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HISTORICO DA LEGISLACAO ELEITORAL 
BRASILEIRA DESDE 0 IMPERIO 

J. C. de Matos Peixoto 

Receciva-se a époco dos eleicôes, como se fôra verdadeira ccda-
midade, desencadeada pelos ministérios e presidentes de provIn-
cias. 0 din do pleito assinalava-se por es pancamentos, mortes e 
disti5rbjos universal, no dizer expressivo de ]oo Francisco Lisbon 
A violência associava-se cx fraude, corn a vo1aço dos fósforos (elej-
tores fictIcios) e as atas falsas. 

0 legislador pdtrio esforopu-se, em vdrias exporincias per 
corrigir os vIcios e abusos do processo eteitorcil; erarn tentativas, 
animadas de boa intençäo, mas destinadas a fracassar, porque o 
mal näo estava nas leis; estava nos seus executores, homens do 
seu tempo, que näo podiam fugir as gcxrras dos costumes enraizodos 
na alma do populaçao. 

Em 1855 ressurgiu o "projeto de lei dos cIrculos" que hiber-
nova no Senado desde 1848 e dividia as provIncjas em tantos dis-
tritos eleitorais, quantos as seus deputados. Parand, enj5o prosf 
dente do Conseiho de Ministros, viu nessa formula a talisrn do 
regenaraço eleitoral e promoveu a conversäo do proieto em lei, 
corn a sinceridode, exuberOncia, veemOncia e impetuosidade do seu 
temperamento. 0 deputado eleito por cIrculo sucedia Gas deputados 
que Ole chamava do "enxurradas" e que eram as deputados 
par provIncias, conforme a sistema ate entãa seguido. 

No Senado, a projeto encontrou a oposiçOa dos conservadares 
doutrindrios, como ihes chama Joaquirn Nabuca. Receava a majo-
rio da comissäo do Senado que, em lugar dos pessoas notdveis 
e bastante conhecidas porn serem eleitas por uma pravIncia inteira, 
fOssem escoihidos as empregados subalternosr as natctbilidades de 
aldejas, o protegidos por influOncias lacais. 0 parecer conclixia 
melancOlicarnente que a deleito nao estava nas leis, e sim nos cos-
tumes, e que Osses não se corrigem tao prontamente coma se alte-
ram as leis. 

ParanO, preocupado mais com uma fOrmula abstrata do que 
corn a resultado, convenceu-se de que nessa fOrmula so encerrava 
o segrOdo da verdade eleitoral, da representaçäo exata do pals no 
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Parlamento. Nabuco, ministro dct Justiça, näo tinha essa convicçao; 
o seu patriotisrno h5cido e reauista o inclinava, como diz o seu grande 
filho, a dosejar mais uma Càmcxrct de homens ca pazes, eleitos coma 
quer que fossern, do quo uma Cdrnarci verdadetra, mas incom pe-
tente. 

Entretanto, a lei que encctrncx uma grande iddia, urn pensa-
menlo generoso e patridtico, sempre produz al gurn resultado, scm-
pre deixa traços da sun passagern entre as homens; corno o trigo 
do semecidor evanglico, uma parte ccii em terra boa e frutifica. 
o resultado das eleiçóes de 1856 no re gime da 1t dos "clrculos" 
de certo ficou aqudm no sentido dci verdade eleitoral, do ponto que 
atingiria, se fôsse viva Parand, o lidador da reforma, cuja vontczde 
poderosa e inflexIvel quebraria obstdculos quo outros näo pude-
ram ou nao quiseram destruir. Entretanto, ôsse resultado, embora 
baja baixado a nIvol da representaçäo nacional, foi urn progrosso 
considordvel, pots quebrou a unanimidade dci Cmara. 

Mas a naçäo continucu a tatear, a andar de travds, d procura 
dci formula quo apurasse fidedignamente a fisionomia eleitoral do 
pals. Havia-se feito, ate a "lot dos circulos" (1855), a experiOncia 
das eleicóes por provincia - circulo mdximo em virtude dessa lei, 
experimentou-se a e1eiço, par distrito, de urn deputado - circulo 
minima; faliava experirnentar a eleiçao, por distrito, de mais do 
urn deputado	 cIrculo rnddio. 

Esta iiltima experiOncia C dci lei de 1860 (distrito de trCs depu-
tados). Nic satisfez: as eleiçâes continuaram a produzir cCrnaas 
undnimes ou quase unnimes. Para obviar ao mal, veto a lei do 
1875 (n.° 2 678, do 20 de outubro), que instituiu o sistema de voto 
incompleto, a urn de 1 icar o tCrco para a oposiçäo. TambCm n5o 
deu resuitcido satisfatdrio. 

?1 ensou-se quo a chave do problema estaria na e]eicäo direta 
o neste sentido rnobilizou-se, na im prensa o no parlamento, a opi-
niäo polItica do pals. Consagrou-a a lei 3 629, do 6 do janeiro do 
1881, promovida por Saraiva, presidente do gabineto liberal. A 
primeira experiOncia, nas eleiçoes do mesmo ano, dou Otirno resul-
tado: o pleito fat livre e honesto. 0 govCrno, ou seja, ci ministCrio 
presidido por Saraiva, ndo intorveio o f&z recomendaçôos severas 
para as autoridades observarem a mais estrita neutrauidade: Dots 
ministros (Pedro Luiz e Homern do Melo) forcim dorrotados. Esse 
resultado dove-so a sinceridade e probidade do Saraiva, conjugada 
ao sincero emponho do Impeador pola verdade eleitoral. A açdo 
do ,Sciraiva dou-lhe tamanha autoridade, quo, no dizer de Ferreira 
Viana, Ole assumiu uma posiçäo nuncci atingida por outro osta-
dis.0 do lrniérih.
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Na vigdncia da mesma lei, realizaram-se as eleicoes de 1884, 
sob o gabinete Dantas. 0 Imperador	 nurne tutelar do liberdade 
eleitoral empenhou-se de corpo e alma, para que ela fdsse con-
seguida; náo ide oscapavam os rnInirnos pormenores pam a ho-
nesta exocucdo do lei. Chegou a tal ponto a sun insistdncia minu-
ciosa, investigando e esquadrinhando tudo, que o choke do g bi-
note, sentindo-se como que molestado e considorando exagorada 
essa preocupaco, disse quo Pedro II se constituIra fiscal-mor da 
oposiçäo Junto no rninistdrio. isto näo obstante, o resuitado ficou 
muito aquSm do seu idectiismo. 

