossos antepassados, aquela que o Brasil Império nos legou, 
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aquela que o Brasil República consolidou, aquela que hoje cumpre de
fender e aplicar, aquela que justificou a carnificina da última guerra e que 
ainda cobre de luto várias famílias patrícias, enfim, aquela democracia 
como nós entendemos que o seja, aquela que Rui Barbosa definiu e pre
gou, conforme estavam consubstanciadas nas diversas Constituições. Eis 
porque não posso deixar de acompanhar o parecer do ilustre e ponderado 
procurador-geral, dr. Alceu Barbedo, quando diz: 

"Onde há extremismo, não há democracia, pelo menos 
nos termos assentes e consignados na lei básica. A ideologia 
que pretende a destruição paulatina da democracia tem de 
incidir na sanção do art. 141, letra 13, da Constituição". 

Não encaro a acusação pelo lado da economia do partido, pelo fato 
de receber, ou não, auxílio financeiro do estrangeiro; também desprezo a 
de que é ele do Brasil, em vez de ser Brasileiro, a fim de concluir, como 
fez a denúncia, que, por estas razões, trata-se de um partido filiado à 
Rússia, como as diversas filiais mundiais, embora reconheça um detalhe 
impressionante: o fato de ser a mesma a bandeira com a foice e o martelo. 
Entretanto, estas alegações, quando muito, tornariam suspeito o partido e 
o julgamento está vinculado à infração ou não da lei para o fim de poder 
ou não ser cassado o seu registro. E note-se ainda que no Brasil não há 
um presidente, e sim um secretário-geral, que fez no Parlamento declara
ções bombásticas, as quais devem, ao meu ver, ser reduzidas às suas jus
tas proporções de desprezo, mormente sendo de nenhuma conseqüência, 
por facilmente controláveis e reprimíveis, em caso de necessidade. 

Todas estas alegações, portanto, demonstram indícios, mas, no se
tor em que me coloco, para o meu raciocínio de julgador, não constitu
em, per se ou em conjunto, prova plena contra o denunciado. Fico, nas 
minhas cogitações, no campo doutrinário que me pareceu exuberante
mente demonstrado no processo, demonstração, aliás, que aproveita e 
se repete internacionalmente da mesma maneira e pelos mesmos pro
cessos, como é fácil de ser observado no Brasil e no estrangeiro, porque 
é fenômeno internacional que se apresenta como um problema igual a 
todas as nações que atualmente procuram defender-se da perniciosa 
infiltração doutrinária. 

Estudos Eleitorais, v. I, n. 2, maio/ago. 1997 313 



No Brasil, frente à lei, o que se debate como tese principal é "a ori
entação político-partidária marxista-Ieninista de procedência estrangeira, 
e a prática de atos ou atividade colidentes com os princípios democráticos 
definidos constitucionalmente", tese esta que está enquadrada pela via 
legal competente, que é o Parlamento, na nossa lei máxima e contra a 
qual nenhum partido político poderá existir ou continuar a existir. 

Felizmente, no Brasil, não há mais lugar para falarmos em ditadura 
ou em hegemonia do proletariado ou de outra qualquer classe; basta o 
enunciado da expressão para sentirmos com arrepios que ela esbarra vio
lentamente com a democracia. Onde há ditadura, não há democracia, a 
não ser que a significação desta seja de tal modo elástica, que possa ser 
aplicada à vontade, como inspiradora e orientadora de um programa polí
tico-partidário até de uma monarquia absoluta, onde l'État e'est moi. 

Para uso externo, a receita vale muito, mas os juízes têm muito mais 
alta investidura e ainda podem e devem saber que no Brasil há leis brasi
leiras, vindas de códigos brasileiros para serem aplicadas pela magistratu
ra brasileira, exclusivamente composta de elementos nacionais. 

Foi o próprio São Tomás de Aquino, segundo a atraente palavra do 
nobre relator, quem doutrinou: a virtude para a aristocracia, a riqueza 
para a oligarquia e a liberdade para a democracia. Data venia, do ilustre 
relator, não é a fraternidade o nome leigo da caridade, ao meu ver é a li
berdade, porém, essa liberdade sedutora e que, sendo uma garantia atra
vés das leis, constitui a sua própria razão de ser e de existir, de agir e de 
pensar, de fazer e de não fazer e - por que não dizê-lo - até mesmo a 
liberdade de morrer. É a mais sublime de todas as virtudes políticas. 

Eis porque não estou longe de admitir o que a Sociologia nos ensina, 
isto é, que, na vida atual, as diversidades individuais se desenvolvem 
cada vez mais e tanto, que pretender a igualdade é querer comprimir a 
liberdade embora reconhecendo que as diferenças coletivas se apagam. 
Sinto no meu íntimo que, em uma quadra como a que ora passamos, uma 
quadra em que, ao meu ver, a inspiração máxima deve ser a de construir, 
ainda que com materiais velhos, toda destruição é uma retrogradação, é 
uma ignóbil tarefa, não obstante o período de tranqüila anarquia em que 
todos nós vivemos sobressaltados. 
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As diversidades nacionais só decorrem de circunstâncias locais cuja 
influência se dilui, dia a dia, diante das influências gerais da civilização 
em luta áspera com as ideologias perturbadoras daquela tranqüila anar
quia. O asserto é paradoxál, porém, verdadeiro. 

Falar em liberdade é falar em democracia, porém, hoje, essa demo
cracia já não mais tem o conceito ilimitado de ontem, pois, como acen
tuei antes, de purificação em purificação, a democracia sentiu necessida
de de defender-se e então sua conceituação doutrinária restringiu-se, mas 
o fez em favor dos poderes estatais. 

Nesse passo, peço vênia para reproduzir as ponderadas palavras de 
um dos nossos mais autorizados jornalistas de O Globo: 

"O que torna mais profundamente ríspido esse embate a 
que se sujeita a democracia no manejo de suas armas lumi
nosas é a circunstância de ser uma e a mesma a técnica dos 
totalitários, idênticos nos seus meios de traição aos regimes 
livres. Sob o pretexto de combater o fascismo à sombra da 
bandeira democrática, o comunismo quer fixar entre nós o 
pendão da foice e do martelo, da mesma sorte que os extre
mistas da direita, sob a cor de uma guerra de morte contra 
os seus êmulos da esquerda, pretendem implantar por toda 
a parte a sua ditadura modelada pelo nazi-fascismo. Tanto 
isso é verdade, tão ostensiva é essa exploração em nome das 
nossas leis e do nosso regime, que os democratas não en
contram quartel, por isso que, se atacam os vermelhos, são 
logo apontados por estes como reacionários fascistas, sendo 
por igual denegridos pelos integralistas como partidários do 
comunismo" . 

É nesse entrechoque de ações e de reações que se debate a democra
cia atualmente. Ninguém poderá contestar que o discutido art. 141, nQ 13, 
da Constituição encerra um princípio de sã democracia, daquela que vem 
de Lincoln, de Roosevelt e de Rui Barbosa, daquela que garante a liber
dade, mas a liberdade como sendo aquela cujo preço é a eterna vigilância. 
E tanto isso é indiscutível que o legislador, antes de redigir o nQ 13 como 
complemento, teve o louvável cuidado de preparar sua conceituação, 
afirmando no § 8Q o tradicional princípio democrático de que ninguém 
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será privado de seus direitos, sejam quais forem, por motivo de convicção 

religiosa, filosófica ou política. Do conjunto destes textos resulta que a 

convicção político-partidária é defendida e é respeitada por todas as for

mas, desde que venha ao país e nele se desenvolva pela porta ampla e 

liberal da pluralidade de partidos e nunca e nunca através de qualquer 

ditadura, mesmo a do proletariado, que nem por isso deixa de ser uma 

ditadura exclusivamente totalitária, ferindo de frente, na forma e no fun

do, o regime adotado na Constituição. 

Penso não ser possível negar que os comunistas, eles próprios, esca

pam à assertiva desta concepção democrática, tanto que Constituição, 

para eles, é e será o que escreveu Stalin, ao debater o anteprojeto da 

Constituição soviética, conforme palavras do ilustre deputado sr. Jorge 

Amado, no substancioso discurso que pronunciou em fevereiro de 1946 e 

que está à p. 60 do Diário do Poder Legislativo. Diz S. Exa.: 

''Temos nós, comunistas, um conceito de Constituição 
que não é o clássico. Stalin já o definiu com lucidez e clareza 
admiráveis e não me furto de ler aqui a sua definição de 
Constituição que também é a nossa". 

E passa a transcrever a Constituição, sendo aquela uma fórmula para 
o que não existe, para aquilo que é necessário alcançar e conquistar no 
futuro, e esta, a Constituição, aquilo que deve tratar do que existe, do que 
já se alcançou e conquistou. 

Pondo de parte a pouca lucidez e clareza no que esta distinção con
tém no seu subjetivismo, o que não há dúvida é que toda Constituição 
encerra um programa no seu sentido mais alto e patriótico, programa de 
princípios e regras basilares que valem como verdadeiro alicerce, no qual 
o Estado repousa confiante para obter beneficios que advirão do cumpri
mento do programa-mater, por isso que único e contra o qual jamais po
derão ser decretadas leis divergentes, programa que é imposto à Nação 
pela via legal competente para tanto, programa sustentado por todas as 
forças vivas do Estado. Logo, não compreendo como dizer que um pro
grama possa ser o oposto de uma Constituição e que com esta não pode 
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confundir-se, pois que toda Constituição contém, como já vimos, um 
programa, pelo menos um programa de idéias. 

Não alcancei o argumento da diferenciação, isto é, um programa 
para aquilo que é necessário obter, aquilo que ainda não existe e uma 
Constituição disciplinando somente o que no passado foi conseguido e 
isso porque, obviamente, o programa moldado em favor do futuro não 
poderá afastar-se do prisma constitucional prefixado que certamente so
bre ele prevalecerá, se houver divergência entre o programa e a Constitu
ição, o que, aliás, acontecerá positivamente, porque o futuro é imprevisí
vel e por sua própria essência evolucional, modificador, senão, destruidor 
do passado. A não concluir assim, isto é, que toda Constituição é, por si 
só, um programa em ação, o que é contestado pela definição, a não con
cluir assim, repetimos, modificações fundamentais seriam vistas freqüen
temente nos textos constitucionais, porque o programa constantemente é 
alterado pelas necessidades futuras, que surgem a cada passo, impondo 
aquelas alterações. 

Entretanto, o que se vê nas Constituições é o cuidado do legislador 
em cercá-las de todas as prerrogativas de estabilidade, determinando pra
zo não curto para a possibilidade de qualquer alteração e assim mesmo 
em casos muito especiais e com um quorum excepcional. 

O principal, porém, é que, como ficou amplamente acentuado, os 
comunistas sustentam que têm um conceito próprio do que seja uma 
Constituição, conceito que "não é o clássico". 

E note-se, também, pela origem insuspeita que tem, que, na explana
ção das teses para o N Congresso do Partido Comunista do Brasil, a rea
lizar-se em maio corrente em São Paulo, à p. 6 da Tribuna Popular, de 25 
de março último, referindo-se à ANL e ao Movimento Libertador de 
1935, existem afirmações como esta: 

"A justa linha estratégica e de luta contra o fascismo. li
gada à realização da revolução democrático-burguesa. agrá
ria e antiimperialista. facilitou a formação da ANL como 
movimento de frente antifascista e antiimperialista, capaz de 
lutar pelo início da revolução democrático-burguesa e a cria
ção de um governo popular nacional revolucionário. já corri
gida, assim, desde o início de 1935 a palavra de ordem do 
governo soviético". 
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É, pois, pela própria palavra do órgão do partido que ficamos sabe
dores, cientes e conscientes que, pelo menos desde 1935, ou então naque
la época somente, no Brasil, no setor político-partidário do denunciado, já 
o governo soviético dá ou deu a palavra de ordem. E mais ainda: aquele 
mesmo jornal comunista acrescenta: 

"Crescera a consclencia de classe do proletariado em 
conseqüência do desenvolvimento mais rápido da indústria 
nacional, motivada pela guerra de 14 a 18, com maior con
centração operária, e as grandes greves de 1917 e 1918, em 
S. Paulo, no Rio de Janeiro, e em quase todo o país, sob a in
fluência da grande revolução socialista de 191 7 na Rússia". 

Ora, aí está um detalhe também impressionante, qual o de que já 
desde 1917 e 1918 as grandes greves de S. Paulo e do Rio e em quase 
todo o País estiveram sob a influência da "grande revolução socialista da 
Rússia". 

Assim, quer no campo doutrinário, quer no da ação material, ao meu 
ver, impossível será negar, em face de todas estas provas oferecidas nos 
autos, através de peças documentais encontradas pelo governo e das que 
foram colhidas pelo Tribunal Regional deste Distrito Federal, por inter
médio da diligência, com eficiência e cooperação do ilustre desembarga
dor Afrânio Costa, seu digno e operoso presidente, que existe a transmis
são, o recebimento e a execução, no Brasil, de uma firme e cuidadosa, 
porque sistemática, orientação político-partidária, de procedência estran
geira, baixada das estepes sobre nós, como sobre tantos e tantos outros 
países. 

Tal orientação vem do órgão central, que é internacional e controla
dor das atividades político-partidárias das diversas filiações mundiais - o 
Brasil uma delas - ferindo violentamente o dogma constitucional da 
obrigatoriedade da pluralidade de partidos, sem qualquer orientação es
trangeira como condição. 

Daí, sabermos que essa orientação é e não pode deixar de ser nos 
idênticos moldes da doutrina marxista-Ieninista, porque, se não for, então, 
não é comunista. Daí, com espanto, sabermos todos que, em caso de guerra 
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com a Rússia, brasileiros existem que ficarão contra sua própria Pátria, 
porque são muito mais fiéis ao seu partido, talvez até sob juramento. 

Os documentos estão enumerados no v. I, n~ 5 a 41, 15 a 19, e doc. 
nº 18. São documentos que representam uma prova harmônica, se os 
compararmos com os fatos plenamente verificados. Os fatos aconteci
dos no Brasil se ajustam perfeitamente com o que dizem os documen
tos. E por que não podemos neles acreditar, se formulados por elemen
tos dignos de credibilidade? Excluí-los tão-somente porque oferecidos 
pelo governo? Mas, por que, a priori, tomarmos por mentirosa esta pa
lavra? Por que, se os fatos comprovaram a alegação? Por que julgarmos 
de nenhum valor probante os dossiers enviados pelo órgão policial 
competente, específico para tal mister, aquele que tem sob sua exclusi
va tarefa a de averiguar e observar as atividades subversivas em todo o 
País? Por que não dar crédito às publicações, crônicas, artigos de pro
paganda, advertência ao povo, quando feitos pelos próprios órgãos da 
imprensa do partido? 

Por que não dar crédito ao que se vê, ao que se lê nos respectivos 
jornais, desde que não pode haver a menor dúvida de que eles pregam os 
princípios marxista-Ieninistas? Só não daria crédito, de minha parte, se 
tais princípios fossem de acordo com os postulados democráticos defini
dos na Constituição. Mas, quem ousará afirmar isso? Os fatos são diários 
e as provas estão nos autos para quem as quiser ler, através de vários 
exemplares. Não concluiríamos assim se não entendêssemos que a prega
ção doutrinária marxista-Ieninista é positivamente contrária aos preceitos 
democráticos de nossa Constituição. 

