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QUAL SERÁ O NOSSO SISTEMA 
REPRESENTATIVO? 

Urge que os nossos juristas, 
principalmente os que se especia
lizaram no estudo da nossa Cons
tituição, procurem fixar o verda
deiro sentido de suas disposições 
no que respeita ao sistema repre
sentativo. 

Diante de sua declaração ini
cial. de que "todo poder emana 
do povo e em seu nome será exer
cido" e pelo que consta de seu 
art. 56, concluiram os comenta
dores que os constituintes de 1946 
não se afastaram grandemente 
do sistema clássico de represen
tação política, pelo qual o povo 
delega aos eleitores o poder de 
designar pelo voto os seus repre
sentantes para a função de le
gislar . 

Mas o mais alto Tribunal do 
país, no acórdão .que publicamos 
na pago 277 do nosso 3.° número, 
parece inclinar-se para a opinião 
de que a nossa Magna Carta 
criou um sistema representativo 
rigidamente partidário, no qual 
os deputados depois de eleitos 
continuam representando exclu
sivamente os partidos sob cuja le
genda foram eleitos . Nessa or
dem de idéias, admitiu não so
mente que se cassasse o mandato 
do deputado em exercido, cujo 
partido tivesse o seu registro can
celado porque a sua ação con
trariava o regime democrático, 

como também a possibilidade de 
u,ma '.lei ordinária estabelecer 
como causa de perda dê man
dato o fato do deputado mudar 
de partido. Coerentemente, os 
que assim pensam não ' nesita
riam em amparar a doutrina de 
que ao partido assiste o direito 
de expulsar de suas fileiras o seu 
representante que, no seu en
tender, não está cumprindo o pro
grama sob o qual se arregi
mentou. 

Nenhuma dessas sanções 
está prevista de modo expresso 
na Constituição, que tratou do 
assunto no seu art . 48 §§ 1.0 e 
2.? E os constitucionalistas opi
nam unanimemente no sentido de 
que a lei ordinária, nessa ma
téria, nada pode fazer senão re
produzir o texto constitucional. 
Os egrégios prolatores da decisão 
acima aludida recorreram aos po
deres implícitos, aos meios con
siderados indispensáveis para co
limar o fim que a Constituição se 
propõe. 

Por isso é que concitamos os 
estudiosos do Direito Constitu
cional para que examinem com 
cuidado o sistema representativo 
que adotamos, para verificàr se 
realmente o intuito da Consti
tuição foi criar uma forma de re
presentação política pela qual o 
deputado é mero transmissor do 
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sentir do partido sob cuja legenda 
foi registrado. 

Consideramos êste assunto 
vital para a democracia e vemos 
com apreensão os corolários que 
se podem tirar desta nova regra 
de representação, dêste desloca
mento da sede ou do titular da 
soberania . 

Não somos partidários, mas 
pela natureza de nossa atividade 
não somos infensos aos partidos 
políticos, cujos inestimáveis ser
viços~ como selecionadores de 
candidatos e propagadores de 
idéias, não podem deixar de ser 
reconhecidos e louvados . 

Mas isso não nos impede de 
ver a realidade, de perceber os 
perigos que ameaçam um siste
ma representativo sujeito à ação 
direta de agremiações políticas. 
Já nos referimos ao pouco zêlo 
partidário na fiscalização do plei
to e não teremos dúvida em apon
tar outros que nos pareçam me
recedores de reparo, porque o 
nosso único fim é contribuir com 
todo o nosso esfôrço para a me
lhoria do nosso sistema eleitoral. 

Vimos recentemente um ín
tegro e ilustre prócer político 
acusar de "mole" um partido que 
deixa liberdade de voto a um seu 
representante. A dureza parece, 
portanto, um mérito partidário. E 
como poderá ser n duro" um par
tido? Expulsando de seu seio o re
presentante desobediente . Mas 
essa medida será aplicada ape
nas aos que não forem fiéis ao 
programa partidário? A princí
pio, sim. Em breve, porém, es
tender-se-á a todos os que não 
obedecerem ao respectivo líder, 

que por sua vez receberá a pa
lavra de ordem da chefia do par
tido. 

Um Parlamento assim cons
tituido estará de acôrdo com um 
sistema que toma o número de 
habitantes para base do de re
presentantes? Haverá nessa as
sembléia necessidade de grandes 
bancadas, quando o voto, pràti
camente, for enunciado apenas 
pelo líder? O poder concentrado 
assim em poucas cabeças conser
vará a independência necessária 
ao desempenho da função legis
lativa, que é eminentemente fis
calizadora e complementar de 
muitas iniciativas do Poder Exe
cutivo? 

São estas questões que nos 
preocupam não só como cida
dãos, mas também como bata
lhadores convictos de uma cam
panha permanente pelo aperfei
çoamento do nosso pistema elei
toral. 

De que servirá apurar com 
exatidão qual o eleito, se o papel 
dêste for secundário, se êle for 
mero títere na mão do chefe do 
respectivo partido? 

O problema tem para nós 
vital importância e recomenda
mos que todos medit~m patrià
ticamente sôbre as consequên
cias de um e de outro modo de 
encarar o sistema representativo 
criado pela Constituição de 1946. 

Está em jôgo a própria de
mocracia, bem tão valioso que 
todos os sacrifícios feitos em seu 
benefício serão poucos e bem 
aproveitados . 
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o PAPEL DA JUSTiÇA ELEITORAL 
NOS DESTINOS DA DEMOCRACIA 

Como o definiu o ministro Edgard Costa, ao tomar posse 
do cargo de presidente do T. S . E . 

No dia 5 do corrente foi 
e leito e empossado no cargo de 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral o ministro Edgar Costa, 
que na colenda côrte já teve oca
sião de prestar serviços relevan
tissimos, em fase de excepcional 
significação da vida institucional 
da República, cóm as luzes da 
sua inteligência, o esplêndido ca
bedal da sua cultura e a retidão 
exemplar do seu espirito. Juiz 
por temperamento e formação, 
em todos os diversos postos que 
tem ocupado, até o Supremo Tri
bunal Federal, onde hoje tem 
assento, . ficam os rútilos traços 
dos seus predicados intelectuais 
e morais, a que tanto realce im
primem um fervoroso amor à 
causa pública e um inexecedivel 
devotamento aos superiores inte
resses da Nação. Autor de vá-

rias e notáveis obras juridicas, 
inclusive sôbre matéria eleitoral, 
é um nome que honra a magis
tratura brasileira, que erige a to
ga sôbre o pedestal que lhe cabe 
entre os povos livres, em cujo 
seio floresce a democracia en
grandecendo a - civilização. Ex~ 
plicam-se, portanto, as expres
sivas homenagens que recebeu 
na solenidade em que se inves
tiu em suas novas funções, com 
a presença e o louvor unísono 
de inúmeros colegas, advogados, 
rep resentantes de partidos e 
membros de destaque da socie
dade. Damos a seguir o impor
tante discurso que S. Ex. pro
nunciou ao tomar posse da pre
sidência do T. S. E., agradecendo 
as manifestações que lhe foram 
tributadas: 

* * * 
"Retornando a êste Tribunal, de que já me honrei de fazer 

parte quando da sua instalação em 1945, e conduzido à sua presi
dência pelo voto dos meus eminentes colegas, quero que as minhas 
primeiras palavras sejam as do m9U cordial agradecimento pela 
escolha, e de minha satisfação por voltar a integrar a Justiça Eleitoral. 

A escolha, restrita por p receito constitucional, seria acertada se 
houvesse recaido no meu eminente colega e amigo, ministro Hahne
mann Guimarães, cujas qualidades de caráter e de cultura, aliadas à 
dedicação e à austeridade que põe no desempenho das suas funções, 
neste e no Supremo Tribunal, por proverbiais e notórias, dispensam· 
que sôbre elas me demore . 
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Assim, a antiguidade e - ai de mim! - a idade teriam sido 
seguramente as razões da minha escolha. Isso, porém não importa 
em que seja menor o meu desvanecimento pela honra que com ela 
me é conferida . 

Esta cadeira guarda e reflete o brilho que imprimiram às suas 
funções os eminentes colegas que nelâ me precederam: o ministro 
Jos~ Unhares, que a deixou para ocupar, em momento decisivo da 
nossa vida política, a Presidência da República, e hoje se investe 
da alta função de Chefe do Poder judiciário; o ministro Waldemar 
Falcão, cuja memória saudosamente invoco; os ministros Lafayette 
de Andrada e Ribeiro da Costa. Relembro-lhes os nomes para tri
butar-lhes a homenagem a que fazem jús pelos serviços inestimáveis 
que nesta presidência prestaram à causa pública. 

A Justiça Eleitoral , como órgão do Poder Judiciário Federal, está 
confiado um papel tão relevante nos destinos do regime político sob 
que vivemos - o único compatível com a dignidade humana e os 
direitos fundamentais do homem - que fazer parte dela importa em 
assumir um compromisso solene de bem servi-lo, na defesa de um 
Brasil unido e livre. O grave da responsabilidade dQs que a integram, 
há de se medir pela grandeza, portanto, da obra a que se propõe: 
garantir a liberdade política, que é, no dizer de RUI, "o liame que en
laça, num feixe, todos os direitos que as Constituições declaram ir
renunciáveis, intangíveis e inalienáveis, estabelecendo entre êles a 
união, por onde se conservam e impõem" -liberdade cuja condição 
prática está no voto. 

Conquista dos nossos dias, e o melhor fruto da renoyação política 
processada em 1930, a Justiça Eleitoral, assegurando o respeito inte
gral a êsse voto, na sua pureza e na sua verdade, ensejou ao País 
adquirir, enfim, como que a sua maioridade na prática da democracia. 

Ela e o voto secreto, como bem acentuou, neste mesmo recinto, o 
atual Chefe da. Nação, "propiciaram uma verdadeira revolução na 
vida pública do País", e consolidaram "a confiança pública nas ins
tituições democráticas". 

O Código Eleitoral é o instrumento posto em suas mãos para a 
realização efetiva dessas instituições. 

Democracia é, porém, alguma coisa mais que essa liberdade 
política, ou exercício livre do voto. Suas raizes se aprofundam na 
vontade esclarecida do povo, agindo ciente e conscientemente em 
busca do bem público ao escolher os seus governantes e repre
sentantes. 

A educação política do povo, a sua preparação para essa inter
ferência no govêrno da República, criando e orientando uma opinião 
pública esclarecida sôbre os problemas da vida política e social da 
Nação - essa é a tarefa, a grande e construtiva tarefa dos partidos 
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políticos nos regimes democráticos, de que são órgãos essenClOlS. 
Falhariam à sua finalidade se se constituissem em meros aglomera
dos visando apenas, no dizer de Edward Benes, "a exploração egois
tica do poder público para vantagem própria e dos seus correli 
gionários" . 

A nós, juizes - com aquela absoluta independência que é ca
racteristica da nossa função, e cônscios da responsabilidade que dela 
emana - rios toca a aplicação rígida dos preceitos legais que re
gulam todo o direito eleitoral, desde o alistamento do eleitor até 
à proclamação final dos eleitos. Chamados a dizer "judicialmento" 
da conformidade dêsses atos com a lei, cumpre fiquemos alheios ü 

indiferentes a quaisquer competições pessoais ou interêsses parti 
dários que não digam com a liberdade e a verdade do sufrágio, 
liberdade e verdacie que têm sido as constantes da Justiça Elei· 
toraL em geral, a dêste Tribunal, em particular. 

Ao assumir-lhE? a presidência e chefia, quero, com os meus agra· 
decimentos às manifestações com que me honraram o eminente mio 
nistro Hahnemann Guimúrães, em nome do Tribunal, o Dr. Procurador 
Geral e representantes de vários partidos políticos e, ainda, com ~E: 
meus agradecimentos à presença dos meus eminentes colegas, pre· 
sidentes do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Federal de Re· 
cursos, Tribunais de Justiça do Distrito Federal e Estado do Rio, 
Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal e Estado da Bahia, 
General Chefe de Policia e demais colegas, reafirmar, como neste 
momento o faço, a minha absoluta confiança em que a Justiça Elei
toral continuará a corresponder aos anseios que justificaram a sua 
criação; nesse sentido não pouparei esforços e nem fugirei aos re
clamos do trabalho, certo, porém, da colaboração dos meus emi
nentes colegas e da cooperação dos que a integram em todo o País, 
a todos os quais qirijo um apêlo, que se resume, afinal, no de bem 
servirmos ao Brasil". 

---*---
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BAr~co DA PREFE.lTURA D'O 

DISTRITO FEDERAL S. A. 
o MOVIMENTO E A SITUAÇÃO DO GRANDE 

INSTITUTO DE CRÉDITO, 

CRIAÇÃO DO EX-PREFEITO HENRIQUE DODSWORTH, 

SEU ATUAL DIRETOR-PRESIDENTE 

o balançü do Banco da Prefeitura do Distrito Federal S. A. , o 
grande estabelecimento de crédito fundado pelo ex-prefeito carioca 
Sr. Henrique DOdsworth, seu atual presidente, vem pôr de manifesto, 
de maneira Incontestável, o surto de prosperidade que atraves~Gt, sem 
dúvida alguma em conseqüência do largo descortínio e hon~sLidade de 
sua direção, com quem colabora, de resto, uma equipe de dtcilcactos 
auxiliares. 

EMPRÉSTIMOS 
Exammando-se qualquer uma das rubricas do importante documen

to, observa-se logo o auxílio que o Banco vem prestando à coletividade, 
maximé aos servidores da Municipalidade. 

Assim é que vemos, por exemplo, no setor dos emprê"tlmos, llm 
movimento que ascende a cêrca de 640 milhões de cruzeiros, não só 
quanto a transações a prazo médio e curto, como no que .::ie refere a 
atividades hipotecárias. 

Aquela vultosa cifra, só por si, é suficiente para revelar os bene
fícios prestaà'JS pelo Banco da Prefeit ura a um número in~alculável 
de pessJas, il.S quais, de outro modo, seriam forçadas :l recorrer a 
outras fontes de crédito mais onerosas e, por vezes, mesmo, extorsivas. 

DEPÓSITOS SOB VÁRIAS MODALIDADE3 
Também 201110 prova da confiança que o Banco conquistou, e con

tinua a conC'iuistar, da população, é o fato de crescer continUmtlente 
a verba dos "Depósitos" em contas correntes, que em 30 do mês findo, 
tanto os à vista e a curto prazo, como os de prazo fixo e de aviso prévio, 
a tingiam a ma is de 171 milhões de cruzeiros. . 

J~ENDA DE JUROS E DESCONTOS 
igualmente como índice de indiscutível prosperidade aí estão os 

quase 38 milhões de cruzeiros obtidos só em juros e depósito:; prove
nientes de empréstimos e juros de letras do Tesouro Nacional, o.s ütulos 
de propriedace do Banco e depósitos feitos no Banco do Brasil. 

Ma" o que mai& acentua a sólida e invejável situação do importante 
estabelecimento de crédito são os dividendos distribuídos à razão de 
12% ao ano, que montam a cêrca de 6 milhões de cruzeiros, cru para 
serem mais exatas, a Cr$ 5.999.796,00. 

Com um saldo de perto de 500 mil cruzeiros, que passa para o 2.° 
semestrt: do corrente ano e um movimento de ativo e passivo que orça 
em mais de 2 bilhões de cruzeiros, o balanço do Banco da Prefeitura 
do Distrito Federal S. A. é um documento que bem revela a capaciàade 
administrativa e a clarividência com que é conduzido. 

- 362 



IMUNIDADES PARA OS PRESIDENTES 
DOS DI RETóRIOS NACIONAIS 

DOS PARTIDOS 

(Parecer da autoria do senador Clodomir Cardoso, 
adotado unânimemente pela Comissão de Const i tuição 
e Justiça do Senado e aprovado pelo plenário dessa 
casa do Congresso Nacional ) . 

I - Submetida à Comissão de Constituição e Justiça a seguinte 
Indicação : 

"Indico que a douta Comissão de Constituição e Justiça do Se
nado se manifeste sôbre a possibilidade das imunidades e mais 
garantias de liberdade e independência asseguradas, inclusive 
no estado de sítio, aos senadores e deputados federais, serem 
tornadas extensivas aos presidentes dos diretórios nacionais dos 
partidos políticos devidamente registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral" . 

o que temos de verificar, na nossa manifestação, outra cousa 
não é senão a possibilidade de serem abertas às regras do processo 
criminal. pela concessão das imunidades e demais garantias a que 
a indicação se refere, outras exceções, além das que a própria Cons
tituição estabelece ou que nelas se devam considerar compreen
didas. 

Ora, isto não é possível. 

II - Certamente, como é sabido, as imunidades parlamentares 
conferidas pela Constituição no art. 45 não são incompatíveis com 
o regime igualitário sob que vivemos .. Mas constituem, sem dúvida, 
um privilégio, uma exceção ao princípio consagrado no art . 141, 
§ 1.0, do mesmo estatuto político, parágrafo, ::;egundo o qual, todos 
são iguais perante a lei. I 

Se a despeito disso existem, é que há na exceção uma franquia 
visceralmente ligada ao sistema representativo e, aliás, instituída 
no próprio texto constitucional . Por meio dela, o Poder Legislativo 
tem assegurada não só contra o Poder Executivo, mas também con
tra o Judiciário, a independência cuja necessidade e.stá na base, 
na própria essência das nossas instituições políticas. 
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Se a Constituição não confere imunidades semelhantes ao Poder 
Executivo, é que êste é, por um lado, o poder armado, e, por outro 
lado, é nela estabelecida a forma pela qual o Presidente da Re
pública poderá ser processado e julgado . 

.Quanto ao Poder Judiciário, é êle próprio que processa e julga 
os seus membros, competindo-lhe ainda assegurar a liberdade dos 
que a tiverem ilegalmente ameaçada 'ou ferida. 

Em tôda parte, para falar de modo geral, a necessidade das 
imunidades parlamentares há sido reconhecida. Como o têm feito 
outras Constituições, a nossa garante também os membros do Poder 
Legislativo pela inviolabilidade a que alude no art. 44, e que está 
acima não só dos dois outros poderes, mas ainda dêsse mesmo, 
isto é, do próprio Poder Legislativo, que, por virtude dela, não pode 
sujeitar os senadores ou deputados à responsabilidade pelas opi
niões. palavras e votos emitidos no exercício do seu mandato. 

III - Mas, perguntemos, como estender qualquer dessas prerro
gativas aos presidentes dos diretórios centrais dos partidos? 

Ainda quando houvesse analogia entre êsses diretórios e as 
duas câmaras legislativas, a aplicação extensiva da exceção cons
titucional não seria lícita, por isso mesmo que se trata de exceção. 
Os preceitos excepcionais, como sabemos, aplicam-se restritiva
mente. 

A verdade, porém, é que não são, siquer, análogos êsses órgãos 
partidários e os do Poder Legislativo, consideramo-los quanto à sua 
proveniência ou quanto às respectivas funções. 

E, se o que se alega aqui é que na função dos partidos, na 
escolha dos seus candidatos às eleições, está a origem dos man
datos conferidos aos membros do parlamento, êste argumento, já 
improcedente por ser de direito estrito a matéria, poderá ainda ser 
respondido pela consideração de que as imunidades parlamentares 
não têm, nem tiveram jamais, por fim garantir a legitimidade dos 
mandatos legislativos, mâs apenas, o que é cousa diferente, o livre 
exercício dêles. 

Sem dúvida, os presidentes dos mencionados diretórios preci
sam de liberdade para exercer com independência o seu mister. 
Mas dela não necessitam menos os demais diretores dos partidos, 
tratando-se de diretórios nacionais, estaduais ou municipais. 

Assim, se o respeito ao limite oposto, pela hermenêutica jurídica, 
à aplicação' da regra excepcional, não nos contiver, obstando à ex
tensão dela além dos casos para que foi estabelecida,. aonde iremos 
parar na garantia da liberdade contra as leis criminais, ainda <:IUe 
fiquemos dentro da matéria eleitoral? 
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IV - Pelo" art. 45 da Constituição, "desde a expedição do di
ploma até a inauguração da legislatura seguinte, os mem~ros do 
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de 
crime inafiançáveL nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua câmara" . 

E estatui em seguida o mesmo artigo: 

§ 1.° .No caso de flagrante de crime inanfiançáveL os autos 
serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à câmara res
pectiva, para que resolva sôbre a prisão e autorize, ou não, 
a formação da culpa. 

Ora, se aos presidentes dos diretórios nacionais dos partidos 
fôssem extendidas as garantias de que excepcionalmente gozam os 
senadores e deputados, a quem competiria a atribuição que o pará
grafo transcrito concede às câmaras ? 

A estas, com certeza, não. Como, de fato, investir nela, por lei 
ordinária, o Poder Legislativo ? 

E poder-se-ia deferí-la aos próprios diretórios partidários, isto é, 
poderiam êstes, com preterição das funÇges do Poder Judiciário, ser 
constituidos em julgadores dos seus presidentes nos processos cri
minais ? Ninguém certamente o dirá. 

Evidentemente, quanto mais aprofundamos o exame da matéria, 
melhor nos certificamos da impossibilidade de se alargar, em favor 
dos partidos políticos ou dos seus órgãos, o âmbito da aplicação dos 
arts. 44 e 45 em aprêço. Nem isto há de escapar ao espírito do emi
nente autor da Indicação, que não a terá apresentado, apesar disso, 
senão porque se deixou mover pelo desejo de melhor assegurar, na 
sua base, a legitimidade da legislatura. 

V - Dir-se-á que as imunidades parlamentares, embora contro
vertidamente, vêm sendo atribuidas aos deputados estaduais, que 
também êles, pelas constituições dos Estados, gozam da inviolabili
dade assegurada aos membros do Senado e da Câmara dos Depu
tados, tudo isso sem que a Constituição FederaL ao dispor sôbre o 
assunto, lhes houvesse feito qualquer referência. 

Não seria de boa prática que, no exame da Indicação a nós sub· 
metida, pretendessemos resolver também essa questão. 

Nada impede, porém, que o relator, numa manifestação de sua 
opinião pessoaL responda também a êsse possível argumento, mos
trando que não há paridade entre o caso das legislaturas estaduais 
e dos d iretórios de partidos . 

Para vermos que assim é, basta-nos considerar: 

1.0 
- que a questão das imunidades parlamentares, como se 

vê dos autores, está intimamente vinculada ao princípio da divisão 
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dos poderes, da sua independência recípoca, da liberdade que devem 
ter na elaboração das leis; 

2.0 
- que a divisão dos poderes representa princípio que se im

põe à observância dos Estados por disposição expressa da Consti
tuição Federal, art. 7. 0

, n . VII, O; 

3.0 
- que, assegurando as imunidades aos membros do Con

gresso Nacional, a Constituição Federal outra cousa não fez senão 
reconhecer um princípio ger~l, imanente na nossa organização poli· 
tica, e aplicá-lo a caso particula r, p rincípio que p reexistiu à lei, pois 
foi posto em prática antes que esta o consignasse, há mais de três 
séculos e meio, quando a Câmara dos Comuns, tomando conheci
mento da prisão de um dos seus membros, exigiu e obteve, mediante 
cominação de pena, a liberdade dêle; 

4.0 
- que, portanto, se pode sustentar que, no reconhecimento 

das imunidades aos deputados estaduais, se verifica a aplicação do 
princípio constitucional por compreensão e não por extensão. 

A que·stão de saber se as imunidades parlamentares de que 
podem gozar os deputados estaduais lhes é também assegurada sob 
a jurisdição federal, ou fora dos Estados que representam, carece de 
pertinência aquí . 

Seja qual fôr a opinião que se tenha a êste respeito, ou o seu 
fundamento, é certo que, entre o caso dos diretórios dos partidos e 
o das assembléias legislativas dos Estados, não há nenhuma pari
dade. 

Em suma, a Constituição conhece a existência dos partidos, mas 
nem direta, nem indiretamente, reconhece aos representantes dos seus 
órgãos diretores, ou a êstes, o privilégio de que trata á Indicação, o 
que, admitido, viria abrir escancaradamente a porta à violação de 
um dos seus p receitos fundamentais. 

Não se p retenda argumentar com o disposto no art. 144 da Cons
tituição, segundo o qual a especificação dos direitos e garantias ex
pressas nos seus dispositivos não exclui outros direitos e garantias. 
Pois êsse p receito acrescenta - o que, aliás, não era necessário -
que uma e outra cousa devem decorrer do regime, bem como dos 
princípios por ela adotados, e o privilégio a que a Indicação alude 
não só não decorre do nosso regime e dos princípios constitucionais, 
mas também dêles aberra flagrantemente . 

Houve tempo em que já era grande cousa para os que ansiavam 
por liberdade o fato de dispor a le i igualmente para todos . Era a 
liberdade rudimentar da antiguidade. Não podemos hoje prescindir 
dela n

• 
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Pela Constituição da República, 
:lrtigo 81, "o Presidente e o Vice
P~esidente da República serão 
eleitos simultânea mente , em todo 
o país, cento e vinte dias (mtes do 
término do período p residencial". 
Realizada essa eleição, pelo ar
tigo 79, § 2.°, "vagando os cargos 
:l.e Presidente e Vice-Presidente da 
República, far-se-á eleição sessen
ta dias depois de aberta a última 
vaga . Se as vagas ocorrerem na 
segunda metade do período pre
sidenciaL a eleição para ambos 
os cargos será feita, trinta dias ' 
depois da última vaga, pelo Con
gresso NacionaL na forma esta
'belecida em lei. Em qualquer dos 
casos, os eleitos deverão comple
tar o período dos seus anteces
sores". 

Assim, no domínio federal, nun
ca se faz eleição para Presidente 

.JU Vice-Presidente da República, 
separadamente. Só se faz elei
ção na hipótese de não existir; 
Presidente e Vice-Presidente. Pre
sidente e Vice-Presidente "serão 
eleitos simultâneamente", quer 
para iniciar período presidenciaL 
quer durante êle. 

O mesmo ocorre no Estado do 
Maranhão, na conformidade da 
sua Constituição de 28 de julho 
de 1947: 

N estar M assena 

"Art. 48 - Substitui o Gover
nador, em caso de impedimen
to, e sucede-lhe, no de vaga, o 
Vice-Governador. 

§ 1.° - Em caso de impedi
mento ou vaga de Governador 
e do Vice-Governador, serão 
automaticamente investidos no 
exercício do Poder Executivo, 
sucessivamente, o Presidente 
da -Assembléia Legislativa e o 
Presidente do Tribunal de Jus
tiça . 

§ 2.° - Vagando os cargos 
de Governador e Vice-Governa
dor, far-se-á a eleição sessenta 
dias depois de aberta a última 
vaga. Se as vagas ocorrerem 
na segunda metade do período 
governClmentaL a eleição para 
as aludidas vagas será feita, 
trinta dias depois da última 
vaga, pela Assembléia Legisla
tiva. Em qualquer dos casos, 
os eleitos deverão completar o 
período dos seus antecessore.s". 
Trata-se, poder-se-ia alegClr, no 

Maranhão, do caso de Governa
dor e Vice-Governador em exer
cício. Mas, a Constituição dêsse 
Estado não considera vago o lu
;Jar de Governador apenas depois 
dêle empossado, pois reza, no Clr
tigo 58: "Será declarada a va
cância do Govêrno, se o Gover
nador não assumir o exercício do 
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carg.o dentro de trinta dias, ou 
se, tendo-o feito, odêle se afastar, 
com inobservância desta Cons
tituição" . 

Se, pois, candidato eleito não 
se empossa no lugar de Governa
dor do Estado, vago estará êsse 
lugar e o assumirá o Vice-Gover
nador, nos têrmos do artigo 48 re
tro-transcrito, da Constituição ma
ranhense. 

Assim, nova eleição de Gover
nador, quando essa eleição já se 
realizou, não pode, no Maranhão, 
ser realizada isoladamente, e só 
poderá ser feita juntamente com 
a de Vice-Governador, se se ve
rificar a vaga de um e de outro 
lugar. 

A preliminar de nova eleição 
para Governador, no Maranhão, 
por haver falecido um dos can
didatos a êsse lugar, não procede 
nem mesmo na hipótese de estar, 
sem a míIlima dúvida, eleito um 
Governador falecido antes de sua 
posse e exercício. 

Não há controvérsia sôbre a 
impossibilidade de receber su
frágios eleitorais válidos um mor
to. Se, pois, antes de ultimada 
uma eleição, morre um dos can
didatos que a ela concorreram, 
ficará, evidentemente, fora do 
pleito, no seu final, êsse candi
dato. 

Não se argumenta que em tal 
situação ficará prejudicado o par
tido a que pertencia o candidato 
a Governador falecido durante o 
pleito eleitoral, porque se êsse 
partido tiver fôrças para eleger 
Governador e Vice-Governador 
conquistará, com a posse dêsse 
último, o exercício das funções do 
lugç:rr de Governador. 

A Constituição maranhense 
foi tão sábia, neste particular, 
que admitiu o exercício de lugar 
de Governador não, apenas, pelo 
Governador sucessor de outro, 
quando findo período governa
mental; mas, previu, pelo artigo 
57, que o "Governador deixará o 
exercício das funções, improrro
gávelmente, no dia em que ex
pirar o mandato, assumindo o 
Gôverno, na falta ou impedi
mento do recen-eleito, o seu subs
titulo legal". 

No caso do Maranhão, tendo 
falecido um dos candidatos ao 
lugar de Governador do Estado, 
só há a considerar o dilema ou 
êsse candidato estava eleito Go
vernador à data de sua morte, ou 
êsse candidato não estava eleito 
à data de su~ morte. 

Na primeira hipótese, suca
deI)lse-á o candidato com êle 
eleito Vice-Governador. Na úl
tima hipótese, o candidato eleito 
Governador, à época daquela 
morte, ou depois dela, será o Go
vernador a ser empossado para 
exercer o mandato que lhe foi 
conferido pela soberania das 
urnas. 

Tudo o que desertar a isso 
será inconstitucional, em face da 
Constituição- do Maranhão, que 
se conforma, neste particular, de 
modo absoluto, com a Constitui
ção da República. 

A anulação da eleição do 
Governador do Estado, por ter fa
lecido durante a eleição um dos 
candidatos, não pode ser admi
tida, por não ter o menor resquÍ
cio de fundamento legal. A nuli
dade de eleição só se verifica no 
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caso do artigo 125 da atual lei 
eleitoraL "se a nulidade ( das vo
tações ) atingir a mais -de metade 
dos votos de uma circunscrição 
eleitoral, nas eleições federais e 
estaduais"; e não é êsse, positi
vamente, o caso daquela eleição. 

Os votos dados ao candidato 
que se registrar convenientemen
te são sempre válidos, ainda que 
êsse candidato tenha falecido de
pois do seu registro. Só não são 
válidos novos votos atribuidos 
áquele candidato depois de seu 
falecimento. É o que decorre do 
artigo 102, § r do Código Elei
toral. 

O principio constitucional do
minante entre nós, atualmente, 
sôbre a realização de eleição 
para o preenchimento de vagas 
de cargo eletivo é o de que só se 
fará essa eleição quando não 
houver meio de preencher o lugar 
com substituto, sucessor ou su
plente, eleito simultaneamente 
com aquêle que, por morte, re
nuncia, ou perda de mandato, 
der lugar à vaga (Constituição 
da República, art. 52 e respe
ctivo parágrafo e 79, § 2.°). 

A matéria de preenchimento 
dos lugares vagos de Governador 
e Vice - Governador de Estado 
é exclusivamente c·onstitucional. 
Até as datas para a eleição, 
quando necessárias, são previs
tas na Constituição do respec
tivo Estado, como na do Mara
nhão (artigo 48, 4.?, 2. O) , não 
havendo no Código Eleitoral 
qualquer dispositivo nesse sen
tido. 

Se de 1ege constituta assim 
é, o direito positivo não pode, 
no nosso sistema constitucional, 
ser modificado de 1ege ferenda, 
por lei ordinária, que se contra
ponha às normas da lei matris, 
rígida, a que essa lei ordinária 
há de adstringir-se _ 

, Não há, pois, outra solução 
para o caso da sucessão do Go
vêrno do Estado do Maranhão 
senão a prevista na sua Consti
tuição . Podem os interessados 
em contrariar essa solução fan
tasiar outra . Legalmente, legj
timamente, constitucionalmente, 
essa solução única é a prevista 
no texto da Constituição mara
nhense. 

A nossa atual legislação 
eleitoral não provê, porque não 
a prevê, à nulidade geral da 
eleição em tôda a circunscrição 
eleitoraL sem que essa nulidade 
decorra de nulidades de vota
ção de determinadas seções elei
torais. 

Da nulidade de votações po
derá ocorrer a realização de nova 
eleição em tôda a circunscrição 
apenas no caso do artigo 125 do 
Código Eleitoral: "Se a nulidade 
atingir a mais de metade dos 
votos de uma circunscrição elei
toral, nas eleições federais e es
taduais, ou de um município ou 
distrito, nas eleições municipais 
ou distritais, julgar-se-ão preju
dicadas as demais votações e 
o Tribunal Regional marcará 
dia para nova eleição dentro do 
prazo de 20 a 40 dias". 

O transcrito artigo 125 ins
creve-se entre os que constitui 
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o Capítulo V. Das nulidades da 
votação, do Código Eleitoral, e 
essas nulidades só podem ser 
proclamadas, nos têrmos dos ar
tigOS 123 e 124 dêsse Código, 
seção por seção, conforme os 
seus artigos 126 a 128 assim con
cebidos: "Ar!. 126. Sempre que 
for anulada a votação da seção 
eleitoral, renovar-se-á aquela res
peitando o disposto no art. 107. 
Art. 127 - A eleição em seção 
anulada só se renovará uma vez. 
Art. 128 - As nulidades sàmente 
poderão ser decretadas quando 
orguidas em recursos regulares 
e tempestivos". 

Se a decretação da nulidade 
de votação - de votação em 
determinada seção - depende 
de recurso regular e tempestivo, 
evidentemente não há cabimento 

. para recurso contra a validade 
cj.e votação formulado e apresen
tado intempestivamente, ou seja, 
formulado depois de ll(ltrapas
sado o prazo de três dias da pu
blicação do ato, ou resolução que 
reconheceu e proclamou a vali
dade da aludida votação (Có
digo Eleitoral, art. 162, §. 1.0). 
Depois de passada em julgado 
a validade da eleição, não pode 
ser a mesma impugnada. 

É verdade que o Código Elei
toral admite recurso contra a ex
pedição de diploma ao candidato 
reconhecido e proclamado eleito, 
após a apuração de uma eleição 
( art. 119 e 151, § 1.0) . 

Êsse recurso só poderá, en
tretanto, ser interposto com fun
damento na nulidade de vota
ções, prevista no artigo 107 do 

Código, isto é, como impugnação 
à "classificação de candidato 
eleito pelo principio maioritário", 
quando se tratar de eleição por 
êsse sistema. 