A eleicäo direta näo resistiu, corno observa Joaquim Nabuco, 
a duos provas: aurnentou a anarquia dos partidos e do porla-
meno e logo so tornou instrurnento tao czpto, quonto a elei:ao mdi-
rota, dos candidaturas oficiois e dos Camaras undnimes. 

0 mal resuitnva da impossibilidade, por causas históriccs e 
soclais, de implantar na populaçao brasileira do dpoca a verdade 
eleitoral. Percebia-o certarnente o imperador; mcis, ompenhado 
em apresntar o Brasil como urn moddlo do liberdade entro as no-
çôes, levou cinqüonta anos, corno jd observou algudm, a fingir quo 
govorncva urn povo livre. 

Corn o advenlo da Repi5bhca, supds-so quo as cousas lam 
meihorar e quo se ia praticar do verdade a sistema representativo. 
Polo menos, assim o prometeu o Govdrno Provisdrio, no seu pri-
metro decreto, que proclamou a Repiiblica Federativa Brasileira 
e onde die clizia que aguardava o pronunciamento definitivo do 
voto da Naçao, livrernente expresso polo sufrdqio popular (art. 7). 
Mas foi urna ilusäo: lo go do saida, dosvanocida polo cliamado 
Roguinmonto Aivim (Dec. n. 511, do 23-6-90), quo restabeieceu 
a sistema do voto em lista completa (id abolida na inonarquia 
desde a reforma de 1875) e, ninda por cima, entregou as intenddn-
cias dos capitais constituldas do agentes do Govdrno, a acuracäo 
dos eleiçdes. Por urn o outro rnotivo, ficava esma gada a oposiçdo. 

Assim bk eleita a constituinte republicana, que vctou iimo 
constituicio rnodelar, tipo norto-amoricano, inspirada no mats acen-
drado liboralismo. 0 sou predrnbulo realça o prop5sto do rn osta-
belecer urn regime livre o dernocrdtico o, ern conformidade corn 
dsse proodsito elovaclo, goraniiu a representac dos minorias, 
mediante sufrdqio direto (art. 28). A prcitica, porn, rovoiodo em 
instrutiva oxperidncia, nBo correspondeu no idealismo do Consti-
tuiçäo, por falta de sentimonto do direito nos diri gentos do politico 
nacional. 

0 vIcio vinha, como so viu, do Irnpdrio, cubs partidos (Con-
servodor e Liberal) sdrnente näo se eternizavam no poder, corn os 
meios do consolidaçRo quo lhes fornecia a bk de 3 de dezernbro 
de 1841 (ligoiroinente aiterada pela n.° 2 033, do 20 de seternbro 
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de 1871), per
,

 causa do intervencäo potric3tica e salutar do im pe-
rador, quo, pairando em esfera superior, scm ccrrilhos partiddrios, 
nao tinha preerc5ncins pessoctis. 

Na Rep6blica, mercé da supressdo do contrôle do Legisialivo 
sObre o Executivo, em consoqüencia da obolicao do regime parla-
mentar, don-se a hipertrofia d5sse ditimo poder, que passou a domi-
nor o prirnmro, irifluindo diretamenie no reconhecirnento dos seus 
mernbros. 

A exemplo do quo se f0z na Monarquia procureu-se scxnar o 
mal iegislativamente. Veto a lei u.' 35, de 26 de iciceiro de 1892, 
que esiobeleceu c sislema de voto incompleto ou ilinitodo (art. 36 
§5 3!' e 40), cuja experi8ncia havia provodo too Ira1 no segundo 
remade. Mais tarde, veto a lei do vote comulalivo (1269, de 15 
do novembro de 1904), que, por urn lado, vedou a votacäo em 
lista completa (art. 52, § 3.") e, per outro lado, permitiu on eleitor, 
no eleiçao geral da Camaro Cu quando o rn5mero de vagas a pre-
encher fôsse de CiflCO Cu mats deputados, acumular todos Os seus 
votes ou porte dales em urn sd candidate (art. 59). A lei seguinte 
n.° 3208,  de 27 do dezernbro de 1916), mais liberal, permitiu a 
acumulaçäo, quando a niSmero de vagas fôsse de dois ou mais 
deputados. Sete anos depots, o Decrelo 5 047, do 3 de novembro 
de 1922, retrogradou urn pouco, pots näc permitiu uo eleitor dar 
ao seu candidate tantos votes quantas fdssem as va gas mas anenas 
as votes correspondentes ao ndmero de vaas, me-nos urna unidade 
(art. 4). 

0 veto cumulative nao era de corto a melhor soluçäo para o 
problerna do representacac das minorias, garantidcx pela Consti-
tuicao; permitiu, entretanto, o ingresso do alguns oposicioriistas no 
Congresso: mas nenhum resultado ccnseguia, quordo se ihe Cpu-
nba a maioria manobroda pelos lideres do Govdrria. E que as 
disposicóes legislalivas assecuraidrias do representacäo rninoritdria 
ndo tinham Sco no consciOnoja ou no sentimento dos corifeus gover-
narnentais, dos prd-homes que empunhavarn a hatutci dos reconhe-
cimentos. 0 que prevalecia era o chamado criteria politico, segundo 
o qual so entrava no Congresso quem o GovOrno queria, permitia 
Cu tolerava. 