O mesmo, porém, já não acontece com os comícios, quando isentos 
desta pregação doutrinária. Neste setor estamos com a defesa e formamos 
ao lado da palavra do ilustre advogado que ocupou a tribuna pelo denun
ciado. Realizar comícios é direito garantido constitucionalmente e apenas 
regulamentado pelo poder de polícia. Assim sendo, desde que não haja 
propaganda doutrinária marxista-Ieninista, os comícios feitos pelo partido 
em foco não podem dar motivo à sua cassação. 

O relatório, no capítulo XXX, p. 4, sob a epígrafe As Denúncias, é 
circunstanciado a respeito da prova documental junta aos autos. Vejamos 
o relatório reservado da polícia, com a rubrica Imbassahy. 
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De início, salientamos que a autoridade competente, especializada, 
para tais misteres e incumbências técnicas, só pode ser mesmo a polícia, 
porque a ela incumbe a secreta missão de preservar a ordem pública. Na 
Rússia dá-se precisamente a mesma coisa, e nem podia deixar de ser assim. 

A estrutura marxista-Ieninista do denunciado é internacional e ne
gá-la é negar a própria razão de ser da sua ação partidária. Negá-la porque 
reservado é o relatório Imbassahy? Negá-la porque o projeto dos estatutos 
que contêm aquela declaração expressa não está registrado, nem autenti
cado, é a mesma coisa do que afirmar que o conceito doutrinário consig
nado no famoso art. 2º destes estatutos não é nem nunca foi postulado 
básico da ação partidária do denunciado, que, então, seria um partido 
contrário aos preceitos marxista-Ieninistas. Ora, isso é inadmissível e 
impossível de ser sustentado in bona jide. Se não é a marxista-Ieninista a 
doutrina partidária do comunismo, então qual é a sua doutrina? Confesso 
que doutrinariamente ignoro o que seja neocomunismo ou comunismo à 
inglesa. 

Por outro lado, é lógico e intuitivo que o denunciado jamais deixaria 
vestígios da sua ação contrária à lei, e só mesmo através de uma norma 
privada é que ele poderia agir e agir com a máxima cautela, precisamente 
para quê? Para não se comprometer. Exigir do juiz, ao interpretar esta 
prova, que só a reconheça e proclame, quando irretorquivelmente de
monstrada documentalmente, seria a mesma coisa do que negar-lhe o 
direito que lhe é assegurado, como ficou bem acentuado, pelo texto ex
presso do art. 118 do Código de Processo Civil, que inequivocamente 
estabelece a prerrogativa que o magistrado tem de formar seu julgamento, 
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 
alegados pelas partes, através de seu livre convencimento. A invocação 
tem inteira aplicação ao caso sub judice. 

O relatório no capítulo Das Diligências é completo e assinala a do
cumentação enviada aos autos, inclusive na afirmativa de que se alega 
que o secretário-geral do partido, tempos atrás, fora eleito membro do 
Comitê Executivo da Internacional Comunista, juntamente com Stalin, 
Thorez, Dimitrov e outros. Também isto não é verdade? Mas os jornais 
que estão juntos noticiam amplamente a destacada posição que ele tem no 
seio do partido. Por igual, também não são verdadeiras as entrevistas e 
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conceitos emitidos contra o partido e sua ação doutrinária, pelos dignos 
generais do nosso Exército, srs. Canrobert Pereira da Costa, Góis Montei
ro, Newton Cavalcanti, João Pereira de Oliveira, José Agostinho dos 
Santos e Coronel Castelo Branco, hoje general, às fls. 331, 336, 345, 356 
e 350, respectivamente? (FI. 17 do relatório.) 

Esses cidadãos, antes de serem generais, são brasileiros, com passado 
de honra e de reais serviços prestados à Nação, a que servem com bravura e 
dedicação exemplares. Logo, em princípio, até prova concludente em con
trário, devem ser cridos no que afirmam ser a expressão da verdade. 

À fl. 19 do relatório, encontramos diversas referências ao caso da 
dupUcidade de estatutos, explicando o nobre relator que a defesa insiste 
em dizer que se trata de uma simples reforma de estatutos; quanto ao que 
tange à parte financeira do partido atendida nos referidos estatutos, expli
ca ainda o relatório que o denunciado se defende sob a alegação de que o 
aludido regulamento de finanças fora confeccionado em verdade, porém, 
pelo tesoureiro do partido que é pessoa de instrução primária (v. :XX, fl. 
531). 

Mas, apliquemos estes dois argumentos da defesa aos fatos existentes. 

Quanto ao primeiro, fora de dúvida está que, embora simples refor
ma de estatutos, eles foram confeccionados, conforme confissão nos au
tos, apenas para servir de base para discussão no próximo congresso do 
partido. Assim, seja como for e para que fim for, o fato incontroverso é 
que foram confeccionados, foram redigidos. Quanto ao segundo, o fato é 
que o denunciado também confessa que foi o tesoureiro quem redigiu a 
parte financeira, embora um homem de instrução primária. Mas, então, a 
alegação perde toda importância e é destruída só porque se trata de um 
homem de instrução primária? 

Aliás, a alegação não está comprovada e é de procedência bem duvi
dosa, porque o cargo de tesoureiro de qualquer partido não pode nem 
deve ser exercido senão por pessoa de grande experiência e capacidade, 
maxime em se tratando de um partido de contínuas lutas, como de fato 
acontece com todos os demais mentores do denunciado, homens de in
contestável valor intelectual e sobretudo cuidadosos e experientes. 

Por outro lado, como aceitar a defesa, quando alega em seu favor 
que o partido votou na Constituinte a emenda Clemente Mariani? Impro-
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cede a alegação, data venia, porque, se não votasse ou votasse contra a 
emenda, que estaria o partido demonstrando de modo irrecusável? Que 
positivamente reprovava o conceito democrático contido no texto consti
tucional e, certamente, na sustentação, teria que entrar na apreciação 
doutrinária que a emenda continha para concluir que, sendo ela contrária 
aos princípios marxista-Ieninistas, que definem e conceituam a democra
cia, não poderia ter o apoio do partido em plenário, resultando daí uma 
posição incômoda perante a maioria, ao passo que, assentindo na emenda, 
nada perdeu o partido; antes pelo contrário, pôde mais tarde, como está 
acontecendo hoje perante este tribunal, trazer aquele assentimento como 
defesa. Tudo, portanto, está em saber se, embora votando a emenda, con
tinua o partido a pensar e a agir no sentido inverso. E, ao meu ver, é 
precisamente o que está acontecendo. 

E as expulsões de adeptos do partido, com a designação dos números 
dos artigos constantes dos segundos estatutos, não conferindo com a nu
meração dos que estão registrados, também é invenção e mistificação? 
Mas, então, tudo e tudo neste volumoso processo é falso, quando não 
convém ao denunciado e verdadeiro quando lhe interessa? Então, tudo 
ficou sem prova, sem a menor credibilidade, sem o menor poder de con
vicção, somente porque a documentação foi fornecida pela polícia e ou
tras repartições públicas, ou porque alertadas pela imprensa adversária do 
partido? Então, a única palavra verdadeira e digna é a do denunciado; ela 
está acima de tudo e de todos: se o partido nega os fatos, eles têm que ser 
admitidos como não existentes; se ele explica os fatos, esta explicação é 
que é a única verdadeira; o resto não interessa: é falsidade, burla, mistifi
cação, embuste, demagogia, reacionarismo. 

Só o denunciado fala verdade porque os documentos nada provam: 
foram inventados, adrede preparados, simulados mesmo, para o único fim 
de comprometer o partido e conseqüentemente colocá-lo fora da lei. 

Mas, será isso possível perante a consciência daqueles que têm a ár
dua missão de interpretar a prova produzida e de ajustá-la aos indícios e 
presunções vinculados aos fatos e acontecimentos inúmeros que coinci
dem perfeitamente com a ação do denunciado? Se assim fosse, teríamos 
até que admitir, por coerência, que 1935 também não foi produto da ação 
partidária específica e que nada teve que o vinculasse, nem mesmo ideo-
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logicamente, à ação partidária do denunciado: Praia Vermelha não foi 

comunismo. 

O réu, mesmo negando o fato, pode e deve ser condenado, quando 
outras circunstâncias devidamente demonstradas concorreram para a sua 
culpabilidade. Não fosse assim e todos os réus seriam absolvidos, porque 
negaram a autoria. Que papel, então, exerce o julgador em processos des
sa natureza? Exerce o papel de intérprete da prova. É o que estamos fa
zendo. E, no interpretar a prova assim contraditada, nada mais justo, nada 
mais legal, senão o exercício do direito, que a lei confere, de verificar no 
entrechoque da acusação com a defesa, onde está a verdade, em face das 
nuanças e circunstâncias que ornaram o ato delituoso e comprometeram 
seu autor. Entra, então, em ação o art. 118 do Código de Processo Civil, 
que confere ao juiz o poder de formar o seu livre convencimento. 

Passemos aos nove anexos, v. IV a XI, minuciosamente assinalados 
às fls. 5 usque 12. 

No volume xm, sob a rubrica Imbassahy, que é a autoridade da se
gurança pública, existe circunstanciado relatório, intercalado de numero
sos documentos, pelos quais se vê que, com sua legalização, o denuncia
do passou à intensa campanha de bolchevização no seio das massas, de 
acordo com o programa da IC, que é a produção das lições de Lenin e 
Stalin, campanha essa que a acusação resume nos três itens transcritos à 
fl. 13 pelo nobre relator: 1 Q organização das massas nos princípios mar
xista-Ieninistas; 2º desenvolvimento, nos sindicatos, da linha de direção 
do comunismo, o que se tem verificado nesta capital e nos estados; 3Q 

organização de células nas empresas. Acrescenta a denúncia: 

"seus fins, na forma do art. 2~ dos estatutos, os que não 
estão registrados, são organizar as massas trabalhadoras do 
Brasil dentro dos princípios marxista-leninistas, aliás, com o 
mesmo emblema que está gravado no escudo da União So
viética". 

Também isto tudo não é verdade? O fim do partido em foco não é a 
pregação da doutrina marxista-Ieninista? 

Se não é, então qual é a base da doutrina pregada pelo comunismo? 
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Ou será que haverá um marxismo-Ieninismo diametralmente oposto, 
no Brasil, ao que é pregado na Rússia, onde, ao meu ver, não há ditadura 
do proletariado, mas, sim, sobre o proletariado, em face da minoria que 
com mão de ferro e sangue, governa o país? 

Daí não há que fugir. 

Às fls. 250 e 289 do volume m, deparamos com o relatório do mi
nistro do Trabalho sobre a origem de contínuas greves, principalmente 
em São Paulo. Diz, porém, a defesa: "mas este próprio relatório termina 
afirmando que não há provas materiais concretas, irrecusáveis, da respon
sabilidade do partido". Realmente, lá está a declaração, mas, contra esta 
opinião do relatório, existe ou não existe prova em contrário nos autos? 
Pois não está transcrito antes, como já lemos, o trecho da Tribuna Popu
lar, dizendo que, desde 1935, aquelas greves vêm sendo orientadas junto 
às massas proletárias em prol do "início de uma revolução democrática 
burguesa e criação de um governo popular nacional revolucionário, já 
corrigida, assim, desde o início de 1935, a palavra de ordem do governo 
soviético"? E mais adiante: "as grandes greves de 1917 e 1918, em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e em quase todo o País, sob a influência da 
grande revolução socialista de 1917 na Rússia"? Isto não basta? Torna
se imprescindível prova documental? Seria exigir muito da boa-fé, do 
poder que a lei confere ao juiz ao interpretar a prova circunstancial e sua 
relação com o ato culposo. Na parte da divergência entre os estatutos 
registrados e os não registrados, mesmo admitindo que estes últimos se
jam simples reforma de estatutos e nada valham, forçoso é aceitar que 
algo de importantíssimo eles representam porque, como está explicado à 
fl. 21 do relatório, quando intimado o denunciado para falar sobre o caso 
da duplicidade, apresentou-se um "se-dizente membro da Comissão Exe
cutiva", que, em requerimento, afirmou, em síntese: o Projeto de Refor
ma, de fl. 323, v. xm, foi elaborado para ser submetido ao congresso do 
partido e divulgado a fim de receber sugestões". Ora, não temos dúvidas 
em crer que o que oficialmente regula a vida do partido é o registrado. 
Nem poderia ser de outra forma. 

No nosso espírito, porém, surge a dúvida, a reflexão que se impõe: 
os outros estatutos constituem lex priva ta da ação partidária? 
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À fl. 19, o relatório, a menos que haja confusão, assinala que os re
gistrados são de 15 de agosto e os outros, de 15 de novembro seguinte. 
Isto prova que, registrados os estatutos em agosto, já em novembro, três 
meses depois, foram lançadas normas diametralmente opostas às que 
estavam oficialmente registradas, e não haviam de ser lançadas para se
rem desobedeci das, e sim para serem seguidas, contra, portanto, o dispos
to nos estatutos registrados, sendo de notar o já célebre art. 2º, em que é 
ostensivamente pregada e adotada como finalidade partidária a ditadura 
do proletariado. 

De resto, como se explica o fato de existir projeto de reforma com 
princípios positivamente contrários aos estabelecidos nos estatutos regis
trados? Teriam também sido feitos por um partidário de instrução primá
ria? Por que essa reforma tão radical do programa partidário? Por que 
esse projeto contém o art. 2º, dispositivo este que, a priori, o partido sa
bia perfeitamente que não seria registrado neste tribunal, por ser contrário 
ao expresso texto constitucional em causa, tal e qual como este tribunal 
havia exigido por ocasião do processo do registro? Ainda: por que não 
dar crédito à existência destes segundos estatutos, mesmo como reforma, 
como sendo uma lex priva ta entre os partidários do denunciado, se eles 
contêm princípios absolutamente harmônicos na forma e no fundo com a 
doutrina marxista-Ieninista, viga mestra da ideologia comunista? 

É o caso de repetirmos: será isso burla, falsidade, mistificação? Será 
que este projeto foi feito por um inimigo do partido e colocado em seu 
poder insidiosa e sub-repticiamente para servir de prova contrária à sua 
existência? Tudo nos convence que não, porque está junta aos autos a 
petição do representante do partido, declarando que o projeto existia e 
que ia ser submetido ao congresso do partido oportunamente. 

Alega-se, entretanto, que não era este cidadão um representante ofi
cial do partido, e sim um se-dizente representante, mas forçoso é convir 
que nada nos autoriza a não crer que a declaração não seja verdadeira, 
porque não há dúvida que haverá um congresso e muito razoável é a ex
plicação dada, isto é, que o projeto seria debatido naquela reunião. 

Que importa para o caso a afirmação da defesa, consistente em dizer 
que o projeto era simples projeto, tanto que o que regula a vida partidária 
é o exemplar que está registrado? Na hipótese não se compreenderia ou-
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tra afirmação, porque, se assim não acontecesse, valeria ela por uma con
fissão. Seria muito exigir da ingenuidade humana. 

De qualquer modo, o de que não resta dúvida é que os dispositivos 
dos estatutos, projeto, ou não, de reforma dos que estão registrados, con
têm princípios de partidarismo político, perfeitamente acordes com a 
doutrina comunista, transformados em fatos concretos, através da ação 
partidária do denunciado, situação esta que nos convence de que existe a 
dup!icidade de estatutos, os primeiros, registrados, e os segundos, não 
registrados, porém, consultados, referidos e seguidos como norma priva
da do partido com relação à sua ação doutrinária. 