A nulidade de diploma é 
decorrência da nulidade parcial 
da votação em várias seções 
eleitorais, nulidade de que de
corra a modificação da ordem, 
ou classificação, dos candidatos 
votados, de modo que se trans
fira de um para outro candidato 
o direito ao diploma . Não é, po
rém, cabível o recurso contra a 
expedição de diploma, quando 
não se pode arguir a nulidade 
de votação, quando essa vota
ção foi válida por se ter reali
zado válidamente, de tal forma 
que se não poderia opor contra 
ela, tempestivamente, qualquer 
impugnação, nem sôbre o pro
cesso eleitoral, nem sôbre a ca
pacidade dos eleitores, nem sô
bre a capacidade eletiva dos 
que disputam a eleição. 

Não se pode arguir a nuli
dade de uma eleição devido ao 
falecimento de um dos candi
datos à mesma. Se, porem, se 
arguisse a nulidade dos votos 
recebidos, legal e legitimamente, 
por candidato vivo que veio 
a falecer após a eleição a con
seqüência seria a do reconhe
cimento e proclamação dessa nu
lidade, mas apenas dela, isto 
é, a nulidade dêsses votos, sem 
qualquer preiuizo dos votos vá
lidos apurados e sem sacrifício, 
portanto, do direito dos demais 
candidatos também legal ~ legi
timamente votados. 
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Para corroborar a argumen
tação aqui aduzida tem cabi" 
mento êste excerto dos Comen
tários à Constituição de 1946, de 
Pontes de Miranda, sôbre o ar
tigo 79 dessa Constituição e. à 
página 113 dês se volume: 

"4) Na Constituição de 1946, 
só se procede a eleição 

--*--

para a presidência C e 
para a vice-presidência) 
se ambos os cargos va
garem, de modo que , va
gando só a presidência, 
o Vice - Presidente as
sume definitivamente. 
Não importa quando 'se 
deu a vaga". 

CONTRIBUA PARA 

A 

HFUNDAÇÃO .LAUREANO" 

QUE AJUDARÁ UMA OBRA 
, 

HUMANA E PATRIOTICA 

* :I: '" 

(Contribuição da REVISTA ELEITORAL) 
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DA CONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA DE 
REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL DO 

CÓDIGO ELEITORAL VIGENTE 

É o seguinte o voto vencido que no Tribunal Su
perior Eleitoral proferiu o Ministro Saboia Lima ern 
relação ao recurso de diplomação interposto, nesta 
Capital, pelos partidos Orientador Trabalhista, De
mocrata Cristão e Republicano: 

"A defesa do Recurso feita na Tribuna pelo recorrente, Major 
Jaime Ferreira da Silva, o voto do relator, o ilustre Ministro Cunha 
Mello, com a sua penetrante inteligência e notável erudição, e o 
voto do eminente Ministro Hahnemann Guimarães, sempre claro e 
erudito, divergindo, com a sua opulenta cultura humanística do es
tudo científico de aplicação matemática das frações em relação à 
distribuição das cadeiras de deputados e vereadores, levaram-me 
a pedir vista para dar voto consciente. 

Assim procedi porque no acórdão 305, de 14-3-1951, referente 
ao recurso de diplomação n. 20, fôra voto vencido e declarara que 
"pelo nosso sistema de distribuição das sobras, é essencial, para 
que um partido participe delas, que haja conseguido um lugar, ao 
menos, pelo quocientE! eleitoral... O partido que nenhum depu
tado houver obtido pGlo quociente eleitoral não poderá oferecer 
êsse divisor e estará, portanto, excluído da distribuição". 

Senti que deveria examinar mais detidamente a orientação do 
Código Eleitoral em face dêste recurso. 

Examinei os autos, as razões, os pareceres de jurista e de ma
temático consultados pelos recorrentes, bem assim os doutos pa
receres dos Drs. Procuradores Regional e Geral. Com êstes dados 
passo a dar o meu voto. 

EXPOSIÇÃO DO RECURSO 

O presente recurso é interposto, com fundamento no arL 121 , 
IlI, da CONSTITUIÇÃO , e artigos 12, k, 167, a e c e 170 b e c do 
Código Eleitoral, contra a V. decisão do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro que proclamou os deputados e vereadores 
eleitos pelas sobras, no último pleito. 

Alegam os recorrentes que o Código Eleitoral vigente é incons
titucional, porque deu errônea interpretação à aplicação do sistema 
de representação proporcional previsto na CONSTITUIÇÃO de 1946 . 
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Assim, por infringentes do princípio consagrado nos arts. 56 e 134 
da Lei Fundamental, l:lconst:tucionais seriam os arts. 46 § 1.0, 56, 
57, 59 e seu § 2.° e 61 da atual lei eleitoral, porque 

"a) - criam os artificiosos "quociente eleitoral" e "quociente 
partidário" INTEIROS, com a finalidade de quebrar, es

magar a d istribuição proporcional prevista na Consti
tuição; 

b) - tratam desigualmente números inteiros e números fra
cionários, evitando proporção matemática; 

c) - excluem no cálculo de distribuição de vagas não preen
chidas com os números inteiros (quociente eleitoral ) 
partidos legItimamente sufragados ( § 2.°, do art. 59) · 
num desrespeito flagrante ao próprio sistema propor
cional; 

d ) - confundem o sistema majoritário (art. 61) com o sis
tema proporcional de divisão de vagas entre os parti
dos a que se refere o Capítulo; 

e) - pelo menos quanto à questão das "sobras" guardam os 
mesmos princípios do Decreto-lei n. 7.586, de 28-5-1945, 
abominados pelos constituintes, conforme foi dito antes 
(letra d , do item X)". 

Em síntese, os dois erros do Código, segundo os recorrentes, es
tariam: a ) - em haver desprezado as frações para determinar os 
quocientes eleitoral e partidário; b) - em haver excluído da dis
tribuição dos lugares não preenchidos com a aplicação dos quo
cientes os partidos que não tenham obtido quociente eleitoral. 

Para demonstrar a mácula da inconstitucionalidade e o êrro 
aritmético da lei juntaram os recorrentes pareceres do distinto ad
vogado Dr. C. J. de ASSIS RIBEIRO e do ilustre Professor da Escola 
Nacional de Engenharia Dr . FELIPPE DOS SANTOS REIS, o qual 
oferece, no seu minucioso estudo, as bases de nova fórmula de apli
cação do sistema de representação proporcional. 

OS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SÔBRE O PRINCt
PIO PROPORCIONAL. 

A Constituição vigente determinou, de modo expresso, no Capí-
tulo lI. do Título I. "Do Poder Legislativo": 

"Art. 56 ·- A Câmara dos Deputados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos segundo o sistema de representação pro
porcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Terri
tórios" . 
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No Título IV, - "Da declaração de Direitos", fez constar: 
"Art. 134 - O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto; e 
fica assegurada a representação proporcional dos partidos po
líticos na forma que a lei estabelecer". 

Em nenhum outro passo a Constituição de 46 - a não ser no 
§ único do artigo 40, se refere aos princípios de proporcionalidade 
que devem informar os conceitos jurídico-políticos de elegibilidade. 

Consultemos os próprios constituintes e verificaremos o seu pen
samento. 

O desembargador JOSÉ DUARTE, em "A CONSTITUIÇÃO BRAJ 
SILEIRA de 1946" ( Exegese dos textos à luz dos trabalhos da Assem
bléia Constituinte) 2.° vol., págs. 498/504, assim resume o histó-
rico do Artigo 134 da Constituição: . 

"ANTEPROJETO - I - Encontra o dispositivo em exame a sua 
origem no artigo 5.° do anteprojeto, q\le tinha esta redação: "O su
frágio é universal e direto, assegurado o sigilo do voto e a repre
sentação das minorias na forma que a -lei estabelecer". 

II - Em discussão o texto na Comissão ConstitucionaL Raul 
Pila ofereceu emenda substitutiva, nestes termos: "Substitua-se a 
expressão "e a representação das minorias na forma que a lei esta
tabelecer" por "e a I8presentú.ção proporcional das correntes de opi
nião" . 

A justificação da emenda é a seguinte: "o texto do art. 5.° per
mitiria ao legislador ordinário abandonar o sistema de representa
ção proporcional, único verdadeiramente democrático e substituí-lo, 
sob influência d~ interêsses ocasionais, por outros processos menos 
rigorosos, como o voto cumulativo. ' 

A representação popular deve ser proporcional e, dentro do pos
sível, rigorosamente proporcional . É um princípio êste que, pelo 
mesmo título que ü sigilo do voto, precisa estar inscrito na Lei 
Magna" . 

NEREU RAMOS observa: "devo declarar que, quando tratamos 
do Poder Legislativo, já estabelecemos que a votação seria pelo sis
tema proporcional. A emenda, portanto, tem todo o cabimento" . 

Ainda SOARES FILHO propôs: "Mediante o sistema propor
cional. quando se tratar de eleições para a Câmara dos Deputados, 
Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais". 

A primeira parte do artigo - "o sufrágio é universal e direto, 
assegurado o sigilo do voto" - é aprovada. A segunda parte é que 
foi objeto das emendas referidas . 

Soares Filho diz que empregou, na sua emenda, a expressão 
- "mediante sistema proporcional" - primeiro, para ficar de acôrdo 
com o que já foi aprovado a propósito do PODER LEGISLATIVO, 
isto é, que a Câmara dos Deputados era eleita mediante sufrágio 
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direto, secreto, de sistema proporcional; e, depois , por entender que 
sistema proporcional caracteriza perfeitamente o voto como o temos 
admitido, na sua expressa0 pura, para diferençar dos sistemas de 
lista, de votos cumulativos e tantos outros, que, também, garantem a 
representação da minoria. 

Ainda, a propósito do final do artigo "na forma que a lei esta
belecer", Soares Filho pondera que a representação da minoria que 
queremos assegurar é feita pelo sistema proporcional, o qual tem 
uma conceituação, uma doutrino, já perfeitamente esclarecida. De 
sorte que " a forma que a lei estabelecer" só pode ser dentro do 
sistema proporcional f-) não qualqu9r outro garantidor da minoria, 
visando, também, a que a fixação se !aça mediante a prática do sis
tema proporcional. 

IVO d'AQUINO aceJta a sugestão de Raul Pila porque; desde 
O momento em ql"le se declara que a eleição é mediante o sistema 
proporcional - e é esta a expressão que preferiria - não temos de 
falar a respeito de garantir o direito da minoria. 

Pelo sistema proporcional não há falar em garantir ou não 
garantir minorias, porque, por &ste sistema, não há maioria nem mi
noria. As minorias eram garantidas no sistema antigo, p reestabe
lecidamente, quer dizer, antes de ser realizado o pleito. 

Atualmente, pelo sistema proporcional, vai-se apurar, depois 
do pleito, quem ficou maioria ou minoria. 

Se apresentou subemenda à proposta Raul Pila é que o sistema 
proporcional pode ser puro ou não. Pode haver uma combinação _ . . 
pelo nosso sistema eleitoral combina-se o sistema proporcional puro 
com o sistema majoritário. .. por isso é que diz: - "na forma que 
a lei estabelecer" . Não estimaria que a Comissão votasse emenda 
cujo sentido ficasse oculto. Quer claro o sentido. 

PRADO KELL Y deseja, também, que a matéria fique perfeita
mente esclarecida. Não tem o fetichismo da legislação atual. Pres
cinde dela. Estamos no momento de elaborar para o futuro as bases 
do govêmo representativo. Não podemos ter as vistas voltadas para 
as minúcias da legislação existente. A emenda Soares Filho é abso
lutamente justa: o sufrágio é universal e direto, assegurado o sigilo 
do voto e a represGntação das minorias r mediante o sistema pro
porcionaL quando se tratar de eleições para a Câmara dos Depu
tados, as Assembléias e as Câmaras Municipais : 

Se ficassemos adstritos ao que consta do artigo, podiamos ad
mitir a representação das minorias sob outra modalidade, como a 
do voto cumulativo. Se não fôsse assim, aceitariamos o l?rocesso 
de lista, que é o esmagamento das minorias. A Comissão deseja o 
escrutínio de lista? Não. Deseja o voto cumulativo? Também não. 
SEM O SISTEMA PROPORCIONAL QUE t COISA MAIS MATEMA
TICA DO QUE LEGISLATIVA, cairíamos num dos dois outros sistemas. 
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o sistema proporcional 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 ha sistema · proporcional, porque sistema misto . não é sistema 
proporcional . 

O que devemos fazer, naturalmente, dentro da normalidade do 
espírito novo, não é nos debruçarmos sôbre o direito positivo exis
tente, direito de legislação ordinária, transitória, e, sim, estabelecer 
as bases da verdadein conslrução democrática.t 

É evidente que c Comissão só tem um dêstes três caminhos a 
seguir: ou quer o escrulmio de lista, e neste caso suprime o direito 
das minorias; ou aceita o voto cumulativo; ou fica com o sistema 
proporcional . Digamos na Constituição sistema proporcional e de, 
pois tenhamos o cuidado de fazer uma lei ordinária que obedeça 
a êsse princípio . Se o legislador ordinário INFRINGIR O QUE DE
TERMINA O CONSTITUINTE, a lei que votar com preterição da pro-
porcionalidade SERÁ INCONSTITUCIONAL. . . ............ . .... . 

Observações: I - Com efeito, estabeelcido, em mais de um passo, o 
sistema proporcional, como princípio constitucional, garantidor · da 
representação dos partidos políticos, nenhuma lei ordinária poderá 
estatuir sôbre o que violasse aquê1e sis·tema. Terá, inelutàvelmente 
de respeitá-lo. Logo, teria, sempre, de ser UMA REPRODUÇÃO DA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL. O sistema proporcional é, como 
esclareceu Soares Filho, uma doutrina, tem a sua conceituação, NÃO 
SERA UMA CRIAÇÃO ARBITRÁRIA DO LEGISLADOR". 

Da longa transcrição acima, chega-se à conclusão de que os 
constituintes de 194ô, n.:1 elaboração do artigo 134 da Carta Magna, 
tiveram em consideração o seguinte : 

a) o sistema proporcional é "cousa mais matemática do que 
legislativa" ; 

b) "o sistema proporcional. ou existe ou não existe. Não há 
sistema proporcional que a lei estabeleça ou deixe de 
estabelecer, ou possa modificar . Há o sistema propor

cional pt:.~O, elU matemático, ~u não há sistema propor
cional, porque o sistema misto não é sistema propor
ciona!"; 

c) - se o legislador ordinário infringir o que determina o cons
tituinte, a lei que se votar com preterição da proporcio
nalidade será inconstitucional; 

d) - "Quando se fala em representação proporcional, não há 
necessidade de acentuar que é para resguardar a repre
sentação das minorias. A expressão "representação das 
minorias" é desnecessária desde que se fala em sistema 
proporcional, que não tem outra finalidade senão asse-
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gurar a representação das minorias ponderáveis, para 
repetir a expressão de Assis Brasil" ................ . . . 
. . . . . . . . . . A emenda retirou as expressões finais precisa
mente PARA IMPEDIR à lei ordinária fazer O QUE SE 
OBSERVA NA LEI ATUAL". 

O CóDIGO ELEITORAL ~ A PROPORCIONALIDADE. 
Depois veio o Código Eleitoral vigente, Lei n. 1.164, de 24 de 

julho de 1950, que dispõe na Parte Quarta: . 
"Do sistema eleitoral" 

"Ar!. 46 - O sufrágio é . universal e direto; o voto é obrigatório 
e secreto. 

§ 1.0 - A eleição para a Câmara dos Deputados, as assem
bléias legislativas 8 as câmaras municipais obedecerá ao sis
tema de representação proporcional". 

Adiante, no Capítulo III, o Código trata "Da representação pro
porcional" e faz constar do seu texto: 

"Ar!. 56 - Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o 
número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher 
em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual 
ou inferior a meio, equivalente a um se superior_ 

Parágrafo único- - Contam-se como válidos os votos em branco 
para determinação do quociente eleitoral. 

"Ar!. 57 - Detenrl!na-se para cada partido quociente partidá
rio, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos vá
lidos dados em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a 
fraçào. 

Ar!. 59 - Os lug,lreS aão presnchidos com a aplicação dos 
quocientes partidários serão distribuidos mediante a observân
cia das seguintes regras: 

1 - Dividir-!3e-á o lJÚmero de votos válidos atribuídos a 
cada partido pelo número de lugares por êle obtidos, mais um, 
cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lu
gares a preencher . 

2 - Repetir-se-á a operação para a distribuição de cada 
um dos outros lugares". 

§ 2.° - Só poderào concorrer à distribuição os partidos que 
tiveram obtido quociente eleitoral. 

Art. 61 - Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, 
considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os luga
res, os candidat·:::s mais votados" . 
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Examinando os ft.:r:;damentos do recurso, cheguei às mesmas 
conclusões que os dispositivos citados são incopstitucionais, pois, 

a) - criam os artiticiosos "quociente eleitoral" e "quociente 
partidário" INTEIROS, com a finalidade de quebrar, im
'pedir, a distribuição proporcional prevista na Consti
tuição; 

b) tratam desigualmente números inteiros e números fra
cionários, evitando proporção matemática; 

c) - excluem no cálculo de distribuição de vagas não preen
chidas com os números inteiros (quociente eleitoral) par
tidos legitimamente sufragados (§ 2.°, do ar1. 59) num 
desrespeito ao próprio sistema proporcional; 

d ) - confundem o sistema majoritário (ar1. 61) com o sistema 
proporcional de divisão de vagas entre os partidos a que 
se refere o Capítulo; 

e) - pelo mer~ü" quantú à questão das "sobras", guardam os 
mesmos princípios do Decreto-lei n. 7.586, de 28-5-1945, 
rejeitados pelos constituintes. 

É fora de dúvida que legislador ordinário não pode legislar 
contra a CONSTITUIÇÃO, nem mesmo contra o que decorrer "do 
regime e dos princípios que ela adota", porque prescreve a nossa 
Carta Magna: ,. 

Art. 145 - As especificações dos direitos e garantias expressas 
nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decor
rentes ' do regiri1e e dos princípios que ela adota". 

No caso em téla, o Código EleitoraL parece-me, não só con
traria o texto expresso dos artigos 56 e 134 da Constituição, como 
indiretamente, frauda a garantia constitucional conferida a todos 
os partidos regularme;lie inscritos n'.lm pleito, a concorrerem às ca
deiras eletivas. 

Porque, a exigência de ser atingido por um partido o "quociente 
eleitoral" INTEIRO ( artifício legal sem fundamento num cálculo ma
temático de proporcionalidade) para poder concorrer às vagas não 
preenchidas pela aplicação do mencionado "quociente ~leitoral" 
INTEIRO, é, verdadeiramente, uma usurpação. 

Opinando pela constitucionalidade dos dispositivos do Código 
Eleitoral e pela improcedência do recurso, o Procurador RegionaL 
Dr . João Coelho Branco, no seu erudito parecer, lembra as regras 
de que a inconstitucic.l1ctlidade da lei não se presume; de que, na 
dúvida, se decide pdG constitucionalidade; e de que a inconsti
tucionalidade deve resultar da incompatibilidade e do conflito com 
preceito expresso da Magna Lei e não com o seu provável espírito 
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(Castro Nunes, "Teoria e Prática do Poder Judiciário", 1944, pág. 589, 
Francisco Campos, Dir . ConstitucionaL 1942, pág . 32; Lucio Bitten
cour!, "Contrôle Jurisdicional", págs. 53,113,115). 

Lembra o Dr. Coelho Branco que "no direito público brasileiro, 
filiado ao regime constitucional norte-americano, é e1ementar o 
princípio da verificação pelo Judiciário da constitucionalidade dos 
atos do Legislativo e -';0 Executivo, o qual constitui versão aperfei
çoada do cânone da divisão trinitária dos poderes públicos, hauridos 
por MONTESQUIEU nas instituições liberais britânicas. ("Teoria da 
Divisão dos Poderes", in "Rev. de Dir. ", vol. 79, págs . 48,295 e 540). 

Sabido é, outrossim, que uma lei se diz inconstitucional quando 
contraria disposições da CONSTITUIÇÃO ou os princípios que nela 
se consagram. 

Daí esclarece RUY que "a justiça não aprecia os atos impugnados 
senão sob um aspecto: o de ofensa à CONSTITUIÇÃO. Todos os 
outros lhe escapam . Eis o primeiro valho à sua jurisdição, largo e 
profundo valho, que não permite facilmente equívocos" . ( "Os Atos 
Inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a Justiça Fede
ral", 1893. p: 117). AClescr· ntando ainda o mestre imortal que 
constituem assunto d."! ;)rdem política; privativo do Congresso e do 
Govêrno, as questõe~ sóbre d maneira de executar o poder inerente 
a cada um, a conveniência e a oportunidade dos respectivos atos 
(p . 127). 

É a restrição à interferência do Judiciário feita também por 
PEDRO LESsA com o apôio de COOLEY: . 

"Não basta demonstrar que a lei incriminada é injusta, opres
sora, ou fere direitos naturais, sociais ou políticos. É indispen
sável convencer de que se trata de uma lei contrária à Cons
tituição, que viola um preceito constitucional. devendo-se con
cluir a oposição entre a lei e o artigo constitucional de modo 
inequívoco dos t~rmos da Constituição: "Nor are the courts at 
liberty to declare an act void, because in their opinion it is 
opposed to a spirit supposed to pervade the constitution, but no! 
expressed in words. When the fundamental law has not limited, 
either in terms, ar ~y necessary implication, the general powers 
conferred upon the legislature, we cannot declare a limitation 
under the notion of having discovered something in íhe spirit 
of the constitution which is not even mentioned in the instru
ment". ("Do Poder Judiciário", 1915, págs. 138-139). 

Merecem, também, transcrição as palavras a respeito traçadas 
pelo jurista português MAGALHÃES COLLAÇO, segundo o qual: 

"para que a inconstitucionalidade de uma lei seja decidida, 
só devem colher razões tiradas da doutrina da Constituição. 
Pouco deverá importar ao Tribunal alegar-se que determinada 
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lei não deve cumprir-se por iníqua, por inútil , por inoportuna, 
por gravosa - se realmente cont.ra ela não se alegar que viola 
preceitos constitucionais ou que é incompatível com os prin
cípios na Constituição consagrados . 

É certo que ao Congresso compete fazer leis no intuito de 
"promover o bem geral da Nação" . Mas a conveniência ou 
inconveniência, a oportunidade ou inoportunidade da con
fecção de uma lei estão absolutamente fora da competência 
dos tribunais . .t:stes, interpretando a lei, podem averiguar que 
ela é inconstitucional, e então se negam a cumprí-la: mas não 
lhes cabe provêr aos males ~esultcmtes da lei, uma vez que ela 
não viole a Constituição . Aos cidçrdãos cumpre, e só a êles, 
pelos melhores meios, conseguir que a lei seja revogada". 

("Ensaio sôbre a Inconstituciçmalidade das Leis no Direito 
Português", 1915, págs. 117-118) . 
Em dias mais recentes, C . A. LUCIO BITTENCOURT, em sua 

magnífica monografia "O Contrôle Jurisdicional da Constitucionali
dade das Leis", 1949, p. 124, fez síntese lapidar da regra aplicável 
à hipótese presente: 

"Na apreciação da inconstitucionalidade, o Judiciário não 
se deixará influenciar pela justiça, conveniência ou oportunidade 
do ato do Congresso. 

O Poder Judiciário diz da legalidade dos atos expedidos pelos 
dois outr.os poderes, mas lhe falece competência para examinar
lhes o acêJto, vantagem ou propriedade. É que suas funções 
se circunscrevem ao terreno jurídico - dizer do direito apli
cável - e não podem invadir a esfera política, própria dos 
outros dois poderes, aos quais incumbe, no exercício de suas 
funções constitucionais, examinar a oportunidade e conveni
ênc1a das medidas que adotam . 

Êsse princípio está tão bem firmado - is so welll established 
diz WILLOUGHBY - que não se torna mister invocar citações 
em seu suporte. É certo que, algumas vezes, os juízes têm se ma
nifestado sôbre a conveniência de atos dos outros poderes, mas, 
fazem-no como quaisquer outros cidadãos e sem que o seu 
sentir individual possa constituir o fundamento e razão de decio 
cidir da demanda. 

Já o Chiei Justice CHASE dizia: "Esta Côrte não possui po
deres legislativos . Não pode emendar ou modificar os atos do 
Congresso. Não pode examinar questões de oportunidade ou 
de política . Considerações desta sorte cabem à legislatura, cujo 
pronunciamento a respeito há de ser consiçl.erado conclusivo". 

Em 1947, pelo P.S .D. da Paraíba foi levantada a ' arguição de 
inconstitucionalidàde do artigo 48 do Decre to-Lei n. 7 . 586, de 1945, 
e o Procurador Geral, então o notável constitucionalista Themistocles 
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Cavalcanti, opinou contrariamente, declarando que "deve manter 
o poder judiciário a maior cautela na decretação de inconstituciona
lidade, sob pena de ferir as legítimas atribuições do poder legisla
tivo, como instrumento de evolução política e como poder legal para 
desenvolver por meio de preceitos ordinários os princípios funda
mentais da Constituição". 

Eis porque Roger Pinto, citando as opiniões de Frankfurter, Hol
mes, Brandeis, observa: 

"Une marge raisonnable, un domaine discretionnaire doit 
être 1aissé à l' opportunité 1egis1ative et administrative. Le juge 
ne peut. sans sortir de son rô1e, substituer à son pouvoir de con
trô1e un pouvoir de direction qui ne lui appartient pas. Il doit 
s'effacer, n'intervenir que dans les cas limités. La loi beneficie 
d'uné presomption de constitucionalité - (Les juges qui ne gou
vement pas . - fls. 19 ) . 

A doutrina é pacífica, nos Estados Unidos como no Brasil (Coo
ley - Const. Limitations. fls. 254 - Haines - The American Do
ctrine of Judicial Supremacy - Willoughby - The American Const. 
System . Rottschaeffer on Const. Law - ns. 18 e seguintes. Carlos 
Maximiliano - Comentários à Constituição n. 89 - Araujo Castro 
- A Constituição de 1937 - fls. 224, nota 18, com notas de juris
prudência do Supremo Tribunal Federal em abono da doutrina, -
Pedro Lessa - Do Poder Judiciário, fls. 105. - Ruy Barbosa -
apud Homero Pires Com . à Const. IV - fls. 177. -- Castro Nunes 
- Teoria e Prótica do Poder Judiciário, fls. 581 e segts. e tantos 
outros. 

E esta é a razão pela qual todos quantos têm abordado o as
sunto, autores e tribunais, têm afirmado a regra de que uma lei só, 
pode ser declarada inconstitucional quando manifesta, evidente, fora 
de qualquer dúvida. 

E foram a moderação e sabedoria do uso dêsse poder excep
cional que permitiram a Suprema Côrte dos Estados Unidos grangear 
o prestígio e a posição excepcional que ocupa na organização da
quêle país. (Vêr J. Lambert - Histoire Const. de I'Union America'ine 
- VoI. II - fls. 124 )". 

Caracterizou-se o sistema proporcional pela fidelidade da pro
porção entre o número de representantes e o número de adeptos dos 
partidos a que pertence o eleitorado. 

Pelo sistema de representação proporcional todos os partidos 
que atingirem um certo número de votos terão direito a represen
tação, e proporcionalmente ao número de votos conferidos a cada 
partido. 

Não há, entretanto, um critério uniforme de estabelecer a pro
porção e os métodos matemáticos, desde Gergonne ( Annales de 
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Mathematiques, 1819 - 1820, fls . 281) até os mais recentes .como 
o de Hondt e outros mais recentes, não lograram resolver de forma 

'inconteste o problema das sobras, ou dos restos, remanescentes da 
distribuição das cadeiras pelos candidatos e partidos que atingirem o 
quociente. 

O Procurador Regional Dr. Coelho Branco, com argumentos de 
ordem doutrinária fez várias objeções ao sistema de representa
ção proporcional. embora entenda verdadeiramente democrática, 
refletindo certa descrença de alguns escritores. 

A Revista Eleitoral, n. 2, de maio último, de responsabilidade 
de Franklin Palmeira e A. O. Gomes de Castro, que virá prestar 
relevantes serviços no estudo do direito eleitoral, publica artigo da 
redação sôbre o sistema proporcional na representação política, do 
qual extraímos os seguintes trechos: 

"Depois de ter sido adotada com entusiasmo por quase tôdas 
as nações democráticas, a representação proporcional começa a 
encontrar censores e opositores. 

Entre nós, Barbosa Lima Sobrinho C Questões de Direito Eleitoral. 
pág . 265 ) , em 1949 dizia: "Mas a representação das minorias não 
é o único interêsse da democracia; há que pensar também na fôrça 
dos governos, ou na solidez das maiorias. A exagerada fragman· 
tação dos partidos 'políticos e o enfraquecimento das maiorias parla
mentares tornam quase impossível a tarefa da administração. Êsse o 
motivo do fracasso de quase tôdas as democracias que, na Europa, 
haviam adotado o regime parlamentar e a representação propor· 
cional" . 

"E, paradoxalmente, o maior propugnado r da implantação do 
sistema proporcional na representação política em nosso país, o 
Sr. Assis Brasil. achava que se devia estabelecer um sistema pro· 
porcional que favorecesse a maioria, que permitisse a organização 
de governos fortes, de maiorias de grande superioridade numérica. 

Da mesma opinião é Carvalho Mourão, grande jurista, ministro 
do Supremo Tribunal Federal. a quem muito deve o serviço elei
toral no seu período inicial. de 1933 a 1937. 

Na França a reforma eleitoral. que no momento Qgita o mundo 
político francês, visa exatamente a abolir a representação propor
cional verdadeira, aquela que se destiná a conceder aos partidos 
a representação a que lhes dá direito a fôrça numérica dos seus 
adeptos. O senador Michel Debre, que representa o Indre e Loire, 
assim se manifesta: 

"A representação proporcional não é um sistema eleitoral im
possível. Sem dúvida seus defeitos são consideráveis: em lugar 
de unir os eleitores, êste escrutínio os leva a se dividirem; dá aos 
partidos um aspecto profissional e os compele a adotar tendências 
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sociais, religiosas e econômicas, que haveria, ao contrário, in te
rêsse em evitar que aparecessem em sua nudez na cena política. 
A supressão de tôda formação majoritária gera governos de coali
são, instáveis e divididos, e o regime parlamentar funciona mal , 

, Êsses diversos defeitos, no entanto, são suportáveis, como a experi· 
ência tem mostrado, nas democracias cujo papel internacional é li
mitado" , 

"Temendo a influência que o exemplo francês possa exercer entre 
nós, onde, como vimos, já há ambiente para a deturpação do sistema 

, de representação proporcional queremos chamar a atenção para a 
improcedência das críticas surgidas contra êsse sistema. 

Em primeiro lugar, desejamos salientar o fato da representação 
proporcional ter vindo Justamente para acudir à falência em que cairia 
o govêrno democrático ele maiorias esmagadoras, intolerantes e des
póticas. Foi justamente a impotência das minorias insignificantes para 
impedir que o govêrno se considerasse onipotente, oniciente e privi
legiadamente esclarecido, que levou os políticos a criarem um sis
tema de representação que desse equilíbrio às fôrças que se ali· 
nhavam nos parlamentos para as batalhas legislativas. Se êsse go
vêrno forte tivesse feito a nação também forte como êle, se empre
gasse a sua fôrça em controlar o futuro, como quer o senador francês 
acima aludido, se tivesse executado planos de administração bem or
ganizados e úteis, ninguém se lembraria de procurar implantar um 
outro sistema de representação política . 

Depois, a diversidcde de ideologia, de concepções, de idéias, é 
um imperativo da complexidade do mundo moderno . A princípio, só 
havia duas tendências: uma conservadora e outra liberal. Isso não 
queria dizer que um c0!lsevardor não fosse também liberal, nem que 
o liberal não tivesse instintos conservadores; indicava sàmente a 
tendência rreponderante no caráter de cada um , Atualmente, porém, 
as classes sociais se diferençaram com tal nitidez, que os problemas 
não podem ser encarados pelos dois 'antigos ângulos apenas. A pro
liferação de partidos é em grande parte resultante dessa necessidade 
de enfrentar prÇlbJemas sociais de acôrdo com o voto e parecer dos 
diretamente interessados, Os partidos artificiais, criados sem base na 
opinião de uma classe ou de uma tendência, morrem naturalmente e 
quase sempre não elegem representantes. 

Em todos os sistemas eleitorais pode ocorrer a equivalência de 
fôrças políticas, se o pleito fôr livre e se o . eleitorado tiver ci
vismo e independência . 

Tôda vez que o vício na constituição de um parlamento consistir 
no defeito do eleitorado, não há regime eleitoral que preste nem 
subterfúgio que consiga saná-lo. As medidas para 'melhoria das con
dições materiais de existência, para difusão da instrução, para am-
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pliação da justiça e assistência SOC10lS, 'são muito mais difíceis de 
encontrar, mas são também muitíssimo mais eficazes". 

No acórdão 305, votei mantendo a decisão do T , R. Eleitoral do 
Distrito Federal. respeitando integralmente o Código Eleitoral - dos 
artigos 56 a 59, enquanto que a maioria do Tribunal excluiu o pará
grafo segundo do artigo 59 e entendeu que "o sistema para a distri
buição das sobras, a que se refere o art. 46 § 3,°, consiste em se 
dividir pelos dois lugares o número de votos válidos atribuidos a 
cada partido, cabendo ao partido que apresentar o maior quociente 
um dos lugares, O outro lugar pertencerá ao partido que tiver obtido 
número de votos superior a tal quociente." 

Foi por isto que o recorrente declarou que por êsse acórdão êste 
Tribunal "destruiu o tabú do quociente eleitoral" . 

Agora, os recorrentes alegam a inconstitucionalidade de vários 
artigos do Código Eleitoral. 

O presente recurso levou-me a examinar novamente o sistema 
proporcional em face do Código Eleitoral da Constituição, 

Em nosso País, usou-se largo tempo o sistema do voto cumulativo, 
que outra cousa ..não visava senão dar possibilidade às minorias, 
embora de maneira empírica e, portanto, imprevisível. 

Em 1934 aparecem as primeiras tendências para adoção do sis
tema proporcional. "o único verdadeiramente democrático", - como 
lembra Raul Pila nos debates da Constituição de 1946. Daí, sua in
trodução na Constituição de 18 de setembro de 1946. Observem-se 
os seus artigos e verificar-se-á que a nossa Constituição adotou, de 
maneira indiscutível, os dois princípios eleitorais perfeitamente de
finidos: 

O princípio MAJORITÁRIO - que preside à composição do Se
nado Federal. como se contém no artigo 60; 

O princípio PROPORCIONAL, que prseide à constituição da 
Câmara dos Deputados - artigo 56, 

Não pararam aí as definições dos nossos Constituintes. Vivia-se 
ainda sob a impressão da lei eleitoral de 28 de maio de 1945, - que 
mandava, pelo seu artigo 48, dar as vagas não preenchidas pelo 
"quociente eleitoral", para o partido majoritário. Tôda a preocupação 
dos Constituintes visava impedir que absurdos idênticos se repetissem, 

Quando, na Constituição, são empregados têrmos, como por 
exemplo NÚMERO, FRAÇÃO, PROPORCIONAL, DIVISÃO, QUO
CIENTE, ETC. , tais têrmos não ,nessecitam de conceituação, pois já 
possuem conceito e definição secularmente conhecidos e aceitos. 