Era o regime dci "decapitaäo" dos candidatos oposicionistcis, 
quo, so ndo comecou, recrudesceu, de 1900 em diante, come urna 
conseqüencia do polItica dos governadores, inaug uroda per Cam-
pos Sales, quo precisava do apoio dos bancadas estaduais pam 
urn grande prograrna: o saneamento dos fidancas nacionctis. Cria-
ram-se e proliferarcim as oligarauias estaduais, cujos desmandos 
o GovOrno Federal entendici näo poder coibir, para näo ofender a 
autonornia dos Estados. A verdQde eleitoral torriou-se urn mite mais 
longInquo..
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Na renovaçäo do Crnora 2 trço d3 Senado, em 1903, perpe-
traram-se "depuraçoes" e "reconhecimentos" inIquos em 1909, 1912 
e 1915, reproduzem-se as "decapitaçóes" e, entre os que manoja- 
ram a 'cimitarra", figurarn nctabilidades juridicas. Nos reconhe-
cimentos "desse ilitimo ano " , houve - informa urn jornalista - 
pareceres reformadcs trs e quatro vzes e candidatos, n&le con- 
templados aid a mela noite, foram excluidos pela madrugada. 

Dir-se-ia quo, n5o sendo verdadeiras as eleiçöes, ndo liavia 
candidatos legitirnarnente eleitos o, portanto, näo havia injustiça 
em deixar do reconhecer aqudles cujos diplomas tinham apenas 
a aparnc1a do legalidade. A objecao pode atingir as eleiöes 
leitas nos Estados, do coin veracidocle no interior era muito dificil 
ter provas concludentos. No atinge, pordm, as eleiçàes do Distrito 
Federal, que cram verdadeircis: entretonto, isso no impediu, em 
1912, a "denuracäo" do Poroira Braga, eleito pelo primeiro distriLo 
desta capital. Essa "de puraçto" tom urna particu]aridade ilinica: 
esse candidato foi dinlcrnado, näo so ccntestou o seu di ploma, moo-
nheceu-o undnirnente o parecei do comissdo e tddcis as emendas 
ressalvaram o seu nome. caso isolado em nossa histdrici porici-
mentor: näo houve outro igual - nern antes, fern depots. 

Causaram indi gnaçàes outrcis "deouraçoes" de ccindidatos dci-

tos por esta capital, como as de Mauricio db Lacerda e de Nicanor 
do Nascirnento, em 1921; e, em 1924, a de Irineu Machado: foram 
anuladas 261 secöes eleitcrais e apuradas apenos 12. Corn rob-
cJo s leicóes feitos nos Estados, cito apenas trds casos em quo 
levou 6 potdncio mdxirna a atividade "deca pitadora" do Camaro: 
foram " guilhotinados" todos os candidatos governistas dci Paraiba 
EM 1900, do Bahia (cram 22), em 1923, e, do ncvo, do Paraiba, 
em ]930. 

A causo determincinte ddsse excosso näo era senäo a dofici-
&ncia de sentimento juridico nos rnembros do poder a quo estavam 
afetos as reconhecimentos. E quo a politico nos apoixona e cega, 
obliterando inteirarnenfe o senso do justo, quando fala a interdsse 
partiddrio: o sentimento foccioso sem pre foi no brasibeiro mais pode-
roso do que a do Jurtica. E o faccioso näo sonic nern reconh9ce 
quo o d e confunde fdcilmenfe dsse intordsse corn o do sua faccc... 
Isso tern, alids, a sua explicaçd-o hisldrico-social. A riossa forma-
ção étnica prendern-se uns tantos estigmas ancesirais que Se relic-
tern sobretudo em matdria politico. Dos raças do quo descendernos 

- o portuquds, o negro e o indlo - sdmente a prirneiro tinha tiro-
cinio, e dste mesmo deficienie, do prdtica dcxs liherdctdes p6bbicas. 
Nessas condicóes, o pouco que herdamos do poriuguds sofre ainda 
O influ&ncia retardatdria dos outros dots fatdres. 

Em face dos iniquidades perpetradas nos reconhecimentos do 
poderes, procurava-se a medicina quo corrigisse os abusos, mae 
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os constitucjonolistas so a encontrovam na cultura cIvico do povo, 
no hcriestidode politico e no morolidode do parlamerito (Aureliria 
Leal). Essa medicina, porém, consistia apenas numa dspiracão 
abstrota, oérea e hodiernornente irroalizdvel. Precisovo-se, entre-
tonto, de umo soluçdo pronto e eficoz, que sotisfizesse a cons-
ciéncia cIvica do Nacho, Id susceptIvel de inflomctr-so ante as de-
puracöes" o "reconhecimentos" inspirados apenos no critdrio par-
tiddrio. 

Invocovo-so debcdde o exemplo da In gloierro, once, desde 
1863, compete oo Poder Judicidrio o roconhecimento do Camaro 
dos Comuns. Objetavom os prh-hornens do politico, secundodes 
pe]os constilucionalistas, quo a reconhecimento dos membros do 
Congresso polo Poder Judicidrio importavo urnct caplils dorninutjo 
do Poder Legislotivo ntentoidrjo da sun inde pendéncia. Alegro- 
va-se airido quo isso envolveria o Judicidrio nos conl.endas politi-
cos, envenenondo-Ihe a impctrcialjdcjde. Esses orgumeritos cram 
ortodoxos, mas quehravam-se ante a reolidctde brutal dos fatos. 
Era preciso urn poder impoiciol, contrasteador dos eleicóes. 