Com muito prazer vou ao encontro do ilustre representante do de
nunciado, citando Eduardo Benes, Democracia de hoje e amanhã, p. 208, 
ed. Calvino, 1945, e invoco sua opinião, porém na margem oposta da que 
foi defendida. Diz o estadista tcheco: 

"No comunismo, a evolução e a liberdade individuais 
subordinam-se ao conceito coletivista da sociedade humana 
e a sociedade e o Estado comunista na sua soberania são o 
critério final de todos os valores mesmo morais e espirituais". 

A doutrina comunista, portanto, o fato é incontroverso, é uma só, e, 
sendo assim, não pode ter no Brasil uma aplicação diferente da que tem 
na Rússia soviética. Para mim não pode existir comunismo à inglesa ou 
comunismo à brasileira. 

Essa doutrina é absolutamente contrária ao conceito de democracia 
estabelecido na Constituição brasileira. 

O comunismo também não pode aceitar, na prática, o preceito 
constitucional da pluralidade de partidos. Dizer que o aceita e o prega, 
isso, sim, é que é engodo, burla, mistificação, falsidade. Ainda estou com 
Benes,op. cit., p. 259, tão do agrado do ilustre advogado do denunciado, 
quando explica: 

326 

"No sistema do socialismo soviético, o problema do par
tidarismo tem por princípio um fundamento muito diferente 
do que em ambos os outros dos regimes social-políticos. Se
gundo a teoria marxista, a formação dos diversos partidos 
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políticos é e deve ser exclusivamente a expressão das lutas 
de classe na sociedade burguesa capitalista. As respectivas 
classes e os grupos de interesse organizam-se politicamente 
em seus próprios partidos políticos, que exprimem as fun
damentais divergências básicas e estruturais das classes 
que são eliminadas pela coletivização dos meios de produção 
e pela criação de uma sociedade chamada sem classes, não 
há motivo para a criação de mais de um partido. Esse partido 
recebe, então, Junções especiais no sistema soviético socialis
ta, as quais são diferentes das que possuem os partidos na 
democracia. As funções de fiscalização e as de uma espécie 
de oposição. enquanto esta é permitida. são desempenhadas 
por outras instituições". 

Diante destas palavras ainda poderá haver dúvidas sobre a opinião 
de Benes? 

Vitoriosa na luta contra totalitarismo não pode a democracia ficar 
indefesa, diante de outros perigos. Esse conceito moderno de uma demo
cracia defensiva, já deduzido neste voto, foi endossado pelo constituinte 
brasileiro, ao aprovar o art. 141, § 13, da Constituição brasileira de 18 de 
setembro. Convém ouvir, neste passo, o sociólogo Sebastián Soller, Ley, 
historia y libertad, ed. Lousada, B. Aires, p. 236, quando afirma com 
propriedade: 

"Invocar la libertad de la Constitución para negarIa es 
una pretensión ridícula de hacer revoluciones con seguro de 
vida. Por su parte. los liberales que creen que esa invocación 
es posible y respectable. si asientan sobre una verdadera in
genuidad teórica. Estes conciben el Estado liberal como un 
Estado que puede defenderse contra todos menos contra la 
libertado lo qual es desconocer lo que es derecho y lo que es 
libertad". 

Se o argumento de autoridade vale, aí estão duas insuspeitas invoca
ções que merecem ponderação e acatamento, ambas em amparo da tese 
que sustentamos com firme e sincera convicção. 

Sr. presidente. 
Termino como comecei: homo sum e, portanto, é de presumir que 

tenha errado muito, mas ouso afirmar que os meus erros são do entendi-
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mento, e nunca da vontade, porque esta sempre esteve, está e estará, gra
ças a Deus, desejosa de servir à Justiça e de cultuar o Direito. 

O recebimento de influência doutrinária, político-partidária, marxis
ta-Ieninista, de procedência estrangeira, é, ao meu ver, ponto essencial, 
que, em face da sua incontestável veracidade e comprovação feita nos 
autos, fenômeno, aliás, que é internacional, fortalece a denúncia e desam
para a defesa, porque ofende o texto constitucional em causa e o art. 26 
da Lei Eleitoral. 

Admito que a satisfação, pelo denunciado, da exigência sobre esta 
matéria, feita por este tribunal, foi, apenas, uma acomodação, uma transi
gência para obter o registro e nada mais, pois que a ninguém é lícito ne
gar que a doutrina do partido seja a marxista-Ieninista, o que constitui, 
por outro lado, uma atividade positivamente colidente com os princípios 
democráticos definidos na Constituição. 

Sr. presidente. Como juiz e como patriota, é este o meu entendimen
to, através da prerrogativa que expressamente a lei me concede, permitin
do que o meu julgamento, na espécie como a dos autos, possa ser feito 
através de um livre convencimento, na forma do art. 118 do Código de 
Processo Civil, mesmo que não houvesse nos autos a copiosa prova que 
já assinalei e analisei. 

Entretanto, aproveito a oportunidade para, nos últimos momentos 
deste meu voto, em processo de vultosa repercussão nacional e internaci
onal, dizer e confessar a todos aqueles que atualmente têm uma parcela 
de responsabilidade nos destinos do Brasil que, se a democracia, aquela 
que é estabelecida como norma pela Constituição brasileira, aquela que é 
do Brasil e dos brasileiros, aquela que vem dos nossos antepassados e que 
deles com honra e orgulho herdamos para transmitir aos nossos sucesso
res, se esta democracia tiver um dia de desaparecer diante de uma nova 
organização social, toma-se absolutamente necessário que aproveitemos 
todas as nossas forças, que cerremos fileiras, patrioticamente, como um 
só todo, contribuindo sem vacilação para obter sempre e cada vez mais a 
grandeza do Brasil, por intermédio do sublime preço da eterna vigilância, 
que é a liberdade, a fim de podermos preparar o bem-estar das gerações 
futuras, que virão receber tão digna prestação de contas e tão dignificante 
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e valorosa herança. "Legis auxilium frustra invocat qui committit in le
gem." 

Isto posto: 
Julgo procedente a denúncia, a fim de cancelar o registro do denun

ciado, de acordo com o art. 141, § 13, da Constituição Federal, combina
do com as letras a e b do art. 26 do Decreto-Lei nº 9.258, de 14 de maio 
de 1946, e art. 118 do Código de Processo Civil. 

Rio, 7 de maio de 1947. 

CÂNDIDO MESQUITA DA CUNHA LOBO. 
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No texto apresentado a seguir, deplorando a falta de livros e a 
existência de poucos artigos, em inglês, sobre o quadro eleitoral da 
América Latina, Scott Mainwaring conclui que o Brasil sempre 
optou "por um sistema eleitoral que tende a enfraquecer os parti
dos" e que nossos políticos" agiram assim para proteger seus pró
prios interesses e que, ao fazê-lo, ajudaram a manter o caráter eli
tis ta do sistema político como um todo. 
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Políticos, partidos 
e sistemas eleitorais 
o Brasil numa perspectiva comparativa 

Seott Mainwaring 

Seou Mainwaring é professor de Governo no Institu
to Kellog, da Universidade de Notre Dame. Autor de 
Bui/ding democralic inslitlllions: party syslems in Lalin 
America; lsslles in democralic consolidalion: lhe ne11' 
Soulh American democracies in comparalive perspecli
ve; The Calho/ic church and po/i/ics in Brazil. /9/6-
/985. Editou, juntamente com Mathew Soberg Sughart, 
Presidenlialism and democracy in La/in America. 

Tradução: Otacílio F. Nunes Jr. 

Nos últimos anos, surgiu uma literatura considerável sobre sistemas 

eleitorais nas democracias ocidentais avançadas (Bogdanor e Butler, 

1983; Grofrnan e Lijphart, 1986; Katz, 1980; Lijphart, 1988; Nohlen, 

1981). Embora os analistas de sistemas eleitorais discordem acerca de 

muitas questões, há também alguns pontos consensuais importantes. E o 

mais importante: eles concordam em que os sistemas eleitorais têm peso, 

que não são simplesmente reflexo de clivagens sociológicas e políticas 

mais amplas na sociedade. Os sistemas eleitorais afetam as estratégias 

dos eleitores e dos políticos (Riker, 1986). Por exemplo, em um sistema 

distrital de maioria simples, com um só eleito por distrito, os eleitores 

têm um forte incentivo para escolher um dos dois candidatos mais fortes, 

e os políticos são incentivados a não formarem terceiros partidos. Como 

argumentaram muitos autores, os sistemas eleitorais influenciam forte

mente o número de partidos (Duverger, 1954; Lijphart, 1988; Rae, 1967; 
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Riker, 1986; Sartori, 1986), e, portanto, a natureza da competição no sis

tema partidário. I Embora a questão tenha sido muito menos explorada, os 

sistemas eleitorais também afetam as maneiras como os partidos se or

ganizam e funcionam internamente (Katz, 1986). 

A despeito da evidência de que os sistemas eleitorais são importan

tes, esse tema foi negligenciado no estudo da política latino-americana.2 

Na última década, surgiu um "novo institucionalismo" no estudo da polí

tica latino-americana, acompanhando o novo institucionalismo no estudo 

da política norte-americana (ver March e Olsen, 1984). O número de es

tudos sobre eleições, partidos e outras instituições e a opinião pública 

aumentou, embora ainda reste muito a ser feito. Curiosamente, contudo, 

esse novo institucionalismo em geral não estimulou uma atenção séria 

aos sistemas eleitorais. Com algumas notáveis exceções, o estudo dos 

1 SARTORI (1986, p. 64) resume sucintamente um amplo corpo de pesquisa sobre o as
sunto: "As fórmulas de maioIia simples facilitam um formato bipartldárto e inversamente 
obstruem o multipartldartsmo. As fórmulas de representação proporcional facilitam o 
multipartldartsmo e, inversamente, dific11mente levam ao bipartldarimo". Contudo, é 
importante notar que, exceto NOHLEN (1981), os estudos comparativos gerais das conse
qüências das leis eleitorais excluiram a América Latina. Essa negligência pode ser justifi
cada no caso dos países que nunca tiveram democracias consolidadas, pois nesses casos 
os efeitos de longo prazo das leis eleitorais não têm tempo de se efetivarem. A negligência 
é menos justificada com respeito ao Chile, Colômbia, Costa Rica, Uruguai e Venezuela, 
que tiveram, todos eles. democracias consolidadas. Em alguns casos, a negligéncia da 
América Latina sugeriu resultados que parecem questionáveis (ou pelo menos precisam 
ser mais bem qualificados) quando a América Latina é incluída. Embora eu não explore 
esse ponto neste texto, o argumento geralmente aceito da correlação entre representação 
proporcional e multipartldartsmo tem exceçôes significativas na América Latina. Quatro 
dos cinco países que tiveram democracias consolidadas na América Latina - Colômbia, 
Costa Rica, Uruguai e Venezuela - têm representação proporcional, mas têm sistemas 
bipartldártos. Na Colômbia, de 1958 até 1974, a manutenção de um sistema bipartldárto 
deveu-se em parte ao acordo entre os liberais e os conservadores, que essencialmente 
deixou outros partidos fora da representação no Congresso Nacional. Portanto. nesse 
período ela poderia ser excluída do rol de países que têm representação proporcional e 
um sistema bipartldárto. O Uruguai não tem mais um sistema bipartidárto, mas teve 
durante décadas. A experiência latino-americana sugere que os regimes presidencialistas 
favorecem os sistemas bipartidártos; esse fator pode prevalecer sobre a tendência de a 
representação proporcional facilitar o multipartidartsmo. Não estou dizendo. obviamente, 
que o presidencialismo sempre leva a um sistema bipartidário; há incontáveis exemplos 
mostrando o contrárto. 

2 O Uruguai foi a destacada e talvez única exceção a essa generalização. A Lei de Le
mas, que permite um complexo sistema de mültiplas chapas no mesmo partldo, atraiu 
muita atenção dos estudiosos e suscitou um bem informado debate acadêmico . Entre 
outras contribuições, ver GONZAIEZ, 1988; NOHLEN e RlAI.., 1986; HIAL, 1986. 
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sistemas eleitorais pennanece subdesenvolvido.3 Um reflexo dessa ques

tão é que não há livros e há poucos artigos em inglês sobre os sistemas 

eleitorais na América Latina.4 Este texto procura preencher essa lacuna 

no estudo da política latino-americana. 

Outros pesquisadores (Lamounier e Meneguello, 1986) e eu 

(Mainwaring, 1988) argumentamos que os partidos políticos brasileiros são 

singularmente subdesenvolvidos para um país que alcançou seu nível de 

modernização e que teve uma experiência prolongada (1946-1964) de de

mocracia liberal. Meu argumento básico neste texto é que o sistema eleito

ral brasileiro contribuiu para minar os esforços de construção de partidos 

políticos mais efetivos. Vários aspectos da legislação eleitoral brasileira 

não têm paralelo (ou têm pouco) no mundo, e nenhuma outra democracia 

dá aos políticos tanta autonomia vis-à-vis seus partidos. Essa legislação 

eleitoral reforça o comportamento individualista dos políticos e impede a 

construção partidária. Os graus extremamente baixos de fidelidade e dis

ciplina partidária encontrados nos principais partidos (à exceção dos vários 

partidos de esquerda) são tolerados e estimulados por essa legislação. 

Além de analisar as conseqüências das leis eleitorais, o texto tam

bém examina a rationale política que está por trás dessas leis. Os siste

mas eleitorais são quase sempre instituídos e alterados tanto para proteger 

e favorecer alguns interesses quanto para realizar um conjunto "ideal" de 

3 A literatura brasileira sobre sistemas eleitorais é razoavelmente extensa. mas em 
termos gerais foi insuficientemente comparativa e relativamente inconsciente dos desen
volvimentos teóricos sobre o assunto. A maior parte do debate focalizou a questão da 
representação majoritária vs. proporcional. Ver. entre dúzias de exemplos, LIMA (1954, p . 
73-86). DUTRA (1983), AzEvEDO (1975), CARRJON (1983), SILVA (1985), FLEISCHER (1984), 
FIGUEIREDO (1983). BARACHO (1983), LIMA JÚNIOR e ABRANcHES (1983), MARTINs (1983) . 
Para uma excelente visão geral desse debate, ver LAMOUNlER (1982) . Para uma história 
dos sistemas eleitorais brasileiros, ver KINzo (1980). Muitos autores nesse debate centra
ram-se na crítica ou defesa da representação proporcional. Minha opinião é que o pro
blema não é a representação proporcional per se, mas sim uma lista aberta e outras me
didas que levaram os políticos racionais (no sentido de escolha racional) a um 
comportamento individualista e antipartidário. Essa questão recebeu pouca atenção, 
embora tenha sido tratada de passagem por BRITO (1965), FRANco (1955) , LAMoUNlER 
(1986), LIMA SOBRINHO (1956) e TRIGUEIRO (1954) . 

4 O artigo de MCDONAW (1967) é um dos poucos sobre sistemas eleitorais na América 
Latina publicados em um periódico bem conhecido dos EUA. 
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leis eleitorais. Não obstante suas freqüentes lamentações sobre a fraqueza 

dos partidos políticos, os políticos brasileiros optaram sempre por um 

sistema eleitoral que tende a enfraquecer os partidos. Eu argumento que 

eles agiram assim para proteger seus próprios interesses, e que, ao fazê

lo, ajudaram a manter o caráter elitista do sistema político como um todo. 