Poderia haver dúvida sôbre o conceito de representação propor~ 
cional. quando o têrmo proporcional C de proporção) possui em todos 
os dicionários e tratadistas o mesmo e uniforme conceito? - Leiam-se 
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, Bluteaud, Morais, Cândido de Figueiredo, Caldas Aulette, etc. e ve
rificar-se-á a uniformidade do conceito de proporcional, proporcionado, 
proporção ou proporcionalidade . 

As tentativas de autores, no sentido de apresentar sistemas 
mistos como proporcionais, não pode ser aceito, para sermos fieis 
ao espírito que orientou os Constituintes na adoção do sistema pro
porcionaL paralelamente ao majoritário, definido nos casos das res
pectivas aplicações . 

A Constituição assegura o sistema proporcional. Pelo Código 
Eleitoral também cheguei à conclusão que não haverá possibilidade 
de assegurar aos partidos políticos a proporcionalidade que a Cons
tituição lhes assegura. 

A proporcionalidade tem que estabelecer-se entre votos e ca
deiras, pois é por meio de votos que os partidos conseguem lugares 
ou representações nas diversas Câmaras do País. O Código Eleitoral , 
ao estabelecer nos arts. 56 e 57 o quociente eleitoral e o quociente 
partidário, caminha no sentido da representação proporcionaL pois 
chega ao mesmo resultado a que se chegaria em cada regra de três 
simples, relativa a cada partido, na divisão em partes proporcionais : 
o total de votos está para o número de vagas, como as legendas de 
cada partido estão para as respectivas vagas. O Código portanto 
seguiu a boa doutrina. Onde o êrro, alegado pelos recorrentes, que 
me convenceu? De onde se origina a destruição da proporcionali
dade? - O êrro do Código, fundamental, está no art. 57, parte 
final: desprezadas as frações. Assim, em vez de considerar os quo
cientes partidários com a parte inteira Ca esquerda da vírgula) e a 
fração C a direita da vírgula) a lei eleitoral considera sàmente como 
quociente a 'parte inteira, excluindo ainda o ZERO, pelo parág. 2.° 
do art. 59. 

Resumidamente, verifica-se que a morte do princípio propor
cional da Constituição, ou seja a destruição da representação pro
porcional dos partidos, se contém no Código Eleitoral nos seguintes 
pontos : 

a) no art. 57 - quando diz - desprezada a fração; 

b) no art. 59 -quando estabelece regras para o cálculo 
das chamadas médias, regras essas que conduzem ao 
empirismo de uma fórmula que visa apenas a proteção 
dos maiores partidos e o esmagamento dos menores. Se 
chamassemos de M essa média, de D o q]lociente eleitoral 
e de O o quociente partidário, sendo R o resto no cácu10 
de cada quociente partidário, a fórmula seria : 

O R 
M=D--+--

0+1 0+1 
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Nessa fórmuia para o cálculo das "médias" no segundo 
membro, qe:-:ndo crescem os valores de Q o p rimeiro têrmo 
cresce e o segundo decresce, sem qualquer -correlação 
nessas var;c;-,?oes. 

c) - O parágrafo 2.° do art. 59, excluindo partidos é anti-demo
crático. 

Reconhecida a inconstitucionalidade dêsses pontos, dentro do 
p róprio Código EleHoyJ.). aSSU!1 amparado, a Justiça Eleitoral encon
trará solução para distribuir as vagas não preenchidas pelo quocien· 
te eleitoral. Além de s~lgestâo do professor Felipe Reis, mandando 
considerar os quocienlé5 part;dários integralmente, isto é, inteiro e 
fração, distribuindo as frações maiores do quociente eleitoraL as va
gas não preenchid"s, pelas aproximações, e no máximo uma para 
cada fração - existe no Código o art. 61 que, se bem que possa al
gumas vêzes desobedecer à proporcionaliçlade, via de regra, na prá
tica, conduzirá a soluções de todos os partidos, sem exceção, como se 
nenhum dêles houvesse completado o quociente eleitoral. 

De qualquer forma, exisj€> um d8srespeito à Constituição, justa
mente em relação a um dos preceitos de maior significação para a 
consolidação do regime: - a garantia da representação proporcional. 
O Código Eleitoral conduz progressivamente ao partido ÚNICO 
pela proteção aos m0!Or8S e sempre aos mais fortes dentre os maiores. 

Em conclusão : A Constituição assegura a eleição dos deputados 
pelo sistema de rep res·::mtaçêí:o proporcional e aos partidos dá a ga
rantia dessa mesma representação proporcional. O Código Eleitoral 
destroi essa garantia constitucional : 

a ) - na art. 57, parte final - desprezadas as frações; 
b ) - no art. 59 e respectivo porág. 2.°. 

Quanto ao art. 56, que manda arredondar as frações de votos 
maiores do que meio ou desprezá-las quando menores que meio 
voto, não prejudica substancialmente o resultado. 

Já referimos que o ~oder judiciáno deve manter a maior cautela 
na decretação da incc:",stituclOnalidade; mas, como observa C. A. 
Lucio Bittencourt, jurista eminente e a tualmente deputado, no seu 
magnífico livro - O Contrôle Jurisdicional da Constitucionalidade das 
Le is, pág . 97: 

"Vale considerar, aliás, que a ofensa a direito ou garantia cons
titucional não preCl~G decorreI, direta e imediatamente, das prescri
ções da lei, mas, para que esta seja bem ineficaz, basta que, por 
qualquer fonna, aihda que indireta ou media/amente, sejam atin
gidos e lesados aquêles direitos e garantias . 

Assim, por exemplo a lei que estabelece um impôsto extorsivo 
pode, conforme o caso, ser considerada inconstitucional por violar 
o direito de proprieials-, desde que se demonstre que a legislatura, 
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ao exercer o poder tributário , embora dentro da sua competência 
constitucionaL violou aq;.tele direito ao estabelecer um ônus fiscal 
confiscatório" . 

A inconstitucionalidade do § 2.° do ar!. 59 do Código Eleitoral 
é evidente, porque na sua aplicação é ferida a igualdade de todos os 
partidos num mesmo pl8ito, principalmente num momento extremo. 
qual seja o da divisõo das cadeiras proporcionalmente ao número 
de sufrágios obtidos pe:us respectivas legendas. 

Portanto, a parte final do artigo 134 da Constituição - "na forma 
que a lei estabelecer", não pode ter a faculdade de ensejar ao legis
lador comum a revogação de tudo mais que dispõe o artigo. 

Pontes de Miranda, nos seus "Comentários à Constituição de 
1946", Henrique Cohel' editor, 1947, pá~. 131. assim se exprime: 

"A Constituição dp 1946 quer que seja assegurada a representa
ção proporcional dos partidos políticos, não só nas comissões como 
em qualquer corpo eletivo C Congresso NacionaL Assembléias Esta
duais, Câmaras Municipais ) . A lei estabelece a forma. Se a lei é 
inconstitucionaL p01 ter deixado de respeitar o artigo 134 2.a parte, 
não vale a eleição tôda . PROPORCIONAL A COMPARÊNCIA". . 

O conceito da proporcionalidade é bem conhecido, mas a sua 
execução prática oferece, às vêzes, dificuldades, merecendo estudo 
por parte de um técnico. Foi o que fizeram os recorrentes, solicitando 
o do professor Felippa dos Santos Reis. O referido professor entende 
que o Código Eleitoral nos Ql tigos 56. 57 e 59, não assegura a repre
sentação proporcional dos partidos nacionais porque, 

"o artigo 134 da Constituição manda distribuir a causa: "ca
deiras", em partes proporcionais à votação dos partidos, como se faz 
na cousa lucro em partes proporcionais aos sócios, numa emprêsa 
comercial. Nos artigos da Lei Eleitoral foi feito um arranJo: cometeu-se 
um êrro que desvirluou o artigo 134, na distribuição do restante das 
cadeiras, quando se escreveu: desprezadas as frações. Um número 
é "número solução" de um cálculo quando êle entra "em todo", isto 
é, "inteiro e fração" . Não se pode dar ao inteiro um tratamento, e às 
frações outro que não seja igual ao da parte inteira". "Notas - No 
artigo 56 há o êrro de aproximação, isto é, da parte decimal. No ar
tigo 57, há também fraçao despI:ezada. No artigo 59 § 1.0 há o êrro 
técnico da palavra média. 

No § 2.°, há uma exclusão de partidos errada, à guisa de uma so 
ciedade ou emprêsa cujo lucro ou perda não pode atingir a pequenos 
sócios, o que fere, de frente, a regra da proporcionalidade. A regra 
e a Constituição incluem todos os partidos ou sócios". 

Continuando, o acatado professor, depois de afirmar que o "Có
digo Eleitoral. quando ns· artigo 56 instituiu o quociente eleitoraL com 
toda Çl clareza demonstrou que usava a regra das partes proporcio
nais", esclarece, mesmo para os mais leigos em matemática, como 
é fácil dar ao probienn solução hábiL constitucional, solução essa 
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baseada nos seguintes pressupostos aritméticos e iurídico--constitu
cionais: 

"I - Ser guiada, sempre, pela regra das partes proporcionais. 
2 - Inclusão 3empre, no cálculo, de TODOS OS PARTIDOS, 

mesmo os menos votados . 
3 - Tratar no mesmo pé de igualdade todos os votos . 
4 - Não arredondar números nem fa~er acréscimos ( ou 

omissões) de quantidades estranhas ( somar uma unidade, etc.). 
5 - Utilização prática e certa do quociente eleitoral instituido 

no Código. 
Satisfazendo a êsses requisitos, acho constitucional, simples 
e lógica, a seguinte solução que proponha em consequência do 
que estudei: 

Primeiro cálculo para a parte inteira. 
a) - Determina-se o quociente eleitoral, pela divisão do 

número total de votos (os brancos incluidos, conforme o Código) 
pelo número de cadeiras, isto é . "lugares a preencher em cada 
circunscrição eleitoral"; 

c) - os números inteiros (acima de zero) darão as cadeiras 
para cada partido . E' o que está no Código, art. 56 § único e 
art. 57. 

b ) - divide-se o número de votos válidos apuradõs de cada 
partido, por êsse quociente eleitoral, obtendo-se um número in
ieiro e uma fraço cha mado de quociente partidário, arts. 57 e 58. 
Segundo cálculo para a parte fracionária do primeiro cálculo. 

Para os partidos qUi, não atingiram o quociente eleitoral e 
para os que o ultropassaram, deixando restos ou frações de votos, 
haverá sobras de votos em cada partido, para o preenchimento 
das cadeiras que também sobraram. 

Êsses vOt05, q'lG nG:o entraram na seleção dos prime iros 
deputados, estão incluídos nas frações, ou melhor, nos núm9ros 
decimais que se seguem, após a vírgula. 

O segundo cálculo se resume, pois, na comparação das fra
çõefO que se seguem aos iI]teiros, inclusive na parte de cima l dos 
que estão aba;xu do quociente eleitoral e, portanto, com zeros 
e vírgulas, seguidos de números decimais. 

Comparem-se os décimos maiores, na igualdade dêsses, os 
centésimos . Os medores décimos por ordem decrescente darã o as 
últimas vagas prFenchidas . 

ESSA SOLUÇÃO APRESENTA AS VANTAGENS: 

a) - é constitucional; 
b) - é a marcha dada pelo Código para a seleção da 

maioria dos deputados; 
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C) - é multo mais simples, porque o cálculo é feito uma 
só vez e iá estava f8ito ; 

d) - não exc;l:J nunca as minorias, ou parte dos associa
dos da Regra de Sociedade; 

e) - inclui todos 03 votos e todos os partidos na seleção, 
ficando os partidos qui::1hoados exatamente pela Regra das 
partes proporcioneis; 

f) - cabendo aos partidos, por essa regra, números inteiros 
e frações, na distribuição entre essas frações, só caberá uma 
cadeira para cada fração, emendando o êrro de se dar duas ca
deiras a um partido que, na realidade, só obteve uma fração 
pela regra das partes proporcionais; , 

g) ::- o número é tratado como deve, isto é, no conceito 
matemático de um número fracionário, ou seia, no todo, sem 
separação de parte inteira e decimal; 

h) - se o legislador, em vez de usar o quociente eleitoral, 
usasse o inverso, isto é, dividisse o número de cadeiras pelo 
total de votos, êle partiria as frações. Em vez de fração de 
deputados, teria fração de cadei.ras; 

i) - o instinto mal adaptado às causas repele as frações. 
Kronecker dizia que só o número inteiro era criação de Deus, 
tudo ó mais era obra do homem. O nosso século está, entre
tanto, muito longe dessa prisão, como se vê na obra prima de 
T. DANTZIG - "Numero, ellenguaje de ciencia ...... .. ....... . 

i ) - não se truia de deputados de número inteiro e de fra
ções. Podem e'xistir deputados que entrem pelas frações , e mais 
votados do que alguns que entrem pelo número inteiro, como um 
sócio de menor capiml que contribuiu mais para o lucro distri
buidó pela Emprêsa do que o de maior capital que, durante todo 
o ano, esteve em viagem pela Europa" . 

OS DEPUTADOS ELEITOS 

As legendas partidárias sufragadas no Distrito Federal, no que 
diz respeito à eleição para deputados, foram: 

PTB - 221.430; UDN - 99 .790; PSD - 78 .819; PSP - 40.199; 
PRT - 36.814; PDC - 20 .641; POT - 18.609; PR - 12 .547; PSB -
11.428 ; PST - 8 .219; PTN - 6.754; PL - 1. 143; PRB - 970; -
Total: 557.363. 

' Considerando-se o q uociE;mte eleitoral determinado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral - 35.273, e observando o artigo 57 do Código Elei
toral, obtem-se os seguintes quocientes partidários: 

PTB - 6,27; UDN - 2,82; - PSD - 2,23; - PSP - 1,13; - PRT 
- 1,04; PDC - 0,58; POT - 0,52; PR - 0,35; PSB - 0,32; PST - 0,23; 
PTN - 0,19; PL - 0,03; PRB - 0,02. 
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Pelo critério do Código EleitoraL apenas o PTB, a UDN, o PSD, o 
PSP, o PRT deveriam ter representantes na Câmara Federal, por isso 
que obiiveram quociente eleitoral INTEIRO; os demais partidos seriam 
excuídos da distribuiçJo proporcional das cinco ( 5) c€ldeiras não 
preenchidas pelo artifici.oso quociente eleitoral. 

Aplicando-se, porém, a regra aritmética da proporcionalidade, 
.expressamente determinada nos artigos 56 e 134 da Constituição, e 
tendo-se em vista os ensinamentos referidos no parecer do Pro'fessor 
Felippe Reis, verifica-se que, levando-se em comüderação a técnica 
legal de aproveitar-se do quociente eleitoral APENAS a parte in/eira, 
logo num primeiro cálculo, das 17 vagas de deputados , ficam . ca
bendo : 

ao PTB - 6; à UDN - 2; ao PSD - 2; ao PSP - 1; - ao PRT 
- 1; - Total: 12 vagas. 

Excluida a parte inteira do quociente, permanecém cinco ( 5) 
vagas a sere~ pred':1chidas p:-oporcionalmente às seguintes frações: 

PTB - 0,27; UDN - 0,82; - PSD ~ 0,23; PSP - 0,13; PRT - 0,04; 
PDC - 0,58; POT - 0,52; PR - 0,35; PSB - 0,32; PST - 0,23 ; PTN 
- 0,19; PL - 0,03; PRB - 0,02 . 

Tendo-se em v:sta o qU6 já foi dito, conclui-se que, dentro da 
regra da proporcionalidade, as cinco ( 5) cadeiras caberão aos par
üdos que obtiveram quocientes fracionários maiores, isto é, as cinco 
vagas serão distribuidas asslm: 

UDN - 1; PDC -- 1; POT - 1; PR - 1; - PSB - 1 . 

AfinaL as 17 cadeJras de deputados, segundo o critério puro e 
simples da proporcionalidade, ficam dessa forma d istribuidas: 

PTB - 6; UDN - 3; PSD - 2; PSP - 1; PRT - 1; PDC - 1; 
POT - 1; PR - 1; PSB - 1; Total: 17. 

Em conclusão: Aceito e adoto os fundamentos do recurso para 
considerar inconstitucionais os seguintes dispositivos do Código Elei
toraL em contradição com o princípio da proporcionalidade prevista 
na Constituição de ~ 94ti: 

a) - no artigo 56, paris que manda "desprezada a fração se 
igualou inferior a meio, equivalente a um se superior"; 

b) - no artigo 57, a parte final "desprezada a fração"; 
c) - o artigo 59 e suas regras 1 e 2; 
d ) - o § 2.°' do arhgo 59, permanecendo integro o § 1.0. 

Em consequência, voto no sentido de serem revistos os respectivos 
(!Uocientes eleitoral e partidário, determinando-se que as cadeiras de 
deputados e vereadores pelo Distrito Federal não preenchidas pelas 
partes inteiras dos quocientes partidários sejam distribuidas segundo 
o acima exposto" . 
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VOTO PROFERIDO PELO MINISTRO PENNA E COSTA 

'Sr. Presidente: Ainda estão no recinto claridades dos votos pro· 
feridos. 

Último na oportunidade para votar, e evidentemente último nos 
recursos intelectuais, fluperabuhdantes nos Eminentes Ministros, e 
parcos no menor dos juízes, - é angustiante o âmbito que me resta 
para justificar meu voto, sem repetir o que já foi dito, o que, de todo 
modo, me seria honroso . 

O comovedor esfôrço do recorrente, que, com tamanha galhardia, 
sustentou êle próprio seu recurso, por mais de um aspecto fez jús 
à magistral motivação dos votos, a que aludi, produzida à altura do 
debate. 

Entendo, eu também, no pouco que me cabe, não poder acolher 
sua tese. Não considero inçonstitucional o dispositivo que o candi
dato tão brilhantemente procurou profligar. 

Êste Tribuna l definiu o siste'ma de representação proporcional 
instituído pelo CódigG, como <) em que as vagas são preenchidas se
gundo a regra da di.visão, em partes proporcionais, pelos votos obti
dos por partidos ou candidatos CArts . 56 a 59) . 

Não receio que o processo anatemati;z:ado conduza ao eSIl}aga
mento dos mais fracos pelo partido mais forte, senão que tenho como 
certo que precisamente a contemplação sistemática a tôda e qualquer 
fração, sem se atende! a outras considerações, levaria a extrema 
fragmentação partidária, originando entrechoques convizinhos do 
cáos . 

A sistemática do Código convence-me de que o legislador, alta
nado a um plano sobranceiro, conjugou o maior princípio de Justiça, 
que aconselha a d21r Ci cada um o que é seu, com a conveniência, 
na esfera ~leitoral, da adoção de preceitos, processos e recursos con
sagrados pela sabedoria e experiência. Conmou, sem dúvida, um 
indispensável equilíbri0 para a atividade- partidária, através à função 
de órgãos e membros do poder, a fim de assegurar a preeminência 
política do Estado. Daí 'o sistema preferido, que, como já observei, 
não acredito que leve quer à proscrição do fraco, quer à superdivisão 
das correntes. 

G . Lachapelle, em "Les Régimes Electoraux",' acentúa que, se 
quizermos assegurar plena igualdade de direito de voto, e conceder 
o mesmo valor representativo a cada sufrágio, não será possível con
ceber senão um único sistema de representação proporcional integral, 
e não vários. 

Tal sistema é o do número único, cuja fórm ula foi exposta, ·se
gundo êle, com "remarquable clarté" , na Comissão de estudos do 
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Comité Republicano da Representação Proporcional, por HENRl 
POINCARE'. 

E acrescenta: 

"Ce grand savant faisait remarquer que ce principe découlait du 
simple bon sens". 

Mas o próprio Lachapelle não oculta que, apenas explicado, sur
giram objeções, nos m;):ús parlamentares, "tão numerosas quão exa
geradas". Fora concebido por teóricos, por filósofos sem conhecimento 
das realidades. Sonho de matemáticos absorvidos nos seus estudos 
científicos. Pois não era, primeiro que tudo, político o problema elei
toral? . . A essas objeções, que me não parecem exageradas, contra
objeta-se que a pohdca ce de7e inspirar na justiça, e que se se trata 
de fazer o cálculo dos vo:os, a fim de determinar os candidatos eleitos, 
cumpre, necessàriar:lI,mte, proceder-se a uma operação aritmética. 

Não se nega, nem se poderia neg':J:r, que a representação propor
cional, já de si uma forma de representação minoritária, a esta so
brepuja, em justiça, no objetivo de garantir às diversas correntes de 
opinião, a que se c.;gregam elementos partidários, um número de 
cadeiras correspondentA à soma dos votos válidos, que alcançarem 
no pleito; enquanto que no sistema de representação das minorias, 
propriamente dito" é a facção majoritária, na observação aguda de 
MARCEL PRÉLOT, acatado Professor da Faculdade de Direito e Ciên
cias Políticds da Universidade de Strasburgo, e membro proe
minente da ComissêIo 3e Constituição, - que "permet aux minorités 
détenir un certain nomb:-o de sieges". 

O objetivo do sist9ma de simples representação das minorias -
"d'assurer systématiquement um minimum de sieges aux opinions 
dignes de consideru:hons" - é, pois, ultrapassado pelo do de repre
sentação proporcional com a vantagem de que êste reconhece 
àquelas, em vez de um têrço, generosamente dado, "Ieur part entiere", 
isto é, o que, por direito, lhes caiba, o que é de manifesta justiça. 

Mas há vários modos ou processos, como é corrente, de se en
contrar, exata, quando possível, aproximadamente, quando ocorrer, 
a parte que possa destjnar-se a cada partido, consoante um critério 
de ponderável idoneidade, e todos êsses diferentes processos recor
rem ao emprêgo de delelrninadas operações de aritmética elementar . 

Dêsse modo, a mpresentação, em número proporcional de ca
deiras, pode ser encon Irada, segundo ainda a lição do consagrado 
Professor, assim pelo processo do quociente eleitoral, como pelo do 
número único; tanto pelo do divisor eleitoral - ou média mais alta, 
quanto, enfim, pelo do voto único transferível, no qual o eleitor su
fraga um candidato, e indica, a -de-mais, suas preferências por outro, 
ou outros. 

Não careço alongar-me ainda, arrimado às explanações compen
diadas no "Précis de Droit Constitutionnel", do oráculo de Strasburgo, 
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nem de voltar às digressões sucintas do "Les Régimes Electoraux", de 
Lachapelle, tratados cUJO conhecimento agradeço à cativante obse
quiosidade de S . Exa., o eminente Ministro Cunha Mello, cujo ta
lento e cultura tanto admiro. Basta o já perlustrado para justificar 
meu convencimento de que tJ: proporção, colimada através êsses vá
rios sistemas, ou proCbS30S de representação e leitoral, é um resultado 
aproximadamente justo, para se garantir representação a tôda corren
te ponderável de opinião, útil ou conveniente ao conjunto social. e não 
proporção exata dos sufrágios apurados. 

E' uma equação, se assim podemos exprimir-nos, resolúvel, pelo 
critério legal. com elevada equidade, e não distribuição matemática 
de cadeir~~ a partidos minoritários, pelo simples fato 'de o serem . . E' 
conceito de direito político-partidário, com predominância geral. não 
individuaL visando a odem indispensável ao regime; não cálculo' 
altJébrico, abstratamente perfeito, ou estrutura geométrica de linhas, 
superfícies 'e volumes obsoluiamente exatos. 

Artifício intelec1ual, em busca de uma distribuição possivelmente 
lrreplicáveL evidente que se não confunde com essa desejável igual
dade matemática em pluralidade de. razões . 

Ora, a Constituição assegurou a representação proporcional dos 
partidos políticos nacionais, na forma que a lei estabelecesse. 

Se quizesse consagrar uma fórmula puramente matemática, teria 
inserto apenas: " ... fica assegurada a representação proporcio
nal .. . ". Mas como está expresso, provado que ficasse fôra aquela 
a intenção do Constitl:ir!~e, então tenamos de imputar-lhe como de
mazia a cláusula permissiva, que deixou ao legislador ordinário esta
belecer a forma da representação proporcional . E isso repugnaria ao 
intérprete. A forma a ser estabelecida por lei é a que, a meu ver, a 
Carta de 46 asegurou à representação dos partidos políticos nacionais. 
Dando, portanto, eXGcuçào ao preceito, a Lei n . 1 164 - de 24 de 
julho de 1950 - regulou, assisadamente, a matéria, no Capítulo III , 
Título L Parte Quarta, não se podendo dizer que o que ficou estabe
lecido nos seus artigos 56 e seguintes fira a lei básica, pelo fato 
de ter sido pràticamente impossível estabelecer, para todos os casos, 
uma proporção matemática. 

Assim, acompanhando o eminente Ministro Relator, nego pro
vimento ao recurso". 

---~l~---
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DAS JUNTAS E DOS JUíZES ELEITORAIS 

Augusto O. Gomes de Castro 

As Juntas Eleitorais foram, a prin 
~ ípio, organizadas de acôrdo Com a per
missão contida 110 § 3.0 do Art. 83 da 
Constituição de 1934, pela fo rma ef. t'l 
belecida pelo Art. 43 da lei n . 48, de 
1935. P ela autor ização constitucional, 
essas Juntas se destinavam exclusiva
mente à apuração das eleições fnunici
pais e podiam ser compostas de mo~h 

que dois, pelo menos, de seus três mem
br09 fossem magistrados. A lei n.o 48, 
porém, criou as referidas Juntas, com
pondo-as de três juizes vitalicios. E'''<l 
preocupação de que a maioria, pelo mc
nos, dos membros das J untas fo,,"~ 

formada de mag istrados, cstava a indt
car que todos os seus mcmbros tinham 
voto nas suas deliberações. Mas o De
creto-lei n.o 7586, de 1945, não só ;I S 

com pós de forma que apenas o seu pr.:
sidente seria magistrallo, C0l110 óeu-Ihe,; 
a atribuição de apurar tôdas as :;k;
ções. 

J á tivemos opo·rtunidade, em •. :\ 
Lei E leitoral Comentada", de apreciar 
a apuração segundo êsse decreto-lei, e 
dissemos que o amor à celcbridade le
\"ara o legis lador de emergência a ado
tar um proccsso que pode sacri ficar a 
pureza das eleições, porque o proce so 
cle apuração nos próprios municípios ou 
comarca~ já havia sido expcrimentar:lJ 
por leis anter iores ao Decreto n.o 21 07(,. 
e não deixara saudades pelos incol1\''' 
nientes que a prática tinha reve larlo 
em numerosas ocasiões. 

IV 

Se o acêrto da crilção de junta5 
eleitorais, exclusi vamente para a apu
ração das eleições municipai s e ÇOIll

postas de três juizes vitalícios, pare
cera duvidoso ao ponderado esp írito cio 
então, deputado Aloysio de Carvalho 
Filho, conforme consta da discussão do 

proj eto de que se originou a citada lei 
n.o 48, de 1935, a atribuição agora ,.)1: 

fe rida a tais· j untas para a apur<lção 
de todas as eleições, quando na sua 
composição ent ra apenas um juiz vita

lício, torna justificado o receio de qL1e 
tal apuração seja prej udicial à isenção 

e cuidado com que devem ser exar.!!
nados os resultados parciai~ das e:lei
ções. 

A apuração feita em lugares lon· 
gínquos, de escassa população e policia

mento, não oferece a segurança neces
sária a uma fiscalização eficaz. 0, 
partidos não encontrarão aí com f "-Iei
lidade cidadãos idôneos com capacidade 
para exercer a espinhosa função de 

fiscal; e não basta que a lei assegure a 
inviolabilidade dos fiscais e delegaclos 
de partido durante o exercício de suas 
funções, é a inda necessário que êles 
sintam a realidade dessas garantias 
para que possam desempenhar a con 
tento a difícil tarefa . 

Por isso, foi com pesar que vimo 
u Tribunal Superior Eleitoral decla rar 
inconstitucional o dispositivo do Có
digo Eleitoral, que mandava format- as 
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J untas Eleitorais de três juizes de di

reito. 

Tanto ê!<se egrégio Tribunal sen

tiu o verdadeiro perigo que ameaça 

lima apuração feita por uma J w1ta em 
que o seu membro vitalício está em 
minoria, que procurou atenuar o lllal 

conferindo voto apenas a ês e membn1 . 

Foi louvável o i11tuito, mas contes

tável a legitimidade do meio em[lr'!
gado. Não podia o Tribunal Superio r 

Eleitoral, em Instruções, alterar a com

petência das Juntas, pois tanto im1>or

tava considerar como atribuição do seu 

presidente todos os atos (> r1ecisões da

quela, passando o demais membros a 

si1l1ples escrutinadores. E' da comJ.'.:
téncia da Jllnta, segundo os arts 18- e 

85 do Decreto-lei n.o 7 586, e 28 e 91 

do atual Código Eleitoral, apural- ÕS 

votos nas eleições federais, estaduais e 

Illunicipais. É, também, às juntas E!l'i

torais que os arts. 90 do citado D e

creto-lei e 97 do Código conferem a 

atr ibui ção de fazer a verificação preli

mi11ar a respeito de cada seção. 

Ora, tendo a lei se referido sem

pre a uma Junta, quando trata da COm

petência para a apUl-açao, não pocEa 

um regulamento, que é como deven: ser 

consideradas as Instl-uçõe do Tribunal 

Superior, alterar completamente a cons

tituição das J unsta Eleitorais, a ponto 

de lhes tirar a qualidade de órgão de 

deliberação coletiva. Quando a lei con

fere a um tribLwal determinada atri
buição, esta só pode ser con ferida ao 

respecti vo presidente com a condição 

de que o seu ato seja ad 1'efercl1ditlll do 

Tribunal a CJue foi atribuida a faculda

de delegada. 

N t1nca poderá ser considentda uma 

junta, a reunião de pessoas que delibe-

ELEITORAL 

rem por intermédio do voto cle uma 
só . E tanto a lei entendia que os mem

bros da J w1ta Eleitoral teriam voto e 
não eram mero 'auxiliares do respe
ctivo presidente, que a letra c do § 1.') 

do Art. 90 do decreto-lei e a letnt d 
cio Art. 79 do Código dão ao repre
sentante do Ministér io Público a fa
culdade de recorrer se a decis(~o lIã() 

fÔl' l/1/â'lli11le. Como se poderá veri fica r 

a hi pótese de uma decisão n:.io ser U!1:t

nime, quando só o presidente tiver cli

reito de voto? 

Em vez de se contentar COm a pre
caução constante da Resolução n. 1 333, 
de 17 de dezembro de 1946, que baixou 
as Instruções para as eleições reali zadas 

em 19 de janeiro de 1947, o Tribuml 
Superior deveI-ia ter aproveitado o S:I 

luta r dispo itivo constante do atual Có
di go Eleitoral. A Constituição, no a rti 
go 116, dei xou à lei ordinária a orga

ni zação das Juntas Eleitorais, com duas 
restrições : a presidência obrigatoria
mcntc conferida a um juiz de direito; 
b) membros nomeados pelo respr. ,;ti vo 

Tribunal Regional. E 10i o que fêz o 
Cód igo no a rt. 26, tomando apella 
condição para o exercício em tai J un 

tas a qualidade de Juiz de Direito. 

O ideal. para nós, eria que a ,pu
ração fosse feita. somente no Tribunal 
Regional, sediado na Capital do Es

tado, sob a fi sca li zação direta dos par
tidos inte re sados, com tôdas a garan
tias que uma grande cidade o r erect 
quanto à liberdade de opin ião, com o 

melhor policiamento de que se pode <:i5-
por, com pessoal habilitado para se 

encarregar da fiscalização, enfim, com 
todos os elementos i\ldi spensáveis a 

uma verificação serena e honesta do 
verdadeiro resultado do pleito. Mas 
reconhecemos que se não deve despre

sar de todo o mal-estar causado no e~

pirito público pela ·demora da apuraç?o 
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o povo não compreende que é em be
nefício da verdade eleitoral que se lev,t 
tanto tempo para escoimar a votação 
dos vícios que contém. ~Ie sempr ~ vê 
com desconfiança qualquer protelação 
110 conhecimento cios resultados, suspeitit 
que se avoluma na razão direta rio 
tempo decor rido entre as primeiras no
tícias e a decisão definitiva. Só por 
isso, aplaudimo o legislador quando de
terminou que a apuração e fizesse por ' 
uma Junta composta de três juize~ de 
direito. 

É verdade que essa exigência di
minui muito o número das J unta~ que 
podem er organizadas, mas em COlll

pensação não se teria de rccorrer ao 
subterf úgio de negar voto aos seu, 
Illcm bros, nem se corria o risco de St: 

proceder à apuração em lugar que de 
todo não ofereça garantias para uma 
f iscalização eficiente. 

Composta np_ três membros, a J un1'a 
deve funcionar com todos os seus mem
bros presentes, ou somente com dois 
quando um dêles for o presidente. [," le 
deve ter voto como membro, mas ll'i ü 

o voto de desempate. Não havendo 
maioria, a decisão sel-á adiada pé'.ra 
outra reunião ou ficará para ser do::ci
dida pelo Tribunal Regional . 

As Juntas Eleitorais tinham llura
ção transitór ia pela lei 11. 48, de 1 fJ:"5 
e pelo decreto-lei n.o 7 586, de 1945; 
constituida' até 30 dias antes das eleie 
ções, de apareciam depois ele ultimada 
a primeira fase da apuração . Agora, 
que pela Constituição ele 1946 as J un
las E leitorais foram inclui das entre os 
órgãos da Ju stiça Eleitoral, devem ser 
consideradas permanentes como os de
mais órgãos. Parece-nos que a sua in
clusão entre os órgãos da Justiça Elei
toral deu às Juntas Eleitorais uma es
tabilidade de que não gosavam antc
riormente. Embora só funcionem c111-

rante a apuração das eleições, pern'a
I1ccesão constituidas para as eleições 
futuras. Constituidas como são por jl11-

zes de direito o revezamento bienal ou 
quadrienal do membros das J unstas 
Eleitorais é tão difícil como o dos J ui

zes Eleitorais. Mas, se a designação 
fôr feita pela re pectiva vara e não 

nominalmente, poder-se-á atenuar o in
conveniente da permanência indefinida 
de um juiz na função eleitoral. 