Na conscidncia nacional impaciente esboçou-se o dilemo do 
manifesto liberal de 1869: reforma ou revoluodo. A "depuraçdo" 
sisterndtjca dos representanes oliancistos do Paraiba e de grane 
porte de Minos Gerais, dada no eforvescénclo do campanho pre-
sidencicti, fol a centellio quo inflarnou o rostilho do revolucao do 
1930. Feitos tôdos as reselvos, cia tern urn saldo, quo bosto porn 
justificd-la: a Jusiico Eloitorni, crioda polo Cddigo Eleitoral do 

1932, 
corn a funodo procIpuo do reconhecer e proclornor as candidoos 
eleitos. Scm a revolucho, ndo so teria oslo Justioo, que cortou a 
mol pelo roiz. 

Por urna fotolidade, tolvez orqdnjco, as revc'luçoes são quose 
sempre necessdrios ao operfoicoornento politico dos povos. Nesse 
sentido, todos são motoros inconscientes do progresso politico: tonto 
o governante, obstinado e forrenho, quonto o oposicionista exoltodo, 
que, no lugczr do primeiro, odotarici as mesmos processos: é quo 
somos todos, no cendrjo da vido universal, meros joguetes, tongidos 
polas fhrços deterministas e incoerciveis do histdrio. 

Sob a égide do Justiça Eleitoral, fizerom-se as eleiçöes porn 
a Constiluinte de 1934 e porn a legislotura ordindria subseqüente: 
o ata falsa e as "depurocoos" ou " reconhecjrnentos" leqais ou frau-
dulosos desoparecerorn ou fenecerom polo impossibiljdode do ger-
minor ou medror no nova climo juridico criado por esso Justico. 
A correão desto estéve a altura do confionça nela depositada; lord 
havido erros, tributo do lalibilidode hurnono, rnas não houve "roocc-
nhecimentos" ou "depuraçaes" dobosos. 
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A carta do 10 de novembro de 1937 omitiu a Justica Eleitoral, 
porque näo a comportava a seu sisterna, quaso exclusivo, de elei-
cäo indireta: do Presidente do Repiiiblica pelo seu Colé qio Eloitoral 
(art. 82); do Conseiho Federal (Senado) pelas Assembléias Le gis-
lativas Estaduois e polo Presidente do Repdblica (art. 50); dos 
Deputados Federals, pelos Vereadores Municipciis e dez cidaddos 
eleitQs luntamente corn 6stes (art. 46 e 47). Eleiçäo direta e por 
sufrdgio universal srnente haveria no piano federal, quando o Pro-
sidente do Repdblica indicasse o seu sucessor (art. 84). 

Mas, revogadas ossas disposiçöes e restobelecida a eleiçäo 
direta do Presidente da Rt 4blica, dos membros do Conselho Federal 
(Senado) e do Ccmaro dos Deputados, expeciiu-se a nova lei eiei-
toral (Decreto-lei n.° 7 586 de 28-5-45), quo restabeloceu a Justica 
Eleitorol - conquista quo tinha uvassolodo as conscincias e 16 
estava incorporada no sentimento luridico do Naço. Depois do 
ondar do troves, segundo a frase de Spencer, durc,nte mais de urn 
século, a Nacäo encontrou, enfim, a ôr gäo adequado, ou, polo 
menos, mais adequado do quo qualquer outro, porn opurar a ver-
dade eleitorol. 

Ressurgiu a ordern constitucional e fez-se, nela prirneira vez 
no pals, apes séculos de regime recublicanc, eIeico legItima, por 
sufrdgio universal e direto, porn a magistrcitura suprema, pois as 
anteriores, ou foram viciados, ou fruto de acérdos politicos, corn 
as conseqüencias prosurniveis. 

0 Presidente eleito no levou Para o poder ressentimentos do 
cam panha eleitorol e I Cz urna cousa nova, inCdita, no prdtica do 
reolme presidencial entre nós: entregou pasta de ministros a adver-
sdrios do véspera, a Sm de quo tenharn representantes no Govérno 
as partidos de major expresséo nacionol. Estamos ossistindo assim 
aos prédromos ou onsaios do urn como semi-parlamentoriomo extra-
legal, fomentado polo prc pdsito de harmonizar as correntos parti-
ddrias e contem pld-las no administracäo p(iblica, no proporçäo dos 
suas fôrças, demon stradas em eleiç5es verdadeiras. 

Governadoros, Senadores, Deputados, Vereodores e Prefeitos, 
reconl-iecidos pela Justica Eleitoral, san as legltimos representantes 
do povo, corn suns qualidades e defoitos. 

Coma quer quo seja, o exercIcio do voto plenamente ossegu-
rado desenvolverd no cidadão o sentirnento coda vez mais viva 
dos seus direitos e do sun coparticipacro no cousa piThlica. Sd 
as naçdes quo tern a alma impregnada dCsse sentimento estdo 
fadadas a grandiosos destinos. 

(Transcrito do Boletim Eleitoral n.° 15, do outubro de 1952). 
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o CONCETO DE ELETOR NO DREITO 
BRASILE RO

Nestor Massena 
Professor de Direito 

1 Eleitoi, substantivo nasculino, no latim elector, electoris, 0 clue 
escolhe, provenientQ do veibo eligo, cligis, e1ei, electuin, eligere, sigh-
ficanclo escolhei, é aquêle que ele ge e, pm extensão, 0 que está em 
cond;çoes de podei eleger, ou de poder votar em eleição pain determinado 
fim. 

-	 0 atual Código Eleitoral - lei n < 1.164, de 24 de juiho de 1950, que 
<<iiistitui o Códi go E1eitoa1> estabelece: rArt. 2°. São eleitores os bra-
sileiros majores de 18 anos que Se alistarern na forma da lei<. Esta 
disposicão repete o alt. 131 da atual Constituicao da Repãblica, de 18 
do setembro do 1946, e o art. 108 da Constituição de 16 de juiho de 1934. 