Características básicas do sistema 

eleitoral brasileiro 

Os sistemas eleitorais envolvem muitos detalhes que regulam uma 

ampla gama de questões, desde como os candidatos são escolhidos até 

como as cadeiras são distribuídas. Devido a seu caráter multifacetado, os 

sistemas eleitorais afetam muitos aspectos da vida política, inclusive 

quantos partidos lutam de fato pelo poder e a natureza desses partidos. 

Neste texto, não tento descrever todas as características do sistema eleito

ral brasileiro, nem todos os seus efeitos. Focalizo principalmente algumas 

medidas que afetam o relacionamento entre partidos e candidatos ou 

parlamentares, mas começo por algumas características gerais básicas do 

sistema eleitoral. 

Como vários outros países latino-americanos, o Brasil tem uma 

mescla de fórmulas de representação incomum nas democracias indus

triais avançadas. Alguns cargos (Presidente, governadores e prefeitos de 

cidades com mais de 200 mil eleitores) são preenchidos em eleições ma

joritárias, com um segundo turno entre os dois candidatos mais votados, 

caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos no primeiro 

turno.5 Algumas cadeiras (senadores, prefeitos de cidades com até 200 

mil eleitores) são preenchidas em eleições majoritárias simples (quem 

obtiver a maioria relativa em primeiro turno se elege); e outras, ainda 

(deputados federais, deputados estaduais e vereadores), são preenchidas 

• A eleição presidencial de 1989 foi a primeira a usar essa fórmula, introduzida pela 
nova Constituição. 
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em eleições proporcionais. Conseqüentemente todos os três formatos 

básicos de representação cumprem um papel importante no sistema. 

O poder no sistema político está concentrado no ramo executivo; as 

eleições para cargos executivos (exceto para prefeitos de cidades peque

nas e médias) têm um formato majoritário com dois turnos. Nas eleições 

proporcionais para deputados estaduais e federais, os estados (em número 

de 23) são o colégio eleitoral. Ainda que o Senado tenha quase tanto po

der quanto a Câmara dos Deputados e se baseie num número equivalente 

de senadores por estado, o número de deputados não é proporcional à 

população, pois há um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados por 

estado. Isso significa que as eleições supostamente proporcionais são 

marcadas por grandes desproporcionalidades (Soares, 1973). O número 

de eleitores por deputado no estado de São Paulo é mais de vinte vezes 

maior do que no estado menos populoso (Acre). Ao contrário, na Finlân

dia, a relação entre o eleitorado mais super-representado e o mais sub

representado é de apenas 1,5 para 1 (Tõrnudd, 1968). O sistema de repre

sentação proporcional no Brasil é provavelmente o mais desproporcional 

do mundo. Ele foi criado para super-representar os estados menos popu

losos, que são geralmente os mais pobres, e sub-representar os mais po

pulosos, especialmente São Paulo (Souza, 1976). 

Como ocorre sempre com a representação proporcional, as cadeiras 

são distribuídas, em primeiro lugar, de acordo com o número total de 

votos que um partido recebe. O método para determinar a proporcionali

dade é o das maiores sobras, o qual, como Lijphart (1986) mostrou, 

permite maior proporcionalidade que outros métodos. Não há patamar 

mínimo, exceto o quociente eleitoral (número de votos dividido pelo nú

mero de cadeiras); os partidos que não atingem esse quociente não são 

elegíveis para a distribuição das sobras. Em São Paulo, um partido só 

precisaria conseguir 1170 dos votos (1,43%) nas futuras eleições para ter 

direito a representação. Em nível internacional, só a Holanda e Israel têm 
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patamares tão baixos quanto o estado de São Paulo. Considerando-se que 

os colégios eleitorais variam de um tamanho moderado a um muito gran

de, de 8 a 70 deputados, a ausência de um patamar fixo significa que o 

sistema permitiria um alto grau de proporcionalidade se fosse usada uma 

fórmula mais equitativa de distribuição das cadeiras entre os estados. 

A lista aberta 

o sistema eleitoral brasileiro dá aos eleitores um peso relativo ex

cepcional na escolha interpartidária no período eleitoral. O grau de con

trole partidário, em oposição à escolha do eleitor em seleções intraparti

dárias, varia consideravelmente na política democrática. Há quatro 

possibilidades gerais nos sistemas de representação proporcional. 

1) Uma lista partidária fechada e estrita - O partido determina uma 

ordem inalterável de candidatos, previamente às eleições. Se ele conquis

tar cinco cadeiras, os cinco primeiros nomes da lista são os eleitos. O 

eleitor escolhe um partido, mas não vota em um candidato específico 

desse partido. Esse sistema é encontrado em muitos países latino

americanos, inclusive na Argentina, em Israel e na Espanha. Era usado 

também para metade das cadeiras na antiga Alemanha Ocidental. 6 

2) Um sistema de lista com uma ordem inalterável, mas no qual o 

partido apresenta mais de uma lista - O eleitorado pode escolher entre 

várias listas, mas não pode alterar nenhuma delas. Esse é o conhecido 

sistema encontrado no Uruguai. (Rial, 1986; González, 1988; Nohlen e 

Rial, 1986). Todas as listas têm um conjunto completo de candidatos, de 

Presidente a deputados, mas cada partido apresenta dúzias de listas, com 

6 Na antiga Alemanha Ocidental. o nÚIDero de cadeiras distlibuidas a um partido era 
determinado de acordo com a representação proporcional. com o país inteiro seIVindo de 
colégio eleitoral. Cada partido distrtbuia suas cadeiras primeiro aos candidatos que obtives
sem maioria em eleições distritais para uma única vaga e depois para quantas cadeiras ele 
tivesse. com base numa lista partidária fechada e estrita. Em geral. metade das cadeiras era 
preenchida por meio de eleições majoritárias e a outra metade. com base nas listas. 
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diferentes nomes e ordens de candidatos. Não há votação preferencial 

individual, mas as preferências dos eleitores entre as facções dos partidos 

são decisivas. 

3) Um sistema de lista no qual o partido tem meios formais de inter

ferir na ordem dos candidatos, mas que inclui uma opção de voto prefe

rencial - Um voto preferencial dá ao eleitorado a possibilidade de votar 

em um certo candidato do partido. O partido normalmente apresenta uma 

ordem de candidatos, mas os eleitores têm meios de alterar a ordem da 

lista. Por exemplo, na Bélgica (como no Chile, antes de 1973), um eleitor 

pode escolher ou a lista partidária, ou um candidato específico. Os votos 

dados ao partido são conferidos, em primeiro lugar, ao primeiro candida

to do partido, em número suficiente para que ele(a) seja eleito(a), depois 

ao segundo e assim por diante. Como a votação do partido é dispersa, 

isso dá uma vantagem virtualmente insuperável aos candidatos privilegia

dos pelos partidos. No final da lista, contudo, a votação preferencial pode 

ajudar um candidato a derrotar outro que recebeu uma colocação mais 

alta na lista do partido. Na Áustria e na Holanda, a votação preferencial é 

praticada, mas tem pouco impacto sobre a ordem dos candidatos eleitos. 

Na Suíça e em Luxemburgo, tem um impacto mais forte, mas ainda me

nor do que na última categoria. 

4) Um sistema no qual os votos preferenciais determinam comple

tamente a ordem dos candidatos - Se um partido conquista cinco cadei

ras, a distribuição dessas cadeiras é determinada de acordo com os que, 

no partido, conseguirem mais votos individuais. Em alguns casos, como 

na Itália, o partido apresenta uma ordem inicial, mas essa ordem não tem 

autoridade formal para determinar a distribuição de cadeiras aos candida

tos. Em outros casos, o partido nem mesmo apresenta uma ordem inicial 

de candidatos; os nomes dos candidatos são ordenados alfabética ou alea

toriamente. Em tese, os sistemas nos quais a votação preferencial deter

mina a ordem dos candidatos dão o maior peso à votação popular e o 
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menor às organizações partidárias, na determinação de quem se elege; na 

prática, alguns mecanismos podem contrabalançar essas tendências. 

Os sistemas eleitorais que maximizam a influência dos eleitores na 

seleção de quais candidatos são eleitos tiveram ardentes defensores ao 

longo dos anos. O clássico livro de Ostrogorski (1964), sublinhando os 

males de organizações partidárias autoritárias, advogava medidas para 

diluir o controle partidário e permitir a livre escolha por parte dos eleito

res. A implementação de eleições primárias nos EUA teve basicamente o 

mesmo objetivo (Ceaser, 1979). Mais recentemente, Lakeman (1974) e 

Newman (1982) argumentaram apaixonadamente em favor do voto único 

transferível, em grande medida porque ele dá aos eleitores maior possibi

lidade de escolha intrapartidária. 

Os países que dão esse peso ao voto preferencial são em número rela

tivamente pequeno. Nas eleições italianas para a Câmara Baixa, os eleitores 

votam em um partido, mas podem votar também em até três ou quatro 

candidatos desse partido. Os votos do partido determinam a distribuição de 

cadeiras entre os partidos, mas os votos preferenciais individuais determi

nam quais candidatos se elegem. Cerca de 35% dos eleitores conferem um 

ou mais votos preferenciais. O partido pode tentar influenciar a eleição dos 

candidatos, mas, em última instância, ela cabe aos eleitores (Katz e Bardi, 

1980). O sistema grego é muito semelhante, mas os partidos têm meios 

mais eficazes de favorecer os líderes partidários. 

Embora tecnicamente não seja um sistema de representação propor

cional, o voto único transferível, usado na Irlanda, em Malta, na Tasmânia 

e nas eleições para o Senado australiano, favorece o voto preferencial. Ele é 

projetado para dar aos cidadãos ampla chance de escolher candidatos e 

partidos. Os colégios eleitorais são multimembrados. Os eleitores só têm 

direito a um voto, mas podem estipular sua ordem de preferência para a 

lista completa de candidatos. Se sua primeira opção for "desperdiçada" -

ou porque o candidato não tem votos suficientes para estar na disputa, ou 
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Cada partido elege então um representante para cada múltiplo inteiro de 

100 mil, o que resulta em quatro representantes para A, um para B e um 

para C. Na maioria dos casos, essa fórmula não dará conta do número 

total de representantes. Os outros representantes são determinados to

mando-se por base as maiores sobras. Cada partido que atinge o quocien

te eleitoral (100 mil) subtrai de sua votação total seu número de represen

tantes vezes o quociente eleitoral. O partido com a maior sobra tem 

direito ao próximo representante. Neste caso, os partidos teriam sobras de 

10 mil, 96 mil, 6 mil e 88 mil, respectivamente. Como D não atingiu o 

quociente eleitoral, o método das maiores sobras produziria cadeiras adi

cionais para C e A, e os partidos terminariam com 5, 2, 1 e O cadeiras, 

respectivamente. 

Ainda que o número de representantes seja determinado pelos votos 

partidários, a eleição ou não de um candidato depende de sua capacidade 

de obter votos individuais, de modo que os cinco primeiros candidatos 

mais votados do partido A, os dois primeiros do partido B e o primeiro 

do C seriam eleitos. Esse sistema incentiva fortemente o individualismo 

nas campanhas, especialmente porque o prestígio e o poder de um candi

dato são grandemente fortalecidos por um total de votos massivo. Deve

se notar que os candidatos podem não conseguir se eleger, ainda que so

mem mais votos do que um candidato bem-sucedido de outro partido. 

Outros incentivos ao individualismo 

no sistema eleitoral 

Embora essa combinação de representação proporcional e sistema de 

lista aberta possa ser a medida mais importante para garantir aos políticos 

tanta autonomia vis-à-vis seus partidos, outros aspectos do sistema eleito

ral contribuem para esse efeito. Alguns deles são mencionados a seguir. 

1. Uma característica altamente incomum do sistema eleitoral brasi

leiro que acentuou a autonomia política dos políticos vis-à-vis seus parti-
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dos é o candidato nato. Essa é uma regra pela qual os deputados estaduais 

e federais e os vereadores (e até 1986 também os senadores) têm automa

ticamente o direito de figurar na cédula para o mesmo cargo nas eleições 

seguintes. Isso significa que um político pode violar todas as questões 

programáticas do partido, votar sistematicamente contra a liderança e 

ainda ter um lugar garantido na cédula. 

Esse não é, contudo, o aspecto mais pernicioso do candidato nato. 

Em alguns casos, um deputado pode mudar de partido a despeito da opo

sição da liderança partidária. Ele tem então garantido o direito de concor

rer a um cargo na chapa desse partido. Um caso como esse ocorreu no 

PMDB do estado do Paraná, em 1986. Renato Johnson, deputado federal 

do PDS, partido criado pelo governo militar, pediu ingresso no PMDB de 

Curitiba, capital do estado. O diretório do PMDB de Curitiba recusou sua 

filiação. Mas então Johnson convenceu um diretório do partido no in

terior do estado a aceitar sua filiação ao PMDB. A partir daí, ele teve um 

lugar assegurado na cédula por meio da instituição do candidato nato. 

2. A legislação eleitoral brasileira autoriza cada partido a apresentar 

um número incomumente alto de candidatos a cargos proporcionais. Para 

deputado estadual e federal, um partido pode apresentar 1 1/2 vezes o 

número de cadeiras a serem preenchidas. No estado de São Paulo, isso 

significa que um partido pode apresentar (e é estimulado a fazê-lo) até 

105 candidatos a deputado federal e 126 candidatos a deputado estadual. 

Para vereador, cada partido pode apresentar três vezes o número de cadei

ras a serem preenchidas. Se um partido faz uma coligação eleitoral com 

outro, a coligação pode apresentar o dobro do número de candidatos; se 

forma uma coligação com dois partidos, a coligação pode apresentar o 

triplo do número de candidatos. Conseqüentemente, uma coligação elei

toral entre três partidos no estado de São Paulo poderia apresentar 378 

candidatos a deputado estadual. 

É possível argumentar que o aspecto mais pernicioso dessa medida é 

seu efeito de despolitização entre o eleitorado. A existência de um grande 
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número de candidatos aumenta as dificuldades de o eleitorado lembrar-se 

de quem o representa no Congresso. No presente contexto, é mais impor

tante o fato de que esse número incomumente alto de candidatos reduz o 

controle partidário sobre os eleitos e aumenta a importância dos esforços 

individuais na campanha. Na maioria dos países, os partidos apresentam 

um candidato por cadeira, o que lhes dá um controle um pouco maior 

sobre os eleitos. 

3. Tão notável quanto o que a legislação eleitoral diz é o que ela dei

xa de dizer. O atual sistema eleitoral não contém nenhuma medida que 

proíba os representantes eleitos de mudar de partido. Em muitos sistemas 

de representação proporcional, os representantes devem seu mandato ao 

partido e espera-se ou obriga-se a que eles renunciem, se quiserem mudar 

de partido. 

Em outro lugar (Mainwaring, 1988), argumentei que nenhuma ca

racterística isolada distingue tão agudamente os partidos sempre-cabe

mais-um (catch all parties) brasileiros dos partidos de outras nações mais 

desenvolvidas da América Latina quanto o relacionamento extremamente 

frouxo entre políticos e partidos. Os políticos percebem os partidos como 

veículos para se elegerem, mas geralmente não têm com eles vínculos 

profundos. Na Argentina, no Chile, no México, no Uruguai e na Vene

zuela, ainda que os partidos possam não ser altamente disciplinados ou 

organizados, eles exigem uma profunda fidelidade dos políticos profissio

nais, duma maneira muito semelhante ao que ocorre nos EUA. A medida 

isolada mais importante do relacionamento extremamente frouxo no 

Brasil é a freqüência atordoante com que os políticos mudam de partido. 