Quanto à jurisdiÇ<'to das J untas 
E leitorais, que a lei !l.o 48, de 1935, de
nominava Juntas Apuradoras, o arti
go 44 dessa lei assim dispunha: ., O, 
Tribunais Rcgionais sessenta dias .mtes 
das eleições municipai s, dividirão ao 
respect ivas regiões em círculos, com
preendendo cada U1l1 três zonas no mí
nimo e cinco 110 máximo, e designarão, 
a lém do representante do Ministério 
P úblico, os membros das Juntas espe
ciais e o 1l1unicípio onde respectivamen
te terão sua sede" . 

A mesma lei previa o caso de fal
la de garantia no município dcsignado 
para sede da Junta e dispôs 110 artt. lig, 
que. nessa hipótese, a apuração se fi
zesse no próprio T,-ibunal Regional. 

o decreto-lei n.O 7586, de 1945, no 

eu a rt. 16, tratou da organização das 

] untas da seguinte forma: "As Juntas 

E leitorais serão constituidas, com a de
signação da respectiva sede, pelos Tri

bunais Regionais, até 30 dias antes da~ 

eleições" . Não reproduziu a disposi
ção que permitia que a apuração fo sse 
fe ita diretamente pelo Tribunal Regio

nal, 110 caso de falta de garantia n'1 
sede da Junta, e permitiu que se orgl

nizassem tantas Juntas quantos fossem 
os i uizes de que se pudesse lançar mão 
nas capitais c comarcas, desde qu<:! 56 
o presidente seria magistrado . 
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Ambas as leis, porém, deixar<i'll 
em silêncio lima importante at ri bui ção 
das Juntas, qual a de diplomar os can
didatos nas eleições municipai s, d~dLl·· 

zindo-se essa prerrogativa de outra, 
disposições e ficando sem explieJ.çã ... 
como poderiam diplomal- os candidato;; 
eleitos nas eleições municipai s as di
versas Juntas organ izadas em um 0 
município, como fata lmente aconteceria 
nas capitais de muitos> E stados e n'lS 
comarcas onde houvesse mai s de um 
juiz. 

Adotado o critério de compor as 
J untas E leitorais com um único ma
gistrado, como presidente, e mais c1uiõ 
cidadãos de notória integridade e inde
pendência, como Illcmbl-os, mesmo cjt:C 
se não estabeleça o estranho s i st~Ir\~ 

de Junta em que apenas o presidellt(· 

tem voto, dcveria a diplomação do, 

candidatos às eleições municipais caber 
a uma Junta especial, composta de al

guns presidentes das Juntas Eleitora!s 
designados por sorteio . Essa J unta C~

pecial deveria tcr competência para rc· 

I'e r as deci sões das Juntas E leitorai5, 
de modo a assegurar a uniformidade de 

critério no julgamento das eleições mu
nicipais. Da meSma fo rma pela 'jual 

as eleições federais e estaduai s têm a 
apuração di vidida em duas fases, assim 

também as eleições mlUlicipais teriam 
uma fase apuradora em que poderia ser 

firmado um critério uniforme na apre
ciação das nulidades e fe ita a dlll lo

mação dos candidatos de cada municí
pio, e outra fase dest inada ao julga· 
menta dos recursos. 

o novo Código resolveu o probj ~

ma da diplomçaão dos candidatos às 
eleições- mUl11clpai s, nos municípios on · 
de haja mais de uma Junta, da segU1l1te 
forma : "Nos municípios onde houver 
mais de uma junta eleitoraL a exped i-

ELEITORAL 

ção do diploma será feita pela que fôr 
presidida pelo juiz mais antigo, a quem 
as outras enviarão os documentos res-
pectivos (art . 28 § único). 

Mas· essa Junta presidi da pelo i ui? 
mais antigd terá apenas a at ribui ção 
~le somar os resu ltados pa rciais veriéi
cados pelas outras Juntas e pelo tof. il 
apu rado proclamar os eleitos. Não po
derá uniformizar as reso luções n<?!11 
desprezar resu ltados quc não julgar k
gítimos . 

:(. * * 
o decreto n.o 21-076, de 1932, di;

punha: ,. Cabem aos juizes locais vita
líci os, pertencentes à magistratura, as 
funções de juiz eleitora l. 

§ 1 . ° Onde haj a mais de uma 
Vara, o T ribunal Regional clc,;ig. ld 
aquela, ou aquelas. a que atr ibui a j 'J

ri sdição eleitoral ". 

A lei n. 48, dc 1935, dizia no ar
t igo 34: "Cabem a juizes locais vita
lícios as funções ele juizes eleitorais, 
com função plena. 

§ 1. ° Onde hO uver mais de um:! 
vara, o Tribunal Regional designari 
aquela, ou aquelas a que se atribui a 
j ll ri sdição eleitoral " . 

Embora a Constituição de 19-10 
tom asse obrigatória, na organização da 
Justi ça local, a observância das reg r:lS 
do art. 95, em quc está assegurada a:lS 
jUlZeS a vitaliciedade, não é demai" 
que essa garantia figure ent re os rc
quisitos do Juiz E leitoral. Não há 
dúvida de que, o juiz eleitoral sendo I) 

i ui z de direito da Justiça local e nã 
podendo haver juiz de direito sem o 
predicado da vita liciedade, essa garan
tia pocler-se-ia ter como subentendida 
11 0 juiz eleitoral. Mas a própria Cou,
titu ição, no n.o XI do a rt. 124, permitiu 
aos Estados a criação de cargos d,~ 

juizes togados com in vestidura lil11 i-
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tada a certo tempo e competência para 
julgamento de causas de pequeno '!:t

lor ; acrescentando que tai jui zes po

dem substituir os juizes vi talícios . A;
sim, portanto, se a lei eleitoral não es
tabelecer como requisito indispensá';cl 
pa ra o exercício do cargo de juiz ('ki
ral o pr edicado da vitaliciedade, qu,ltl
do o juiz de direito fó r substitui do po r 
um dêsses juizes togados com inve~l i
du ra por certo tempo, êsse substitu to 
Jloderá substitu í-lo também na funçã'l 
eleitoral . 

o 'decreto-lei n . 7 586, de 1945, nã') 
exigiu a vita liciedade como condição tio 

exercício do cargo de juiz eleitoral. 
Isso levou o Tri bunal Superi or a con

cluir que a "Consti tuição permi te que 
juizes togados, com investid ura limi 
tada a certo tempo, possam ser sub-ti

tutos de jui zes vita lícios, e, tambénl 
exercer a função de Juiz Eleitoral. 
quando estejam no exercício do cargo 

de J uiz de D ireito " . (Resol ução JI. 0 

1 223 . D iá rio da Justiça seção I, ,Ie 
20-11 -1946 pág. 7 778) . 

Mas a Constituição, quando auto
r izou a cr iação de tal espécie de jui 

zes, teve o cuidado de estabelecer q1le 
a sua competência se limitava ao j ~ l l 

gamento de causas de peq ueno valor. 
E, pelo fato de permitir que subst i
tuam os juizes de direito, não tom::! 

obrigatório que, nessa qualidade, ~al11-

bém exerçam uma função para a Cj ua! 
se e..-x ige mais independência do (1:1C 

pode oferecer quem está preocupado em 
garantir a sua reconduçau. Por issO), 

se a lei eleito ral estabelecer que só 

possa ser Jui z E leitoral quem fó r vi
talício, o juiz togado que xercer o 

cargo de J Ul Z de direito como subs
t ituto, não poderá se r também j l1iz 
eleitoral, se tive r a sua invest idura E
mitada a certo tempo. 

o novo Código, felizmente, é ex
presso a êste respeito . No art. }.g, 
çl iz caber ao jui::: de direito efetivo a 
juri sdi ção de cada uma das zonas elei
to rais, tendo como substi tuto outro 
jui z que goze das prerrogat'i'l'as do ar
tigo 9.5 da Coustitnçião. Ora, os j ui
zes ele investidura por certo tempo, úe 
que fa la a Constitui ção, não são JU I

zes de direito efetivos nem gosam das 
prer rogativas da vita liciedade. 

Tem uma natureza um tanto qui
xotescá as garantias concedida ao 
j uiz eleitoral, pois dela goza somc:ufe 
enquanto desempenha a função e1eite· 
ral. e a inda mais precári a se tornariam 
essas garantias e não fór mantida a 

jurisJlrud~ncia do antigo T~i buna l Su
perior . 

Verifica-se pelo dispositivo l eg~ 1 

refe rente à matér ia, que a c\csign::tç:Í') 
da jurisdição eleitora l não é feita no· 
mi nalmente ao juiz, mas a uma vara. 
Isso impot-ta em considerar Juiz E lei
tora l o juiz de di reito que estiver em 

exercício na vara a que se atribui a 
j uri sdçião eleito ral, e somente en
quantO' na mesma vara permanecer , 

Ass im, se por qualquet- motivo, um 
juiz deixar, legalmel/te de ter exercí
cio na vara a que fo i at ribuida j uris

cJição eleito ra l, cessará, ipso facto, a 
sua f unção de juiz eleito ral. pelo ' me
nos na referida zona, passando auto
màticamente essa função para o j ui ? 
vita lício que vier a ter exercício na 
mesma vara. 

E mpregamos' propositadamente a 
expressão - legallll el/tc-, porque s>::

g undo a jurisprudência do antigo Tri·· 
bunal Superior a que temos aludido, 

• a remoção pode se elar por um a to 
arbitrário do govêrno · local e, lI ê,,~e 

caso, a Justi ça E leitoral , na dde,a 
ela vita lici edade de' seus juizes, pode 
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entrar na apreciação da legalidade do 
ato em conseqüência do qual foi afas
tado um Juiz Eleitoral e declarar ta I 
ato inoperante somente quanto a ê ,te 
efeito. 

Eis aqui a ementa de um dos lu
minosos acórdãos que consagraram 

essa orientação a lutar para a orgalli
zação da Justiça Eleitoral de primeira 
instância : "Dá-se provimento ao re
curso para assegurar ao recorrente o 
exercício do cargo de juiz eleitoral. 
de de que não foi afastado do cargo 
de juiz de direito em virtude de pro· 

cesso judicial . Salvo a lguns membros 
do Tribunal Superior e dos TribL1lwis 
Regionais . • os juizes eleitorai3 são in

vestidos da função eleitoral porqlle 
são juizes federais ou estaduais . A 

dua funções se exercem paralelamente. 
mas de modo autônomo. sem depe'l
dência ou subordinação, ' obedecendo 
cada qual ao seu sistema de regras .; " 
hierarquia que lhe é pecu liar. Io re
g'ime constitucional também as ga ran · 

lias da magist ratura federal e as da 

magistratura estadual são as mesma~~' 

um juiz de uma e de outra não pode 
ser desti tuido do cargo sem processn 
judicial. Garantindo o Tribunal Su

perior a perl11anênci<j. de um j uiz ,~ I ei

tora l que deixou de ser juiz de di 
reito compul~ôriamnte e sem processo 
judicial ,. não estabelece um conflito 
entre a justiça local e a federal. De
clarada pela justiça local a perda de 

um cargo de juiz de direito. como con
seqüência da execução de um julgano 

dos Tribunais l oca i ~ . a justiça eleito
ral não pode deixar de reconhecer que 
o juiz de di reito alcançando por e:;sa 
penalidade perdeu também o cargo do 

juiz eleitoral. O fato anômalo de fi
car um novo juiz loca l com função ele 
magistrado da j u ' tiça comum, ao pa,;-

o que o antigo JUI Z local continuará 
a exercer exclusivamente a função elei·
toral, é resultante da violação das ga
rantias da magistratura ante a prete
rição das prerrogativas da magistra
tura " . (Boletim Eleitoral 11. 59. de 
1934) . 

\ 
A teoria de que as garantias con-

cedidas à função desaparecem quand0 
o magistrado é afas tado dessa funç:Í>J, 
mesmo ilegalmente. é um sofisma gros' 
seiro, uma verdadeira pi lhéria jurí
cl ica que, infelizmente, chegou a sur 
sustentado ao tempo em que no Bra, il 
o direi to indi vid ual esteve a mercê da 
[)repotência e do servili smo. De que 

valeria a vitaliciedade de um juiz elei
toral. se êle pudesse ser removido de 
,ua função eleitoral por meio de uma 
aposentadoria compulsória não lJre
vista em lei ou por meio de uma re
moção que não obedeces_ e às prescri .. 

çõs legais? P oderia exercer com in
dependência a sua função, o juiz elei
toral que estives e inteiramente oe
samparado contra atos violentos do 
Executivo local, quanto à sua tr;;.n~' 

fc rência, disponibil idade ou aposenta

doria? 

Portanto, ou se garante a pennd
nência do Jui z E leitoral no exer<.:Ício 
de sua função eleitoral contra as in
vestidas do faccio iSl110 do govêrno to
ca l ou desaparecerá inteiramente uma 
garantia que j á é precária, porque nã·) 
impede represesálias futuras em rela
ção à carreira do magistrado na J \1 ~
tiça loca l . 

A disposição peja qual o Tri:)lI
nal Regional, onde haja mai de um" 

vara, designa aquela. ali aq ll elas, a qu': 
se at ribui a jurisdição eleitoral, con, 
tante de tôdas as leis elei tora is de s{h~ 

o decreto n. 21 076, não tem por ob
jet ivo permitir que seja designado mai s 
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de um juiz para a mesma zona el t>it,,
ralo O que a lei teve em vista foi ,1'1-
mitir que uma comarca onde há mais 
de uma vara seja dividida em tantas 
zonas quantos sejam o juizes de di
reito com exercício nas diversas va
ras. Não entendeu assim o antigo Tri
bunal Superior. como se pode ver \b 
acórdãos constantes, respectivamente, 
dos Boletins Eleitorais ns. 47. de 1933. 
e 34, de 1935. mas em ambos os caS03 
se tratava de uma circunstância exce

pcional que parecia impor uma medida 
também extraordinária. Mesmo com 
êsse caráter. achamo. que o proveito 
obtido pela providência é muito di
minuido. senão anulado. pelos inco!lve' 
nientes da jurisdição cumulativa de 
mais de um juiz eleitoral na mesma 
zona. O auxílio quase sempre se li
mitará à assinatura de títulos eleito
rais, função por demais restrita par., 
juizes da mesma graduação hierár· 
qu ica. 

N O que se refere ao escrivães e 
,artórios eleitorai s. as di~posições le
gais não têm tido a mesma clareza com 
que dispõem sóbre os juizes eleitorais. 

O decreto n . 21 076. de 1932, § 2° 
do artigo 30. determina que seja e$

crivão eleitoral o que servir na vara 
a que se atribui jurisdição eleitor~l. e 
somente quando nessa vara existir 
mais de um ofício deverá ser deslg11:l
do o escrivão encarregado do servic,o 
eleitoral. Assim. parecia claro que o 
cartório eleitoral seria sempre um dos 
cartórios da vara designada para se 
encarregar do serviço eleitoral. M~s 

se assim era. a que vinha a disposiçao 
do art. 34. que preceitúa : "Compik
se o cartório do respectivo escrivãfJ 
e dos fnnc-ionários no·meados pelo Tri 
bunal Regional"'! Poderia êste Tri~\1 -

nal nomear funcionários para uma re
partição es tadual? 

Parece que pelos artigos referidos 
J designado é apenas o escrivãr). I) 

:jual funcionará também em outro cal'
tó rio com funcionários nomeados pelo 
Tribunal Regional respectivo e relllu
nerados pelos cofres federaig. Cam:) 

na maior parte dos cartórios os auxi
lia i-es são pagos pelo respectivo c;;;cri
vão. não se qui z sobrecarregar o ser
viço normal do cartório com o alista
mento eleitoral. P or isso, o legi sla
dor. lançando mão do escnvao pela 
sua fé pública e prática forense. criou 
um cartório eleitoral em que êle i.am
bém tivesse exercício. auxiliado por 
funcionários nomeados pelo Tribunal 
Regional para êsse fim. Tanto ass ir,:t, 
que o decreto nO 21 076. do art. 33. 
e a lei n. 4.8 art. 38 estabeleceratn 
um !-íorário para o funcionamento do 
cartório, o que não fariam se se tn
tas se do mesmo cartório da justiça 
comum. suj eito. em seu funcionam E'!ltn, 
as regras constantes da respecti va or
ganização judiciária. 

Pelo decreto-lei n.O 7586. de 1945, 
a designação do escrivão encarregd(lo 
do serviço eleitoral passou a ser f'!iü 
pelo Juiz Eleitoral . E, de fato. é d 

autoridade mais indicada para essa e~

colha. porque o Juiz Eleitoral que f, 

também o juiz de direito da comarn . 
deve conhecer rnelhor o escrivão qne 
convém ao serviço eleitoral. O 11,)\'0 

Código manteve a designação do es
crivão pelo respectivo juiz eleitoral, 
esclarecendo CJue não pode exercer 
aquêle cargo, o escrivão que fór c:'I1l
clidato a cargo eletivo. (art. 18 §§ 2.° 
e 3.°). 

O antigo Tribunal Superior, em 
um de seus acórrlãos. decidiu que "é 
principio geral do sistema eleitoral VI

gente serem os planos e'citorais, em 
que se dividem as unidades ' c',a Fede
ração, organizados sóbre as organiza-
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çõcs judiciárias destas, designados os 
~erventuá ri os e os juízes em virtude 
dos cargos que ocupam na justiça 
comum, jamais nominalmente, por suas 
ljuali dades pessoais, exigindo-se apenas 
que os juízes com jurisdição plena 
sejam magist rados com as garantia5 
constituciona is". (Boletim Eleitoral n. 
16, de 1937, pág·. 522) . 

Dêsse princípio tirou os seguintes 
corolár ios : 1.0 - Não pode um esc ri
yão ou um ju iz deixar a função 
eleitoral, por licença ou férias, e con
tinuar no exercício de suas funções na 
ju<;tiça comum . 2.0 - O escr ivão ou 
o juiz eleitora l que fór legalmente 
transferido de um cartório ou vara 
para outro, será 'ubstituído pelo escr i
vão ou juiz que pela organização j udio 
ciária local fór des ignado para o car
tó rio ou vara encarregado do sel'viço 
eleitoral. 3.° - Quando o Juiz desig
nado para substituir o que est iver exer
cendo as funçõ es eleitorais não fór 
vi"taJ:cio, não poderá exercer a juris
dição plena como Juiz E leitoral, limi 
tando-se a preparar os processos, que 
serão julgdos pelo Jui z E leitoral da 
zona mais próxima, que ti ve r o I'efe
rido predicado. 4.~ '- O, juiz que 
substitua o j ui z eleitoral, por estar 
éste juiz func iona ndo no T r ibuna l Re
g iona I, C'mbura sej a v italício, deixa de 
ser juiz eleitoral logo que o substi
tu ido deixe o exercício no' Tribunal, ou 
pela organização judiciá ria local caiba 
a ~t.lbs ti tui ção a out ro jui z, 

Os ju ízes eleitorais não estão su
jeitos à rotatividarle nem lhes é lí 
citu recusa r a designação pelo fa to de 
terem serVIdo à Justiça E leitoral por 
mai s de dois anos. Havendo, porém, 

na coma rca ma is de uma vara, pode o 
T rilJl1l1al Regional atender a um pedi do 
de dispensa do juiz eleitoral que já 

ELEITORAL 

serviu por mais de dois anos, por meio 
:rle uma alteração do plano de divisão 
eleitoral da circun crição, na qual seja 
indicada outra vara para o servi ço 
eleitoral . O mesmo se pode dizer do 
escrivão. O reveza mento, em ambos os 
casos, é sempre aconselhável, mas não 
pode ser posto em prática senão CJuando 
haj a nas coma rcas mais de uma va I:a 
ou na vara mais de um ofício, e não 
;e tenha aproveitado essa cIrcun s
tância para a criaçào de mais de uma 
zona eleitora l. 

A respe ito do escrivão, a lei n. 48, 
ele 135, no seu }\ rt. 41, trazia uma 
disposição mu ito útil e justa, quando 
~l i sJlll nba que " nas varas, onde houver 
mais de um cartório, cada um dêles 
é obrig)ac!o ao crviço eleitora l por 
períodos de três anos " , Os escr ivães 
~ão de ordinário remunerados pelas 
custas cobradas pelos atos que praticam. 
De modo que, dimin uida a sua ativi
dade na função ordinária, por estar o 

scu tempo tomado quasi excl usivamente 
com o serviço eleito ral nas épocas de 
intenso aI istamento ou proximidade de 
eleiçõcs, resul ta uma redução consi
derável dos seus proventos , É, portanto, 
(' enca rgo elei toral um ónus muito pe
sado imposto aos escri vães, sendo pe
Cjuena a g rati ficação com que se pro
cura compensa r o prej uÍzo clêsses ser

yentuários , Por is o, sempre que seja 
possível subst itu ir um car tório por 
out ro , depois de um certo tempo deve 
ser feita a subst ituição, quer seja 

imposta por le i, quer baj a silênc io desta 
em relação ao assunto. O novo Código 
res tabeleceu essa disposição, impondo 
a substituição ele dois em ' do is anos 
(A rt. 18 § 2.°). 

Seria mai s uma vantagem da or
ganização de uma J ustiça E l eito r~l 

cumpl etamente c! istinta da comum, a 
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uportunidade de se poder subs tit~li r 
periodicamente todos os escrivães e 
não somente alguns, como é possível 
atualmente. No caso de um cartório 
eleitoral permanente evitar-se- ia o in
conveni ente de mudança do arquivo 
deitoral, que não pode deixar r.le 
existir na va ra eleitoral. 

Era útil a dispos ição da lei n.o 48, 
que impunha ao juiz eleitoral a obri
gação de despachar tOGOS os dias na 
~cde do juízo, e de dar audiência, 
pelo menos, uma vez por semana. O 
Decreto-lei n. 7 586 e a Lei n . 1164 
confirmam a obrigator iedade do des
pacho, mas não fizeram o mesmo em 
relação à audiência. 

A Lei n . 48, de 1935, também 
dispoz que "sempre que um delegado 
de partiGo, ou pelo menos cem alis
tandos o requerem, o juiz eleitoral se 
transpol'tará à sede dos respecfivos 
distritos ou vilas, para aí se fazer a 
inscrição ele itoral". Bem andou o 
novo Código em não restab lecer esta 
dispo,ição. Essa providência, que podia 
!'er tomada até quinze dia ante de 
encerradas as inscrições eleitorai s, 
C'mbC9ra bem intencionada, não era 
prática, porque não pode ~er tomada 
,em prej uízo co serviço normal do alis
tanlento em centros de população mais 

densa . O alistamento nos distritos e 
vi las é feito por meio de juízes pre
paradores, que prepararão os processos 

de in crição, remetendo-os ao respec
tivo juiz eleitoral para o despacho 
definitivo . Se o próprio Juiz E leitoral 

se ~les l oca r para vi las distantes, não 
poderá aí permanecer até que se cum
pram as exigências que de certo terá 
que fazer em muitos processos mal 
instruídos, perdend um tempo precioso 
nos últimos dias co a li stamento, sem 
utilidade para os habitantes das vi ~as 

e povoados. ~stes realmente não devem 
ser esquecidos em matéria eleitoral, co
mo o são para tudo o mais, salvo os im
postos, mas a providência que lhes 
aproveita, sem prejuizo dos demais 
ali stanrJos, é a constante dos disposi
tivos das leis eleitora is a respeito dos 
juízes meramente preparadores. 

O exercício cumulativo das funções 
da Justiça comum com as da eleitoral 
tem criado um problema quasi inso
lúvel no que se refere às fér ias e à 
licença dos juízes e escri vães eleitorais, 

Sendo o juiz e!eitoral, não um juiz 
ele direi to nominalmente designado, 
mas qualquer juiz vitalício que estiver 
exrrcendo o cargo em vara encar
I'cgada do s~rv i ço eleitoral, parecia 
lógico que o juiz de ':Iireito, deixando, 
tcmporàriamcnte, por qualquer motivo 
legal, de ter exercício nessa vara, dei
xaria tamb.:':m por igual tempo o ser
viço eleitoral que à mesma vara foi 
adj eto. Mas é tal a perturbação que 
ocas iona a êsse serv iço a subst ituição 
de um juiz ou um escrivão no pe
ríodo mais intenso do alistamento ou 
de um membro dos tribunais eleitora is 
na época de apuração ce deições, por 

não poder o substituto exercer a função 
eleitoral plena ou por não estar se
nhor da matéria, que a Justiça Eleitoral 

teve necessidade de sacr ificar a apli
cação lógica do princípio. O antigo Tri, 
bunal Super ior decidiu 'que a licença 

concedida ao juiz de direito peJo res
pectivo Tribunal ce Apelação não o 
autorizava a deixaI' o exercício da 
função eleitoral que também exercid, 

sem que obtivesse idêntica concessãG 
do Tribunal H.egional respectivo. E o 
atual Tribunal Superior, pela Resolu
ção 11. 677, resolveu que as férias fo
renscs não importam no afastamento 
dos membros da magi stratura do excr-
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cício de suas funções eleitorais. (Di 
ário da Jus/iça, seção lI, de 22-3-46 
pág. 196). 

As leis eleitorais, conhecendo a 
diiiculdade da concessão de férias am' 
magistrados eleitorais, têm procurado 
compensar a falta de um descanso qUI! 
deveria ser obrigatório, pela outorga 

da vantagem de ser contado em dôbro, 

para a aposentadOt-ia, o tempo das 
férias não gozadas (Art. 140 § único 

'do Decreto-lei n. 7 586, de 1945 ; 
A rt. 42 do Decerto-lei n. 9258, de 

1946; e Art . 194 da Lei n. 1164, 
de 1950). 

Aos juízes e escnvaes eleitorai, 
empre foi concedido um subsídio, de 

modo que o juiz percebesse o dôbr') 
do que recebia o e~cri vão. Pelo D e

creto n. 21 076, de 1932, era abonado 
um subsídio de um conto e duzentos 
mil reis por ano, pago em quotas men

sa is ( A rt. 32) . E ao escrivães era, 
pelo A rt. 35 do mesmo decreto, arbi
trada a gratificação de seiscentos mil 

réis por ano, também paga em quota 
mensais. P elos A rts. 37 e 42 da Lei 
n. 48, de 1935, permaneceu a mesma 
remuneração. Esta lei, porém, no que 

se referia aos escrivães, t rOUJce a ino
vação de conceder-l1~es uma gratificação 

adicional, dispondo que "ao escrivão 
designado para os serviços eleitorais é 
abonada uma gratificação de seiscentos 
mil réis por ano, paga em quotas men-

sais, além de cem mil réis por grupo 
de - quinhentos eleitores que a partir 
desta lei, forem efetivamente alista.':los 
no seu cart0rio". Era interessante que 
a remuneração, destinando-se a remu
nerar a atividade do escrivão, ficas e 
dependendo (tos eleitores a listados /L O 

sen ca·rfório. Assim, podia se dar (, 
caso de, mudar o escrivão, indo o sub -
tituto locupletar-se com uma remune
ração devida ao trabalho alheio. 

O Decreto-lei li _ 7 586, de 1945, 
na let ra c do Art. 138, concedeu aos 
Juízes eleitorais a g ratificação de mil 
cruzei ros mensais; e alerta d do 
mesmo artigo ceu aos escrivães elei
torais a g ratificação de oitocentos cru
zeiros mensais. Pelo Decreto-lei n.9258, 
de 1946, os juízes eleitorais passaram 
a perceber mil e quinhentos cruzeiros 
mensai , mas somente no período mai s 
inten o do alistamento. a seI- fixado 

pelo re pectivo Tribunal Regional. Fi 
nalmente, a Lei n. 1 164, de 1950, que 
instituiu o Código Eleitoral vigente, 
estabeleceu no Art. 193 § 2.°: " Os 
juízes e os escrivães eleitorais perce 

berão durante a fase mais intensa do 
alistamento, fixada pelo Tribunal Re
gional, e não devendo execeder de seis 

meses em cada ano, as grati ficações 
mensai de Cr$ 1.500,00 e Cr$ 800,00, 
respectivamente. E a letra f do Arl. 
193 da mesma lei, concede aos juízes 
preparadores a gratificação de um cru
zei ro por processo preparado_ 

---*---
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o Sr. Olavo Oliveira apresentou., no Senado, um 
projeto de lei estabelecendo novas penas para o eleitor 
que se abstem de exercer o direito de voto. D isc1ttido 
o assunto na Comissão de Constituição e Justiça da
quela casa do Congresso, manifestou-se o mesmo órgão 
contrário à proposição, adotando o parecer que abaixo 
estampamos, da autoria do Sr. Clodomir Cardoso. 

I 

Pelo Proj eto n . 22/51, do Senado, procura -se dar sanção eficai ao 
preceito con&t..t,ucional que declara obrigatório o voto. 

Alega, na justificação, o seu preclaro autor que a prática veio de
PlOnstrar a ll.eficiência da multa a que ficam sujeitos os elei~ores fal-
1,0sos: ~stes nada sofrem, porque não é promovida a aplicação da pena, 
quando não sobrevem a anistia geral . 

O r r,médio, ao seu ver, está na sanção indireta que o projeLo regula. 
Por êle, o eleitor que houver deixado de votar na última eleição federal 
n'io poderá empossar-se em cargo público federal, receber passaporte 
e ser parte em contrato constante de escritura pública e que tenha por 
Objeto direito imobiliário. 

Pal a que tais san ções não lhe sejam aplicadas, há de provar que 
deixou de pai l;icipar do pleito por motivo justo. 

E se, ape&ar da proibição legal, qualquer dos referidos atos vier a 
ser praticado, nulo será de pleno direito. 

11 

No nosso parecer, o projeto é inconveniente . 

Não se justifica, sobretudo, no que toca ao exercício de dÜ'eit0s 
civis. Se a falta que se trata de punir pudesse ser reprimida pela sus
pensão de cer ~o& direitos dessa ordem, então, pelo mesmo motivo, ~eriam 
legítimas outras restrições à capacidade civil do eleitor, e onde iríamos 
parar '? 
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Nenhum fios crimes previstos no Código Penal, do mais leve ao mais 
grave, é punido com pena tão pesada, como é essa pela qual J el.eitor 
Hcará lmpediao de celebrar certos contratos. Do direito de iocomoção, 
o Códigt; só priva os condenados ao encarceramento. 

É certo q\le, ·entre as interdições de direitos cominadas pelo Código, 
figuram a incapacidade permanente ou temporária para o exercício da. 
autoridade l1l[:.rital, do pátrio poder, da tutela ou da curG1.tela (Art. 69). 
Mas são penas, essas, que somente poderão ser aplicadas por crime de 
que resulte ~nanifesta incompatibilidade com o exercício de alguns 
dêsses poderes ou direitos, ou que dê lugar a reclusão além de certo 
número de allCS. 

III 

A cominação do Art. 1.0, relativa à posse em cargo público, tt:.;m, sem 
dúvida, relaçao com negligência a que se pretende obstar por meio do 
projeto . O eleitor que não vota é, sem dúvida, equiparável àquele que 
não seja eleitor e que, por isso, fique privado pela lei de ser flome2do 
para fUilção pública. Abstendo-se de exercer o direito polí~ico por 
excelência, que é, ao mesmo tempo, um dever, o eleitor não se pode 
queixar de que o privem dêsse outro direito da mesma natureza, que é 
o de ser inve3tido em função pública. 

O Co digo Penal conhece essa pena, que é accessória, aplicavE'l ~o 
condenado a certas penas principais ou por determinados crirü8S, umas 
e outros graves . 

Mas aináa quanto à incapacidade para a investidura eLll função 
pública, o projeto, no nosso parecer, é inaceitável 'por ser a pena exces
siva e desigual, o que, aliás, sucede às duas outras, isto para não falar-o 
lUOS nas conseqüências que podem decorrer da nulidade do ato platieado 
com inobsen·â.ncia da lei, conseqüências que se poderão estender a 
terceiros. 

IV 

A pena e excessiva, porque se pode dilatar por quatro anos, visto 
cemo durará de uma a outra eleição. É desigual, porque o praz-.J p'lderá 
vRriar não so de Estado a Estado, mas também de um mesmo Estado, 
isto é, será mais ou menos grave, por motivo de todo em todo estranho 
~l infração e ao infrator. Tudo dependerá do fato de hav"l', ou não, 
dentro do quadriênio, nova eleição a que o eleitor fal toso possa com
parecer . 

Ora, não 110S parece que desigualdade tal se compadeça com o dis
posto no Art. 141, § 1.0, da Constituição . Nada importa que "la J.dvenha 
da acaso . A pena deve ser igual para quantos cometerem d. me~ma 

infração em ci rcunstâncias idênticas. 
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Assim, o projeto é, além de inconveniente por outras razões, con
trário ao princípio da igualdade de todos perante a lei . 

Quando cúnstitucional e não inconveniente, seria lacuno"o, porque 
só se refere ::'s eleições federais. Não se compreende, com efeito, a 
punição com ~xclusão das eleições estaduais e municipais. 

Tra ta-se de matéria de direito eleitoral e penal , da competência 
exclusiva da 'União (Const. Art. 8, XV, a). 

v 
Poderá "ei' objeto de exame a questão de saber se as penas em 

apreço podem, ou não, ser substituídas pela exigência da prova de que 
o eleitor pag0a a multa a que se acha porventura sujeito, ou Justificou 
a falta do seu comparecimento . 

Mas isto só terá cabimento se fór apresentado outro proJ~to, inde
pendente dêste, ou alguma emenda que o modifique ou substitua . 

---*---
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Decreto n. 51-535, de 12 de maio de 1951, 
relativo à aplicação da Lei n. 51-519, de 9 de 
maio de 1951, que modifica a Lei n. 46-2151, de 
5 de outubro de 1946, referente à eleição dos 
membros da Assembléia nacional. 

o PresidE:t1te do Conselho de Ministros, 

A vista do relatóri() do Ministro da Justiça e do Ministro do interior ; 

Atendenc0 à Lei n. 46-2 151, de 5 de outubro de 194ô, relati.va à 
eleição ~los membros da Assembléia Nacional; 

Atendendc à Lei n . 51-519, de 9 de maio de 1951, que modifica a 
lei supra indicada; 

Ouvido o Conselho de Ministros, 

Decreta: 

TíTULO I 

Das declarações de candidatura 

Art. 1.0 - Só as listas em que todos tenham recebido :1 mvzsti
dura dE um pJ.rtido ou agrupamento nacional, nas condições ill'escrJias 
pelo A~·! .. 3.0 , podem ter por título a legenda do dito partido 0U agru
pamento naclOnal. 

Se uma li::;t.a é composta exclusivamente de candidat0s perteilcent€S 
a. diferentes ~artidos ou agTupamentos nacionais, ela deverá .coillportar 
um sub- título que mencione a legenda de todos os partidos ou agTupa
mentos nacionais que nela estão representados. 

Se l.Ama lista, que não é composta integralmente de r-andidatos per
tencentes a um partido ou agrupamento nacional, declara tomar come 
título f), legenda de um partido ou agrupamento nacional, !ma :1cclaração 
não serd. registrada. 