A Constituicão de 10 do novembro de 1937 dispunha: <<Art. 117. 
São eleitors Os hiasileiros de urn e de outro sexo, rnaiores de dezoito 
anor. que so a l istainm na forma da leia. A lei constitucional n' 9, de 
28 do fe'ereiro do 1945, modificou êsse artigo,, dando-lhe a seguinte 
iedacão: <<Art. 117. São eleitores os brasileiros de urn e de outro sexo, 
maim es do dezoito anos, que so alistarem na forma da lei e estivereni 
no gôzo dos direitos politicos. Os rnilitares em serviço ativo, salvo os 
Ohelais, não podem sec cleitores. 

Na ConstituicSo do 24 de fevereiro de 1891 figurava esta disposcão: 
<Art. 70. São eleitoies os cidadSos niaiOrcs do 21 aIms que so alistareni 
na forma da lei.. 

Comentando o art. 70 da Constituioão de 91, escreveu João Baibalho: 
-Art. 70. Eleitores. Pelo decreto n' 6, de 19 do noveobro 

de 1889, já o Govérno Provisório declarara eleitores para as
cãmaras gerais e locais <todos os cidadãos brasileiios no gôzr de 
sous direitos civis e politicos, sabendo icr e escrever<. Esta 
extensão do dircito do sufrágio a generalidade dos cidadãos
impunha-se corno essencial ao novo regime politico. Consagia-



ram-na os projetos prelirninares, dos quais o do Amcrico Biasi-. 
liense a estabeleccu corn limitacöes deduzidas da natureza e firn 
do voto, no art. 69, que sob n' 85 passou para o projeto da 
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Comissão do Govêrno Provisório, e dal (corn alteração do § P, 

n 3, a firn do admitirern-se ao eleitorado os alunos das escolas 
militares de casino superior)) para a Constituiçao apresentada 
ao Congresso Constituinte e pm êste aprovada, sendo mantida 
a dita alteracao e rejeitadas as ernendas oferecidas. E o artigo 
de que nos estarnos ocupando. 

A Constituição do Impéiio do Brasil de 25 do marco de 1824 dispos, 
no TItulo IV, Do Poder Legislativo, Capitulo VI, Das eleiçoes: 

•Art. 90. As norneacöes dos deputados e senadores para 
a assembléia geral, e dos membros dos conseihos golais das 
provIncias, sei'ão feitas por eleiçSes indiretas, elegendo a massa 
dos cidadSos ativos em assernbléias paroquiais os eleitores de 

provIncia, e estes os replesentantes da nação e provIncias. 

Art. 91. Tern voto nestas eleicOes prirnárias: 

1". Os cidadãos biasileiros que esto no gözo de sons diieitos 
politicos. 

2. Os estrangeiros naturalizados. 

Art. 94. Podern ser eleitores e votar na eleic5o dos deputados, 
senadores e membros dos conselhos de provIncia todos os que 
podern votar na assembiCia paroquial. Excetuarn-se: 

P. Os que não tiverem de renda liquida anual 200$000 p01 
bens do raiz, indCstria, comércio ou ernprêgo. 

2. Os libertos 

3". Os criminosos pronunciados em querela on devassa.> 

No projeto do Constituiçao paia o Iinpério do Brasil, do 30 do agCsto 
de 1823, figura, no TItulo V, Das eleiçöes: 

<<Art. 123. SCo cidadãos ativos pai'a votar nas assembléias 
primCrias ou de paióquia: 

I	 Todos os hrasileii'os ngênuos e Os libeitos nascidos no 
Brasil. 

II - Os estiangei'os naturalizados 

Mas tanto uns como outros devem stir no gore doe diieitos 
politicos, na conformidade dos arts. 31 e 32, e ter de rendirnento 

liquido anual o valor de cento e cinquenta alqueires de farinha 
do mandioca, regulado polo preco rnCdio da sua respectiva fi'-
guezia, e provenientos do bern de raiz próprios ou foreiros, on 
arrendados por longo tCrrno, como do nove aims o mais. Or 
alqueiros seräo regulados polo padrão da capital do. Irnpérioa 

<Art. 126. Podern ser eleitores e votar nas eleiçSes dos 
deputados todos os quo podem votar nas assernbléias de paróquia, 

210 -



N.° 3 - OIJTTJBRO DE 1952 

contanto que tenham de rendimento liquido anual o valor de 
duzentos e cinquenta alqueires de farinha de mandioca, regdado 
pelo preco mddio do lugar do seu domicilio, e proveniente de bens 
rurais, c urbanos de raiz, ou próprios, ou foreiros, ou arrendados 
poi longo têrmo, ou de cornércio, indñstria, ou artes; sendo os 
alqueires regulados na forma do art. 123, n lb. 

Os nrts. 31 e 32, a que o 123 faz remissão, tern esta redacSo: 

<<Art. 31. Os direitos politicos perde: 

I - 0 que se naturalizar em pals estrangeiro; 

II - o que, sem licenca do Imperador, aceitar ernprêgo, pensão 
ou condecoracão de qualquer govêrno estrangeiro. 

Art. 32. Suspende-se o exeicicio dos direitos politicos: 

- por incapacidade fIsica ou moral; 

II	 por sentenca condenatóriâ a prisão, ou degredo, enquanto 
durarem os seus efeitos>. 

Pela Resolucao n 390, do Superior Tribunal Eleitoral, de 
7-12-45, no D. J., II, de 26-1-48, pag. 970, não é possivel 
conceder direito de voto a eleitores que se acharn fóra do pals. 

2) As CoastituiçSes do Brasil e as suas leis eleitorais fazem e fize-
ram sempre o eleitor depender de sua qualidade de brasileiro. 

A atual Constituição da Repüblica, no TItulo IV, Da declaracão de 
direitos, Capltulo I, Da nacionalidade e da cidadania, estabelece: 

<<Art. 129. São brasileiros: 

I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
não residindo estes a serviço de seu pals; 

II - os fiihos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estran-
geiro, se os pais estiverem a servico do Brasil, ou, nao o estando, 
se vierem a residir no pals. Neste caso, atingida a maioridade, 
deverão, para conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, 
dentro em quatro anos; 

III - os que adquii'irem a nacionalidade brasileira nos têrmos 
do art. 69, ns. IV e V, da Constituicão de 24 de fevereiro de 1891; 

IV - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exi-
gidas aos portugueses apenas residência no pals poe urn ano 
ininterrupto, idoneidade moral e sanidade fisIcas. 