Um cálculo baseado em dados incompletos mostra que os políticos do 

atual Congresso pertenceram a uma média de 2,6 partidos; com os dados 

completos, o número seria ainda maior. A propensão a mudar de partido 

é ainda mais notável por causa da alta taxa de rotatividade no Congresso. 

Na média, entre uma eleição e a seguinte (a cada quatro anos), há substi

tuição de cerca de 60% na Câmara dos Deputados. 
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o caos no sistema partidário durante a transição do regime autoritá

rio provocou um aumento na freqüência de mudança de partido. Entretan

to, essa prática não é nova, nem pode ser explicada simplesmente pelo 

fluxo do sistema partidário. É revelador o fato de existir um termo espe

cífico - partido de aluguel - para descrever partidos usados só para dispu

tar eleições, depois do que os políticos pretendem passar para outros parti

dos. O uso desse tenno remonta ao interregno democrático de 1946-64. 

Essa mudança freqüente de partidos solapa a noção de representação, 

que é a base da democracia liberal. Um eleitor pode votar em um repre

sentante em parte por causa de sua filiação partidária, só para vê-lo passar 

para outro partido depois da eleição. O governo militar reconheceu essa 

questão e (em parte por razões maniqueístas) instituiu uma lei estipulan

do que um representante perderia o mandato por mudar de partido, a me

nos que fosse para fonnar um partido novo, o que era permitido só uma 

vez em cada período de quatro anos. 

Com o advento de um governo civil em 1985, essa medida foi uma 

das primeiras a serem repelidas: a Emenda Constitucional nQ 25, de maio 

de 1985, revogou essa estipulação, autorizando os políticos a mudarem 

de partido à vontade. Hoje a legislação eleitoral e partidária não contém 

nenhuma medida que impeça um político de mudar de partido. Um único 

artigo no Código Eleitoral de 1985-88 estipulava que os partidos que dei

xassem de alcançar 3% da votação total para a Câmara dos Deputados, 

com pelo menos 2% em cinco estados, não teriam representantes no 

Congresso. Mas os representantes eleitos desses partidos mantinham seus 

mandatos até que mudassem para outro partido, dentro de 60 dias. Con

seqüentemente, a legislação eleitoral e partidária não apenas permitia a 

mudança de partido, na verdade exigia que ela se desse. Numa trilha 

similar, a Lei Eleitoral de 1950 continha previsões (arts. 147-150) para o 

cancelamento do registro de partidos, mas, a menos que os partidos fos

sem dissolvidos por serem antidemocráticos (isto é, de esquerda), os re

presentantes individuais mantinham seus mandatos (Costa, 1964). 
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o hábito de mudar freqüentemente de partido poderia ser restringido 

pela legislação eleitoral. Os políticos são escolhidos para representar as 

pessoas por meio da instituição mediadora dos partidos políticos. Num 

contexto em que a desmoralização dos partidos e dos políticos é um pro

blema sério, não há razão para autorizar os representantes a mudar de 

partido; as práticas correntes contribuíram para denegrir a imagem dos 

partidos e dos políticos. 

4. Menos excepcional pelos padrões internacionais, não obstante a 

indicativa do frouxo relacionamento entre políticos e partidos no Brasil, é 

a completa ausência de mecanismos que vinculem os políticos a alguns 

compromissos programáticos e organizacionais mínimos. Certamente os 

programas partidários, em muitos países, ficam mofando depois de serem 

escritos; não é preciso romantizar o envolvimento partidário na atividade 

política (Epstein, 1967). Mas não são raros os mecanismos que obrigam 

os representantes a seguirem a liderança partidária. Na Inglaterra e na 

Irlanda, por exemplo, os políticos que votam contra a liderança partidária 

em questões importantes devem renunciar a seu mandato. 

Os mecanismos que obrigam os representantes a seguirem a lideran

ça partidária em votações-chave têm um forte impacto sobre a coesão 

organizacional. Os pequenos partidos de esquerda no Brasil - nesse e em 

muitos outros sentidos uma exceção - dispõem desses mecanismos. 

Também a esse respeito, o novo governo representou uma regressão 

em relação aos governos militares do período 1964-85. O art. 152 da 

Constituição de 1969 instituiu uma lei de disciplina partidária que obri

gava os representantes a seguir a liderança partidária em votações-chave. 

Raramente a lei foi usada para disciplinar membros recalcitrantes dos 

partidos, mas o governo militar brandiu-a freqüentemente como uma 

ameaça sobre as cabeças dos políticos do partido oficial. Britto (1983, p. 

153) afirmou que essa disciplina partidária havia sido imposta só quatro 

vezes - não obstante a existência de uma tal lei desse aos líderes partidá-
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rios meios de impor a disciplina partidária em momentos cruciais. Britto 

condenou a Lei da Fidelidade, argumentando que ela criava "oligarquias 

estreitas", e estava parcialmente certo; a disciplina partidária pode refor

çar a dominação de uma oligarquia - mas pode-se contrapor a isso que 

muitos partidos oligárquicos da Europa foram agentes efetivos de repre

sentação, em parte devido a seu alto nível de disciplina, e que os partidos 

brasileiros deixaram de representar efetivamente as massas, em parte por 

causa de sua excepcional falta de coesão e disciplina. 

5. As normas de funcionamento do Congresso estimulam a formação 

de novos partidos. Um partido com apenas um representante consegue 

virtualmente todos os privilégios congressuais concedidos aos partidos 

maiores: espaço para a liderança partidária, assistência de secretaria, tele

fones, um automóvel, etc. O resultado é que há incentivo a que as pessoas 

se elejam por uma legenda e depois formem outro partido. Essa oportuni

dade aumenta a gama de possibilidades para os políticos e toma mais 

dificil para os partidos obterem compromissos mínimos. Numa trilha 

similar, a legislação eleitoral que disciplina o uso do horário gratuito na 

televisão para as campanhas estimula a proliferação de partidos, tendo em 

vista que os pequenos partidos conseguem mais tempo, proporcionalmen

te, do que os grandes. 

6. A maioria dos sistemas de representação proporcional estabelece 

uma porcentagem mínima da votação nacional para a Câmara Baixa, que 

os partidos devem obter para ter direito a qualquer representação no Con

gresso ou no Parlamento. A antiga Alemanha Ocidental, por exemplo, 

possuía um mínimo relativamente exigente, de 5%; qualquer partido que 

deixasse de alcançar 5% dos votos não teria direito a nenhum represen

tante.7 Tais mínimos foram criados para servir a um duplo propósito: 

tomar dificil a ascensão de partidos anti-sistema e limitar o número de 

7 Há uma pequena exceção no caso alemão. devido a um singular sistema eleitoral. Se 
um partido ganhasse a eleição majoritária em um dado colégio eleitoral. teria o direito à 
representação proporcional mesmo se não obtivesse 5% dos votos. Na prática. essa exce
ção foi virtualmente insignificante; houve poucos casos de partidos que ganharam algu
ma eleição majoritária sem também obter 5% do total nacional. 
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partidos no Congresso ou no Parlamento, como um meio de facilitar a 

interação entre os partidos remanescentes. 

No Brasil, não existe tal mínimo, fato que quase certamente permiti

rá a representação de um número exageradamente alto de partidos no 

Congresso, especialmente para um sistema presidencialista. A ausência 

de uma tal barreira à entrada facilita o processo de mudança freqüente de 

partido, porque minimiza os riscos de formação de partidos personalistas 

por meio da reunião de pequenos grupos dissidentes. 

As conseqüências políticas da legislação 

eleitoral brasileira 

Por que essas regras formais são importantes? As regras estruturam 

as ações e a lógica dos políticos, tanto nas interações interpartidárias 

quanto nas intrapartidárias. Algumas regras dão fortes incentivos para 

que os políticos cooperem com outros representantes parlamentares e 

candidatos. Outras fazem exatamente o oposto, de modo que seria de se 

esperar práticas individualistas.8 Por outro lado, a natureza dos partidos e 

suas ligações com a sociedade civil e o Estado são afetadas pelo fato de 

os partidos serem ou não (e de que maneira) unificados e disciplinados; 

divididos em facções, como na Itália e no Uruguai; frouxos, mas com 

fortes ligações organizacionais, como nos EUA; ou individualistas. 

Nenhuma democracia do mundo ocidental dá aos políticos tanta au

tonomia com relação aos partidos quanto o Brasil. A questão não diz res

peito a nenhuma medida isolada, mas sim a um conjunto de medidas que 

faz a legislação brasileira sobressair. As conseqüências dessa legislação 

eleitoral foram deletérias. Ao lado de outros fatores - a importância 

8 Embora nem sempre eu subscreva a análise dos modelos de escolha racional. não 
penso que o comportamento da maioria preponderante dos políticos seja fortemente afe
tada por suas concepções sobre o que eles precisam fazer para alcançar o sucesso, espe
cialmente para ganhar eleições e construir suas carreiras políticas. Isso enfatlza os argu
mentos desse último parágrafo. Para uma análise ampliada dessa questão, ver KA1Z, 
1980. 
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massiva da burocracia estatal, as desigualdades sociais extremas, o desen

volvimento precoce (se comparado aos níveis de renda per capita) de 

uma sofisticada mídia moderna, um sistema presidencialista e interven

ções freqüentes do Poder Executivo nos partidos -, a legislação eleitoral 

impediu a construção partidária. Essa legislação institucionaliza um sis

tema que estimula a ausência de compromisso, solidariedade, disciplina e 

coesão partidária. 

Essa autonomia começa pelas campanhas eleitorais, que são condu

zidas de maneira altamente individualista. Há freqüentemente solidarie

dade intrapartidária entre pessoas que concorrem a cargos diferentes, mas 

prevalece uma acirrada competição entre as pessoas que concorrem a 

cargos proporcionais (por exemplo, entre candidatos a deputado federal). 

Entre os partidos sempre-cabe-mais-um, a competição intrapartidária é 

freqüentemente - e talvez até usualmente - mais acirrada do que a com

petição interpartidária. As campanhas são financiadas em grande medida 

por candidatos individuais, exceção feita ao fato de o horário gratuito na 

TV ser distribuído aos vários partidos. Contudo, esse horário é extrema

mente limitado no caso dos candidatos proporcionais, e de qualquer ma

neira ele promove muito mais os candidatos individuais do que os parti

dos (as exceções são os três pequenos partidos de esquerda). 

Ocasionalmente encontra-se material de campanha promovendo candida

tos de diferentes partidos, mesmo quando esses partidos não estão coliga

dos eleitoralmente. 

Os candidatos podem normalmente fazer incursões eleitorais contra 

seus próprios colegas de partido com mais facilidade do que contra can

didatos de outros partidos. Tomar votos de um candidato de outro partido 

é mais difícil porque, à medida que o eleitorado associa vagas aspirações 

e imagens a diferentes partidos, é menos provável que um eleitor mude 

para um candidato de outro partido. Ao contrário, em um sistema majori

tário (seja de maioria absoluta ou simples) a rivalidade intrapartidária se 
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limita ao período de escolha dos candidatos. E, na maioria dos outros 

sistemas de representação proporcional, os partidos contam com meca

nismos fortes para controlar e influenciar quem se elege. A representação 

proporcional com lista aberta funciona ao mesmo tempo como uma elei

ção primária e geral. É uma eleição geral na qual os votos partidários 

determinam o número de cadeiras, mas é como uma eleição primária na 

qual o eleitorado escolhe quais candidatos irão representá-lo. 

Os políticos brasileiros comentaram oportunamente a exacerbada 

competição intrapartidária estimulada por esse sistema eleitoral. Osvaldo 

Trigueiro (1954, p. 130), destacado político e acadêmico, escreveu que 

"cada candidato deve cuidar acima de tudo de si ( ... ) Os partidos, mais do 

que se confrontarem, sofrem as lutas intestinas de seus candidatos, que 

travam uma guerra uns contra os outros. Um ano depois, Afonso Arinos 

de Melo Franco (1955, p. 16), outro renomado político e acadêmico, es

creveu que "em todos os estados, nós vemos uma disputa interna na qual 

os candidatos da mesma legenda se atacam ferozmente, muito mais do 

que fazem com seus adversários". Quase três décadas mais tarde, o sena

dor Milton Campos declarou: "Com o atual regime eleitoral, a rivalidade 

entre candidatos do mesmo partido está se tomando insuportável. As 

eleições são espetáculos de desarmonia entre colegas, comprometendo a 

coesão partidária" (In: Figueiredo, 1983, p. 317). Em uma entrevista ao 

autor, em 1988, Fernando Henrique Cardoso resumiu: "Estes, (nossos 

partidos) são de um individualismo completo". (Ver também Costa, 

1964, p. 327-328; Bloem.) 

Devido à existência de tal recompensa para as campanhas individu

ais e devido aos significativos beneficios provenientes da vitória, o sis

tema de representação proporcional com lista aberta estimula uma enor

me despesa individual e a corrupção financeira nas campanhas. A 

corrupção financeira nas campanhas eleitorais não é nada nova no Brasil, 

nem é característica só desse país. Mas as evidências sugerem que o pro-
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blema é particularmente agudo no Brasil e que está se tomando pior com 

o passar do tempo. Entre os políticos brasileiros, há um amplo consenso 

acerca do dramático aumento nas despesas e na corrupção nos últimos 

anos, especialmente em 1986. 

As comparações com outros países são dificeis porque não há regis

tros (exceto individuais) de despesas de campanha, e os políticos relutam 

em divulgar essa informação, em parte porque a maioria deles viola as 

estritas leis formais sobre os gastos de campanha. Contudo, fiz algumas 

estimativas interessantes sobre esse assunto em entrevistas. O ex

tesoureiro e ex-presidente do PMDB do estado de São Paulo, Waldemar 

Chubaci, durante muito tempo deputado estadual, estimou que, em mé

dia, os que foram eleitos deputados federais em 1986 no estado de São 

Paulo gastaram mais de US$ 1.000.000 e os que se elegeram deputados 

estaduais gastaram em média 1/3 desse montante.9 Isso colocaria as elei

ções em São Paulo entre as mais caras no mundo - fato que indica o 

quanto o poder político é valorizado no Brasil. 10 

Um sistema majoritário distrital ou um de representação proporcio

nal com maior controle sobre a lista provavelmente reduziria o abuso do 

poder econômico e a corrupção nas eleições. Num sistema por distrito, os 

recursos financeiros são importantes, mas a área onde é possível comprar 

votos é geograficamente limitada, e os candidatos tendem a ser mais bem 

conhecidos, já que são em menor número. É mais fácil comprar um nú

mero moderado de votos em algumas partes diferentes de um estado do 

que comprar um número expressivo de votos em um distrito eleitoral. De 

acordo com políticos brasileiros, a maioria dos candidatos acusados de 

abuso flagrante de poder econômico em 1986 tinha um padrão de votação 

9 Entrevista, 29 de março de 1988. 
10 As eleições de 1986 foram excepcionalmente caras porque os eleitos seriam mem

bros do Congresso Constituinte de 1987-1988. Os indivíduos e os grupos de interesse 
gastaram mais recursos nessas eleições do que fazem normalmente. Não obstante, de 
acordo com padrões comparativos, mesmo as eleições brasileiras normais são extraordi
nariamente caras. 
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relativamente disperso, isto é, eles receberam votos de muitas partes dife

rentes de seus estados. Um sistema de representação proporcional com 

maior controle partidário sobre a lista reduz igualmente o incentivo à 

compra de votos. Os financiadores potenciais das campanhas não se in

clinam a gastar recursos que têm muito pouco efeito sobre as chances de 

seus candidatos, e os políticos têm um incentivo limitado a levantar di

nheiro para suas próprias campanhas. 