TíTULO 11 

Das afinidades (apparentements) 

Art. 2,0 -- Oito dias, no máximo, antes da abertura da cd!Ilpanha 
eleitoral , qualquer partido ou agrupamento, para se poder p:evalccer 
ulteriormente da quali.dade de partido ou agTupamento nacional, deve 
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fazer a notificação disto ao Ministério de Interior, indicando a legenda 
s0b a qual tenciona apresentar listas ou candidatos. 

Deve com:...nicar por escrito os três membros investidos uo poder de 
assinar as declarações de afinidades nas condições indicadas nJ Art. 3.°, 
que se segue. 

Desta no~Hicaçã:o será dado recibo provisório, ficando o dJfinitivo 
p~Lra dt!l='ois L.:õ apresentada a enumeração das listas e dos candidatos 
nas conc,ições prescritas pelo Art. 10 dêste decreto. 

Art. 3.0 - Uma lista que deseja ser considerada afim eleve àepo
sitar em dupl~cata na Prefeitura, seja ao mesmo tempo que "ua decla
ração 1e candidatura, seja posteriormente, uma declaração de alinid".de: 

1.0 Reportando-se ao título da lista e à sua composiçã0 segundo 
o que <.-onsta da declaração . de candidatura; 

2.0 Mem.ianando a filiaçã:o de todos os candidatos da lista a um 
partido ou agrupamento nacional, tal como está definido 110 Art. 2.° 
supra. A declaração deve trazer a assinatura de um do" três membros 
do .partido ou agrupamento nacional previsto no Art. 2.'" 3upra a que 
cada um dos candidatos alegue pertencer; 

3.° A in<.i~cação da lista ou listas com as quais desej a. '~er afinIdade. 

Tal declal'ação de afinidade deverá conter a assinatura d.:: todos os 
candidatos da lista. 

Não será registrada a declaração de afinidade que Jeja. f~ita por 
tinta em que um ou vários candidatos não possam provar nas condições 
acima 1Jrescrit,as a investidura de um partido ou agrupamenoJ nacional. 

Art. 4.° - Nenhuma declaração de afinidade poderá ser l'e6'istrada 
depois do terceiro dia que precede a campanha eleitoral. 

Nenhuma declaração de candidatura realizada depois de~sa data 
e. nos p mzos previstos pelo Art. 5.° modificado da lei de 5 de outubro 
de 1946 poderá ser acompanhada de uma declaração de âünidade, 
mesmo ,~lue d;ga respeito a uma lista que compreenda some11te r2.ndi
datos pertencentes a partidos ou agTupamentos nacionais. 

Art . 5.° -- A afinidade entre duas ou mais listas não ~cr" v8lida 
quando cada jlsta interessada não depositou em duplicata, nos prazos 
fixados no Art, 4.° do presente decreto, uma declaração de aflnidaàe 
CCil11 a outra ou as outras listas. 

A afinidade só prevalecerá entre as listas que cumpriram esta for
malidade. 

Art. 6.° -- A afinidade será considerada ampliada quandu uma ou 
mais !iscas vêm a ser consideradas afins de duas ou mais listas Já assim 
consideradas. 

Umd afip.l dade declarada entre duas ou mais listas só poderá ser 
ampliada se tiver sido registrada na: Prefeitura nos prazos llrescritos 
no Art. 4.°. 
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Alén: disso, cada uma das listas que já subscreveram uma declaração 
de afinidade aeverá, nesta hipótese, depositar uma decla.ração comple
mentar mencionando a ampliação da afinidade. Esta declaração deverá. 
l'evestir-::e da assinatura de todos os candidatos das lista,s ja declaradas 
afins. 

3e ~sta formalidade não for cumprida por tôdas as listas ja. decla
radas a t ins, a ampliação da afinidade não será considerada vahdR.. 

Art. 7,° .- Haverá afinidades sucessivas no sentido da segunda 
alínea do Art. 6,° modificado da lei de 5 de outubro de 1946, quando 
1Jma ou várias listas declararam romper a afinidade precedentemente 
concluída e realizaram uma afinidade com duas ou mais listas novas. 

A n:.odificc..ção de afinidade só será válida se a declaração 101' r0gis
trada n:.l. Pre~'eitura nos prazos estabelecidos no Art, 4.° e se o registro 
contivel' a assinatura de todos os candidatos da lista que preLende mo
dificar a sua afinidade. 

As Lovas afinidades que possam ser eventualmente concluHla'5 por 
esta lista obedecerão às modalidades do Art. 3.° e eventualmente do 
Art. 4.° 

Art. 8,0 ._ As declarações de afinidade poderão ser revoe?;adas até 
(' dia p!'evisto no Art. 3.0 , 2,°, do Decreto n. 51-537, de 12 de mato de 
1951, pl:ll'a a entrega, ao presidente da comissão de propaganda, da 
última remessa das circulares aos eleitores, isto é, dez dias antez do 
pleito. 

NãG será válida a rutura de afinidade que não trouxer J. assina,tura 
de todo, os ca.1didatos e que não for registrada na Prefeitura nos prazo. 
previsto.; na primeira alínea do presente artigo, 

Art. 9,° - Tôdas as formalidades relativas às declarações de afi
nidade, para f>erem válidas, por ocasião de rompimento ou uc modifi
cação devem ser registradas na Prefeitura do departamento, que dará 
um recibo se elas estiverem conformes às prescrições das leis em igor, 

Art. 10 - Pelo menos dezenove dias antes do pleito.. os r'epres?n
tantes .1ualifl~ados dos partidos ou agrupamentos nacionaIS, que tJze
tam a notificação prevista no Art, 2.° supra, deverão d'1.r a conhecer, 
('m declaração depositada no Ministério do Interior, as listas ou candi
datos p ')':, êles apresentados em trinta. departamentos no mimmo. 

Desta der.laração será dado recibo, conforme as disposições do 
I\rt. 2.° supra. 

As declalações de afinidade subscritas por listas de Çlartidos ou 
figrupamentos não serão válidas se êstes não apresentara.m lista<; ou 
candidatos em trinta departamentos pelo menos, ou não fizeram a deela .. 
ração plevista na alínea primeira do presente artigo. 

ArL. 11 - Somente são consideradas como definitivamente válidas 
as afinidades concluídas por listas referentes a partidos ou agrupa
mentos nacionais, cuja qualidade será contatada por decisão do Ministro 
do InterlOr, que será publicada pelo menos quinze dias antes da eleição , 
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Art. 12 - São considerados departamentos, nos têrmos da qumta 
alínea do Art. 6.° modificado da Lei n. 46-2 151, de 5 de outubro de 1946, 
os departamentos da França metropolitana, da Algéria e os ja Gul1Ãna, 
de Guacialupe, da Martinica e da Reunião . 

Art. 13 - ' A lista definitiva das afinidades será levada ao crmheci
mento dos eleitores por um edital afixado na Municipalidade e, no dia 
do pleitú. em cada seção eleitoral, assim como por uma nota IelLa por 
ordem do Prefeito, a qual fará parte da última remessa feita ao, elei
t·ores de, doc :llnentos de propaganda . 

O edital deverá ser enviado a cada Municipalidade sete dias pelo 
menos antes da eleição. O Prefeito acusará imediatamente o :cecebi
menta do edital. 

Art. 14 - As cédulas deverão obrigatàriamente mencionar as afi~ 
nidades registradas pelos prefeitos nos prazos estabelecidos no Art. 4.° 
e nas condições previstas. pelo Art. 9.° . 

As cédula;; impressas por uma lista composta de candidfl,to., que 
r~ceberam a investidura de dois ou mais partidos ou agrupamen .os 
nacionais, no caso dessa lista ter subscrito uma afinidade com umn. ou 
várias outras listas, deverão mencionar, a respeito de c3.da candidato, 
a legenda do partido ou agrupamento nacional de que êle recebeu a 
investidura. 

No entan',o, serão consideradas válidas as cédulas que menciclfiem 
<lfinidades, cuja l'utura possa ter ocorrido nas condições prevista", na 
Art. 8.°. 

TíTULO UI 

Da distribuição das cadeiras 

Art. 15 -- Nas circunscrições ou departamentos previstos no Art. 2.0 
'11odificado e no Art . 1.0 bis novo da lei de 5 de outubro de 1946, P. na 
:Iual se aplica a regra do maior resto, o quociente eleitoral é determinado 
pela divisão do número total dos sufrágios na circunscrição pelo número 
de lugares a preencher. 

O cálculo dos lugares obtidos pelas diferentes listas é efe~uado da 
.seguinte manf:ira: 

1.0 Cada lista tem direito a tantos lugares quantas vezes o núm.ero 
de sufrágios de lista por ela obtidos contiver inteiramente o quociente 
eleitoral. 

2.° Os lugares que eventualmente restem a preencher serão suces
!>lvamente atribuídos às listas que lipresentem os maiores lestos. 

Art. 16 - Nas circunscrições ou departamentos em que se aplica 
a regra da maior média, os lugares são conferidos sucessivamente àque
las listar. cuja divisão do número de sufrágios de . listas apurados pelo 
número de lugares que já lhes foram conferidos, mais um, já o maior 
resultado. 
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Art. 17 - No departamento da Guiana é proclamado elei.to o can
didato (,.ue olJtiver o maior número de votos. 

No caso ue empate na votação, o mais idoso dos . ~andidatus é o 
eleito. 

Art . 18 - No departamento da Guaiana, o recenseamento geral dos 
votos se faz em Cayena, em sessão pública. 

Os prazo:'> concedidos à comissão de recenseamento para conclt:ir 
seu trabalho são fixados por decisão do Prefeito. 

Art. 19 - São consíderadas cédulas modificadas, no.3 iêrmos da 
alínea s ~gunda do Art. 16 modificado da lei de 5 de outubro de 1946, 
tódas aJ cédu:as que trazem o título de uma lista e n as quais ligura um 
sinal prefereacial, o riscamento puro e simples do nome de um CAndi
dato ou sua substituição por um outro nome . 

TÍTULO IV 

Disposições diversas 

Art. 20 - As eleições parciais , previstas nos Arts. 17 e la modifi
cados da lei (~€ 5 de outubro de 1946, deverão realizar-se no }Jlazo de 
dois m .::ses, a contar da data em que a Assembléia NaciolldJ tomou 
conhec~;0.ent0 da vaga. 

Art. 21 - Decisões do Govel'l1ador Geral da Algéri::t, dus prefeitos 
de Guadalupe . da Guiana, da Martinica e da Reunião f. ixadw, qual!do 
necessáno, as outras modalidades de aplicação a êsses deyal tamentos 
das disp')siçõcs da Lei n. 46-2151 modificada, de 5 de outubro de 1946 . 

Art. 22 - O guarda de selos, Ministro da Justiça, e o Mlil1SGr0 do 
[nterio;:, estão encarregados, no que concerne a cada um, da e.JCecução 
do presente decreto, que será publicado no Jornal Oficial da República 
P'rancês2 .. 

Feito em Paris, 12 de maio de 1951. 

Pe,lo presidente do Conselho de Ministros, Ministro do In terior 

HENRI QUEUILLE 

O Guarda dos Selos, Ministro da Justiça 

René Mayer 

O Secretário do Estado do Interior 

Eugéne Thomas 

---*---
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SOBRE CARTAS NÃO OPACAS. - NULIDADES 
ABSOLUTAS E NULIDADES RELATIVAS. 

VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO. 
Como se manifestou a respeito o relator do 

Recurso Parcial n.o 1.673, do Piauí, no T. S.E ., 
o Sr . ministro .Penna e Costa: 

"Com a devida venia do 
Egrégio Tribunal, entendo que o 
voto, consoante nosso direito, é 
a outorga política do brasileiro 
maior de 18 anos, legalmente alis
tado, mas conferida mediante o 
estabelecido na lei. Friso o con
ceito, para salientar que a res
pectiva manifestação é condicio
nada em lei. 

O Código declara nula a vo
tação de seção eleitoral nos casos 
do Artigo 123; anulável, nos do 
124. Tais nulidades, porém, só 
poderão ser decretadas quando 
arguídas em recursos regulares e 
tempestivos (Art. 128). 

Temos, pois, nulidades abso
lutas, por presunção Juris et jure. 
As do n. 8 do Art. 123 indepen
dem de prova de quebra do si· 
gilo, assim como de configuração, 
argüição e prova de coação ou 
fraude, que vicie a vontade do 
eleitorado . E nulidades relati
vas, dependentes dessa prova 
( Art. 124) . 

Está claro. O Art. 123 dis
põe, peremptóriamente: "É nula 
a votação - item 8: quando 
forem infringidas as condições 

que resguardam o sigilo do voto 
nos têrmos do Art. 54" (e não 
quando se provar ' a quebra do 
sigilo). Já o Art . 124 estabelece 
a nulidade "quando se provar 
coação ou fraude que vicie a 
vontade do eleitorado". 

O que há a observar é que 
tanto as absolutas - ato nulo 
( No caso, não dependente de pro
va de quebra do sigilo.), - quan
to à .3 relativas - fato anulável 
( Dependente de prova específica 
de sua ocorrência, e de que vici
ou a vontade do eleitorado.), -
requerem argüição formal, regu
lar e tempestiva, para serem de
cretadas ( Art. 128) . 

Assim, manifestado um re
curso, nos têrmos do Código, ar
güindo a nulidade do Art. 123 -
8. o , basta provar a infringência 
de uma, ou mais de uma, das 
condições do Ar!. 54, para que 
o juiz esteja obrigado a decretá
la . Êle não pode deixar de o 
fazer, invocando a circunstância 
de se não haver argüido e pro
vado coação ou fraude viciadora 
da vontade do eleitor, nem qual
quer outra. É uma nulidade abso-
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luta,juris et jure, submetida, pelo 
Art. 128, apenas à condição de 
arguída em recurso regular e 
tempestivo. 

Se o voto é diretamente in
troduzido em sobrecarta oficial 
n. o 4, transparente, dá-se, ipso 
facto, infringência da condição da 
opacidade . Não há mister de 
prova de quebra do sigilo, como 
não o há quando a sobrecarta 
não é oficial; quando não é uni
forme; quando não está devida
mente rubricada; . quando o elei
tor se não recolhe ao gabinete 
indevassável; quando se empre
ga urna diversa da p rescrita no 
item 4. . . Provado o fato e arguí
do na forma da lei, a nulidade 
tem que ser decretada - não 
sendo lícito cogitar-se de suas 
conseqüências. 

Mas se se argüe, nas mes
mas condições, coação ou fraude, 
a situação é outra. Trata-se de 
atos dolosos, e não de simples 
inobseevância de preceitos. O 
dolo requer prova específica. As 
conseqüências· do fato hão de ser 
provadas, igualmente, e devem 
ser apreciadas pelo julgador, nos 
seus efeitos danosos. Por isso é 

ELEITORAL 

que o Art. 124 considera as elei
ções apenas anuláveis, e requer, 
além da prova dos fatos, a de 
que viciaram a vontade do elei
torado . 

A objeção de que a sobre
carta modêlo n. o 4 foi confeccio
nada na Imprensa Oficial e for
necida por esta Egregia Côrte, 
não tem, no meu fraco entender, 
pertinência . Primeiro, o caso é 
de transparência, não de auten
ticidade. Depois, não se destina 
ela a receber diretamente a cé
dula, mas a sobre carta opaca, 
destinada a ocultar a cédula. 
Pertinente, que fôsse, não teria 
eficácia a objeção . Os tribunais 
não legislam, não podem modi
ficar, muito menos derrogar a lei. 
Seus a restos são simplesmente in
terpretativos, jamais modificati
vos . 

Não a podem ampliar, res
tringir ou a lterar. 

Penso, dêsse modo, haver 
justificado, data vênia, minha dis
cordância da respeitável Reso
lução n. o 3007, de 12-7-1948. 

Conheço, pois, do" recurso, 
mas para lhe negar provimento 
e confirmar o acórdão recorrido. 

NOTA - O T . s. E . conheceu e deu provimento ao recurso pelo voto de desempat .. 
do sr. Ministro Presidente . (Acórdão n. 415- de 25·6·51") . 
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CRÉDITOS ADICIONAIS PARA A 

JUSTiÇA ELEITORAL 

ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS AO 

CONGRESSO NACIONAL 

Os Tribunais Regionais Eleitorais devem dirigir ao Tribunal Superior 
Eleitoral, nos têrmos do Art. 199, parágrafo único, do Cód. Eleitoral, os 
pedidos de créditos adicionais necessários ao bom andamento dos ser
viços eleitorais, durante o exercicio, a fim de que sejam submetidos ao 
pronunciamento do mesmo Tribunal e encaminhados, em relações tri
mestrais, à Câmara dos Deputados, por intermédio do Poder Executivo. 

RESOLUÇÃO N. 4296 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de representação 
n. 2 735, do Distrito Federal. 

RESOLVEM os Juízes do Tribunal Superior Eleitoral, aco
lhendo a representação do Sr. Diretor Geral da Secretaria, 
determinar que se informe à Câmara dos Deputados sôbre o 
modo irregular de pedirem os Tribunais Eleitorais de S. Catarina 
e Pernambuco a abertura de créditos suplementares; e que se 
expeça telegTama aos Tribunais Regionais, que ainda não pedi
ram créditos adicionais, para observarem o dispôsto no Art. 199, 
parágrafo único, do Cód. Eleitoral, interpretado pela Resolução 
n. 3 833, de 16 de setembro de 1950. 

Ao Tribunal Superior cabe pronunciar-se sôbre os pedidos 
de créditos adicionais e encaminhá-los, em relações trimestrais, 
por intermédio do Poder Executivo, à Câmara dos Deputados . 
A essa disposição do citado Art. 199, parágrafo único, obedeceu 
a Resolução n. 4082, de 6 de novembro de 1950, que encaminhou 
à Câmara dos Deputados o processo n. 2 588 de pedidos de 
créditos adicionais necessários no último trimestre do ano 
passado. 

Estão sendo estudados pedidos feitos para o exerClClO 
corrente pelos Tribunais Eleitorais do Piauí, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Ceará, Santa Catarina e Río Grânde do 
Sul. 
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Não observaram, porém, a forma regular os ofícios em que 
os Tribunais Eleitorais de Pernambuco e Santa Catarina pedi
ram diretamente à Câmara dos DePlltados a abertura dos cré
ditos suplementares, consoante publicações no Diário do Con
gresso Nacional, de 11 (projeto n . 95/ 1951 ) e 20 (Comissão de 
Finanças - of. n. 220/ 1951 ) de abril último, à págs. 1948 e 2202 . 

SALA DAS SESSõES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1951 . 

Alvaro Moutinho Ribeiro da Costa, Presidente . Hahnemann 
Guimarães, relator. Fui presente, Plinio de Freitas Travassos, 
Procurador Geral". 

-_._~:---
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REGIST R O DE PAR TIDO S 

POLÍTICOS 

o registro dos partidos polí
ticos, de vez que estes têm âmbito 
nacional, é forçosamente feito no 
T. S. E . , mas o modo de consti
tuição das agremiações partidá
rias toma aquela tarefa por de
mais difícil, senão impossível. 

Diz o § 1.0 do art. 132 do Có
digo que os partidos políticos se 
constituirão de, pelo menos, cin
qüenta mil eleitores, distribuídos 
por cinco ou mais circunscrições 
eleitorais, com o mínimo de" mil 
eleitores em cada uma, e no § 2.° 
do art . 133 do mesmo Código se 
estabelece como meio de prova r 
a existência efetiva dêsses elei
tores as suas assinaturas, com 
menção do número do respectivo 
título, em listas organizadas em 
cada zona, sendo a veracidade 
d8 tudo atestada pelo escrivão 
eleitoral. 

Na prática, a colheita das 
assinaturas é feita por meio de 
fôlhas avulsas, que não contêm 
indicação a lguma sôbre o partido 
em organização, cujo nome será 
posto mais tarde no modêlo ofi
cial por ocasião da entrega do 
requerimento de registro . Dêsse 
modo a assinatura representa um 
gesto gracioso que nada traduz, 
mesmo quando é verdadeira. 
Mas, infelizmente, apesar do 
atestado do escrivão eleitoral, os 

encarregados da tomada das as
sinaturas, para ostentar prestígio 
que não possuem ou para evitar 
trabalho, colocam nas listas · as
sinaturas apócrifas, grosseiramen
te falsificadas, sem que seja pos
sível ao T. S . E. proceder à ve
rificação da autenticidade de . . 
50 . 000 assinaturas e muito me
nos apurar se os signatários fir
maram outras listas análogas. 
Não há 'muito tempo, foi reque
rido o registro de um partido em 
cuja lista de adesão figurava a 
assinatura de um funcionário do 
próprio T . S . E., e só por essa 
circunstância fortuita pôde ser 
constatada a falsidade da mesma. 

A formalidade do registro de 
partido político, portanto, ganha· 
ria eficiência se fosse simplifi
cada, porque a dificuldade que 
apresenta o processo atual não 
constitui obstá.:::ulc à impro'/i&a
ção de partidos sem o devido 
apoio eleitoral. 

A eliminação de partidos as
sim organizados será hito: pela 
disposição do parágrafo único do 
art. 148 do Código Eleitoral , por 
fôrça da qua l "terá cancelado o 
seu registro o partido que em 
eleições gerais não satisfizer uma 
destas duas condições: eleger p A
la menos um representante no 
Congresso Naci·')Y101 0 1) alcançaI . 
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em todo o país, cinqüenta mil vo
tos sob legenda' . Por isw, o pro
b~ema do registro partidci:_'io limi
ta-se a impedir a proJiferação de 
partidos às vésperas da eleição, 
pois êsse registfJ não garante a 
vida da agremiu-;ao política ~e) 
não mediante a comprov::.!o;,.ão, 
nas urna's, da existência real dos 
adeptos que já provou possuir, 

Para impedir qL'8 brotem co
mo cogumelos partidos artiticiais 
não é necessário adotar um pro
cesso que, sem alcançur total
mente êsse desiderato, impc.e um 
sacrifício semelhante Cl J enchi
mento do célebre tonal das Da
naides, Desde que a {a(:ilidctde 
concedida à constituiç-io de um 
partido político não importa na 
sua criação permanente para 
tornar mais penosos os esforços 
na apuração de votos a carccllda' 
tos inviáveis, poder-se-ia substi
tuir as listas de adesão por ume! 
caução, que garantisse a IS.:lli 

dade do organismo em formo-çõo, 
Essa caução não seria antidemo
crática, porque não é imposta a 
um indivíduo, mas a 9rupo de ci
dadãos que se deve supor de 
grande número, além de que pelo 
processo atual é dispandiIJso o 
trabalho da colheita de Q,3sina
turas _ Perderia a caução o par
tido que não obtivesse o I!l:~m:~ro 
de votos necessário à sua pell~Ja
nência como agrupamenlo polí
tico_ 

Êsse exagêro nas formalida
des necessárias à organização de 
novos partidos prende-se ao re
ceio da fragmentação partidária, 
que tem levado alguns publicis
tas a preconizar o abandono cia 
representação proporcional ou (l 

ELEITOR A L 

adoção de sistema que favoreça 
o grupo mais numeroso _ 

Achamos, porém, qüe essa 
instabilidade ideológim é própria 
da época e não pode ser cOlnb'l 
tida por medidas legislativos sem 
prejuízo da liberdade de opiniC!o, 
Se com a dificuldade na forma
ção de novos partidos pudesse
mos conseguir a estabilidade dc.;s 
existentes, ainda o sacrifíc~o se 
justificaria pelo valor do ber~e

'fício que proporcionava. Mas tal 
não se dá, Mesmo sem poder for
mar novos grupo,,, de ideologi-J 
política, não se 'd'3ve for:;:ar o ci
dadão a permanecer o'-regimen
tado ao seu antigo credo, Os po
ílticos vivem a trocar de partidos 
com uma freqüência que bem 
traduz a pouca importânC1J que 
dão à parte doutrinária das agre
miações a que se filiam, E' ver
dade que muitas vezes são com
pelidos a essa atitude pelo grupo 
que monopolizou a feitura das lis
tas de candidatos, mas a malL'j ia 
dos trânsfugos age em busca de 
melhor "chance" de ser ele1l0 ou 
de aumento de seu prestígio po
lítico, 

O ideal seria a existência doS 
dois grandes partidos, que mutua
mente se fiscalizassem e que pe
la emulação procurassem con
quistar prosélitos mediante ser
viços à causa pública . Mas isso 
só seria de desejar se correspon
desse ao sentir dos cidadãos, que 
também se dividissem em duas 
correntes de opiniõc , Essa con
densação ideológica não pode ser 
conseguida por efeito de uma lei, 
porque a multiplicidade de sis-
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temas SOCIaIS e políticos é moti
vada por causas que não podem 
ser removidas por processo tão 
simples. 

A sabedoria do legislador 
está em procurar reduzir ao mí
nimo os inconvenientes dessa ins
tabilidade de ideais, mas sem 

empregar meios que coarctem a 
liberdade de opinião, tragam em
baraços inúteis às arregimenta, 
ções partidárias ou forcem os ci
dãdãos a usar de expedientes pa
ra exercerem um direito que lhes 
deve ser garantido com a maior 
amplitude possível. 

---*---
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CONSULTAS À REVISTA ELEITORAL 

Alcunha ou pseudônimo de candidatos nas cédulas -
Inelegibilidade para prefeito e vice-prefeito A ins

crição eleitoral subordinada à prestação 
de serviço militar. 

FELICIAl\O P. DE SOUZA - Pôrto Alegre - Quer sabcj: s~ nas 
próximas eleições municipais os candidatos que fore.m muito conhecidos 
por um apelido devem registrar também essa alcunha. 

RESPOSTA: - A jurisprudência do T .S .E . é vacilante a respeito 
da . apuração do voto dado ao candidato designado por um pscudônimo. 
A Resolução n. 387, de 27 de novembro de 1945, publicada 110 Diário da 
Justiça, seção II, de 13 de dezembro do mesmo mês e ano, pago 1809, 
decidiu que "ús candidatõs não podem usar nas cédulas os pseudbnlmos 
peJos quais são conhecidos". Mas pela Resolução n . 1 353, áe 23 de 
dezembr· , de 1946, publicada no Diário da Justiça, seção II, de 31 do 
dito me,;; e ali.O, pág. 575, o mesmo egrégio Tribunal entendeu q<".e "é 
facultativo o uso de pseudônimo de candidatos nas cédulas". 

É d0 nOLar que a resolução permissiva do uso de pseudônÍlno por 
parte dos candidatos nas suas cédulas é posterior à que proíbe essa 
mesma faculdade. De fato, parece ser essa a orientação mais liberal, 

sem se afastc1l' muito da fixada pelo Código Eleitoral para ' o ~aso de 
irregularidade na grafia do nome do candidato. No caso de êrro orto
gráfico, leve diferença de nome ou prenome, inversão ou :lUpressão de 
algum dêstes, contar-se-á o voto para o candidato que puder ser iden
tifiéado. O que determina, pois, a contagem de voto é a circunstância 
do candidato poder ser identificado apesar da deturpação de seu nume 
ou prenome. Ora, quando o pseudônimo é de tal forma conhecido Que 
permite uma ~egura identificação do candidato, está de acôrào COr:1. o 
espírito da lei a apuração de um voto assim enunciado. 

Diante, porém, da vacilação da jurisprudência que acima apontamos, 
áconselhamo.s ao consulente que por ocasião do registro de sua candi
datura acrescente, entre parênteses, o pseudônimo por que é conhecido 
de seus eleitures. 
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A. DE OLiVEIRA SOARES - Aracajú - Indaga sôbre a possibili
dade de um -::unhado de prefeito em exercício candidar-se a prefeito 
ou vice-prefeito no mesmo município ou em outro do Estado de Sergipe. 

RESPOSTA: - Embora a pergunta não seja propriamente eleitoral, 
a conexidade da matéria que versa a coloca no âmbito da nossa revista. 

Quanto ao cargo de prefeito, é a Constituição, Art. 140, 11. IU, que 
responde pela negativa . A circunstância de não ser o mesmo município 
altera, porém, a situação, como se verifica da Resolução n . 278, que 
publicamos na íntegra no n. 3, pág. 337. E se o próprio prefeito pode 
candidatar-se ao cargo de prefeito em outros municípios, o seu cunhado 
também o poderá. 

No que dlz respeito ao cargo de vice-prefeito, nada há na Consti
tuição ou na lei eleitoral, únicas que podem tratar da matéria, sôbre 
inelegibiiidad'!,;; . É abundante a jurisprudência do T.S.E. sôbre a ma
téria, como se pode verificar, além de .muitas outras, pelas seguintes 
resoluções: n. 2163 (D .J. I - 99-3-48); n . 2173 (D .J. I - 14-1-48) ; 
2204 (D.J. 1- 5-11-47); 2215 (D.J. II - 31-10-47); 2224 (D.J. I-
25-10-4·l). No entanto, o T.S.E., na resolução que publicamos na 
íntegra na pág. 341 do n. 3 entendeu que seria um meio de burlar a 
proibição constitucional permitir que um prefeito ou um parente afim 
se candidatasse ao cargo de vice-prefeito do mesmo município. Tendo 
SI' pronunciado o mais alto tribunal eleitoral, não há como deixar de 
acatar a sua jecisão. 

AMBROSIO P. DE BARROS - Belém - Pergunta se a inscríç.ão 
pleitoral está subordinada à prestação do serviço militar . 

RESPOS'rA: - Entre os documentos enumerados no § 1.0 do Al·t. 33 
do Código Eleitoral como necessários à inscrição eleitoral encont ra-se 
a carteüa de leservista de qualquer categoria do Exército, da ArI':lada 
ou da Aeronb.itica, mas em caráter facultativo, à escolha do interessado 
entre os outros também indicados no mesmo parágrafo. Assim, não 
deveria ser exigida por ocasião da apresentação do requerimento de 
inscrição, a prova de quitação das obrigações militares do cida~ão . 

Acontece, porém, que o Decreto-lei n. 7343, de 26 de fevereir0 de 
1945, no seu Art . 12 diz o seguinte: "Nenhum brasileiro de mais de 19 
anos de ~dade poderá, sem prévia apresentação da prova de q'l" está em 
dia com suas obrig'ações concernentes ao serviço militar, pra~lcar qual
quer dos segumtes atos: 

h ' ser eieitor ou exercer cargos eletivos"; 

Diante dessa disposição expressa, mesmo que os juízes eleitorais 
não adotem a praxe de exigir a prova de quitação do serviço militar 
no mOffip.nto em que o alistando apresenta o seu requerimento de ins
crição, não l!le poderá ser entregue o respectivo título eleitoral sem 
que exiba a referida prova. 
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Até a vigência do Código Eleitoral não foi feita essa exigência 
porque o Decreto-lei n. 7586, de 28 de maio de 1945, no seu Art. 132, 
excluía a aplicação do citado dispositivo do Decreto-lei n. 7343, ele 
1945. Mas n~o tendo sido reproduzido no Código Eleitoral o preceito 
em virtude d'J qual não se fazia a prova prévia de quitação do serviço 
militar, não pode deixar dagora em diante de ser cumprida a lei. O alis
tamento elelL0ral está, pois, dependendo da satisfação, por parte do 
a listand,), de suas obrigações militares .. 

Isso não quer dizer que os que não fizeram o serviço militar obriga
t.ório não se possam alistar. Devem, porém, saber a sua situação na 
respectiya Circunscrição de Recrutamento, e, de posse do documento 
por ela fornecido, requerer a sua inscrição eleitoral . 

---*---
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AS ELEIÇÕES DE 3 DE OUTUBRO 
AMAZONAS 

(Resultados finais através da apuração pelo TrIbunal 
Regional Eleitoral) 

Eleitores inscritos : 76 .179 - Eleitores que compareceram: 47.925 
Percentagem: 63,05 - Seções eleitorais: 263 - Seções que funcio
naram: 259 - Seções anuladas: 6 - Seções que não funcionaram : 4. 

PARA GOVERNADOR 

Cédulas apuradas: 45 .438 - Em branco: 1.530 
das: 952 . 

c *) Alvaro Botelho Maia . ..... . . .. . .. . .. ... . . 
Manule Severiano Nunes ..... . .. .. . . .... . 
José Mendes Cavaleiro .. .. . . .. ......... . . 

PARA SENADOR FEDERAL 

Anula-

29 . 950 Votos 
15.442 

46 

Cédulas apuradas: 43 .903 - Em branco : 2 .840 - Anula
das: 1.182. 

c *) Vivaldo Palma Lima Filho ... . ... . ...... . . 
Leopoldo Amorim da Silva Neves .. . .. .. . . . 
Leopoldo Tavares da Cunha Melo ... .. .. . : 

PARA SUPLENTE DE SENADOR 

17 . 897 Votos 
14 .690 
11.316 

Cédulas apuradas: 29.844 - Em branco: 15 .764 - Anuladas: 
2 .317. 

C') Alfredo Eulipes Jackson Cabral .. . ... .. .. . 
Henrique Acher Pinto .. . . ........ . ..... . . 
Miguel Lupi Martins .. .. .... . . . .... . . . . . . 

PARA DEPUTADO FEDERAL 

16 .009 Votos 
11. 653 
2.182 

Cédulas apuradas : 44 . 117 - Em branco : 2 . 427 - Anuladas: 
1 .381 - Quociente eleitoral: 6 .649 (46 .544 ....:.... 7). 

C *) Eleito . 
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ALIANÇA FRENTE LIBERTADORA 

(Aliança do ·Partido Social Democrático e Partido Democrata 
Cristão) 20 . 193 votos, dos quais 184 só de legenda. Quociente parti
dário: 3 - Deputados eleitos pelo aproveitamento das sobras: 1. 

( *) Antônio Botelho Maia ................... . 
( *) André Vidal de Araujo .............. . .. . 
( *) Rui Araujo ............................. . 
( * * ) Francisco Pereira da Silva .. . ... . . . ..... . 

Flávio de Menezes Castro ........ . ....... . 
Alexandre de Carvalho Leal .......... . .. . 
Leopoldo Tavares da Cunha Melo ......... . 
Márcio de Menezes .............. . ...... . 
Cosme Ferreira Filho .......... . ... . ..... . 

3.957 Votos 
3.938 
3 .750 
2.703 
2.500 
1.839 

654 
616 

52 

COLIGAÇÃO TRABALHISTA UDENO-POPULAR 

(Aliança da União Democrática Nacional e do Partido de Repre
septação Popular) 13.802 votos, dos quais 86 só de legenda. Quo
ciente partidário: 2 - Não elegeu deputado pelo aproveitamento 
das sobras. 

( *) Jaime Bitancourt de Araujo . .. .... .. . . .. . . 2.898 Votos 
( *) Paulo Pinto Néri .................. . .. . ... 2 .758 

Antóvila Rodrigues Mourão Vieira ....... 1 .826 
Paulo de Menezes Bentes. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1.321 
Pedro Cordeiro de Melo .................. 1 . 195 
Abdul Saiol de Sá Peixoto ........ . ..... . . 1 . 158 
João de Paula Gonçalves . ........ . ..... . 1 . 115 
Aristóbulo Soriano de Melo . . . . . . . . . . . . . . . . 803 
Almáquio Bandeira Braule Pinto ....... : .. . 642 

ALIANÇA POPULISTA PRO-GETúLIO VARGAS 

(Aliança do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido Social 
Progressisfu) 9.879 votos, dos quais 70 só de legenda. Quociente 
part~dário: 1 - Não elegeu deputado pelo aproveitamento das 
sobras . 
( *) Plínio Ramos Coelho .. . .. . ............. . 