Pelo Decreto de 10 de novembro de 1937: 

<<Art. 115. São brasileiros: 

a) os nascidos no Brasil, ainda que de pal estrangeiro, não 
residindo êste a servico do govêrno de seu pals; 
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b) os flihos do brasiloiro, nascidos em pals estrangeiro, Os-tando Os pals a serviço do Brash, e, fora dêste caso, so, atingida 
a maioridade, optarem pela nacionalidade brasileira; 

c) os quo adquirirarn a nacionalidade brasileira nos têrmos 
do art. 69, ns. 4 e5, da Constituição do 24 de fevereiro de 1S91; 

d) os estrangeirns por outro inodo naturahizadoss 
A Constitja0 de 16 do juiho de 1934 iniolava o TItulo III, Da do-claracão do i)ireilos, o 0 respo('tivo Capitulo I, Dos direitos politicos, corn esta disposicão: 

<Art. 106. São brasileiros• 

a) os nascidos no Brash, ainda quo do pal estrangejr, iião 
residindo êste a sorviço do Govérno de Sen pals: 

b) os fhihos do brasileiros, ou brasileijas, nascidos cm pals 
estiangeji o, estando os seus pals a serviço pOblico e, fora dêste 
caso, so, ao atingii('m a maloridade, optarem pela nacionaljdade 
brasileira; 

C) os que já adquiriram a nacionalidade brasileira, em vie-
tude do art. 69, us. 4 e 5 da Constituicao de 24 de fevereiio 
de 1891; 

d) os estrangeiros poe outro modo naturaljzadoss 

Comentando o art. 106 da Constituiçao de 1934, Pontes de Miranda 
escreveu sôbre a letra c): eN acionaljcjade adquiiida, cm virtude do art 69, 
inclsos 4 9 e 5, da Constituiçao do 1891. 1) Duos vêzes o Brasil liberalizou 
a sua nacionaljdado em duos naturalizacóes coletivas, causa de grandos 
embaracos juridicos e incertezas prejudicial issjmas: aos portugueses lesi-
dentes no Brasil antes e depois da Independência (Constitujcao do 1824, 
art. G, incisO 4), e a quaisquor estrangeiros que se achavarn no Brash 
a 15 de novembro do 1889 (Constitujcão do 1891, art. 69, 4), so nao 
declarasseni preferij conser\'rn' a nacionalidado do origeni A Constituhção 
de 1934 não mantevo o mesmo principio; aponas rcconheceu a nacionahidade 
adquirida em virtude do art. 69, 4' da Constituiçao de 1891. A rospeito, 
a jurisprudênc fol dObja: nunca disse precisanieiite se a falta do decla-
racão oficial, dentro em seis moses depojs do entrar em vigor a Costi-
tuição, constituja ilaçao definitjva de see brasileiro naturalizado o esiran-
geiro quo aqui se achava a 15 do novembro de 1889. Tanto mais quanto 
podia êle tee-se ausontado, para sempre, do Brash. A verdadejra solucao 
d quo se presume Brashleiro, salvo qualquo i ato em que declare see 
estringeiro, .g., se em papois de negócio ou em registro do firmas.ou 
em passaportcs, dentro dos sobs meses apes a Consthtuicao, se declm em 
estrangeiro. 

A Constituicão de 1891 dizia serem brasileiros (art. 69, 5 < ) sOs 
estrangeiros quo possuirern bens imóveis no Brasil e forem casados corn 
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brasileiras e tiverem filhos brasileiros, contanto que residarn no Brasil, 
salvo Se manilestassom a intenção de xião mudar de nacionalidade 
Também êsse inciso tiouxe grandes dificuldades por se não saber so tais 
cstrangeiios Se consideravam biasileiros no intervalo entre a composicão 
dos trés pressupostos (bens imóveis no Brasil, casamento corn brasileii'a 
e filhos brasileiros, residéncia no Brasil) e a rnanifestacão do mudar de 
nacionalidade. Casos houve em que 0 estrangeiro ora empregava têrrnos 
que so referiarn nitidarnente a nacionalidade estrangeira, ora têrrnos dos 
quais so havia de concluir o cootrário. A soluçao justa é a de se entender 
quo a composição dos trés requisitos tornáva brasileiro o estrange o, salvo 
so, no ato do ltimo dêlcs, faz a ressalva expressa, ou Se, a êsse tempo, 
manifesta, de qualquer inodo, a nao mudanca da nacionalidade Os casos 
vão iarear e foi acortadissimo o procedimonto do legislador constituinte 
de 1934e. 

Ao tratar da distincao dos habitantes do Brasil em brasileiros na-
cionais) e estrangeiros, João Barbalho, em sea Comentário a Constituicão 
de 1891, observou: 

eCabe aqui a questão aventada no Diieito Péblico brasiloiro, 
§ 616 a 619, do insigne publicista Pirnenta Buena: a quo classe 
do leis, ou a que rarno do direito incumbe determinar e estabelecer 
as condicöes de nacionalidade, ao direito civil, ou ao direito po-
litico constitucional? 