Os efeitos do sistema eleitoral começam pela campanha, mas vão 

muito além dela. A legislação eleitoral estimula a autonomia dos repre

sentantes eleitos em relação a seus partidos. Os representantes podem 

agir independentemente de programas com quase nenhuma chance de 

sofrer sanções. Eles não devem seus mandatos ao partido, mas sim à sua 

própria iniciativa. Os partidos aceitam violações flagrantes dos progra

mas partidários e dos compromissos organizacionais, quando um político 

consegue uma grande soma de votos. 

Os partidos sempre-cabe-mais-um não têm quase nenhum controle 

sobre como os políticos votam. Os três maiores partidos ficaram muito 

divididos em quase todas as questões controvertidas no Congresso 

Constituinte. O fato de que os políticos podem mudar de partido sem 

enfrentar nenhuma sanção - exceto, possivelmente, a do eleitorado, nas 

eleições seguintes - fortalece seu poder de negociação vis-à-vis seus par

tidos. Se os pedidos de um político não são atendidos, ele pode simples

mente se transferir para outra agremiação. Os órgãos partidários, tais 

como o Comitê Executivo, têm poderes muito fortes no papel, mas na 

prática se reúnem muito pouco e decidem menos ainda. A situação em 

alguns países europeus - nos quais os representantes têm autonomia limi

tada vis-à-vis seus partidos (von Beyme, 1983, p. 361-366) e podem até 

perder seus mandatos por deixarem de seguir a linha partidária - é um 

anátema entre os grandes partidos brasileiros. Isso solapa o significado 

das plataformas, já que os representantes não têm obrigação de segui-las. 

Poder-se-ia contrapor que isso também é verdade no caso dos EUA e que 
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os partidos norte-americanos têm, no fim das contas, servido muito bem à 

democracia americana. Mas a falta de coesão é notavelmente mais pro

nunciada no Brasil do que nos EUA, e poder-se-ia, logicamente, supor 

que um sistema multi partidário favoreceria mais a coesão partidária. O 

relacionamento entre políticos e partidos minou seriamente a possibilida

de de se construírem partidos mais programáticos e contribuiu também 

para o profundo desprestígio público e a limitada identificação dos eleito

res com os partidos. 

A extraordinária autonomia dos políticos brasileiros poderia ser re

duzida pela implementação de algumas mudanças na legislação eleitoral. 

O fato de que essas mudanças não tenham sido adotadas indica uma pro

funda ambivalência por parte dos políticos sobre o desejo de fortalecer os 

partidos políticos. Essa ambivalência provém, em última instância, do 

fato de que os políticos brasileiros querem preservar sua autonomia vis-à

vis os partidos, mesmo ao custo de prolongar a tradição de subdesenvol

vimento partidário da qual muitos deles se queixam. 

As conseqüências políticas da votação preferencial 

Até que ponto o comportamento antipartidário dos políticos é um 

produto comum a sistemas eleitorais que enfatizam o voto preferencial? 

Existe pouca pesquisa sobre o voto preferencial em geral (ver Katz, 1986; 

Katz e Bardi, 1980) e não há pesquisa comparativa publicada sobre sis

temas de lista aberta. Se expandirmos o universo para incluir sistemas de 

votos únicos transferíveis e outros sistemas proporcionais nos quais o 

voto preferencial determina completamente a ordem da lista, a gama de 

informações disponíveis se amplia um pouco, mas mesmo assim deu-se 

relativamente pouca atenção a como os sistemas afetam a organização, a 

coesão e a disciplina partidária. 11 

11 Em geral. foi feito pouco trabalho sobre o impacto dos sistemas eleitorais nas práti
cas partidárias e no relacionamento entre representantes eleitos e partidos; SARTORI 
(1976. p . 71-115) e KATZ (1980) são exceções. O grosso da pesquisa sobre sistemas eleito
rais focalizou seu impacto sobre os sistemas partidários. 
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Não obstante, parece seguro fazer duas asserções. Em primeiro lu

gar, onde a votação preferencial determina completamente quais candida

tos de uma lista se elegem, a coesão e a disciplina partidária são prejudi

cadas. Comentando o sistema irlandês, Rose (1983, p 39) escreveu que 

"O efeito político-prático da representação proporcional baseada no voto 

único transfenvel é enfraquecer a disciplina partidária, porque os candi

datos vencedores não devem ao partido uma alta posição na lista partidá

ria". Katz e Bardi (1980) e Seton-Watson (1983) fazem uma observação 

semelhante com respeito à Itália. As campanhas tendem a ser mais indi

vidualistas, onde o eleitorado, não o partido, decide a ordem da lista. 

Tõrnudd (1986, p. 57) escreveu, sobre o caso finlandês: 

MA campanha eleitoral é realizada de uma maneira 

muito individualista. As organizações partidárias certamente 

fazem sua parte no processo eleitoral ( ... ) mas essa atividade 

é suplementada e com freqüência afogada pela agitação em 

favor dos candidatos individuais. e algumas vezes uma com

petição mais ou menos aberta dentro da mesma coligação 

eleitoral" . 

De acordo com Tõrnudd, entre os sistemas de representação propor

cional da Europa, o finlandês é o que foi mais longe na ênfase às campa

nhas individuais. 

Em segundo lugar, ainda que a coesão e a disciplina partidária em 

geral sejam prejudicadas e as campanhas sejam geralmente mais indivi

dualistas quando a votação preferencial determina completamente a or

dem dos candidatos em um partido, o caso brasileiro sobressai como um 

caso extremo. Os outros sistemas nos quais isso acontece não se caracte

rizam por um individualismo dos políticos e por uma falta de disciplina e 

coesão partidária tão pronunciados. 

O caso finlandês torna evidente que não podemos formular uma hi

pótese geral de que os sistemas de lista aberta sempre têm efeitos deleté-
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rios sobre a construção partidária (mesmo quando prevaleça a hipótese 

mais fraca sugerida acima, de que eles estimulam o individualismo nas 

campanhas e afetam negativamente a solidariedade e a coesão partidária). 

Os partidos finlandeses foram atores importantes na vida política. O sis

tema partidário é marcado por profundas divisões ideológicas; os partidos 

são programáticos; as organizações partidárias são fortes. Os políticos 

têm compromissos fortes com seus partidos, que são muito mais discipli

nados que os brasileiros. Não obstante a considerável competição intra

partidária durante os períodos de campanha, os partidos finlandeses são 

muito coesos no Parlamento (Tõmudd, p. 129-134). 

Passando a outros casos nos quais a votação preferencial determina 

completamente a ordem da lista, encontramos de novo diferenças importan

tes com o caso brasileiro. Na Irlanda, os deputados devem votar a linha 

partidária no Parlamento. "As decisões tomadas pela convenção partidária 

são obrigatórias, e desvios da posição partidária resultam freqüentemente 

em expulsão do partido." (Katz, 1980, p. 106; ver também McKee, 1983.) 

O resultado é que há individualismo durante as campanhas, mas uma forte 

coesão e lealdade à liderança partidária no Parlamento. 

Há também claras diferenças entre o Brasil e os casos europeus 

quanto à capacidade das organizações partidárias de fazer os eleitores 

votarem nos candidatos por elas preferidos. Nas eleições para o Senado 

australiano, o voto único transferível teoricamente deixa a escolha dos 

candidatos a cargo do eleitorado e fora das mãos dos partidos. Na prática, 

contudo, os partidos lançam folhetos sobre "como votar" para indicar sua 

ordem preferida de candidatos. De acordo com Bogdanor (1983b), nunca 

houve um caso nas eleições para o Senado em que os eleitores ignoras

sem essas instruções partidárias. De modo semelhante, na Irlanda, a des

peito do voto único transferível, um alto grau de disciplina partidária 

significa que, na prática, os partidos têm um controle maior sobre quem 

se elege. Bogdanor (1983b) apresenta a Tasmânia como um caso no qual 
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No Brasil, os partidos sempre-cabe-mais-um não fazem muito esfor

ço para ajudar alguns candidatos mais do que outros, nem têm muitas 

condições de fazê-lo. Eles são cautelosos sobre como favorecem alguns 

candidatos em relação a outros. A facilidade de mudar de partido signifi

ca que os líderes enfrentam um equilíbrio delicado. Por um lado, eles 

querem que sua própria facção partidária seja dominante. Por outro, eles 

precisam oferecer espaços substanciais a outras facções para evitar defec

ções massivas para outros partidos (incluindo os novos). Os chefes parti

dários podem não querer fazer muitas concessões sobre quem controla as 

posições no nível superior, mas podem oferecer concessões significativas 

ao autorizarem um jogo livre nas eleições proporcionais. O aparato esta

tal favorece alguns candidatos, mas é mais o Estado que a organização 

partidária que faz isso. 

Em resumo, em nenhum dos outros países nos quais a votação prefe

rencial determina completamente a ordem da lista para a Câmara Baixa, 

nós encontramos partidos organizados tão frouxamente, que têm tão pou

ca influência na determinação de quem se elege e que permitem tanta 

autonomia aos políticos. Essa observação coloca uma questão. De uma 

perspectiva de escolha racional, pareceria que o caso brasileiro se con

forma mais estreitamente que outros à estrutura de incentivo individualis

ta criada pelos sistemas nos quais a votação preferencial determina com

pletamente a ordem da lista. O que neutraliza essa propensão em outros 

casos? Por que os partidos brasileiros são muito mais individualistas que 

os partidos da Finlândia, da Irlanda e da Itália? 

Para começar com uma observação talvez óbvia, mas ainda assim im

portante, os sistemas eleitorais podem ter conseqüências importantes, mas 

não são absolutamente importantes. Seu efeito sobre a construção partidária 

e sobre o relacionamento entre políticos e partidos é equívoco, em grande 

medida porque esses fatores são afetados por outras "variáveis" além da 

legislação eleitoral. É enganoso argumentar que certas características de um 
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sistema eleitoral causam tipos específicos de organização e disciplina parti

dária, ou de relacionamento entre partidos e políticos. 12 

Não é simplesmente a lista aberta que distingue o caso brasileiro, 

mas sim um conjunto de características incomuns criadas para dar aos 

políticos mais autonomia vis-à-vis seus partidos do que em qualquer de

mocracia ocidental. Como foi observado acima, o sistema eleitoral do 

Brasil contém muitas medidas não usuais que enfraquecem o controle 

partidário sobre os políticos. Reciprocamente, em outros países, as carac

terísticas do sistema eleitoral neutralizam o individualismo estimulado 

pela votação preferencial. Na Finlândia, por exemplo, a legislação eleito

ral contém três medidas que fortalecem o controle partidário sobre os 

políticos e que não existem no Brasil. Em primeiro lugar, os partidos po

dem apresentar o mesmo candidato em vários colégios eleitorais e, às 

vezes, fazem isso por uma de duas razões: ou porque o candidato é popu

lar e fortalecerá o voto no partido em vários colégios eleitorais, ou para 

dar ao candidato mais de uma chance de se eleger. Isso significa que os 

partidos têm meios formais fortes de favorecer alguns candidatos. Em 

segundo lugar, a razão candidatos/eleitos é mais baixa do que no Brasil, 

tanto porque um candidato pode concorrer em mais de um colégio quanto 

porque cada partido só pode apresentar um candidato por cadeira. O re

sultado é que as escolhas do partido sobre quem aparecerá na lista são 

algo mais decisivas na competição intrapartidária. Finalmente, alguns 

aspectos da legislação eleitoral podem ser interpretados como dando aos 

partidos um mandato imperativo de jure, que dá a eles grandes poderes 

sobre os legisladores individuais (Tõmudd, 1968, p. 131-133). 

As diferenças nos contextos nos quais os vários sistemas eleitorais 

funcionam também ajudam a explicar por que os partidos são muito mais 

disciplinados e coesos em outros países onde a votação preferencial é 

12 Ver BLOEM (1955) para um exemplo de autor que superestima o impacto causal dos 
sistemas eleitorais sobre as práticas partidárias. 
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decisiva. O tempo de introdução de um sistema de lista aberta foi muito 

diferente no Brasil e na Finlândia. O Brasil teve um sistema de lista 

aberta desde que uma fonna modificada de representação proporcional 

foi introduzida em 1934. Isso significa que a lista aberta precede de uma 

década o surgimento do primeiro partido de massas na história brasileira; 

um sistema eleitoral que estimula o individualismo funcionou desde antes 

dos primeiros dias dos partidos políticos modernos. A Finlândia adotou 

uma lista aberta em 1954. Até então, os eleitores escolhiam entre listas 

concorrentes, cada uma com dois (1935-54) ou mais (1906-35) candidatos 

por lista. Havia competição intrapartidária, mas o partido tinha maior con

trole sobre a lista. Os partidos haviam estado na cena política durante déca

das e estavam bem institucionalizados antes da introdução da lista aberta. 

Uma coisa é um sistema de lista aberta num contexto de partidos 

fortes, que têm raízes profundas na sociedade civil; outra, muito diferen

te, é o mesmo sistema no contexto de uma sociedade que nunca teve par

tidos fortes. 

Uma diferença decisiva entre o Brasil, de um lado, e a França, a Ir

landa e a Itália, de outro, é o sistema de governo: presidencialista ou par

lamentarista. Os sistemas parlamentaristas têm um mecanismo forte para 

estimular a coesão partidária. A posição de um parlamentar pode depen

der muito de votar com o governo; de outro modo, ele corre o risco de 

ver o governo dissolvido e ter de passar pelo teste de novas eleições. O 

mesmo não é verdade em um sistema presidencialista: independentemen

te de como um deputado vota, seu partido continuará (ou não) a ocupar o 

cargo executivo e a tomar a maioria das decisões políticas (Epstein, 

1964). Conseqüentemente, a estrutura de incentivo dos regimes parla

mentaristas favorece a unidade partidária, enquanto a dos sistemas presi

dencialistas é neutra; a primeira pode ajudar a neutralizar características 

individualistas do sistema eleitoral mais facilmente que a última. 

Igualmente importante é a natureza federalista do sistema político 

brasileiro, questão que nonnalmente não é suficientemente enfatizada nas 
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análises da política brasileira contemporânea. 13 O federalismo geralmente 

faz uma grande diferença na maneira como os partidos funcionam, especi

almente na limitação da disciplina partidária e do peso de uma organização 

partidária central, e no estímulo à heterogeneidade. As organizações parti

dárias em nível estadual tomam as decisões mais importantes; a organiza

ção central não tem muito poder sobre as organizações de nível estadual. 

Isso significa que há 23 grupos de chefes partidários, um por estado, e não 

um grupo centralizado. Obviamente, a coordenação de idéias e planos entre 

23 grupos, geralmente muito diferentes, é muito mais dificil do que fazer o 

mesmo em uma liderança partidária centralizada. Assim como ocorreu nos 

EUA, o federalismo no Brasil trabalha contra a unidade partidária, obriga 

os principais partidos a tolerar maior diversidade e autonomia e favorece 

um arranjo frouxo entre os políticos e os partidos. Ao contrário, os países 

europeus nos quais a votação preferencial determina completamente a or

dem da lista têm sistemas políticos unitários. 