Albérico Antunes de Oliveira ............ . 
Manuel Elias de Almeida Anunciação . . ... . 
Sócrates Bonfim . . . .... ......... . .... . ... . 
Wilson de Medeiros Calmon . . ...... . ..... . 
Leopoldo Néri da Fonseca Júnior . ........ . 
João Nogueira da Mata ..... . ... : ....... . 
Cláudio da Silva Borges .... . ...... . .... . 
Orlando de Lemos Falcone . ............. . 

( *) Eleito. 
( * * ) Eleito pelo aproveitamento das sobras. 
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PARA DEPUTADO ESTADUAL 

Cédulas apuradas: 44. 180 - Em branco: 1. 931 - Anuladas: 
1. 814 - Quociente eleitoral: 1. 537 ( 46. 111 --7- 30). 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

16.532 votos, dos quais 102 só de le genda. - Quociente parti
dário: 10 - Deputados eleitos pelo aproveitamento das sobras: 2. 

( ") João de Brito Albuquerque Veiga Filho .... . 
( *) Danilo de Aguiar Correa ................ . 
( ") José Francisco da Gama e Silva .... .. .. .. . 
( ") Coriolano Cidade Lindoso . . ... . .... ..... . 
( *) Sérgio Rodrigues Pessoa Neto ......... .. . . 
( ") Edmundo Francisco Monteiro ........... . . 
( ") Alexandre Montoril ............... . .. . ... . 
( ") Augusto Pessoa Montenegro .. . . ........ . 
( ") Joaquim Paulino Gomes ................. . 
( ") Raimundo Nicolau da Silva . ......... . . . . . 
("") José Muniz de Castro ........... . ....... . 
(" *) Alfredo Marques da. Silveira ........... . 

Perseverando da Trindade Garcia ... . . . .. . 
Antônio de Araujo Costa ............. . ... . 
Fabiano Afànso ... . .. . . . . . .. ............ . 
José Acióli de Menezes Veiga ..... . .. .. . . 
Caio Fábio de Araujo .... . . . ..... .. ..... . 
Pedro Tiago de Melo ... ... . . .......... .. . 
Paulo Vinhas Jobim ... . . . ........ ... .... . 
Antur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho ..... . 
Dialma Vieira Passos .......... .. .. . ..... . 
José Henriques de Souza Filho ........ . .. . 

Xenofonte Antonio ............... . ....... . 
Oséas de Souza Martins .. .... . .... .. ... . . 
A velino Pereira . . .... .. . .......... ...... . 
Geraldo Costa ...... . ........ .. ......... . 
Antônio Zacarias Lindoso ....... .. .... . . . 
Raimundo 'Coqueiro Mendes ............. . 
José Milton Caminha ....... ... ...... . ... . 
Edgard da Gama Rodrigues ........ .. ... . 
Júlio José da Silva ....... .. ..... . .. .... . 
Paulo de La Cruce de Grana Marinho ..... . 
Abraão de Moura Mafra .. . ............ . 
Ordemir Soeiro de Morais Bittencourt ..... . 

( ") Eleito. 
( " " ) Eleito pelo aproveitamento das sobras. 
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Tosé Jusitno de Melo .......... . ......... 165 
Francisco das Chagas Gomes de Araujo ... 163 
Estevam de Castro Pinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Emanuel de Souza Lobo. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 128 
Manuel José Antunes da Silva. . . . . . . . . . . . 115 
Walder Pedrosa ........... ... ..... -. . . . . . . 110 

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL 

11 .881 votos, dos quais 91 só legenda . - Quociente partidá
rio: 7 - Deputados eltl!tos pelo aproveitamento das sobras: 2. 

c * ) 
C * ) 
C * ) 
C * ) 
C * ) 
C * ) 
C * ) 
C *) 
C') 

Nei Oscar de Lima Raiol ............... . 
Josué Cláudio de Souza .. . ......... ... .. . 
Homero de Miranda Leão .. . .......... . . . 
Adail Garcia de Vasconcelos ........... . . 
Nilo de Barros Pereira ...... . .. . ........ . 
Deolindo de Freitas Dantas . .. .. .. . ...... . 
Nelson de Miranda Leão .... . ........ . .. . 
Manuel Alexandre Filho ................ . 
Oder Pogi de FIgueiredo ................ . 
Antônio da Silva M<7)ireles . . ......... . .. . 
Menandro Rodrigues Tapajós ............ . 
José Negreiws Ferreira ................. . 
Valdemar Macnado da Silva ........ .. . . 
Anibal Cesar dos Reis . . . ....... . ...... . . 
Pedro Martins de Andrade . . ............ . 
Rubem Balbi ................. . ... .. .... . 
Vinicius Henriques Gonçalves .. .. ... . ... . 
José da Cunha e Silva " ........ . ... .. ... . 
Francisco do Areal Souto ... . .. . ... . .... . 
Maria d 'Ascenção Bastos Fernandes .. .. . . 
Carlos Soares de Melo . . ... ... ......... . 
Januário Nazaré .. .. .. ...... ...... . . .... . 
Isaias Ajuricaba de Limaverde ...... .. .. . 
Aristofano Antoni . ....... . .............. . 
Antenor Gilberto Machado da Silva ... . . . 
Antonio Fonseca . . .. . .... . . .. .......... . 
Vinicius Montecorado Gomes .... .. .. .. . . 
Vicente de Mendonça Junior . . . .. . ...... . 
Antonio Oliveira de Souza . . ... . ... . .... . 
Germiniano Soriano Alves da Silva .. .. .. . 
Roberto de Lima Caminha .. . ... .. ..... . . 
Taques de Souza Lima . ... .. . .... .. ..... . 
Jonas Pais Barreto . .. . ...... ... .. ...... . 

C *) Eleito. 
C *') Eleito pelo aproveitamento das sobras . 
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Vitor Manuel Igrejas Lopes ... ...... . .... 134 
Crisologo Gastâo de Oliveira: . . ........ . . 132 
Samuel Isac Benchimol ................ . . 121 
Antonio de Jesus Cantenhede . ........... 103 
Antonio Oscar Montenegra ............ . .. 99 
Francisco Lins de Oliveira ...... . . .. . . ... 99 
Sebastião Bogéa Saint-Clair ..... .. .. . .. .. 81 

PARTIDO 'TRABALHISTA BRASILEIRO 

5 .420 votos, dos quais 30 só legenda . - Quociente partidá
rio: 3 - Elegeu um deputado pelo aproveitamento das sobras. 

C * ) 
C') 
C * ) 
C* *) 

Túlio Azevedo . ..... . . .... . .... .. ....... . 
Áureo Bríngel de Melo .. . .... . .. . ... .. . . 
Tércio Araújo da Silva . ........... . . .. .. . 
Alfredo Eulipes Jackson Cabrol ....... . . . 
Paulo Ramos Coelho .. .. . . . .. . ........ . . 
José Lopes Rebelo ...... . ... ..... .. ..... . 
Lucio de Siqueira Cavalcanti .... ...... . . 
Rodolfo Guimarães Vale . .. . .... . ..... .. . 
José Alves de Lima . .. ... . ... . .. . . . .... . . 
Francisco Pereira Barrancas . ... . . . . ... . . . 
Cláudio Ferreira Nobre . . .. ... . ......... . 
Almir Neves ...... ... .................. . 
Lourival Rocha da Costa ... . .. . . . . .. . .. . 
Obed Barreto . . .. .. ... .... ... . ...... . . . . 
José Carlos Nobre da Silva .. . . ..... . ... . 
Clother Anibal da Gama Rodrigues ... ... . . 
Valter Scott da Silva Raiol ............ . . . 
Antônio José Krichanâ da Silva ......... . 
Raimundo Bessa Júnior ... . ......... . . . . . . 
Otávio Teixeira Morais da Câmara ....... . 
Francisco Cavalcanti de Oliveira . .. . . . .. . 
Francisco das Chagas Leopoldo de Menezes 
José Teles de Menezes ... . . ............. . 
Hassenclever Celestino Santana . ........ . 
Maria de Jesus Chebcdim . ...... . ... . ... . 
Ubirajara Carlos Se rolha ... ... .. .. . . . . . . 
Raul Leite da Silva .. . . .... .. ......... .. . 
Bernardino Colombo Machado de Almeida 
Artur Langbeck .. . . ... . ... . . . .......... . 
Elesbâo Firmo da Silva ..... .. . .. . ... . . . . 
Hachimo Muneimhe ......... : .. . .. . ... . . 
Carlos de Olivoira Brigido .............. . 

677 Votos 
611 
379 
248 
240 
220 
207 
184 
181 
173 
161 
154 
152 
146 
143 
131 
115 
111 
109 
100 
90 
83 
71 
66 
62 
61 
58 
56 
53 
49 
47 
42 

c *) Eleito . 
C" ) Eleito pelo aproveitamento das sobras. 
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Hugolino Cabral ... .. ................... 30 
Stênio Neves ..... . ................. . .... 30 
Alfredo da Silva Dias .......... . . , . ... . . 29 
Américo Antoní .... . . .. ... ... . .......... 2 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO 

5. 104 votos, dos quais 29 só de legenda. - Quociente partidá
rio : 3 - Não elegeu deputado pelo aproveitamento das sobras. 

( *) Paulo Hugo Craveiro Durand .... . . .. .... . 
( *) Francisco de Assis Albuquerque Peixoto . . 
( *) Estácio de Albuquerque Alencar ......... . 

Fueth Paulo Mourão .............. . ..... . 
Domingos da Cunha Elvas ............. . . 
Jérsei Nazareno de Brito Nunes .......... . 
Mário Sílvio Cordeiro de Verçosa ....... . 
Edson Epaminondas de Melo .. . . . ...... . 
Silvério Luiz Néri Cabral .. . ...... . . .... . 
Sebastião Norões . . .. ........ ......... .. . 
Manuel de Moura Costa ..... .. . . ....... . 
Afonso Liberato de Carvalho ...... .. ... . . 
Manuel Lacerda . ... ..... ......... .... . . 
Odorico Rodrigues de Andrade ......... . 
Condê Aires Pinto . ..... ...... . ... .. .. .. . 
Raimunda! Matos de Oliveira ...... ..... . 
Raul Rocha da Silva . .. .. .. . . ..... . . ... . 
Manuel Pereira Barroso . .... ..... . . . .... . 
Itajuba Araujo . ........... ... . ......... . 
Fernando dos Santos Ventura ........... . 
Hugo Mário Tavares .. . . . ... .... ...... . . 
José da Silveira Pinto .. ... ........ ..... . 
Abraim Sales Chami .... . . ...... . ...... . 
Ligier Herculano Barroso .. ...... .... .. . . 
Valdemar Lopes Lemos . .. . .. . .... . .. ... . 
Iranaris Ferreira da Silva . . ............. . 

Jamaci Sena B8ntes de Souza ..... ... . . 
Francisco Diógenes de Rezende Lima ... . . 
Valdemar Batista de Sales .............. . 
Raimundo Castro de Oliveira . .. . .... ... . 
Oscar Carneiro Monteiro ... . .. .... ... .. . 
Ramiro Fernando da Rocha Meneies .... . 
José Cohen Monteiro ....... . ...... . ... . . 
Pedro Granja de Siqueira ...... ......... . 

( *) Eleito. 
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418 Votos 
366 
360 
308 
266 
242 
230 
227 
225 
169 
163 
147 
147 
145 
131 
127 
119 
102 
98 
95 
91 
88 
87 
84 
84 
67 
60 
59 
56 
50 
46 
35 
30 
29 
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Hipólito Celestino da Silva . ..... . ........ 28 
Joaquim Barata Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Davi José Isra81 ... .. ............ . ....... 22 
Manuel Ribeiro de Góes ... . .. . ... ....... 19 
Naíde Vasconc01os . . ............. .. ..... 19 
Francisco Fiuza de Lima ............. . .... 2 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
3.831 votos, dos quais 20 só de legenda . - Quociente partidá

rio: 2 - Não elegeu deputado pelo aproveitamento das sobras. 

c *) Júlio Clóvis Taumaturgo Lobo .. ......... . 
( *) Wilson de Medeiros Calmon .. ... . . . ..... . 

Leopoldo Péres Sobrinho . ... ..... ... . ... . 
Osvaldo Tenisson Chaves Monteiro .. . .. . . 
José Medeiros da Gama .. .. . ..... . .. . . . . 
Hemetério Severiano da Câmara . .. .. ... . 
Aristóteles Arauz Bonfim ................ . 
Jesus Pinheiro ..... . . .... .. .. ........ . . . 
Luiz Dourado de Araujo . .. . . .. . . .... .. . . 
Mário Costa Covas . ...... . .. .. ......... . 
Anfrenon d'Amazonas Monteiro .. . ...... . 
Luiz Vieira Maia . . . . . ... .. ... .. . . . .. . . . . 

. Ondino Laredo . .. .. . .. .. .. . . ........... . 
Balarmino Ferreira Lins Filho ......... .. . 
Godofredo da Costa Nogueira . . .. ' ... .. .. . 
Benigno Rodrigues ....... . . . .... . ...... . 
Rui Adriano Jorge · .... . ....... . . ..... ... . 
Milton Augusto Assensi . .... . ... . ....... . 
Luiz Jardim Maués ......... ... .. . .... . . . 
Hemetério dos Santo~ Cabrinha . .... ... . . 
Francisco Batista de Sales . ... . .. .. . .. .. . 
João Furtado ... . . .................. .. .. . 
João Martins da Silva .. . .. .. ........ . . . . 
Luiz Catete Gon çalves ..... . ...... . . . . .. . 
Edmundo Botelho .. ....... . ...... . ... . .. . 
Antônio de Castro Carneiro ............ . . 
Manuel Felipe de Leiros Garcia ... . ...... . 
Wilson Pompeu Brasil . .. . . .......... . . . . 
Abdon Nicolau Azaro .. . ......... . ... .. . 
Amadeu de Castro .. . . ..... .... .. . .. . .. . 
Bráulio Pereira Lima . ..... .. ... . . ... .. . . 
Olindo' Tristão de Sales Neto ............ . 
Julio Antônio Ferreira Arantes . . .. . . .. .. . 
João Braridão . .. . ..... .. .. . ... . . ... . . . . . 
Murilo de Albuquerque Cavalcanti ... ... . 

c *) EleIto. 
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432 Votos 
412 
283 
247 
231 
228 
212 
141 
141 
139 
107 
1.06 
102 
100 
90 
82 
75 
71 
51 
48 / 
46 
45 
44 
41 
36 
34 
34 
32 
3J 
25 
24 
22 
22 
16 
16 
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Armando Alves dos Santos ........ . ... . . 15 
Sebastião Bntelho Júnior ..... . .. . . .. .... . 14 
Pedro Rodrigues Bandeira . . ........ . . .. . 10 
Odilon Gonzaga Coelho ... '. . . . . . . . . . . . . . 6 
Tales de Menezes Loureiro . . .. ,......... O 

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR 

882 votos, dos quais 1 só de legenda. - Quociente partidário: O. 

Francisco das Chagas Craveiro Frota .... . 
Eros Pereira da Silva .. . ' .............. . 
Paulo Tasso Alzier de Carvalho ...... .. . . 
Mário Ipiranga Monteiro ....... . . . . .. .. . 
Gregório Alves de Melo .. . . .... . ...... . . 
Francisco Evangelista Matos ....... .. .. . . 
Armando de Faria e Silva .. . .. . . . . .. ... . 
José Miranda de Araujo ... . ...... . ..... . 
Valdemar Lima de Oliveira ........ . . . . . 
Alcides José de Oliveira .......... . .... . 
Sebastião Isel de Favacho .. .. . .. ..... .. . 
Milton Cardoso de Sá .. . . . .. . .......... . 
Rui Barbosa Evangelista .. . ....... . ..... . 
Raimundo Gomes da Silva . . .. . ...... . . . 
Horácio de Motos ....... ... . . . .•......... 
Catarino Simpson de Amorim .... . .. . ... . 

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA 

190 Votos 
127 
83 
81 
66 
59 
57 
49 
48 
22 
21 
20 
20 
17 
15 
6 

530 votos, dos quais 5 só de legenda . - Quociente partidário: O, 

Miguel Lupi Martins . . . .. .. ... ... . . ..... . 127 
José Justiniono Bentes Braule Pinto ...... . 94 
Moacir MarquAs da Silva .. . ....... ... .. . 84 
José Anastácio Colier Cavalcanti .. . . . .... . 75 
Prisco Perciliano Barbosa ..... . . . ..... . . . 40 
Rodolfo Lopes Martins Júnior . . ..... .. . . . 36 
Gaspar Barbosa Ribeiro . ... . . ...... . . .. . 17 
José Carlos da Rocha .. .. . ........ . ... . . 16 
Onêsmo Gomee de Souza .......... . ... . 16 
Raul Amorim Antoni . . . ........ . . . .. . . . . 13 
Cícero Jansen Pereiw ..... . .... . . . .. . . . . 7 " 

Moacir Vilela . .. . ..... . .... .. ... ....... . O 

- 430 -



N.O 4 - JULHO DE 1951 

TERRITÓRIOS FEDERAIS 

ACRE 

Eleitores inscritos: 12 . 284 - Eleitores que compareceram : 
9. 210 - Percentagem: 74%- Seções eleitorais: 44 - Votos em 
branco : 158 - Juntas apuradoras: 6. 

PARA DEPUTADO FEDERAL 
Cédulas apuradas: 9. 154 - Cédulas em branco : 158 - Votos anu

lados : 4. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

(5 .050 votos, dos quais 56 só de legenda) 
( *) José Guiomard dos Santos ... ... . . . ... .. . . 3 . 900 Votos 

Hugo Ribeiro Carneiro . . .... . ....... . . . .. 603 
Lafaiete Velozo Rezende .. . . . . ..... ...... - 491 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

( 3.666 votos, dos quais doze só de legenda) 
( *) Oscar Passos . . .. . . .. . ....... . ... . . . .. . . . 2 . 035 Votos 

Adalberto Corrêa de Sena . ... .. . ..... .. . 1 .619 

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL 

(278 votos) 

José Thomaz Nabuco de Oliveira Filho. . . . 278 Votos 

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR 

Mário de Oliveira 
Miltos Braga Rôla 

( 58 votos ) 

58 Votos 
O 

N. da R. - F oi diplomado pelo T . R. E. do Distrito Federal e 
_tomou posse o Sr. Hugo Ribeiro Carneiro, que teve posteriormente o 
seu diploma cassado pelo T. S . E ., que diplomou o Sr. Oscar Passos. 
Tratamos do Assunto no n. 1, pags. 9 e 31 e no n. 2, pago 164. 

AMAPÁ 
Eleitores inscritos: 6 .737 - Eleitores que compareceram: 5. 036 

- percentagem: 74,75% - Seções eleitorais: 39 - Votos em branco : 
10 - Votos nulos : 38. 

PARA DEPUTADO FEDERAL 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

( * ) Coaraci Gentil Monteiro Nunes .... . ... . . 
Hildemar Pimentel Maia (Suplente) . . ... . 

( *) Eleito . 
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PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Nilton de Almeida Vieira Lopes ... . . .... . 
Raimundo Castro Neves ( Suplente ) 

GUAPORÉ 

622 Votos 
622 ." 

Eleitores inscritos: 5. 181 - Eleitores que compareceram: 3. 626 
_ Percentagem: 70% - Seções eleitorais: 24 - Votos em branco: 
O - Votos nulos: O. 

PARA DEPUTADO FEDERAL 

COLIGAÇÃO DEMOCRATICA DE GUAPORÉ 

( *) Aluízio Pinheiro Ferreira ........ . ..... ... . 
Edgar de Souza Cordeiro ( Suplente ) ... ... . 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

Joaquim Vicente Rondon ...... .. . ..... . . 
Renato Clímaco Borralho de Medeiros ( Su-

plentes) .... ........ .... .... . .. .... .. . 

RIO BRANCO 

1.867 Votos 
1.764 

1.759 Votos 

1.662 Votos 

Eleitores inscritos: 3. 506 - Eleitores que compareceram: 2.603 
_ Percentagem: 76,24 % ·- Seções eleitorais: 14 - Votos nulos: 87 
- Votos em branco: O. 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

( .) Félix Valois de Araujo .................. . . 
Jerocílio Gueiros (Suplente) ....... . ... .. . 

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA 

Fanor Cumplido Jú"nior .............. . .. . 
José de Souza (Suplente) ... . .. ..... .. .. . 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

Antônio Augusto Martins . .... . ....... .. . 
Valéria Caldas de Magalhães ........... . 

1.418 Votos 
1.418 

1.018 Votos 
1:018 

80 Votos 
80 

( *) Eleito. 
N. da R. - Nos Territórios Federais, por deliberação do T.S.E., 

houve candidatos a suplente de deputado, o que explica a votação 
ser u mesma que a do candidato eleito d.eputado efetivo. . 
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JU 'RISPRUDÊNCIA 
(A partir da vigência do Código Eleitoral) 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

R· E S O L U ç õ E S 

RESOLUÇÃO N. o 3 702 

PROCESSO N. o 2310 

DISTRITO FEDERAL 

É inelegível o cunhado do pre

feito , que hOltver exercido o cmgo 

pO'r qualqHer tempo, para o mes

mo cargo. 

O deputado federal José Borba con
sulta se cunhado de prefeito que renun
ciou ao cargo seis meses antes da& elei
ções, pode ser candidato ao mesmo 
cargo . 

T endo em vista o que dispõe o '!rti
go 140, n.o nI. combinado com o arti
go 139, 11. o nI. da Constituição, 

R esolve o Tribunal Superior E leito
tora I responder que é inelegível ú pa
rente afim no grau referido do prefeito 
que houver exercido o cargo por qual
quer tempo para o mesmo cargo. 

Sala das Se&sões do Tribunal Supe
rior E leitoral, Rio de Janeiro, 5 de se
tembro de 1950. - Antonio Ctrlos 
Lafayette de Andrada, Presidente -
A lfredo Machado Guimarães Filho, Re

lator - Djalma da C1t1zha Mello -
Vencido . Deixando o prefeito o cargo 
seis meses antes do pleito, cessa a illC;-

• 

legibilidade Elo parente a que se refere 
a consulta. 

Fui presente - Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N . o 3713 

PROCESSO N. o 2309 

ESPíRITO SANTO 

Delegado de Polícia que seJC1 
candidato a vereador deverá afas

tar-se das f1mções provisàrimn:'nte, 
a partir da data do registro, até o 

dia imediato ao do pleito , 

O Presidente do Diretório do Par
tido Republicano, na Seção do Municí 
pio de São J osé Calçado, no Estado do 
Espírito Santo, consulta "se candidato 
a Vereador Municipal pode exercer 
cargo de Delegado de Polícia no mes
mo município onde vae concorrer ao 
pleito" , 

Resolve o Tribunal Superior Eleito
ral responder que o Delegado de Polí
cia para se candidatar a vereador, deve 
afastar-se das funções provisoriamente, 
a partir da data do registro, até o dia 
imediato ao do pleito, sendo que os Mi
ni stros Djalma da Cunha Mello e Sam-
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paio Costa consideram necessário o 
afastamento definitivo. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior EleitoraL Rio de Janeiro, 5 ,de 
setembro de 1950. - A . M . R ibeiro 
da Costa, Presidente - Nf.acllado C'u'i

marães Filho, Relator: 
Fui presente, Phnio de Fj'citas 1'ra

vossos, Procurador-Geral. 

RES,OLUÇÃO N . o 3714 

PROCESSO N. '" 2 146 

DISTRITO FEDERAL 

o j'eg-istro de ca.ndidatos de''le 

ser feito pela direção local e não 
pela direção estadual. 

Consulta o Partido Republicano Tra
balhista, por seu delegado, o seguinte: 

1. Não estando em determinar}) 
mUl11cIpio, ou não havendo tempo de o 
Tribunal Regional julgar o pedido de 
registro do diretório municipal de par
tido, cabe o pedido de registro, po;' de
legado do diretó rio estadual devida
mente credenciado, nos têrmos do § 1.0 
do artigo 48 do Código E leitoral. 

2. Não estando, em determinada CIr
cunscrição eleitoral , registrado o dire·· 
tório estadual de qualquer partido, pode 
ser deferido o registro de candidatos, 
requerido por delegado do Diretório 
N acionaI, devidamente credenciado, nos 
têrmos do § 1.0 do artigo- 48 do citado 
Código-" . . 

'Resolve o- Tribunal Superior Elei
to-ral, por unanimidade de votos, res
ponder negativamente ao segundo qué
sito, deixando de ' responder ao primeiro 

quésito por falta de precisão de con
sulta. 

E assim o faz porque: 

Quanto ao primeiro quésito: 

A pergunta é ambigua, imprecisa. 

Não se sabe se ela se refere a pe
dido de registro de dirtório ou pdido 
de registros de candidatos. 

Quanto ao seg·l.tndo qHésito: 

O registro de candidatos deve ser ü'i 
to pela direção local e não estadual. A 
matéria acha-se devidamente regulada 
pela Resolução n.o 3515, de 1950 dêste 
Egrégio Tribunal, cujo art. 3.° § I n, 
letra a se reporta á Resolução n.o 1 380. 
de 30 de dezembro de 1946, que situ'l a 
questão nos seus têrmos, esclarecendo 
que os diretórios regionais são os que 
inscrevem os candidatos regionais. 

Sala das Sessões do Tribunal SUP(!

rior Eleitoral, Rio de Janeiro, 5 de se
tembro de 1950 . - A . M . Ribeiro rif! 
Costa, Presidente, 

Fui presente, Plinio de Freitas T1'I1-
vassos, Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N.o 3 724 

PROCESSO N, o 2224 

DISTRITO FEDERAL 

o eieitol' q~te fôr ca.ndidato a 
cargo eletivo, estando fóra do J\![u, 

nicípio no dia das eleições podenÍ 

votar com observânc·iado dispcsto 
no § ú.nico do art . 76, do C o cl-ig o 
Eleitol'ai, tomado o ~oto em sepa

rado e feita a apuração, no filla.! 
dos trabalhos, também em separado. 

O Partido Trabalhista BraSIleiro 
submete á apreciaçãõ dêste Tribunal a 
seguinte consulta: 

"O candidato a qualquer cargo ele
tivo, j á registrado, estando, no dia 
das eleições, fora do seu Município 
ou Estado em campanha eleitoral, po
derá votar em qualquer lugar do país, 
onde se encontra? Para tanto é neces-
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sária prévia ressalva? Qual a autcri
dade que deve conceder essa ressaí
va? " 

Resolve o Tribunal Superior Eleit)· 
ral responder que a solução se encon
tra no § único do art. 76, do Códig::. 
E leitoral, verbis: 

"Podem votar os condidatos, com as 
;;autelas acima referidas: 

a) a Presidente e Vice-Presi
dente da República, em qualquer 
seção eleitoral do país; 

b) ao Congresso Nacional. a 
Governador e Vice-Governador e 
ás Assembléias Legislativas, em 
qualquer seção da circunscrição em 
que forem registrados; 

c) ás Prefeituras e Câmaras 
Municipais, em qualquer seção d.) 
Município corresp.ondente á zona 
em que estiverem registrados: 

d) a Juiz de Paz, em qualque,- se
ção do distrito .. 

o voto do candidato deve ser tomado 
em separado, feita a apuração, no fiaal 
dos trabalhos eleitorais, também cm 
separado. 

Sala das Sessões do Tribunal Supe
rior Eleitoral. Rio de Janeiro, 6 de 
setembro de 1950. A . M. Ribe-iro da 
Costa, Presidente - A Machado Glli· 
m.arães Filho, Relator. 

Fui presente, Pl-inio de Freitas T ,rCI

vassos, Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N. o 3731 

PROCESSO N. o 2341 

DISTRITO FEDERAL 

Propaganda eleitoral. Sàmente 

quando ferido o exercício dos dI

reitos postulados pelo Código Eleí-

foral cabe ao Tribunal pl'ovideaciar 
medidas que a ga:rantam. 

Vistos, etc. 

O Tribunal Superior Eleitoral. aten
dendo à sugestão exposta, a fls. 2, pelo 
Delegado da U . D . N . , e tendo em 
vista que as questõe& relativas à pro
paganda eleitoral somente podem ser 
trazidas ao _ conhecimento desta Côrte 
quando aja lesão ao direito assegurado 
pelo Código E leitoral para o exerdcia 
da propaganda partidária, nos casos de 
fraude e violação áquele direito. 

Atendendo, a que o concernente aQ 

pleno exercício dêsse direito escapa ás 
nossas atribuiçiões e aos Tribunais Elei
torais, incumbe nos têrmos das Instru
ções respectiva&,. dar as mediáas para 
coibir a fraude, o obstáculo e a vio
lação àquele direito, ao passo que não 
lhes cabe dizer ou ditar ;:\s medidas pe
las quais possam os interessados reali
zar a propaganda partidária; 

Resolve determinar o arquivamento 
do processo. 

Sala das Sessões do Tribunal Supe
r;or Eleitoral, Rio de Janeiro, em 8 de 
setembro de 1950. - Antonio Carlos 
[afayette de Andrada" Presidente 
A .M. Ribeiro da Costa, Relator 
F. Sá. Filho, com restrições . 

Fui presente, Plinio de Freitas T,(/.-
7-'assos, Procurador-Geral. 

RESOLUÇÃO N. 3739 

PROCESSO N. 2208 

GOlAS 

Dh-etó'rio Mllllicipal f) ode acre

dita-r delegado pe'rante o Juiz Elei
toral para insc-riçiio dás candidatos 
mltnicipa.is . 

Vistos êstes autos de processo 
11. 2206. 
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REVISTA 

o Sr. Des. Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral de Goiás, con
~ulta se os diretórios municipais dos 
partidos têm competência para nomear 
e autorizar seu delega:do junto ao 
juiz eleitol'al da Zona a fim de regis
traT os candidatos para as -próximas 

eleições. 

Opina o Dr . Procurador Geral que 

o Código Eleitoral não proibe o re

gistro de candidatos a cargos mUl1l

ripais por delegad~ de partidos junto 

~os Juízes Eleitorais, por entender o 

legislador que é matéria de economia 

interna dos partidos. ~ de ressaltar que 

() parágrafo primeiro do Art. 139 do 

Código Eleitoral orctena o registro dos 

Diretórios Municipais ou locais nos 

Tribunais Regionais e . não junto aos 

Juízes E leitorais. 

'A lei não impede, porém, que o 

Diretório Municipal possa acreditar 

delegado perante o Juiz Eleitoral para 

inscrição dos candidatos municipais. 

Em face do exposto: 

Resolve o Tribunal Sup,erior Elei

toral respOlrder que o diretório Muni

cipal pode acreditar perante o Juiz 

Eleitoral para inscrição dos canciida

tos 1nunicipais. 

Sala das Sessões do Tribunal Su

perior Eleitoral. 

Rio de J aneiro, em 8 de setembro 

de 1950. 

Anto1lio Carlos Lafayette de An

drada, Presidente. A . Saboia Lima, 

-Relator. 

Fui presente, Pli/lio de J're-itas 

Tm,vassQs, - Procurador Geral . 

ELEITORAL 

. 
RESOLUÇÃO N. 3741 

PROCESSO N. 2313 

SERGIPE 

As estações de rádio de pro
f!riedade do Estado arrendados a 
partiwlares podem fazer propa
ganda políticas, observadas as Obl'i
gações previsttas '110 Art. 130 ' do 
C ód'igo Eleitoral. 

V istos, etc. 

O ilustre Presidente do T.R.E. <lo 

Estado de Sergipe consulta se as esta
ções de rádio arrendadas a particulares 
podem fazer propaganda de diverso~ 

partidos políticos. 

Estatui o Art. 5.° das Intruções 
sôbre propaganda partidária que é ve
dado aos j ornai s oficiais, estações de 
rádio e tipografias de propriedade da 
União, dos Estados, Distrito Federal, 
Territórios, Municípios, autarquias e 
sociedades de economia mixta a pro
paganda política favorável ou contrária 
a qualquer cidadão I ou partido (Art. 
129, n. 7 do Código Eleitoral ). 

O AI-t. 130, do Cód. Elei(. co
gita de estações de rário não compre
endidas no número 7 do artigo anterior 
e estabelece as condições pelas quais, 
nos noventa dias anteriores às eleições 
gerais de, todo o pais ou de cada cir
cunscrição eleitoral, reservarão à pro
paganda partidária tempo certo, sob ri
goroso critério de rotatividade, aos 
diferentes partidos, mediante tabela de 
preços igual pata.., todos. 

Cumpre fixa'i:. <d istinção imprescin

dível acerca da organização das esta

ções emissoras, se de propriedade da 

União· e dos Estados, sob direção 

administrativa dessas entidades; se em

bora incorporadas ao patrimônio pú

blico, mas autônomas participando de 
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economia própria, cujos empregatlos não 
são subordinados ao regimem inerente 
ao servidor do Estado; se, finalmente, 
de propriedade pública, mas arrendadas 
a particulares. Nessas duas últimas 
hipóteses, não tem o Estado ingerência 
c'.ireta nos negócios da emprêsa, pra
ticando as mesmas, indistintamente, 
atosr\e comércio com particulares, a 
irradiação constituindo, nesse caso, mera 
utilidadé equiparável genericamente a 
mercadoria. 

Não há, pois, em semelhantes con
dições que impedir à propaganda elei
toral a quaisquer partidos políticos, 
desde que se obedeçam às prescrições 
co Art. 130 do Código E leitoral, o 
que cons.titui garantia 'de igual privi
légio para todos os interessados. 

Isto pÓsto, Resolve o Tribunal 
Superior E leitoral responder que as 
estações de rádio de propriedade do 
Estado arrendadas a particulares podem 
fazer propaganda política, observad<is 
as obrigações previstas no Art. 130 do 
Código E leitoral. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior E leitoral. 

Rio de Janeiro, em 8 de setembro 
de 1950. 

Antonio Carlos Lafa'3Jette de An· 
drada, Presidente - A. 1V! . Ribeiro da 
C osla, Relator. 

Fui presente, Plinio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

RESOLUÇÃO N. 3746 

PROCESSO N. o 2 281 

DISTRITO FEDERAL 

Escrivão eleitoral sendo ca.ndi
dato a ca.l'gO eletivo, 
afasta.?' das funções na 
registl'O. 

deve se 
data do 

Vistos êstes autos de processo 
11. 2281, do Distrito Federal. 

Consulta a União 'Democrática Na
cional se pode o escrivão que serve 
junto ao juiz preparador eleitoral ser 
candidato a prefeito e vereador. 