Entendia o sábio autor que isso devia tocar a alqada privativa 
do direito civil, tanto pela natureza das cousas, como pela prática 
e inteligência geml das nacöes civilizadas: 

1 Desde que se estabelece a ordern ou sanidade civil, haja 
ou não ordem ou dimeitos politicos fixos, indispensável desde logo 
e torna detorminar e distinguir as pessoas que pertencern ou 

não àquela sociedade, que gozani ou nao dos dimeitos civis, e 
corno, se de todos na quahidade de nacionais, ou so so de alguns 
como estmangeiros .A qualidade de nacional ou estrangeiro é 
urna das relaçöes mais importantes do estado civil, ou dos mais 
valiosos direitos das pessoas e ninguern poderá corn fundarnento 
duvidar que o fixar o estado ou condiçöes das pessoas é da alcada 
exclusiva da lei civil, pois quo scm isso cia não teria rneio de 
atribuir ou negar o gôzo dos respectivos direitos. E ainda 
quando não houvesse idéia algurna de direitos politicos, seria em 
todo a caso indispensável que o direito civil fundasse as condicOes 
da nacionalidade, pois que assim exigem todos os atos civis; 
é a prirneira necessidade do estatuto pessoal de cada povo Corn 
efeito, quando urn honiem residente no pais se casa ou pratica 
qualquer outro ato da vida civil, em que qualidade a faz? Que 
lei regulará êsse ato, semé, a brasileima, a francesa, a iriglesa, ou 
qual? E pois evidente quo a primeira necessidade e condicão da 
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lei civil é fixar a nacionalidade; a sociedade civil não poderia 
existir sern qualificar, sern fixar prèviarnente os carecteres se.-undo 
os quais puclesse reconhecer os membros de que Se cornpöe 0 OS 

que Ihe são estranhos. 

A qualidade de nacional ou de brasileiro adquire-se, pois, 
segundo a lei civil, precede e é distinta da de cidadão ativo para 
diferencar de simples cidadão, que é sinônimo do nacional. 

2 0 A prática das nacöes. 0 autor cita a Constituiçao 
belga, art. 40, que assim traduz: <A qualidade de belga (ou, 
por outra, de nacional) se adquire, se conserva e se perde segundo 
as regras determinadas pela lei civil. 

A Constiuiçao e as outras leis relativas aos direitos politicos 
determinarn quais são, além da qualidade de belga, as condicöes 
riecessárias para o exercjcjo dêstes direitosa. 0 cornentário oficial 
desta Constituicão diz: 

A secão central tinha julgado que seria estranho ou absurdo 
conferir direitos civis a quern não tivesse o gôzo de direitos elvis 
(ou, pot outra, a quern não fSssse nacional) e por isso decidiu 
referir-se ao Código Civil pelo que toca a maneira de adquirir, 
conservar e perder a qualidade de belga. 0 art. 7 e seguintes 
do Código Civil frances qualificam os que são ou não franceses. 
E o autor passa a citar outros códigos, a Ordenaçao do Reino de 
Portugal, liv. 2, tit. 55, e a doutrina de Melo Freire, Corrêa 
Teles e outros iurisconsultos; e estabelece que so e visivelmeute 
pot dependência da matéria e do método, corno aconteceu COrn OS 

relatores da Constituiçao belga, foi que a nossa (do ImpCrio) 
inscreveu a rnatCiia dos arts. 6 e 7. 

Mas, se a qualidade de cidadão (de nacional de urn pals) 
é a base dos direitos politicos, como prescindir dela num código 
politico, numa Constituicao? A êste propósito, observa o não 
menos autorizado Teixeira de Freitas quo a lei constitucional é a 
primeira lei, de onde tôdas as outras devern dimanar. Constituida 
uma associação polItica, a consequencia imediata é logo a desig-
nacão de quem dela faz parte .A nacionalidade C a condição 
primordial dos direitos politicos, porque ninguern pode exercer 
direitos politicos scm set nacional, mas nao e o fundamento dos 
direitos individuais e dos direitos civis em particular, isto é, dos 
regidos pela legislaçao civil, porquanto dêstes, corn algunias res-
triçöes, ou, pot outro modo, de quase todos êstes gozam os e-
trangeiros. A perda da nacionalidade envolve neccssàriamente a 
dos direitos politicos, nias não se perdrn isoladamente os direitos 
politicos, ficando a nacionalidade. Eis porque a Constituição (im-
perial) rnui sCbiarnente so designa no art. 7 os casos de perda 
da nacionalidade e quanto a direitos politicos (art. 8) so trata 
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dos casos de suspensão. Na ordern politica, a linha de separacão 
entre reinicolas e estrangeiros é indestrutivel, na ordern civil não 
ha linha de separacão, ha restricSes; e por muitas que fSssem, 
longe estariam de urna suspensão completa. Se a perda da na-
cionalidade produz sempre a dos direitos politicos, ao tempo que 
pouco influi nos direitos civis, é bern evidente qua a qualificacão 
da nacionalidade pertence ao direito constitucional, e nao ao di-
reito civil. Não servem de exemplo as legislacSes de outros 
paises, que fazem depender o gôzo doe direitos civis da qualidade 
de naciorial, e neste caso estão o Código frances, o Código belga 
e todos os outros que o irnitaram. A Ordenacão, livro 2, tit. 55, 
trata da nacionalidade, mas todos sabern que a compilacão Filipina 
é urn código geral e so o seu liv. 4 contérn o direito civil pro-
puiarnente dito. Na opinião contrOria o autor ye uma preocu-
pacão de falsas idéias bebidas nas teorias do direito frances e 
nas tradicOes do direito rornano, de once resultaram graves erros. 
(Consolidacao das leis civis, Introd., not. 226, e COdigo Civil, 
EsbOco, por Teixeira de Freitas, nota ao art. 38)e. 