Finalmente, os níveis comparativamente baixos de identificação 

partidária e de informação dos eleitores sobre a política também ajudam a 

explicar o individualismo incomum entre os políticos brasileiros. Na 

Finlândia, na Irlanda e na Itália, os eleitores escolhem um partido muito 

mais do que o fazem no Brasil. Na Finlândia, por exemplo, de acordo 

com Pesonen (1967, citado em Tõmudd, 1968), em 1958, 80% dos en

trevistados disseram que escolhiam primeiro um partido e depois um 

candidato; só 15% escolhiam um candidato em primeiro lugar. Em 1966, 

os dados correspondentes eram 67% e 31 %, refletindo o desalinhamento 

que ocorreu em muitas democracias industriais avançadas nas últimas 

duas décadas (Dalton et ai., 1984). Mas mesmo esses últimos números 

13 A literatura sobre o penodo 1889-1930 deixou isso muito claro, mas a maioria dos 
pesquisadores que vieram depois não . A maior parte deles enfatizou a importância do 
aparelho estatal e a centralização do poder, mas passou por alto o fato de que a centrali
zação coexistiu com o federalismo em termos de organização partldãria. Uma (1983) estã 
entre os poucos pesquisadores que enfrentaram essa questão exaustivamente. Soares 
(1984) argumentou que muitas das afirmações de Uma são enganosas, mas a importân
cia central das organizações de nível estadual permanece. 
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foram dramaticamente mais altos do que os correspondentes ao Brasil. 

Isso significa que nesses países europeus, salvo em circunstâncias inco

muns, os políticos não podem mudar de partido se quiserem ser reeleitos. 

Essa situação cria laços mais fortes entre políticos e partidos, pois o des

tino dos políticos depende em grande medida do sucesso de seus partidos. 

O nível baixo de envolvimento e de informação dos eleitores no Brasil 

significa que essas questões são menos decisivas na estruturação do voto 

do que em outros países (Reis, 1988). Esse fato habilita os políticos a 

barganharem, sofrendo poucas restrições por parte do eleitorado. 

A Tabela 3 resume as principais diferenças no sistema político entre 

o Brasil e os países europeus nos quais a votação preferencial determina 

completamente a ordem da lista. Baseados nas teorias da escolha, espera

ríamos que sistemas parlamentaristas, sistemas unitários e altos níveis de 

identificação partidária promovessem maior controle sobre os represen

tantes parlamentares. 

Tabela 3 

Características do sistema político que afetam o controle partidário 

sobre os representantes parlamentares e os candidatos 

Ano de Introdução Regime Sistema Identificação 

da Lista Aberta Político Político Partidária 

Brasil 1932 presidencialista federalista baixa 

Finlândia 1954 parlamentarista unitário alta 

Irlanda parlamentarista unitário alta 

Itália parlamentarista unitário alta 

A maioria das análises dos sistemas eleitorais focalizou as conse

qüências políticas das leis eleitorais (ver Rae, 1967; Duverger, 1954; 

Lijphart, 1988; Grofrnan e Lijphart, 1986). Certamente esse problema é 

importante, mas uma preocupação exclusiva com esse lado da questão 

pode ser enganosa. Tão importantes quanto as conseqüências políticas 
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são as raízes políticas das leis eleitorais - o motivo pelo qual os políticos 

escolhem adotar certas leis eleitorais (Nohlen, 1981). O caso brasileiro é 

tão interessante nesse sentido quanto no exame das conseqüências políti

cas das leis eleitorais. 

Além de representar interesses, os políticos têm seus próprios inte

resses. Para ampliar seus próprios interesses e os de seu eleitorado, eles 

tendem a favorecer alguns tipos de arranjos eleitorais em relação a outros. 

A razão é que os arranjos eleitorais não são "neutros". Ao contrário, eles 

discriminam alguns grupos e políticos, enquanto favorecem outros. Os 

sistemas e as reformas eleitorais podem produzir os resultados a que se 

propõem quando são elaborados. Quase sempre, contudo, eles pretendem 

ajudar, ou pelo menos não atrapalhar, os interesses daqueles que os promo

vem. Pode haver altruísmo entre os políticos que estão debatendo os siste

mas e as reformas eleitorais, mas certamente ele não é disseminado. 

Devido a sua não-neutralidade, a legislação eleitoral revela informa

ções interessantes sobre as preferências dos políticos. Isso se dá especi

almente onde a legislação eleitoral é freqüentemente revisada. Onde ela 

tem longa duração, pode-se argumentar que a legislação eleitoral reflete 

as concepções dos políticos sobre os partidos, a política e a sociedade, à 

época em que foi aprovada, mas que não faz mais isso necessariamente. 

Nesses casos, poder-se-ia argumentar, os políticos se acomodam aos sis

temas eleitorais mais do que os moldam. Mas, nos países onde a legisla

ção eleitoral passou por várias mudanças importantes, ou pelo menos 

onde a reforma eleitoral foi debatida de maneira séria, os sistemas eleito

rais registram as preferências correntes dos políticos. Tais casos ocorrem 

particularmente onde, como no caso do Brasil, o fim de um governo au

toritário leva à necessidade de revisar ou reescrever a Constituição; ou, 

alternativamente, onde ocorre uma crise política profunda, instando os 

atores principais a considerarem uma reforma mais profunda do sistema 

político. 

Deletéria sob alguns pontos de vista, a legislação eleitoral brasileira 

faz sentido em outros. Esses mecanismos legislativos não surgem aciden-
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talmente; ao contrário, eles são uma criação deliberada da classe política, 

projetados para assegurar que os partidos não tenham um controle forte 

sobre os políticos. Quando digo que os políticos brasileiros escolheram 

conscientemente uma legislação eleitoral que lhes garante um alto nível 

de autonomia, não pretendo sugerir que eles têm uma firme compreensão 

de como os sistemas eleitorais funcionam. A maioria dos políticos tem 

pouca consciência de quão incomum é a legislação brasileira e mais, ge

ralmente, sobre a legislação eleitoral e partidária. 

Os políticos brasileiros, não obstante, escolheram sempre sistemas 

eleitorais que maximizam sua autonomia vis-à-vis seus partidos. Isso foi 

verdadeiro pelo menos desde 1932, quando um código eleitoral introdu

ziu amplas - e em geral saudáveis - reformas no País. Contudo, um dos 

aspectos dignos de nota do Código Eleitoral de 1932 é que ele autorizava 

os candidatos a concorrerem à Convenção Constitucional de 1934 sem 

pertencerem a um partido. Foi também nessa época que a combinação de 

representação proporcional com lista aberta foi introduzida. 

Os debates no Congresso sobre a legislação eleitoral ajudam a reve

lar por que os políticos favoreceram certos sistemas eleitorais. Desde 

1965, houve vários debates importantes sobre a legislação partidária e 

eleitoral; quatro são especialmente relevantes aqui. Em 1965 e 1971, o 

governo militar enviou ao Congresso dois projetos de Leis Orgânicas dos 

Partidos Políticos e, em maio de 1985, dois meses depois do fim do re

gime militar, uma emenda constitucional revisou muitos aspectos delas e 

a legislação eleitoral. Finalmente, em 1987-88, o Congresso Constituinte 

debateu e revisou o sistema eleitoral. Os debates sobre essas medidas são 

esclarecedores de como a maioria dos políticos brasileiros percebe os 

partidos. 

Em 1965, o governo enviou sua versão preliminar da Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos ao Congresso, mas não exerceu muita pressão para 

que ela fosse aprovada. Originalmente elaborada em abril de 1965, a lei 
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expressava o profundo descontentamento dos militares com a natureza 

dos partidos e o sistema partidário do período 1946-64. Ela implementa

va um patamar alto para limitar o número de partidos no Congresso e 

continha medidas projetadas para fortalecer o controle partidário sobre os 

representantes no Congresso - inclusive a perda de mandato para o repre

sentante que mudasse de partido - e meios de expulsar alguém do parti

do. Os simpatizantes do governo militar no Congresso elogiaram a lei por 

sua tentativa de fortalecer os partidos políticos por meio do fortalecimen

to da disciplina partidária. De fato, algumas de suas medidas poderiam ter 

fortalecido os partidos, não fosse pelas medidas draconianas que os mili

tares usaram para esmagar os partidos de oposição e limitar seriamente o 

grau em que os partidos controlavam o acesso ao poder. Curiosamente, o 

Congresso rejeitou o artigo que pedia a perda de mandato do representante 

que mudasse de partido. Falando em favor do direito de um deputado votar 

como achasse que devia e do direito de mudar de partido no futuro - e 

ilustrando claramente aspectos importantes das percepções predominantes 

dos políticos brasileiros até esse dia, dizia o deputado Arruda Câmara: 

"(A lei) é antidemocrática. Ela imita os países totalitári

os, toma os direitos dos deputados eleitos pelo povo, quando 

os deputados mudam de partido. ( ... ) Não posso concordar 

com essa perda de direitos de deputados e senadores porque 

eles mudam de partido ( ... ) O mandato é garantido pelo 

povo, e só pode ser tomado pelo povo". (Senado Federal, 

1965. p. 234-236). 

É visível a percepção de que os políticos individualmente, e não os 

partidos, são os agentes da representação. 

Em 1971, o Congresso aprovou uma nova Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos, que fortaleceu consideravelmente o poder dos partidos em rela

ção a senadores e deputados. A nova lei tomou mais fácil expulsar um 

membro do partido. Os representantes agora perderiam seu mandato por 

votar contra a liderança partidária, sempre que esta última os convocasse 
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para votar de acordo com a linha do partido. Eles também perderiam seu 

mandato por deixarem o partido. Finalmente, criticar o programa do par

tido poderia levar à perda do mandato (Senado Federal, 1971, 

IX-XXXIX). Essas medidas foram promulgadas em nome do fortaleci

mento dos partidos políticos e do aperfeiçoamento da "democracia", quan

do de fato o governo militar usou a maior disciplina partidária como um 

meio de controlar os políticos ocasionalmente recalcitrantes do partido 

oficial do governo (Arena). O Congresso aprovou essa lei sob pressão, du

rante o período mais repressivo do regime militar, em uma época em que a 

bancada oposicionista no Congresso era mínima e em que os representantes 

no Congresso receavam enfrentar o governo, para não perderem seus man

datos e direitos políticos. Os deputados do MDB denunciaram tanto a nova 

lei quanto as pressões para aprová-la (Senado Federal, 1971, p. 1593). 

Embora importantes aspectos da legislação eleitoral tenham sido re

visados em 1979 e novamente em 1981, a primeira revisão que afetou o 

controle da liderança partidária sobre os representantes ocorreu em maio 

de 1985, dois meses depois da inauguração de um governo civil. O Con

gresso revogou virtualmente todas as medidas de disciplina e fidelidade, 

autorizou (e, sob certas condições, até exigiu) os deputados e senadores a 

mudarem de partido sem sofrerem sanções, manteve a representação pro

porcional com lista aberta e voltou a autorizar coligações nas eleições 

proporcionais. Outras medidas da Emenda Constitucional nº 25, particu

larmente as normas para as eleições majoritárias de 1985, foram extre

mamente controvertidas, mas virtualmente ninguém se opôs ao restabe

lecimento de uma legislação eleitoral frouxa (Diário do Congresso 

Nacional, 1985). 

Com o advento da Nova República, o sentimento dominante no 

Congresso foi o de proteger interesses corporativos estritos. Um lado 

dessa reação corporativa foi um enfraquecimento dos mecanismos que 

restringiam a autonomia dos políticos vis-à-vis os partidos. Os instrumen

tos de disciplina partidária foram denunciados como autoritários. Certa-
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mente isso é em parte verdadeiro, mas desconsidera o fato de que os par

tidos também são agentes de representação e que os mandatos exercidos 

pelos políticos pertencem ao povo (em última instância) e aos partidos 

(enquanto mecanismos que medeiam entre o povo e os representantes). O 

resultado líquido foi uma enervação dos já frágeis mecanismos de contro

le sobre os representantes. Outro exemplo dessa reação contra o 

"autoritarismo" ocorreu com o "voto vinculado", a votação em um só 

partido. Em novembro de 1981, em uma medida manipulatória destinada 

a fortalecer suas chances de vitória nas eleições de novembro de 1982, o 

governo militar decretou o que ficou conhecido como o "Pacote de No

vembro", uma reforma eleitoral que, entre outras coisas, impunha o voto 

vinculado. 14 A imposição do voto vinculado pode ser criticada de muitos 

ângulos, e alguns dos mecanismos a ele associados em 1982 eram parti

cularmente deploráveis. 15 Não obstante, é inegável que o voto em um 

partido fortaleceria a identificação partidária em uma sociedade onde ela 

é desgraçadamente fraca. 

Em maio de 1985, a Emenda Constitucional nº 25 restabeleceu o di

reito dos eleitores de votarem em candidatos de vários partidos. Essa 

medida se somou ao contorno geral de uma legislação eleitoral que vê os 

políticos individualmente, e não os partidos, como os agentes da repre

sentação. Em 1986, uma comissão recebeu a tarefa de escrever um proje

to de uma nova Constituição. Essa comissão observou as sérias conse

qüências deletérias da legislação eleitoral existente e defendeu a 

implementação de um sistema "misto" de tipo alemão. O Congresso 

14 Estudos postertores mostraram que os efeitos não eram os pretendidos: o voto vin
culado ajudou o governo nas regiões do intertor do País, mas prejudicou no Sul desen
volvido, onde ele já estava em má situação. 

" Embora impusesse a votação vinculada em um único partido, a legislação eleitoral 
exigia que os eleitores escolhessem um candidato sem que este fosse identificado pelo 
partido. Esta foi uma tentativa flagrante de manipular as leis eleitorais em beneficio do 
governo militar. Freqüentemente, especialmente no intertor do País, os representantes do 
PDS eram bem conhecidos; conseqüentemente eles ganharam. Inversamente, o voto de 
oposição era normalmente identificado com partidos (especialmente o PMDB) , de modo 
que a proibição da legenda partidária na cédula afetou a oposição. Para uma descrição 
das manipulações da legislação eleitoral feitas pelo governo militar, ver FLErSCHER (1984). 
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Constituinte, contudo, evitou qualquer mudança que fortalecesse o con

trole partidário sobre os políticos e adotou um sistema eleitoral comple

tamente promíscuo. 

Essa breve síntese sugere o ponto essencial: só quando obrigados a 

fazê-lo pelo governo militar, os políticos brasileiros aprovaram medidas 

que fortaleceriam o lado dos partidos vis-à-vis os deputados e senadores. 

Inversamente, em condições democráticas, em 1946, 1985 e 1987-88, 

eles evitaram tais medidas. 

Entrevistas com políticos brasileiros ajudam a compreender melhor a 

preferência sistemática por partidos fracos e por uma legislação eleitoral 

promíscua. Muitos políticos dizem que lamentam a fraqueza dos partidos 

políticos, mas quando perguntados sobre sistemas eleitorais alternativos 

que estimulariam o fortalecimento dos partidos, a vasta maioria responde 

que essas medidas são autoritárias. Um levantamento que coordenei dei

xou aparente o massivo (quase unânime) apoio à lista aberta e a simpatia 

geral pela permissão para os políticos mudarem de partido no futuro. Re

veladoramente, ele também mostrou considerável apoio à implementação 

de eleições primárias para determinar os candidatos a cargos executivos, 

medida que enfraqueceria os já fracos partidos. 