Resolve o Tribunal Superiór Elei
toral responder que o escrivão eleitoral 
sendo candidato a cargo eletivo, deve 
ser afastado das funções a partir da 
'data do registro. 

Sala das Sessões do Tribuilal Su
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, em 8 ele setembro 
de 1950. 

Antowio Carlos La,fayette de An

drada, Presidente. - A . Saboia Lima, 
Relator, 

Fui presente, Pl-inio de Freitas 
Travassos, Procurador Geral. 

RESOLUÇÃO N . 3.748 
PROCESSO N. 2332 

MINAS GERAIS 

Nos 11'/1micípios criados post;rior

'I/I,ente à C onst'it1tição Estadual, não 

se iYeaH:::arão ele'ições lll1unicipais HO 

c'~a 3 de ontllbl'O p'róximo. 

Vistos, etc. 

O il ustre Presidente do T.R.S. elo 
Estado de Minas Gerais, submete à 
deliberação des ta Superio r Instância, em 
iace da Resolução n. 3262, de 26 do 
mês transato, a questão focalizada 
nestes têrmos: 

"Acuso r ecebido o telegrama dessa 
Presidência, de 26 cio corrente, no 
q~al V. Ex.a me comunicou que êsse 
E. Tribunal, em resposta à consulta 
do Prefeito de Luminárias, elêste Es-' 
tado, resolveu que os Prefeitos elos 
Municípios criados posteriormente à 
Constituição Estadual terão seus man-
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datos de quatro anos e assim nesses 
municipios não se realizarão eleições 
municipais no próximo dia 3 de ou
tubro. 

Acontece, entretanto, que êste Tri
bunal, com base nos Arts. 85 da 
Constituição do Estado e 9.° do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitó
rias, com o qual mantêm perfeita 
harmonia os Arts. 16, 23 e 136 da lei 
o rgânica dos municípios, decidiu, em 
resposta às representações constantes 
<Ia cópia anexa, que todos os mandatos 
terminariam a 31 de janeiro de 1951. 

Dessa decisão nenhum recurso foi 
interposto . 

No mesmo sentido, foi feita co
municação a êsse E. T ribunal, em 
resposta ao pedido de sugestões, cons
tante da Resolução n. 3354, de 31 

de janeiro de 1950, no proc. n. 1402 

do Distrito Federal (cópia anexa). 

De conformidade com essas con
cl usões, foram tomadas providências 
palia a realização do pleito, não só nos 
antigos mU\1lClplOS, como também nos 
72 criados após a Constituição Esta
dual. 

Diante da Resolução ora comuni
cada, referente ao Município de Lumi
nárias, venho pedir a V. Ex.a se 
c! igne cle submeter a essa Alta Córte 
~ consulta que lhe transmito, por deli
beração dêste T. R., no sentido de se 
declarar se devem ser suspensas as pro
vidências para as eleições nos 'demais 
municípios, criados posteriormente à 
Constituição Estadual". 

Em oportunidades várias, o tema 
debatido na presente consulta recebeu 
desta Superior Instância, solução uni
forme, consoante decorre doS" processos 
11S . 2 124, de 22-8-50, 2212, de 26-8-50, 

ELEITORAL 

2251, de 31-8-50 e 2256, de 1-9-50, 
ficando 'de todo esclarecido que em 
relação aos Municípios criados depois 
de entrar em vigor a Constituição do 
Estado de Minas Gerais, não se reali
zarão eleições municipais no dia 3 de 
outubro do corrente ano. 

Deferiu-se aplicação ao princípio 
estatuído no corpo daquela Constituição 
que fixa, pelo seu Art. 85, o prazo de 
quatro anos para o mandato do Pre
íeito, do Vice-Prefeito e 'dos Verea
dores , entendendo-se, destarte, que não 
podia a Lei Orgânica dos Municípios 
restringir tal prazo, tanto mais quanto 
a mencionada Constituição não estabe
leceu quaisquer excessões à regra geral 
que adotou, havendo apenas pa'ra os 
mandatos dos deputados (a primeira 
legislatura), Vice-Governador, Prefei
tos. Vereadores e Juízes de Paz a 'de 
que trata o Art. 9.° do Ato da's Dis
posições Constitucionais Transitórias. 

E claro que essa limitação, cons
tante de preceito de ordem transitória, 
e, portanto, de exclusiva aplicação aos 
cargos eletivos já existentes, não po
deria, segundo regra comezinha de her
menêutica, estender-se aos mandatos de 
Prefeitos e Vereadores de Municípios 
então e~istentes, pois, só fo ram criados 

posteriormente â ' vigência lia Consti
tuição Estadual, estabelecendo esta, no 
seu corpo, pelo Art. 85, que seria de 
quatro anos a prazo dos mandatos 
daquelas autoridades. 

Isto pósto, 

Resolve o Tribunal Superior Elei
toral responder que nos M'Ullicípios 
criados posteriormente à Constituição 
Estadual, não se realizarão eleições 
l11unicipais no dia 3 de . outubro, ven 
cic!o o Sr. Ministro Sá Filho. 
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Sala das Sessões do. Tribunal Su
perior E leitoral. 

Rio de Janeiro, em 6 ,je setembro 
de 1950. 

Antonio Carlos Lafayctte de An
d"ada, Presidente. - F. Sá Filho, ven
cido, no tênnos das razões expedida 
no julgamento. 

Fui presente, PUnio de Í'1'eitas 
T1'Qvassos, Procurador Geral. 

RESOLUÇÃO N. 3760 

PROCESSO N. o 2240 

SERGIPE 

Nã.o há inco-mpatibilidade nem 
in.ele!J·ibü·ida.de pam cidadão resi
dente num mmlicípio candidatar-se 
por outro '1'1l1micipio. 

Vistos êstes autos de processo 
n. 2290. 

Consulta o Presidente do Diretório 
Municipal de Siriri, Sergipe, qual a 
possibilidade que um cidadão, res idente 
em um município, onde exerce sua 
atividade profissional, tem para can'dida
tar-se por outro município. 

Resolve o Tribunal Superior Elei
toral declarar que não há inelegibili
cade, nem incompatibilidade. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Rio de J anei 1"0, em 11 de setembro 
de 1950. 

A. M. Ribeú'o da Costa, Presidente. 
A . S aboia Lima., Relator. 

Fui presente, Plino de Preitos 
Tmvassos, Procurador Geral. 

RESOLUÇÃO N. 4328 

PROCESSO N. o 2758 

DISTRITO FEDERAL 

Vistos e relatados os autos de 
indicação, formulada pelo Tribuna l Re · 
gional E!eitoral do Estado de São 

Paulo, com referência aos trabalhos de 
apuração cas proxtmas eleições munici
pais naquele E stado. 

Considerando que, segundo consta 
do ofício de fôlhas 2-4, as seis zonas 
da Capital têm 731.818 eleitores que 
votarão em mais de 2300 seções elei
torais, tendo sido organiza:das na última 
eleição mais de 60 j untas apuradoras 
para Que' fôsse possível o cumprimento 
dos prazos impostos pelo Código Elei
toral, esclarecendo o mesmo ofício que, 
relativamente à cidade de Santos e com 
J mesma finalidade, insta!adas foram 
seis juntas; 

Considerando que, nos têrmos do 
Artigo 93 do mesmo Código, a apu
ração começará no 'dia seguinte ao das 
eleições e deverá terminar dentro de 
30 dtü;; 

Considerando que, segundo o dis
posto no Artigo 105 do Código, em 
reláção às eleições municipais e dis

tritai s, uma vez terminada a apuração 
de tôdas as urnas, a Junta resolverá as 
dúvidas não decididas, verificará o total 

dos votos apurados, inclusive os votos 
em branco, determinará o quociente elei
toral e os quocientes partidários e pro: 
clamará os candidatos eleitos; 

Considerando que o Código, para 
atender à conveniência geral da pronta 
apuração das eleições e proclamação tios 
vitoriosos, que êle objetivou, permitiu 

a organização de tantas juntas quantas 

permitir o número de juízes de direito, 
mesmo que não sejam juízes eleitorais, 
determinando que, nos muniCÍlpios onde 
houver mais de uma junta, a expedição 
do t: iploma será feita pela que fôr 
presidida pero i uiz maIs antigo, a quem 
as outras enviarão os documentos res

pectivos (Arts . 27 e 28, parágrafo 
único) ; 
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Considerando que, ,havendo mais 
de uma junta para atender, só em 
reunião conjunta das mesmas se com
pletariam os trabalhos finais da apu

ração; 

Considerando que, como bem pOll
dera o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, reunidas 60 
i untas, por exemplo, tal reunião com
preenC:eria 180 pessoas entre juízes e 
mesál'ios, 'sem levar em conta os cano, 
didatos, delegados e fiscais 'de partido, 
auxiliares e outros interessados, ~endo 

evidente, 'para a terminação dos traba
lhos que não pode ser :(lemorada, a 
inconveniência de tão grande número 
de pessoas p"ra aqueles trabalhos, os 
quais estão, a exigir ambiente calmo 
e serviço cuidadoso; 

Consic.erando que cabe ao Tribunal 
SUIlerior adotar providências, conveni
entes ,à execução do serviço eleitoral, 
especialmente para que as eleições . se 

realizem nas datas fixadas - em lei e 
de acórdo com esta se processem, expe
dindo instruções que julgar conve
nientes à execução do Có:digo ,(Art. 
12, letras d e ~) ; 

Resolve o Tribunal Superior Elei
toral, que, onde houver mais de cinco 

j untas, a que se refere o Artigo 28 
parágrafo únicq do Código, com os 
documentos enviados pelas demais, ve
rificará o total dos votos, inclusive os 
em branco, determinará o quocieAte 
eleitoral e os quocientes partidários, 
sendo para êsses fins acrescida por 
juízes que hajam presidido as ,juntas, 
indica'dos pelo T ribunal Regional, em 
número não menor de três, nem superior 
a no';e, cabendo ainda àquela junta pro
clamar os eleitos e expedir os diplomas. 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1951. 
(a) Edgar Costa, ministro Presi

c!ente - Plinio Pinheiro Guima.rães, 
Relator, 

ACÓRDÃOS 

ACORDA0 N.o 252 

RECURSO N,o 1355 

SÃo. PAULO 

Desde q7te haja possib'ilidadle ' de 
alte7'Oção do quociente partidá'rio, 
deverá o TTib1tnal detennina7' a 
?'ealização de eleições suplementares 
lIas seções anuladas-o 

Não se conhece de rew1'SO mja 
decisão foi proferich sem contrariar 
dispos7;;ão legal. 

-Vistos e examinados estes autos de 
recurso n.o 1 355, de São Paulo. 

Recorre b Partido Socialista Bra
sileiro do ato do Colendo Tribunal 
Regional de São, Paulo que ordenou 
a realização de eleições suplementares 

" 

para a Assembléia Estadual, alegando 
que tais eleições só devem ter lugar 
"quando poderem a lterar substancial
mente a cdmposição das diversas le
gendas em função dos respectivos quo
cientes, partidários". 

Tal não é, entretanto, como observa 
o Dr .. Procurador Geral, a nor1na legal 

a respeito, consubstanciada no Art. 
107 do Código E leitoral. que assim 
díspõe: 

"VerificanG.o que os votos das 
seções anuladas e daquelas cujos 
eleitores foram impedidos de vo
tar poderão alterar qualquer, 
quociente partidário ou classifi
cação de candidato elei to pelo 

princípio majoritário, ~enará o. 
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Tribunal a realização de novas 
eleições" . 

Dispõe ' a lei que se' rea lizem as elei
ções suplementares desde que haja pos

sibilidade de alteração do quociente 
partidário. 

Não exige, portanto, a "substancial 
alteração ", a que se refere o recorrente. 

o eminente 
Desembargador 

Presidente 
Alcides 

do T.R~E., 

de Almeida 
Ferrari, declara que o Regional ae

terminou que se realizassem novas elei
ções nas seções anuladas. e isto por
que poderiam ser alterados os quoci
entes partidários. 

Cumpriu, assim, estritamente o de
terminado pelo Código Eleitoral, Art. 
107. 

Conheciam do recur so, para negar
lhe provmento o relator e o Ministro 
Machado Guimarães, mas a maioria 
não conheceu, por entender não se 
enquadrar nos casos GO Art. 121 da 
Constituição e 167 do Código Eleitoral. 

E m face do exposto: 

Resolve o Tribunal Superior Eleito
'ra I não conhecer do recurso, contra os 
\'otos do relator e Ministro Machado 
Gui'marães. 

Sala das Sessões do Tribunal Su-
perior Eleitoral 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1951. 

A Ribei,ro da Costa - Presidente 

A . Sabóia. Lillla - Relator. 

Fui presente: Pl-in·io de Freitas Tm

vassos - Procurador Geral. 

ACORDA0 N. ° 260 

RECURSO N.o 1 388 

MINAS GERAIS 

lnelegvbllidade de vice-prefeito 
ao cargo de PI'efeito. Prazo para 

441 

dcsincompat·ibilização do que haja 
exel'cido o cargo de Prefeito. 

Não se toma conh.ecimento de re
cu.rso wja decisão não violOt, e.l:
pressa disposição de lei. 

Vistos estes autos de recurso n.o 

1 338, de ' Minas Gerais, A ntonio Dias. 

"Duas questões suscita nestes 
autos o recorrente: UiTIa se re
fere a inelegibilidade do SI'. Fran
cisco Letro Silva Castro, candidata 
do P. S. D. a prefeito de Alttonio 
Dias, sob o fundamento de que 

o candidato, na qualidaa.e de vice
prefeito, esteve em exercício do 

cargo de prefeito até setembro de 
1950 . Nesse caso seria inelegível, 

porque, em face da Constituição Fe
deral, A rt. 139, n.o 3, é inelegível, 
para prefeito. o que houver exer
cido o cargo por qualquer tempo 
no período imediatamente anterior 
ou que o haja substituirio por qual
quer tempo dentro dos seis mêses 
anteriores ao pleito. Mas, como se 
depn:;ende da documentação e das 
alegações oferecidas pelo recorren
te, o candidato Francisco Letro 
substituiu o prefeito municipal, não 

porém 
pleito, 
se deu 

seis mêses anteriores ao 
segundo sua renúncia, que 
em 2 rie abril. Não con-

seguiu o recorrente provar que, 
depois, dessa data tenha o candi
dato exercido o cargo um dia se
quer . O argumento em que se 
apoiara é o de que somente em 
setembro a Câmara Municipal se 

reuniu para conhecer da renúncia, 
Tão importa, ftste é um ato literal 

e, para ter perfeita validade, não 
<iependia de aprovação do legisla
tivo. Ao contrário, se conhec!e 
atos válidos praticados ainda pelo 

. presidente da Câmara, à frente da 
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administração municipal, a partir 

de 3 de abril de 1950. Não seria 
difícil ao recorrente, se o candidato 
houvesse exercido o cargo depois 
dessa data, conseguir provas de 
um ato, um só que fôsse pra
ticado depois de 3 de abril. Do 
arquivo municipal deve constar, ar

quivados, atos do prefeito, e fadE · 
mo seria provar quem os assinou, 
quem recebeu subsídios, 

.consta da representação, em 
anexo, que, pelo ofício de 19 de 
junho de 1950, o Sr. L.A.S. 
oficiou a êste Tribunal, na quali
riade de Presidente da Câmara 
Municipal , comunicando 
Prof, Francisco Letro 

que o 
da Si lva 

Castro, vice-prefeito do município, 
oferecera à Câmara Municipal , em 
2 de abril, seu .pedido de renúncia 
do respectivo cargo. Já em 13 de 
abril o Sr. Governado r C:o Estado 
e o Sr. Secretário do Interior 
àgradec'er~m a cdmun'jçação ,que 
lhes foi feita pelo Sr. Leoncio de 

Araujo Silva, de haver assumido 
o cargo em virtude da renúncia do 
Sr. Francisco Letro da Si lva Cas
tro . De maneira que o fundamento 
é êste: que o candidato Fran

cisco Letro só se desincompatibi 
lizou em 23 de setembro, mas ele 
deixou o cargo a tempo. A Câma:'a 
não deu naquela ocasião, e con
forme tenho entenri ido, o regis
tro de candidato não tranca a pos

sibi lidade de reexaminar o assun

to. A matéria pode ser arguida 
'por ocasião da contagem dos votos 

Código Eleitoral, Art. 102, 
§ 3.°, e artigo quanto a diploma

ção, 

Essa parte do recur so contém 
tôdas as condçiões. A í não se trata 

ELEITORAL 

de inelegibilidade, é mais defeito 
de registro de candidato, que f0i 
ciefe"ido pelo Juiz, houve recurso 
e o Tribunal confirmou a validade 
do registro por decisão publicada 
no "Diá" io da Justiça " de 28 de 
outubro último. Não sendo .êste 

o funda'mento (,O "ecurso agora in
t erposto, nego-I'he pr~')\fim€nto". 

O Desembargador Eduardo Me
nezes assim votou: 

" Já se tem resolvido que deve 
ser decidido isso como caso de re
cusa rie conhecimento ou de se 
negar provimento. A melhor téc

nica é mes'mo negar provimento, 
mas meu fundamento é a cousa 
ju lgada. Destes autos também acho 
q!le deve ser dada ciência de de
cisão ao DI' . Procurador, porque 

está revelando mais uma vez que 
o intúito do delegado de partido 

é obstruir ", 
Do exposto: 

Considerando versar o recurso duas 

Cjuestões distintas, a inelegibilidade .dos 

candidatos do P. S. D. aos cal'gos mu

lJicipais de Antonio Dias e a inelegibi
lidade do cidadão Francisco Letro da 
Silva Castro para prefeito do mesmo 
l11unicípio; 

Considerando que quanto à primeira 
<lrrima-se o P. T. B. recorrente, em Dão 

I;aver sido a ind icação feita por dire
tório devidamente registrado; 

Considerancio, todavia, já existi~ a 
respei to' cousa jnlgada como sobejamente 
demon strado em diversos passos do 
processo; 

Considerando quanto a segunda con
trovérsia que o candidato ·diplomadc. 
se desincompatibilisára desde o dia 2 (~e 

abril pela re/1úncia expressa que em 

tal dat~ ofereceu, pouco . importando ~c 
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? Câmara, por motivos de economia 
interna sàmente dele haja conhecido e 
sôbre ela resolv~<lo em data posterior; 

Considerando que frente ao exposto 
repousandQ tudo sôbre provas e circuns
tâncias méramente de fato, qualquer vi o
lação de lei não foi praticada. 

Aco'yda o Tribunal Superior Elei
toral, por maioria de votos não conhecei" 
do recurso. 

Sala das Sessões do Tt-ibunal Su
perior E leitoral 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro 
de 1951. 

A. M. Ribeiro da Costa, Presidente 

Afranio Antonio da Costa, R"lator. 

A. Saboia Lima, vencido na preli-
minar do conhecimento do recurS0 . 

Fui presente - Plinio de l-rc:ta, 
Travassos, Procurador Geral. 

ACORDA0 N.o 261 

RECURSO N . ° 3 

MATO GROSSO 

Não há revisão tios autos de 
recurso interposto para o Tri

bunal Superior contra a expe
dição de diploma. 

Considera-se prejudicado 'o re
curso parcial interposto para o 

Tribunal Superior, se o partirIa 

interessado não recorre da expe

dição do diploma. 

O recurso fundado no Art. 170, 

<I, do Cod. Eleit. supõe inelegi 

bili:!aC:e superveniente ao registro 
de candidato. O registro foi , aliás, 

bem concedido, porque o Prefeito 
Municipal não era inelegível para 
Gover·nador. 

O Tribunal Regional ,não co
meteu o êrro definido no Art. 
170, c, do Cod. Eleit. 

Não merece provimento o re
curso pelo citado Art. 170, li, 
visto que são destituídos de fun
damentos os recursos parciais 
interpostos. 

Nêstes autos n. 3, de Mato Grosso, 
o Partido Social Democrático recorre, 
com _ fundamento nos Arts. 121, In, da 
Const ituição, 167, c, e 170, a c e d, 
do Cod. Eleit., contra a expedição de 
diplom2 aos candidatos que o ~ Tribunal 
Regional proclamou eleitos, em 3 de 

cutubro de 1950, para Governador e 
Vice-Governador do Estado, Senador, 
Deputados Federais e Deputados Es

taduais. 

Afirma o recorrente que hâ pen
dentes os seguintes recursos especiais, 
cuja decisão pode infl uir na classificação 
dos canc:idatos a Governador, Vice
Governador e Senador, bem como na 
determinação do quociente eleitoral, rela
tivos alO.", 9.", e 6a , seções da 21.a 

Zona ;; 13.a seção da 22.a Zona; 4.a 

seção da 12.a Zona; seção única da 
5a Zona; 37.a seção da 7.a Zona e 
tó.das as seções da 17.. Zona. 

Sustenta-se no recurso que houve 

êrro de di reito na contagem dos votos 

dados aos candidatos nas eleições fe
derais e estaduais celebradas na 21." 

Zona, onde votaram eleitores cuj os tí

tulos foram expedidos por juiz substi
tuto; nas 10.a, 17.a, 18.a e 13., Zonas, 
que se achavam sob a presidência de 
i uízes eleitorais impedidos pelas rela
ções de família, que os ligavam aos 
candidatos . 

Alega, afinal, o recorrente que o 
Dr. Fernando Corrêa da Costa, pro
clamac.o eleito Governador, era inele-
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gível, porque ocupava, na ocasião das 
eleições, o cargo de Prefeito Municipal 
de Campo GI'ande, valcndo-se da in
fluência do cargo para exercer pressão 
sôbre o eleitorado, 

, O pedido de recurso foi apresentado 

com 17 Gocumentos (fls . 27 a 105), a 
que se acrescentaram, em cumprimento 

do despacho de fls. 106, as certidões e 

cópias de fls. 107 a 132. 

T cndo visto dos auto, a União 
Democrática Nacional opôs-se ao conhe
cimento do recurso, que versaria sôbre 
a ata ger.al da apuração, diria respeito 
<'. divcl'sas eleições, envolvendo inadnús
sível CUl11ulação de pedidos, e não visaria 
? nenhum diploma. Quanto ao mérito, 
a recorrida pretende. que não se pode 

discutir a inelegibilidade anterior à 
eleição, porque, como prova a certidão 

de fI . 84, nenhum recurso foi oposto 
ao registro do Dl', Fernando Corrêa 
da Costa. A inelegibilidade considerada 
110 Art. 170, a, do Cód . Eleitoral é 
a posterior ao registro. Além disto, o 
Prefeito Municipal não é inelegível para 
Governadór, e o DI'. Fernando Corrêa 
da Co ta, embora desnecessàriamente, se 
a fastou, desde o dia 2 de setembro, 
do cargo que ocupava. 

Nega a r ecorrida que o Tribunal 
Regional houvesse cometido êrro de 

direito na contagem de votos, pois que 
não se podiam excluir do cômputo votos 
"álidos, não tenrlo sido anuladas as 
votações das lO,a, 13.·, 17.a, 18.a e 21.' 
Zonas. 

A respeito dos recursos parciais 

pendentes, a recorrida procura demons

trar que a decisão não pode influir no 

resultado, quer quanto à determinação 
do quociente eleitoral, quer quanto à 
classificação de candidato (fls. 138 
a 151). 

EL E ITOR A L 

São os seguintes os recursos par, 
ciais pendentes : 

N. 1 464, em que o P. S , D im
pugna, pelo Art. 167. a. e b do Cód. 
Eleit. (fls. 45), a decisão que veri
ficou haver a 4.a seção da 12.a Zona 
('ncerrado os trabalhos à hora legal 
(fls. 43). 

N . 1465, que o P . S , D, opõe, fun
Gado no mesmo Art. 167, a (fls.23), 
à decisão que não conheceu 'por ser 
intempestivo, do recurso oferecido oito 
dias após a apuração da 17.a Zona 
(tIs. 22). 

N. 1466, do Partido Trabalhista 
Brasileiro, contrário à anulação de votos 
dados na l2.a seção da 18." Zona 
(fls. 15), 

N. 1467, interposto pelo P.S .D" 
com fundamento no Artigo 167, a e b. 

do Cód. Eleit. (fls, 11), à decisão 
que considerou válidos os votos d'ldc!; 

na 9.a seção da 21.a Zona por eleitores 
cujos títulos expedidos por Juiz Subs
tituto (fls. 10). 

N . 1468, do P.S.D., que aleg'a 
violação da letra do Artigo 1$,2, § 1.0. 
do Cód. Eleit. (fls. 27), embora a 
decisão impugnada se negasse a co
nhecer, pelo Art. 168, § único do 

Cód. Eleitoral, do recurso contrário à 
apuração dos votos da 13,a seçã~ da 
22. a Zona (fls . 26). 

N. 1469, ' em que o P.S.D, se 

opõe, pelo Art. 167, a e b, do Cód. 
Eleit. (fls. 20), à decisão que juigou 

regularmente constituida a mesa recr.p · 

tora ela Seção úniC'l de Coronel POdee, 

na 5.a Zona (fls. 19). 

N . 1 470, que o P.S.D. baseia no 
referido Art. 167, a e b, citando, como 
ofendidas, as clispos i~ões dos Arts. 70, 
71, § 3.0, e 123, 11 . 1, do ' Cód. Eleit. 
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(fls. ' 13), pôsto que a decisão un
pugnada tivesse considerado inoportUl,;) 
a a'egação de impedimento de mesári o 
Ida 37.a seção da 7.a Zona (fls. 11 v). 

O SI-. Procurador Geral opinou 
pelo não conhecimento dos recurSU3 

n. 1 465, 1 466, 1 467, 1 468, e pe:o 
provim ento dos recursos n . 1 464, 1 4tS9 
e 1 470, entendendo, porém, que se devi~ 

negar provimento ao l-ecurso interposto 

contra a expedição de diploma (IIs. 
153 2. 157) . 

Depois de ~'Caminarem as razõc5 
exposta,' pelos partidos e o mais que 
dos autos consta, ACORDAM o,~ 

JUíZES do Tribunal Superior Eleitoral: 

I) por unanimidade de votos, con
siderar a dispos ição do Art. 159, § 1.0, 
do CÓC:. Eleit. inaplicável ao recurSt' 

interposto para o Tribunal Superior, 
em virtude do que estabelece o mesmo 
Código no Art. 173; 

. lI ) por unanimidade de votos, C'lil

iderar prej udicado o recurso n. 1 46G, 

consoante o preceito do A rt. 169, S 2.°, 
do Código E leitoral ; 

IIl) contra os votos dos Srs. Mi
n istros Machado Guimarães Filho e Sa· 
boia Lima, não conhecel- dos recursos 

1: . 1 464, 1 465, 1 467, 1 468, 1469 e 
J 470, que ão infundados, como de

monst ram as decisões impugnadas, cujos 

motivos ficam fazendo parte dêste j !l1-
gamento; 

IV) por unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso interpo:;to 
contra a expedição -de diploma. 

Como se vê pela certidão de fls: 84, 
não foi impugnado o requerimento de 

reg'Ístro do Dr . Fernando Corrêa da 

Costa, nem se opôs recurso ao deferi
mento do registro, que dêste modo, pelo 
Artigo 152, § 2.°, do Cód. E leit., se 

tornou, em sentido formal, coisa jul 
gada. Sendo assim, a inelegibilidacie de 
CJue fa la o Cód. E leit ., no A rt. 170, 
a, consist irá em impedimento superve- ' 
niente ao registro. Isto, entretanto, não 
ocorreu no caso . Acresce CJue as inele
g ibilidades são de direito estritíSSllll0, 
não compreendendo a enumeração do 
A rt. 139, lI, da Constituição, o P refeito 
Municipal . 

Não houve êrro de direito na apu
ração (Cód. Eleit. Al-t. 170, c,) pois 
os votos fo ram contados com exata 
observâl1Cia das decisões antes oDticla,. 

Em sua resolusão n.o 4 180, de 26 
de dezembro de 1950, o Tribuna! Su
perior julgou, a propósito do recurso 
n . 1425, válidos os títulos eleitOrais 
expedidos por Juiz Substituto. Como 
observou o Sr. Procurador Geral nflO 
é ,admissível que se decrete 1111l idade 
de votação por impedimento d0 Juiz 
E leitol-al, se o defeito não se arg-u iu 
em recu rso tempestivo e regular (Cód . 
E leitoral, Art. 1;23'). Seja como fôr, 
certo é que o Tribunal Regional não 
podia. anular votações na apuração final. 
violando suas decisões anteriores. Se 
o fizesse, incidiria, então, sim, em êrr·) 
de direito. 

É improcedente a razão que se 
prende ao citado Artigo 170, d; pois 
que não se admitiu o conhecimento do; 
seis recursos parciais pendentes. 

O Tribunal Superior confirma , 
ass im, os diplomas expedidos pelo Tri

bunal E leitoral de Mato Grosso, nas 

eleições federa is e estaduais de 3 de 
outubro de 1950. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

R io de J aneiro, 15 de fevereiro de 1951. 

A. Ribeiro da Costa - Presidente 

H ahnemann Guimarães - Relator 
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A. Saboia Lima, vencido na pre
liminar do conhecimento do recursu 

Fu i presente: Plinio de Freitas Tra
"assos - Procurador Geral. 

ACORDA0 N.o 268 

RECURS-O N. o 1 500 

MINAS GERAIS (SAO GOTARDO) 

DIPLOMAÇAO 

Não assiste ao reC01'1'ente o d":· 

nito de "<Io'rim' a. fundamentação do 

·rec1M·SO. alegando matéria diversa 

e'a. levantada em. primeú'a. in·stÔoH cia, 
isto é, a illelegibif.idade do candida
to a Prefeito . 

Vistos e examinados êstes autos .le 
recurso n. 1 500, de Minas Gerais .: 

O Partido Social Democnitico in
terpôs recurso para o Colendo Tribunal 
Regional do Estado de Minas Gerais, 
do ato da Junta Apuradora de 13\1." 
Zona Eleitoral daquele Estado, que 
determinou a expedição de diploma aos 
candidatos eleitos para o legislativo e 
executivos municipais. 

Como diz o Dt·. Procurador Geral, 
"não tenGO o Tribunal Regional to
mado conhecimento do recurse , o mesmo 
partido recorreu para êste TribunaL 
alegando matéria diversa da .levantada 
em primeira instância, isto é, a inele
gibilidade do candidato a Prefeito. 

Não assiste ao recorrente o direito 
de, à sua vontade, variar a funGamen
tação do recurso, levantando nas razões 
para es ta instância superior matéria 
(! ue não havia sido alegada no recurso 
para a segunda instância, qual seja, a 
inelegibilidade do candidato, da qua l, 
aliás, não há a menor prova" . 

Isto pôsto: 

Resolve o Tribunal Supet-ior Eiei
tora l, preliminarmente, não conhecer do 

ELEITORAL 

recurso, contra o voto do MinistIO 
Machado Guimarães Filho. 

Sala das Sessões do Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, em 22 de feve-
reiro de 1951. 

A. M. Ribeiro da Costa, Presidente. 
A . Saboia Lima, Relator. 

Fui presente, Plinio de Freitas Tra
vassos, Procura'elor Geral. 

A;CORDAO N. o 273 

RECURSO N. o 1 492 

MINAS GERAIS 

Sendo a.to decisól'io, a apuração 

dos 71010s de cada secção só está $/.1-

jeita ao recu-1'SO previsto no art. 168 

do Código Eleitoral, e que deve 

seI' interposto, verbalmente ou por 

escl'ito, logo após a coacltlsão do ato 

(cit. art. 168, § ún!:co) . 

Constam dêstes autos n.o 1 492, de Mi
na! Gerais, dois recursos especiais: um, 
opa ' to nos autos do TRE n.o 472/50 ao 
acót âo de 1.° de Novembro de 19S11 

(fls. 176) , e fundado principalmente em 
que a decisão recorrida ofendeu a dispo
sição do a rt . 129, n.o 1, do Código Elei
tor<d (fls. 177); outro, manifestado nos 
autos do TRE n.o 567/50 contra a de
cisão de 13 de Dezembro de 1950 fls. 

353), e que tem .por base o disposto no 
a rt. 167, a, do Código Eleitoral, dando-
se como infringidos os preceittos QOS 

arts . 152 e 170, d, do Código citado 
(f ls. 390). 

Na primeira decisão impugnada, o 
T ribunal E leitoral de Minas Gerais não. 
conheceu do recurso interposto às apu' 
rações das 29 seções'que funcionaram em 
Mutum (91.a zona eleitoral), porque, ou 
a apuração não é ato decisório, e; não 
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tendo sido oposta impugnação a qualquer 
das votações apuradas, falta ensejo para 
recurso; ou a apuração é ato decisório. e 
o recurso estava perempto, nos têrmos 
do parág ra [o único do art. 168 do 
Código E leitoral. 

O recorrente, Partido Social Demo
crático, sustenta que protestou e recor 
reu, em tempo, da apuração de cada uma 
das 29 seções, a legando coação e fraude, 

que a fastaram das urnas mais de dois 
terços do eleitorado, e. assim, caracte

rizaram o crime definido no art. 129. 
11.° L do Código- Eleiforal. Devia, pois. 

ser pedido o pa~ecer do Ministério PÚ
blico (Cod. cit. , art. 157, § único) , con

cedendo-se ao recorrente dilação para 
dar as provas da coaçãõ e da fraude 
(Cod. cit. : art. 153, § único). 

A recorrida, União Democrática Na
cional, contrariou o recurso, que afirma 
não achar cabimento em nenhum do! 
incisos do art. 167 do Código E leitoral 
(TRE n.O 472/50, fls. 182). 

Pelo acórdão de 13 de Dezembro de 
1950, o Tribunal de Minas Gerais não 
conheceu, contra os votos do Sr. De
sembargador Eduardo de Menezes Filho 
e do Dl'. Marcio Ribeiro, do recurso 

li ° 567/50 e do recurso n.O 691/50, êste 

interposto ao ato da diplomação dos e1ei· 

tos para os cargos municipais, com apôio 
no art. 170, d, do Código Eleitoral. 

Segundo o voto do relator, Dl'. Ho
mero Costa (TRE n.o 567/50, fls. 369) , 
o recurso n.o 567, de caráter geral, e que 

versa sôbre as mesmas questõc3 discuti
das nos 29 recursos parciais, (lU está a 

êstes vinculado, e ficou irremediavel 

mente atingido pelo acórdão de 1 de N 0-

vembro de 1950; ou é autônor:lo, e foi 

I~anifestado extemporaneamente, conso
ante a disposição do art. 168, § único, 

do Código Eleitoral, visto que a apura
ç5:o terminou em 16 de Oubbro ele 1950, 
e a interposição do recursu oC' ,rreu no 
dia 18 daquêle mês. 