Essas preferências sistemáticas levantam uma questão intrigante: por 

que os políticos brasileiros escolheram essas medidas? Por que eles dese

jam essa autonomia e, inversamente, por que eles querem partidos que 

são aglomerações extremamente frouxas, que se aproximam da descrição 

de Schumpeter (1950) - veículos criados por empresários políticos para 

servir a seus próprios fins? 

Uma parte decisiva da resposta está no sistema político federativo e 

na importância corrente das clivagens regionais na política brasileira. 

Obrigados pela legislação eleitoral a pertencer a partidos de âmbito nacio

nal, os políticos brasileiros regionalizam os partidos na prática ao reti

rar-lhes o poder sobre os representantes no Congresso. Nessas circuns-

Estudos Eleitorais, v. 1, n. 2, maio/ago. 1997 369 



tâncias, eles podem pertencer a partidos nacionais de direito, mas repre

sentar sua clientela regional sem nenhuma interferência desses chamados 

partidos nacionais. 

A importância do federalismo e das clivagens regionais no desejo 

dos políticos de manter considerável autonomia vis-à-vis seus partidos se 

expressou em argumentos contra a disciplina partidária, nos debates de 

1965 e 1971 sobre a Lei Orgânica dos Partidos Políticos e no Congresso 

Constituinte de 1987-88. Por exemplo, em 1971, o senador Nelson Car

neiro, do partido de oposição (MDB da Guanabara), disse que era fascista 

a exigência de que os membros de um partido votassem de certa maneira. 

Ele argumentava que essas medidas de disciplina partidária minavam a 

capacidade dos deputados e senadores de representar efetivamente seu 

eleitorado. Os interesses do eleitorado variam, portanto os representantes 

precisam de autonomia vis-à-vis os partidos para melhor articulá-los 

(Senado Federal, 1971, p. 649-52). 

Nesses debates, numerosos políticos articularam o ponto de vista de 

que os partidos disciplinados impediriam a representação efetiva. Esse 

argumento só faz sentido em um sistema no qual a identificação entre par

tidos e política de grupo é frouxa e no qual o federalismo é uma questão 

central. O político, e não o partido, é o veículo de representação. Só onde 

os políticos são relativamente autônomos em questões ideológicas eles 

podem representar suas clientelas locais e estaduais como desejam. 

Apesar de a intencionalidade ser dificil de provar, a concessão aos 

políticos de tanta autonomia para atender a clientelas regionais reforça os 

elementos elitistas do sistema político, ao enfraquecer as questões de base 

classista mais ampla. Onde a representação é tão individualista, os pro

gramas e as questões de classe são minados em detrimento dos setores 

populares. Os mecanismos de responsabilização (accountability) são se

riamente enervados; é impossível para o eleitorado estar a par dos de

sempenhos de todos os deputados e senadores, é dificil inferir muito so-
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bre seus desempenhos e posições com base na filiação partidária. Acima 

de tudo, então, a preferência por um sistema eleitoral que fortalece a au

tonomia individual dos políticos e mina os partidos reflete um desejo de 

manter os padrões de representação que se somam a um sistema político 

inexoravelmente elitista. 

Não obstante, as facções progressistas dos partidos sem

pre-cabe-mais-um foram cúmplices das orientações anti partidárias gene

ralizadas dos políticos. À primeira vista, isso parece incompreensível, 

porque a natureza individualista da representação facilitou um clientelis

mo acentuado, que é um dos pilares fundamentais de um sistema político 

completamente elitista. O problema é que as facções progressistas temem 

que o fortalecimento da liderança partidária enfraqueça sua própria posi

ção nos partidos. Além do mais, é comum que os progressistas negligen

ciem a estrutura organizacional que os políticos cliente1istas dominaram. 

Esse é um caso no qual a racionalidade individual - proteger os espaços 

das minorias no partido pela aceitação da legislação eleitoral extrema

mente frouxa e antipartidária - bloqueou o surgimento de alternativas 

coletivas mais desejáveis. 

Finalmente, ainda que os políticos contem com uma autonomia rela

tiva em relação a seus partidos, a maioria depende do aparelho estatal 

para sobreviver e ser bem-sucedida. A importância da concessão de bens 

materiais para garantir a reeleição toma difícil para muitos políticos agir 

com autonomia em relação àqueles que controlam o aparelho estatal. Sua 

insistência em não se prenderem a um partido político é uma reação con

tra essa dependência do aparelho estatal. Essa reação tem uma lógica 

inelutável: os detentores de cargo executivo nonnalmente dominam os 

partidos políticos. Em um sistema no qual a competição política envolve 

o acesso aos favores do Estado mais do que as disputas entre os partidos 

com diferentes propostas ideológicas l6
, a disciplina partidária poderia 

facilmente implicar lealdade mais a um cacique do que a idéias. 

16 Isso não quer dizer que não há competição ideológica ou base para o sistema políti
co. Sobre essa questão, ver SOARES (1973). 
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No Brasil contemporâneo, a questão de a quem e como alguém re
presenta varia enormemente de político para político. Não obstante, no 
fim das contas é digna de nota - à medida que a classe política representa 
os interesses das regiões do interior brasileiro, os setores privilegiados da 
sociedade - a fusão perversa entre o Estado e a própria classe política. A 
liberdade dos políticos de negociar como quiserem e com quem quiserem 

foi um dos pilares fundamentais de um sistema político elitista e patri

monialista, no qual muitos políticos - talvez a maioria - usaram essa 
autonomia para se apropriarem privadamente da res publica. Na ausência 
de partidos minimamente disciplinados, os políticos podem defender os 

barões do açúcar do Nordeste, os reis do café do Sul, os fabricantes de 

calçados de São Paulo, as grandes empresas estatais de Minas Gerais -
mesmo às custas da res publica e mesmo quando fazer isso vai de encon
tro aos programas e plataformas partidários. Os políticos, suas famílias e 
seus amigos se beneficiaram enormemente com esse sistema, da mesma 
forma que a elite econômica do País, que teve estreitas ligações pessoais, 
familiares e financeiras com uma grande parte da classe política. 

Uma das expressões mais notáveis do comportamento da maioria 
dos políticos brasileiros é a enorme quantidade de tempo que eles gastam 
em suas próprias regiões, reunindo-se com uma vasta gama de pessoas. 

Seu trabalho no Congresso é secundário, isso quando eles se preocupam 
em comparecer às sessões do Congresso. Seus espaços-chave de ação são 
suas regiões de origem e os ministérios onde eles obtêm recursos e em
pregos para sua clientela. 

A contrapartida dessa ênfase na atividade do político individual é a 
profunda atomização de interesses na sociedade civil brasileira. Os inte
resses não são agregados nos partidos políticos; os partidos não expres
sam clivagens sociais na mesma medida em que o fizeram nos casos eu
ropeus clássicos (Lipset e Rokkan, 1967; Rokkan, 1970). É por isso que 
há uma contradição entre representar uma dada clientela e representar a 
linha partidária. 

Para a maioria dos políticos brasileiros, a representação significa 

mais clientelismo do que representar claramente grupos sociais definidos. 
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o clientelismo existe em todos os sistemas políticos, mas o caráter arrai

gado do clientelismo no Brasil é chocante. Ele é facilitado por um siste

ma político no qual a organização fonnal dos interesses é relativamente 

fraca e foi tomada intencionalmente fraca por estruturas corporativistas e 

pela repressão contra as organizações populares. 

Os políticos constituíram uma parte essencial desse sistema político 

fechado. Eles tanto ajudaram a construir o sistema quanto buscaram ge

ralmente adaptar-se a ele, e não desafiá-lo. Falando genericamente, o sis

tema serviu a eles. Sua opção de manter intactas algumas de suas carac

terísticas essenciais, por meio do enfraquecimento dos partidos políticos 

enquanto agentes de representação, pode ser compreendida a esta luz. 

Conclusões 

"Qualquer um que estude nossa política está bem consciente de que nós 

tentamos tudo, absolutamente tudo que pode ser encontrado na legislação dos 

povos cultos para tentar resolver nossos problemas eleitorais. ( ... ) Se nós não te

mos um regime eleitoral perfeito, o defeito não está nas leis. Está no meio em que 

as leis devem ser aplicadas." 

Isso foi escrito pelo ministro Lira Tavares em 1921. As décadas se

guintes assistiam a numerosas mudanças importantes nas leis eleitorais, 

logo não é de surpreender que alguns estudiosos (Silva, 1980) continuem 

a afirmar que a legislação eleitoral não pode explicar os sérios problemas 

da construção partidária no Brasil. 

Minha controvérsia aqui é de outro tipo: a legislação eleitoral 

brasileira tem várias características incomuns que institucionalizaram 

uma estrutura de incentivo que autoriza e estimula os políticos a terem 

um comportamento antipartidário. Ela contribuiu decisivamente para o 

subdesenvolvimento partidário e, em última instância, para a sustenta-
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ção de um padrão altamente elitista de dominação e para a instabilidade 

democrática. 

O subdesenvolvimento partidário brasileiro foi visto como repou

sando grandemente em fatores externos aos partidos, que condicionam 

seu papel no sistema político: dominação privada do sistema político, 

dominação estatal, ou intervenção estatal contra os partidos. Creio que 

um fator interno aos partidos é também crucial para explicar o subdesen

volvimento: o relacionamento entre políticos e partidos. Falando de ma

neira geral, os analistas viram o comportamento dos políticos como um 

produto de seu ambiente e não fizeram a pergunta inversa: como os polí

ticos moldaram o caráter dos partidos e do sistema político mais ampla

mente. Mas os políticos não são meros produtos do sistema político no 

qual atuam; eles também ajudam a criá-lo. A natureza (e a fragilidade) 

dos partidos brasileiros é, em parte, uma conseqüência intencional das 

preferências dos políticos brasileiros. 

Pelo menos desde 1930, os políticos brasileiros agiram deliberada

mente de maneira que maximizaram sua autonomia vis-à-vis seus parti

dos. Eles ajudaram a criar um sistema político no qual podem negociar de 

maneira mais ou menos independente, livres das algemas que seriam im

postas pela disciplina partidária. Em quase todas as dimensões concebí

veis, os partidos brasileiros são organizações singularmente frouxas, cria

das para permitir que os políticos ajam de um modo totalmente livre. 

O desejo de criar partidos efetivos não é suficiente para que tais par

tidos swjam, mas é indispensável. Esse desejo não existe no Brasil. Os 

políticos tentaram evitar o surgimento de partidos mais efetivos, acredi

tando que a fidelidade partidária e partidos políticos mais disciplinados 

limitariam sua capacidade de atender a sua clientela. Com partidos orga

nizados frouxamente, os políticos estão mais livres para atender sua cli

entela, sem estarem limitados por preocupações programáticas ou com

promissos organizacionais 17. Por intermédio do sistema eleitoral, as elites 

11 Isso sugere uma questão, mais geral. Os sistemas eleitorais que dão ao eleitorado 
mais voz para determinar que pessoas concorrerão ao governo parecem mais democrãtl-
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políticas institucionalizaram mecanismos que favorecem partidos fracos; 

limitam a responsabilidade (accountability); e estimulam estilos de repre

sentação personalistas, clientelistas e individualistas. A questão não se 

refere a instituições ou às preferências da elite; o que ocorre é que, por 

meio da legislação eleitoral, os políticos expressam preferências que são 

então institucionalizadasl8
. Os arranjos institucionais resultantes têm 

implicações profundas para o padrão de dominação. 

Muitos analistas da política brasileira chamaram a atenção para a 

maneira como o Estado ofuscou historicamente a sociedade civil e domi

nou o sistema político. Pelo menos desde o final dos anos 30, esse argu

mento é correto, mas há outro pólo forte no sistema político que freqüen

temente recebeu atenção insuficiente: os políticos individualmente e as 

elites cujos interesses eles defendem. Muitas características do sistema 

político podem ser entendidas em relação não apenas com o Estado forte, 

mas também com o poder das elites políticas e das elites econômicas es

treitamente ligadas àquelas (ver também Hagopian, 1986). Os partidos 

são ofuscados não só pelo Estado, mas também pelas elites políticas que 

não querem que eles se tomem atores importantes no sistema político. Os 

espaços dominantes do sistema político são ocupados pelo Estado, pelas 

elites políticas e pelos seus aliados econômicos e pelos militares. De uma 

cos do que aqueles nos quais a máquina partidária toma essa decisão. Infelizmente e 
contratntuitivamente, os dados comparativos indicam que o fato de dar aos eleitores mais 
poder de escolha entre as indicações intrapartidárias não torna os partidos mais reativos 
às demandas populares. E pior, dar aos eleitores mais escolha sobre as indicações intra
partidárias pode estimular o personalismo entre os candidatos, uma política sem conteú
do e a demagogia (CEASER, 1979; BURNHAM, 1965) . A avaliação mats otimista dessas me
didas é que há um tra.de-01finevitável entre duas metas: fortalecer os partidos e permitir 
a escolha por parte dos eleitores. A matoria das discussões sobre sistemas eleitorais, 
contudo, não dá atenção suficiente a esses tra.de-01fs. Por exemplo, em sua defesa do voto 
único transferivel, LAKEMAN (1974) e NEWMAN (1982) argumentam que esse sistema dá 
mais opções aos eleitores e é conseqüentemente desejável. O sistema de fato dá mais 
opções aos eleitores, mas pode também estimular um comportamento antipartidário entre 
os políticos. I. DAMATIA (1985), FAORO (1958) e outros enfatizaram com propriedade as visões de 
mundo e práticas profundamente hierárquicas da mator parte das elites brasileiras. Para 
entender os padrões de dominação, é importante analisar como tais visões de mundo são 
institucionallzadas, relacionando, portanto. o domínio das idéias e da cultura com o das 
instituições. Usando um exemplo particular (os sistemas eleitoraiS), foi isso o que tentei 
fazer aqui. 
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maneira ou de outra, todas essas forças conspiram contra o fortalecimento 

dos partidos políticos. 

Insisti no fato de que é inadequado pensar no problema apenas em 

termos das "conseqüências políticas das leis eleitorais". Esse problema é 

essencial, mas é apenas metade da equação. A outra metade é compreen

der por que as leis eleitorais foram escolhidas. Os sistemas eleitorais não 

são, conforme a convincente argumentação de Nohlen (1981), uma 

questão técnica na qual os partidos e os políticos tentam surgir com solu

ções que servem aos "interesses nacionais". Ao contrário, diferentes con

cepções de legislação eleitoral e partidária refletem interesses e identida

des. Por outro lado, uma vez instituídos, os sistemas eleitorais estimulam 

os atores políticos dominantes a submeterem-se à lógica das regras exis

tentes. É por isso que mudanças importantes nos sistemas eleitorais são 

improváveis quando um sistema partidário está razoavelmente institu

cionalizado. 

A questão final a tratar, como conclusão, é a da importância de ana

lisar o relacionamento entre políticos e partidos. Ela foi imensamente 

negligenciada nos estudos sobre os partidos latino-americanos; como foi 

argumentado aqui, ela pode ter importância central. Os partidos não são 

simplesmente instituições abstratas que seguem algumas regras mecâni

cas do sistema político. Eles são instituições criadas acima de tudo por 

políticos, e a maneira como eles se relacionam com a sociedade civil e o 

Estado, sua capacidade de representar e impedir a representação global de 

interesses, depende, numa medida significativa, desses políticos. 
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