Quanto ao recurso n.O 691. entelldeu o 
relator que não cabia a impugnação em 
qualquer das. hipóteses do art . J 70 do 
Código E leitoral, estando, aliá-;, prej u
dicado o recurso pelo desconhe,'imenro 
do recurso n.O 567, 

Alega o recorrente que o Tribl nal Re
gional violou o dispôsto no art. 152 c 
seu § 1. ° do Código E leitoral, obser

vando a regra do parágrafo únic') do 
art. 168, relativa apenas às decisõe'; das 
Juntas. A apuração é, porém, ato da 

J unta, conforme diz o Código Eleitoral, 
, no art. 152, . em cuj o § 1.0 se e5tabelece 

um tríduo para ao ato da Junta ser in
.terposto recurso, 

A 'respeito da decisão adotada no re
curso 691, o recorrente observa que, "se 
as decisões do Tribunal Regiollal Elei
toral, não tomando conhecim~lIto dos 
recursos dirigidos contra a validade das 
eleições processadas em Mutum, vierem 
a ser reformadas pelo Tribunal Superilli
Eleitoral. caracterizada ficará a pendên
cia de recursos anteriores, cuja decisão 
poderá influir nos resultados eleitorais 
municiapis " , 

A recorrida deduziu alegações :(lntrá
rias (TRE 567/50), fls. 412), 

O Sr. Procurador-Geral opinou pela 
confirmação do segundo acórdão, quanto 
ao recurso geral, desconhecido em nossa 
legislação eleitoral, mas achou que me· 

recia provimento o recurso oposto ao 
primeiro acórdão, pois que, não tendo a 
J unta proferido decisão, seu ato estava 
sujeito a recurso em três dias da publi
cação, conforme o art. 152, § 1. ° do 
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Código Eleitoral (TRE n.o 472/50, fls. 
185 ) . 

Pediu o recorrente que se anexassem · 
a êstes os autos do recurso n.o 1 403, 

relativo às eleições do Muzambinho e nu 
qual se admitiria a tese do recurso geral 
e não se observára a regra do art. 168, 

§ único, do Código Eleitoral. 

O relator não cieferiu o pedido, pois 
ao recorrente incumbe a prova de sua~ 
alegações, e do encargo não pode ser 
dispensado pela anexação de autos, ad
mitid~ apenas quando exista a conve

niência de se unirem os processos. 
Acresce ue, nos têrmos do art . 167, 

b, do Código Eleitoral. não têm si

gnificação processual as divergências 

do mesmo tribunal eleitoral. 

Depois de considerarem as razõe<; 
. expostas pelas partes', acorda'm, pelo 
voto de desempate, os J lúzes do Tri· 
bunal Superior El~itoral não conhecer 
de ambos os recursos especiais, venci· 
dos os Srs. Ministros Machado Gui
marães Filho, CWlha Mello e Sabo,a 
Lima. 

Entendeu a decisão impugnada de 
de Novembro de 1950 que, se fôr 

atribuida à apuração . o caráter de at0 
decisório, todos os 29 recursos parciais 
ficaram peremptos porque não foram 

interpostos imediatamente, logo após 
terminada a apuração dos votos de 

cada seção, na forma estabelecida pel0 
art. 168, § único do Código Eleitora!. 

Não se pode considerar a apuração 

simples ato da J untta Eleitoral, com· 
preendido nas regras do art. 152 e 

§ 1. ° do Código E leitoral . Não po(le 
a Junta encerrar os atos preliminareS 

da apuração (Código Eleitoral, art. 

97) e contar os votos (arts. 98 e 102). 

s(m adotar decisões a respeito d:ls 

questões que as citada!; normas legais 

propõem, ainda que falte a impugnação 
dos interessados. A apuração é ato 

complexo, que envolve, necessária
mente, decisões sôbre a matéria reÍe

ri da nos mencionados arts . 97, 98 e 
102. ~sse ato há de ter sempre caráter 

decisório, devendo ser- lhe :) recur o 
interposto nos têrmos do art. 168, § 

único, do Código Eleitoral. 

Observando, literalmente, esta dispo
sição, o acórdão de 1 de Novembro de 
1950 não está no caso do art. 167, a, 
do Código Eleitoral, pois que não pode 

ter infringido, como e alegou, as re

gras dos arts. 129, n.o 1, 153, § únic:.;, 

e 157, § único, do Código E leitoral. 

O segundo recurso esp~cial é tam
bém infundado, não só porque seria 
inadmissível ronhecer de recurso geral 
das apurações da J unta, que, como atos 

decisórios, devem ser impugnadas u~a 
a uma, interpondo-se o recurso logo 
após a conclusão da contagem dos vo
tos de cada seção; mas também porqt1f' 
o recurso geral não foi oportunamente 
manifestado. 

A decisão de 13 de Dezembro de 1950 

seguiu mais uma vez a norma do citado 

art. 168, § único, pois que ao caso não 
se aplica o refer ido art. 152, § 1.0. 

O recurso interpósto contra a expe
dição de diploma nas eleições municipais 

baseou-se na pendência 'dos recursos 
parciais. Havendo sido êstes rej eitados, 
aquele perdeu o fundamento no Art. 170, 

d, do Código Eleitoral, que, ass im, não 
contaram em favor dos referidos candi

Superior, n.o 3532, de 3 de agôsto de 
bém não se conformou com o ato que 

exped idos aos candidatos nas eleições 
para as Câmaras Legislativas Federal e 
poderia atingir o quociente eleitoral, 

- 448-



REVISTA 

foi contrariado, em ponto nenhum, pela 
decisão de 13 de dezembro de 1950. 

Sala das Sessões do Tribunal Su-
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 1 de março de 19~1. 

A. M. Ribeiro da .Costa, Presidente 

Hahnemann Guimarães, Relator 

A. Saboia Lima, vencido 

Fui presente: Plinio de Freitas 
1 ravassos, Procurador Geral. 

A CORDÃO N. ° 281 

RECURSO N. ° 10 

ESPíRITO S~ TO 

Fica prejudfcado, quanto às elei

ções federais e estaduais, o recurso 
parcial interposto por quem se 
tornou recorrido no processo elo 
recurso com que se impugnou a 
expedição de diploma. 

:B válida a votação dada em cé
dula conjunta, na eleição de Go
vernador e Vice-Governador. 

N as decisões impugnadas pelos 

recursos parciais, o Tribunal Re
gional não ofendeu a letra expressa 
da lei, nem divergiu de interpretação 

seguida por outro tribunal eleitoral. 
A organização das Juntas Elei

torais está fixada, em princípio, 
110 Art. 116 da Constituição. 

Jul ga-se improcedente o recurso 
contra a expedição de diploma, fun

daGo na pendência de recursos ante
riores, dos quais o Tribunal não 
conheceu. 

Não se provou o êrro de que 
trata o Código Eleitoral, no Art. 
170, b e c. 

A inelegibi lidade mencionada no 
AI t . 170, a, :do Código E leitoral 

ELEITORAL 

é a superveniente ao registro do 
candidato. 

O prefeito não se torna inele
gível para deputado ou senador. 

Estão reunidos nêstes autos n. 10, 
cio Espírito Santo, cinco recursos inter
postos contra a expedição de diploma, 
que, no Tribunal Regional, tiveram a 
seguinte numeração, pela qual conti
nuarão a ser indicados nêste acórdão: 
292, 293, 294, 295 e 296. 

N o recurso n . 292, a Coligação 
Democrática impugna a expedição de 
diploma em favor dos Srs. J ones dos 
:'anto Neves e Francisco Alves de 
1\ thayde, candidatos, respectivamente, 
aos cargos de Governador e Vice-Go
vernador. A lega a recorrente que se 
cO;ltaram em favor dos referidos candi
datos votos dados em cédula conjunta, 
que é nula (Cód. Eleit., Art. 102), 
por sei' contrária à disposição do Art. 78, 
§ 2.°, do Cód. citado. 

O recorrido, Partido Social Demo
rrático, sustenta que o recurso não 

. merece conhecimento, porque se destiu.l 
a impugnar a resolução do Tribunal 
Superior, 11 3532, de 3 de agôsto de 
1950, A rt. 11 , § únko, IV. Pede, quanto 
ao mérito, a confirmação dos diplomas, 
porque a cédula conjunta não ;nÍringc 
c preceito do citado Art . 78, § 2.°, e 
a recorrente, salvo em alguns casos, 
não se opôs a que as Juntas contassem 
os votos manifestados nas cédulas ora 

"rguidas de nulidade. 

É recorrente nos autos n. 293 o 
Partido Democrata Cristão, que tam
bém não se conformou com o ato que 

diplomou os já citados candidatos af)~ 
cargos de Governador e Vice-Gover
nador. Além da nulidade da cédula 
conj unta, aponta o recorrente o rJefeit,,· 
das Juntas Eleitorais, constituídas com 
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infração do que estabelece o Código 
E leitoral, no Art. 27. • 

Ao conhecimento e ao provimento 
úo recurso opôs o P. S . D. as alegações 
já resumidas. 

Pelo recurso n. 294, o Partido Tra
balhista Brasileiro censura os diplomas 
expedidos os candidatos nas eleições 
para as Câmaras Legislativas Federal e 
Estadual , porque, do provimento que 
que se der aos I'ecursos opostos às 'Ie
cisões sôbre resultados da 1O.a, Il.a e 
12.a seções da 20.a zona (Aracruz), 
decorrerá mudança na divisão propor
cional dos lugares. 

O P. S . D . nega que caiba o re
curso em qu'alquer dos casos do Art. 170 
do Código Eleitoral, sustentando que o 
J ecorrente não demonstrou a pretendida 
influência das rJeeisões dos recursos 
parciais mencionados na determinação 
do quociente eleitoral ou partidário. 

O P.D.C., no recurso n.o 295, Im 
l}ugnou a decisão que diplomou os de
putados à Assembléia Estadual, pois que 
poderia atingir o quociente eleitoral, 

se fôssem renovadas as votações das 
seções anuladas. 

Alega o P .S.D. que é infunciado o 
recurso, não havendo, aliás, o recor
rente provado érro do Tribunal Regio
nal na apuração final. 

O recu rso n.o 296 é da União Demo
crática Nacional, que se opõe aos di
plomas expedidos na sessão de 20 de 
dezem.bro de 1950, em virtude de re
cursos pendentes de julgamento do Tri
bu~al Su[~er ior, distinguindo, esp'eci
ai mente, os dip lomas de deputado fe
ceral e de deputados estaduais, con
feridos, re pectivamente, ao Dr . Fran
cisco Lacerda de Aguiar, Francisco 
Schwarz. Dirceu Cardoso, Jair Giestas 
e Euclides J accoud Júnior, que CdmO 

prefeitos, eram inelp,gíveis. 

ELEITORAL 

O SI'. Francisco Lacerda de Aguiar 
contrariou o recurso, que seria desca
bido, pois está preclusa a questão da 
inelegibiliciade, e esta, aliás, não ocor
reria. 

'0 P.S.D. adotou essa contrariedade, 
acrescentando razões a fls. 22. 

A êstes autos, n.o 10, foram juntos 
os dos seguintes recursos parcais, pen
dentes de julgamento : 1356, 1382, 
I 383, I 409, I 475, 1493, I 518 e 1 555. 

Nos quatrto primeiros recursos in
dicados ( n. ° 1 356, 1 382, 1 383 e 
1 409), o P·.D.e. impugna, pelo Art. 
167, a c.o Cód. Eleit., decisões 'que 
consideraram válida. a cédula conjunta 
para o voto em candidato aos cargos 
de Governador e Vice-Governador . O 
recorrente aponta, como ofendida, a re
gra do Art. 78, § 2.°, do Cóci. Eleit.. 

Nos autos n.o 1475, o Tribunal Re
gional decidiu, pelo acórdão de fls. 19, 
a que se opuseram embargos declara
tórios, desprezados a fls. 29, confirmar 
a decisão da Junta, porque verificou 

não haverem votado, na eleição muni
cipal, na seção 69.a, cio distrito de 
Coby, município do Espírito Santo, elei
tores est ranhos ao município. A U. 
D. N. argue a decisão de contrária à 

lei, porque a recorrente teria feit~ pro
va de haverem votado eleitores de 
outro município, sem as cautelas ne
cessárias. 

O T ribunal Regional, em acórdão 
de 1.0 cie dezembro de 1950 (autos n.o 
1 433, fls. ' 20), considerou válida a 
votação da 10." seção de Aracruz, pois 
nào havia, nos têrmos do Art. 98 

§ 4.°, elo Cód. Eleit. , motivo para se 
anul ar a votação por excesso ele 50-

brecartas. O P.T.B. recorreu elo jul
gado pelo Art. 167, a e b, do Cód. Eleit., 
a firmando que foram contrariadas as 
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normas dos Arts. 98, 52, 86 e 89, n.o 

9, do Cód. Eleit., cOllsistindo a últtima 
in fração em ter o acórdão si lenciado 
a respeito da interrupção da votação. 
Os recorridos negam cabimento ao re
cur~, pois o Tribunal verificou não 
existir excesso de sobrecartas. Quanto 
à interrupção da votação, constitui ma
téria que o recorrente não discutiu no 
Tribunal Regional. 

Nos autos n.o 1 518, o Tribunal Re
gional deu provimento ao recurso do 
P. T .B., considerando nula pela fraude 
a votação da 11. a seção de Aracruz 

(fls. 5). Recorreu, pelo Art. 167, a 
e b, do Cód. E leit. , o P .S .D. Depois 
da contrariedade, pediu Lauderico Fer
reira Lamego, na forma do Art. 169, 
§ 2.0

, do Cód. E leit., que se negasse 
ao recurso seguimento, uma vez que 
o recorrente não impugnara a expedi
ção de diplomas (fls. 75). 

Pela resolução n.o 4196, de 15 de de
zembro de 1950 (autos n.o 1 555, fls . 
98), () Tribunal Regional manteve a 
apuração dos votos dados na 12.a seção 
de Aracruz, porque não se provou a 
coação alegada, nem se infringiu a 
proíbição do Cód. E leit., no Art. 79, 
§ 2.0

• Lauderioo Ferreir·a Lamego, 
candidato a prefeito de Aracruz, im
pugna a decisão, fundaco no Art. 167, 
a e b, do Cód. Eleit. , pois, dos Arts. 
80, 82 e 83, a e b, se conclui que as 
mesas receptoras somente poderão ser 
instaladas em préáios particulares que 

estiverem desocupados. Sustenta ainda 
o recorrente a ocorrência da coação. 
Constam de fls. 11 3 as alegações dos 
recorridos. 

O Sr. Procurador Gerál, exarou, 

a fls. 28 do recurso n. 296, seu pa
recer, em que considera infundado o 
-recurso da U. D. N. contra a expedição 
de diplomas; opina pelo provimento do ,> 

I (cursos n. 292 e 293, visto que a 
céd ul a conj unta é contrária ao dispo~t'J 

no Art. 78, § 2.0 ~o Cód . Eleit., acha 
que não mercem conhecimento, pela 
falta de prova das alegações, os re
cursos n. 294 e 295; quanto aos recursos 
parciais, pensa que merecem provmlento 
os de n. 1356, 1383, 1409, 1475 e 
1 518, devolvendo-se ês te ao ·Tribuna1 
Regional, que, para os devidos fins, o 
encaminhará à Junta Eleitoral. O pa
recer é contrário aos recursos parciais 
Il. 1 382, 1493 e 1 555. 

I) Tendo em vista o que consta 
dos autos, acordam os juízes do Tribunal 
Superior Eleitoral julgar prejudicado. 
quanto às eleições estaduais e federais, 
o recurso parcial n. 1 518, res'salvatl'do 
o direito, que possa caber ao P. S .D., de 
impugnar a decisão de fls. 5, no que 
concerne às eleições municipais. 

Pela disposição do Art. 169, § 2.0 , 

do Cód . Eleit. , fica prejudicado o re
curso parcial, se não fôr intcrposto 
recurso contra a expedição de diploma. 

Como se viu, em todos 03 cinco 
processos de recursos' opostos com fun
damento no Art. 167, c, do CÓ:1. Eleit. 
o P. S . D. é recorrido. Seu recurso 
parcial não pode, ass im, constituir . nos 
têrmos do Art. 170, d, do Cód. cit. 
fundamento de recursos, com cuja re
j eição o P. S. D. está interessado. ' 

II) Acordam não conhecer dos re
cursos parciais n. 1 356, 1 382, 1 383 e 
1409, contra os votos dos Sts. ·: Mi
nistros Machado Guimarães Fi1ho e 
Saboia Lima. '''' '!' 

A cédula conju;lta: na eleição ' de 
Governa'dor e Vice-Governadb;~ ' -, foi, 
expressamente, permítida' ho A~t :1' 'l1, 
§ úniço, IV, da resolução n; , '3 532, de 
.1 de agôsto de 1950. Não há eleições 
diversas, para que se obserove' a regr.a. dQ 
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Art. 78, § 2.°, do Cód. Eleit. Ele
gem-se o Gove,nador e seu substituto, 
ou sucessor. Assim como se admitiu 
a cédula conjunta na votação para Pre
sidente e Vice-Presidente da República, 
c a cédula única na votação para Se·· 
nador e seu suplente (resolução cit. , 
Art. 11, § único, I e II), aceitem-se 
que, pela mesma forma, o eleitor mani
festasse a vontade na secolha dos can
didatos a Governador e a Vice-Go

vernador. 

IlI) Acordam, contra os. mesmos 
votos, não conhecer dos recursos par
ciais n . . 1475, 1 493 e 1 555, mantendo, 
por seus fundamentos, as decisões im

pugnadas. 

O recurso n. 1 475 não teria, aliás, 
significação, quanto às eleições federais 
e estaduais, consoante o disposto no 
Art . 87, § 9.°, do Código Eleit(lrai. 

A decisão proferida nos autos n. 
1 493 apurou que não houve execeSS0 de' 
sobrecartas, observando a norma do 
Art. 98, § 4.°, do Código Eleitoral. 
Se a decisão foi omissa a respeito da 
interrupção da votação, o remédio ade
quado seriam os embargos declaratórios. 

A decisão impugnada no recurso 
n. 1555 aplicou ao caso as disposIções 
dos Arts. 79, §§ 1.0 e 2.° e 124 do 
Cód. Eleitoral. 

IV) Acordam negar provimento ar,s 
recursos n. 292 e 293, interpostos contra 
a expedição de diplomas de Governador 

e Vice-Governador, porque se fêz vàii
damente a votação em cédula conjunta, 
e a organização :das Juntas Eleitorais 
obedeceu ao princípio do Art. 116 da 

Constituição, que há de prevalecer sôbre 
a regra do Art. 27 do Código Eleitoral. 

V) Acordam negar provimento ao 
recurso n. 294, oposto ao ato que di
plomou candidatos às Câmaras Legis-

lativas Federal e Estadual, porque não 
lograram conhecimento os recursos par
ciais n . I 493 e 1 555. 

VI) Acordam negar provimento ao 
recurso n. 295, visto que o P. D. C. 
não ofereceu prova dõs erros alega:dus. 
na aplicação do sistema de representação 
proporcional. 

VII) Acordam, afinal, negar provi
mento ao recurso n. 296, uma vez que 
nenhum dos recursos parciais inter
postos pela U. D. N., foi admitido a 
a conhecimento . Os de n. 1 349, 1 381 
e 1410 já haviam sido rejeitados nÓ. 
resolução n. 4 189, de 4 de janeiro 
último. 

A pretendida inelegibilidade não {oi 

alegada, oportunamente, pelo recurso 
próprio. Em vista do que dispõe o 
Código Eleitoral no Art. 152, § 3.°, a 
matéria não pode ser novamente dis
cutida. Ainda que assim não fôsse, a 
Constituição não declarou inelegíveis 
para a Câmara dos Deputados ou a As
sembléia Legislativa os prefeitos (Art. 
139, IV e V) . 

Sala das Sessões do Tribunal Su-
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 6 de março de 1951. 

A. M. Ribeiro da Costa, Presidente. 

Hahnemann Guimarães, Relator .. 

Fui presente, Plínio de Freitas 

Travassos, Procu'rador Gerá!. 

ACÚRDÃO N. o 284 

RECURSO N. o 1 422 

SÃO PAULO 

Cancelmnento de títl~lo eleitoral, 
f~mdado em falsidade do registo 

civil Dec.-Iei 7586 de 28 de maio 
de 1945 art. 265 § único e arts. 3, 
33, e 41 e segu.intes da Lei 1164 

de 24 de julho de 1950 
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À Jus/·iça comum cabe privati
vamente cancelar, retificar Olt pro
cede?' alterações' no Registo Civil; 
não pode a Justiça Eleitoral re 
cusar fé a certidões extraídas de 
regist~ públicos, ellqllanto inalte
rados por forma regldar. 

Vistos etc. O Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo conhecendo de 
uma denúncia, veiculada através do juiz 

da 101.a zona eleitoral (Presidente _Pru
dente), mandou cancelar a inscrição 
do eleitor Justino de Andrade, funda
do em que, apezar de se haver casado 
no Brasil, COmo cidadão brasileiro, 
nascera o inscrito na Freguezia de To
cha, Concelho de Catanhede, c1iocese 
de Coimbra, Portugal. Deu o acórdão" 
especial relêvo à circunstância de se 
haver realizado o casamento median
te uma justificaçã.o para prova de na
cionalidade, idade e estado civil . an
terior. Constam dos autos: a certidão 
de casamento, da justificação para ha
bilitação, do registro de nascimento 
em Portugal e da inscrição do eleitor 
no cartório eleitoral,. Tais:. do-

cumentos foram apresentados pelo re
querente recorrido. 

Diz o recorrente . que não foi de
monstrado que para obter inscnçao 
haj a êle se utilizado da justificação 
de seu casamento; que é brasileiro, 
nascido em 17 de maio de 1905, à rua 
Humaitá ' sln, sub distrito de Liber

dade, capital do Estado de São Paulo, 
como faz certo a certidão extraída do 
registo de seu nascimento que apre
senta (fls. 25); ainda, apresenta car
teira de identidade expedida pela Po

lícia de São Paulo e ainda fotocopia 
de seu certificado de reservista do 
Exército Nacional (fls. 26 e 27). Opi
nou o Dr. Procurador Geral pelo pro

vimento do recurso. 

O recurso está fundado na letra a 
do art. 167 do Código Eleitoral . 

Em face ao exposto, alegações e 
provas: 

Considerando que õ art. 265 § único 
do dec.-Iei 7586 de 28 de maio de 
19+5, em vigor ao tempo em que foi 
requerido o cancelamento, tal como 
o art. 33 do Código Eleitoral vigente, 
r~gulando a instrução do requerimento 

. para ali stamento, dispunha logo na le
tra a que o alistando poderia fazer 
prova com certidão de idade extraída 
do Regi to Civil; 

Considerando que a prova foi por tal 
rorma cumpridamente feita, permane
cendo íntegro o assento no ofício do 
Registo Civil ; 

Considerando que o acórdão recol'
rido pretende de um só trato que o 
recorrente não é brasifeiro e s1.m por
tuguês, que não nasceu em 17 de maio 
de 1905 e sim 17 de maio de 1906; 

Considerando, porém, e preliminar
mente que à Justiça Eleitoral não foi 
deferida competência para declarar nu
los ou negar eficácia aos registos pú
blic~s, sendo tal atribuição privativa 
àa Justiça comum; 

,Considerando que também não pode 
a Justiça Eleitoral recusar fé a certi
dões vàlidamente extraídas de Regis
tos Públicos estabelecidos para garan

tia, segtlrança e autentiddade dos atos 
i urídieos ; 

Considerando que o registo público, 
solenemente realizado é válido até que 
pelos meios regulares sej a anulado ou' 
cancelado; 

Considerando que os arts. 41 e se
guinte do Código Eleitoral apontam 
COmo causas de cancelamento e de ex
'clusão as letras a, b e c, do art. 3 e 
e art. 33; 
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Considerando que o aspecto focaliza
do refere- se ao art. 33; 

Considenmdo que êsse art . 33 elu
cida de modo claro que a exclusão ou 
cancelamento na CIrcunstância, pela fal
sidade ou omissão de declarações (art. 
33); omissão ou fa lsidade de documen
tos (§ 1.0); pelo suprimento por jus
ti ficação (§ 2.°); irregularidade con
cernente ao domicílio (§ 3.°); 

Considerando que o art. 175 com
pletando o rigor legal considera infra
çã:o : " Fazer falsa dec1ata,ção para 
fins de "alistamento" (11. 5); e tam
bém "usar documentos falsos para fin~ 

eleitorais" (n. 6); 

Considerando estarem assIm nitida
mente traçadas as esferas de compe
t'ência da Justiça comum e da E lei
toral; 

Considerando que o recorrente pro
vou serem verdadeiras as declarações 
prestadas ao juiz eleitoral, fundadas em 
documento autêntico extraído de Regis
to Público em vigor; 

Considerando que o acórdão recor
rido, resusando validade a documentos 
autênticos, vulnerou o art. 33 do Có
digo Eleitoral; 

ACORDAM os juízes do TRIBU
NAL SUPERIOR ELEITORAL, 
por maioria de votos conhecer do re
curso e dar-lhe provimento para man
dar que permaneça a inscrição do re
corrente, até processo regular na j us
tiça ordinária decrete a nulidade do re
gisto de nascimento. 

• Sala das Sessões do Tribunal Supe
ftur Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 7 de março de 1951. 

A . M. Ribeiro da Costa, Presidente 

Afrall'io Antônio da Costa, Relator. 

Fui present~, Plinio de Freitas Tra-
vassos, Procurador Geral. 

ELEITORAL 

ACORDÃO N. 292 

RECURSO N . 1 496 

MIN AS GERAIS 

Preculsão. - Art. 152 e §§ dI) 
Código Eleitoral: o l'eclWSO CO'l1-

tl'a qnalquer ato 011 decisâ.o da 

Ju.nta deve ser ·imediatamente ma
nifestado de for1lla e:rpressa e ine
qu.ívoca. 

P"otestos 011 f 01'111 ai indiretas 
I/ão supre1ll o, exigência legal, des

de qUI! não trad1J.zo,m o, ÍI~tenção 

positiva de l'eco'rrel·. 

Vistos etc. 
O Tribunal Regional de Minas Ge

rais não conheceu dos recursos par
ciais interpostos pela União Democrá
tica Nacional, por via dos quais pre" 
tendia anular as eleições da La, ,~a. 

3.a, 5.a e 10.a seções eleitorais de S-o 
Francisco de Oliveira (95.a zona e1i;i
toral) e julgou prej udicado o recufso 
contra a diplomação do prefeito e ,:íce
prefeito do mesmo município. A razão 
do não conhecimento dos recursos fOI 
sua interposição no " dia il11'~diato às 
decisões da Junta . Em cOllsequência, 
entendeu o Tribunal constituir êsse 
resultado prejudicial do recur;o contra 
a di plomação. 

Daí o recurso para êste Tribunal 

Superior fundado na letra a do . Art. 167 
elo Código Eleitoral. Sustenta o re
corrent~ que logo apÓs a cada decisão 
seu representante legal presente pro
testou contra o resultado, prometendo 
deduzir as razões no prazo legal; tal 

protesto, acrescenta, j á era o recurso 
em si me mo. Ademais, cbntinua, é 
regra básica de direito, competir aos 

i uÍzes colher em pleno a intenção das 
partes. O Código não menciona têr~ 

1110 de protesto. 
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Contrarazoado o recurso, o dr. Pro
curador Geral opinou por que dêle não 
se conheça ou conhecido seja ordena
da remessa ao tribunal a quo para que 
julgue o mérito. 

A indec1ininabilidade da forma é a 
garantia permanente para a segurança 
dos direitos do cidadão e estabilidade 

do sisfema implantado no Código Elei
toral. 

A lei não consigna e o próprio re
corrente o reconhece, protesto de re
curso como remédio específico para 

reexame de qualquer decisão. Em con
sequência os protestos resultaram inó
cuos e sem qualquer finalidade. E não 
conhecendo dos recursos, ao invés de 
violar a lei, decidiu o ilustre Tribunal 
de Minas Gerais em. estrita obser

vância do art. 168 § único do Código 
Eleitoral. 

Da mesma forma não vulnerou o 
acórdão o art. 170 letra d do mesmo 
diploma legal, dando por prejudicado 

o recurso contra a diplomação, por não 
haver como agitar qualquer dos mo
tivos aí fixados como permissivos do 
recurso, em face do julgamento dos 
parciais. 

Por tais fundamentos ACORDAM 
os juízes do Tribunal Superior Elei
toral, pelos votos dos srs. Ministros 
Relator, Hahnemann Guimarães, Pli

nio Pinheiro Guimarães e Presidente, 
contra Machado Guimarães, Saboia 
Lima e Cunha Melo não conhecer do 
recurso. 

Sala das Sessões do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Rio de J aneir.o, em 8 de março de 
1951. 

A. M. Ribeiro da Costa, Presidente. 

Afranio Antôaio da Costa, Relator. 

A. Saboia Lima, vencido, pois co
nhecia do recurso. 

Fui presente, Plinio de F,'ei/as Tra
passos, Procurador Geral. 

ACORDÁO N. o 297 

RECURSO N. o 1 544 

MINAS GERAIS (VIRGINOPOLIS) 

Diplomação - Vice-Prefeito 
Prefe'ito é úlelegível para o car

go de Vice- p"efe·ito, . pa.ra o pe
ríodo imediato. 

E'Ilt'retmlto, . há. j1l1'isprlláillcia 
fi1'111ada pelo T.S.E., no smtido 
de que as inelegibilidades qlU po
dem. ser vàlidamente levantadas no 
rewrso de diplomação sã~, unica
mente, as supervenientes ao regis
tro do candidato, ocorrendo pre
chtsão 110 ql,e se refere às e.'ris
tentes por ocasião dêsse regist·ro. 

Vistos e examinados êstes autos de 
recurso n. 1544, Minas Gerais: 

O Partido Social Democrático re
corre da decisão do Co lendo Tribunal 
Regional do Estado de Minas Gerais 
que negou provimento ao recurso do 
mesmo partido contra a diplomação do 
vice-prefeito do Município de Virginó
polis, alegando que o mesmo, sendo 
prefeito quando da eleição, seria ine
legível para aquêle cargo. 

~ste Tribunal nas resoluções 1 616, 
de 3-3-51, 1640, de 9-3-51 e 1678 de 
9-3-51, têm decidido que, em face da 
lei, o Prefeito é inelegível para o cargo 
de Vice-Prefeito, para o período ime
diato, por se tratar de uma eleição 
que fere a dispositivos constitucionais. 
Estas resoluções do T. S . E. têm o 
objetivo de evitar o expediente de bur

la do preceito que veda a reeleição do 

prefeito, atingida por fins oblíquos; 
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com a renúncia do prefeito eleito, e a 
investidura do Vice, que continuaria 
o mandato por mai s um período. 

:t;:ste Tribunal, porém, já firmou 
também ju ri prudência no sentido de 
que as inel gibilidades que podem ser 
vàlidamente levantadas no recurso de 
diplomação são unicamente as super
venien tes ao registro do candidato, 
ocorrendo prcclusão no que se refere 
às existentes pOr ocasião dêsse rc
gistro. 

Em face do exposto: 

ELEITORA L 

tra a diplomação do vice-prefeito do 
Município de Oliveira, alegando que 

o mesmo, sendo prefeito quando da 
eleição, seria inelegível para aquêle 
cargo . 

A Jurisprudência dêste Tribunal Su
perior tem se orientado no sentido 

de que as inel egibi lidades podem ser 
vàlidamente levantadas no recurso 
contra a diplomação, mas unicamente 

as supervcnientes ao registro do can

didato, ocorrendo preclusão no que se 
referc às existentes por ocasiã. do re-

RESOLVE o Tribunal Superior gistro. 
Eleitoral conhecer do recurso e ne
gar-l he provimento, por unanimidade 
de votos. 

Sala da essões do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. 

Ri o de Janeiro, em 9 de março de 
1951. 

A. M. Ribeiro da Costa, Presidente. 

A . Saboia Lima, Relator . 

Fui presente, Plinio de Freitas Tra
vassoo, Procurador Geral . 

ACÓRDÃO N. o 298 

MINAS GERAIS (OLIVEIRA) 

As illelegibilidades que podem 
ser vàlida11l ente levantadas tiO re
curso contra a diploma.çã.o, são 
aquelas supervenielltes a~ l'egistro 
do calldidato, ocorreI/do precl!lsõo 
11 0 que se refere às e.1'istente.s por 
ocasião do registro - ill1'ispnt
dêllcia do T.S.E. 

Visto C examinados êstes autos de 
recurso n. I 618, de Minas Gerais. 

O Partido Social Democrático re

corre da deci são do Colendo Tribunal 
Regional do Estado de Minas Gerais, 
que negou provimel1to ao recurso con-

I to posto: 

RESOLVE o Tribunal Superior 

Eleitoral, preliminarmente, conhecer 
elo recurso, para negar-lhe provimento. 

Sala elas Sessões do Tribum-.I Supe-
rior E leitoral . 

Rio ele Ja~l ei ro, 9 de março ele 1951 . 
A . M. R ibeiro da Costa, P!esidente. 

Saboia Lima, Relator. 

Fui presente, Plil'1~o de FI'eitas T ra
vassos Procurador Geral. 

ACÓRDÃO o 307 

RECURSO N. o 1 640 

SERGIPE - (Itabaianinha) 

Diplomaçã.o - Prefeito e Ve -
1"eadOl'es 

De acôrdo com a iurisprudência 
do T.S.E. as inelegibilidades só 

podem ser vàlidamente alegadas 110 

reCl{'rso contra a diplomação, q~lan· 

do su,peY"Jenientes ao registro dos 

candidatos. 

H ouve preclusâo do prazo. Nos 
tJê.r,mos das! Resoltlç~s 3 071 e 
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2 278, a impugnação só ~ poderá ser 
feita no prazo aberto após o re
gistro dos candidatos. 

Vistos' e examinados êstes autos de 
recurso n. 1640, Sergipe, Itabaia
ninha. 

o Partido Social Democrático re
corre da decisão do Colendo Tribunal 
Regional que não tomou conhecinfen
to de recursos do mesmo partido con
tra a diploma~o do Prefeito e Verea
dores do Município de Itabaianinha, 
alegando inelegibilidade dos candida
tos. 

:Bste Tribunal vem decidindo no 
sentido de que as inelegibilidades que 
podem ser vàlidamente alegadas no re
curso contra a diplomação são \mica
mente as supervenientes ao registro dos 
candidatos. 

Houve preclusão de prazo. A im
pugnação só . poderia ser feita no prazo 
aberto após o registro dos candida
tos. É o que estabelecem as Resolu
ções 3 071 e 2 278 e muitas outras. 

É conhecido o recurso com funda
mento no art. 170 letra a do CÓdigo 
Eleitoral . 

Isto posto: 

RESOLVE o Tribunal Superior 
Eleitoral conhecer do recurso e ne
gar-lhe provimento, por unanimidade 
de votos. 

Sala das Sessões do Tribunal Su-
perior Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 1951. 

A . M. Ribei1'o da Costa, Presidente. 

/! . Sabo'ia Lima, Relator. 

Fui presente, Plinio de Fre·itas Tra
vassos, Procurador Geral . 

---*---
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