3) A Constituicao de 24 de fevereiro cle 1891 apresentava, no Titulo IV, 
Dos cidadãos brasileiros, Secao I, Das qualidades do Cidadão Brasileiro, 

esta disposicão inicial: 

<<Art. 69. São cidadãos brasileiros: 

-- Os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, nao residindo 
Oste a servico de sua nacão; 

2	 os filhos de pai brasileiro e os ilegItimos de mae brasileira, nasci-
dos em Iais estrangeiro, se estabelecerem domicilio na RepiIblica; 

- os filhos de pai brasileiro que estiver em outro pals ao servico 
da Repüüblica, embora näo venham nela domiciliar-se; 

49 -- os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 
1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a 
Constituicao, o ãnimo de conservar a nacionalidade de origem; 

59 - os estrangeiros que possuirem bens imOveis no Brasil e forern 
casados corn brasileiras ou tiverern filhos brasileiros, contanto que residam 
no Brasil, salvo Se manifestarem a intenção de não mudar rio nacionalidade; 

- Os estrangeiros por outro modo naturalizados. 

A Constituição Politica do Imperio do Brasil apresentava, no Titulo II, 
Dos ejdadaos brasileiros, êste dispositivo: 

<<Art. 6 9 São cidadãos brasileiros: 

1 - Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingénuos ou hibertos, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que èste nao resida por serviço 
de sua nacao.
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2 - Os filhos de pai brasileiro, e os ilegitimos de mae brasileira, nsa-
cidos em pals estrangeiro, que vierem estabelecer clornicilio no Império. 

3'	 Os fllhos tie pai brasileiro, que estivesse em pals estrangeiro, em
serviqo do Império, embora éles näo venham estabelecer domicilio no Brash. 

4 - todos os nascidos em Portugal e suas possessOes que, sendo jã 
residentes no Brasil na época em que se proclamou a independencia nas 
provincias, oncie habitavam, acleriram a esta, expressa ou tacitamente, 
pela c'ontlnuaç90 de ma residéncia; 

- os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religiao. 
A lei determinarã as qualidades piecisas para se obter carta tie natura -
]izaqao. 

0 pr:jeto tie Constitujçao para o Impêrio do Brash, de 30 do agOato 
do 1823, apresentava, no Titulo II, Do Irnprio do Brash, Copituic I, Dos 
membros da Sociedadt, do Impérho do Brasil, éste artigo inicial: 

Art. 5"	 SAO brasileiros: 

I -- Todos os homens livres, habitantes no Brash e nle nasciclos. 

II - Todos os portug;teses residentes no Brasil antes de 12 te 
outubj'o de 1822. 

III	 Os flihos de pals brasileiros nascidos em paises estrangeiros, 
que vierem estabelecer clomicllio no Império. 

IV	 Os filhos de pai brasileiro, quo estivesse em pals estrangeiro 
em serviço da nacao, embora não viesse estabelecer domichhjo no imperio. 

1 - Oc filhos legittnios de mae brasileira, que, tendo nascic 1 0 em 
pals estrangoiro, vierem estahelecer clomicilio no impdrho. 

VI	 Os e& ravos que ohtivei'eni carta de alforria. 

VII - Os estraneiros naturalizados, qualquer que seja a sua religiãos 

3. Escreveu Pimenta Bueno, ao comentar a Constiutiçao de 1824. Cs 
clireitos politicos são as prerrogativas, os atrihutos, facuiclades ou poder 
de intervencao dos cidadãos ativos no Govérno do seu pals, intervenqao 
direta ou sO indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidacle do gOzo 
dêsses direitos. SAO o jus civitatis, Os direitos civicos, que se referem ao 
pocer pOblico, que autorizarn o cidadão ativo a porticipar na formacão on 
exercicio cia autoridade nacional, a exercer 0 direito de deputado ou senador, 
a ocupar cargos politicos, e a manifestar suas opinioes sObre o govêrno do 
Estado>. 

A Osses comentf lbs acrcscentou Carlos Maxjmjljano, referindo-se ao 
artigo 70 da Consttiuicao tie I891: rA iddia de direitos politicos 0 insepa-
ravel cia de nacionalidade, visto pertencerem aqueles Onicamente aos cidadãos, 
embora entre Ortes ainda se fa ga distincão de idade, sexo e capacidade. Nem 
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todos Os brasileiros exercern dii'eitos politicos; entretanto, para adquirir 
êsses direitos, e indispensOvel ser brasileiro nato ou naturalizado. 0 contr5-
rio acontece corn os direitos inclividuais, que, salvo excecoes i'aras, pertencern 
gualmente a nacionais e a estrangeiros, aos menores e as mulheres, some-. 

tudo as solteiras e as viOvas. Por isso mesrno que a soc'icclade polilica on 
ni'lssa dos cidadSos ativos nSo 0 senSo a sonia dos nacionais que l'eunem 
o copacidade c as hahilitacoes exigiclas pelo Estatuto Supremo, constitui a 
nacionalicladc a condlic'So primeira e essencial pam o gOzo dos clireitos poll-
tiers i Pinienta Bueno, op. cit., pSgs. 469, n." 656, e Esmein, op cit. 
p5g. 549);'. 

Ac comentar a SeçSo I, This qualkiades do eidadao brasileiro, do Titrdo 
IV Dos cidadaos brasileiros, na Coistituicao de 1891, escreveu JoSo IJorhaiho 
cue o texto da Constituicao nSo separa a condiçSo de brasileiro cia de cida-
dan. Mas, das disposicOes cia presente SecSo, combinadas corn as dos arts. 26 

e 42, § 3", n" 2, resulta virtual distinçao de simples ciclaciSo e de cidadSo 
corn direito de voto nas eleicOes politicas on eidadao ativo (denominacSo 
consagrada em nosso direito pOblico para exprirnir a diferença entre esta 
e a simples qualidade de Hacional (10 Brasil, de brasileiro, nato on naciona-
lizado, independenternente de sua capaciciade political. E isto ainda se 
corrobora corn o disposto nos arts. 73 e 86, que se referem a todos os brasi-
leiro,, sen Cxi2' o recjuiito dx eapacidado eleitoral 

A jurisprudlOncia da Justica Eleitoral sObre <brasileiro; é a seguinte: 

SO quando 0 alistando declare lugar dc nascimento bra do territOri I) 

nacional fic'a adstrito a pi'ovar que e bi'asileiro. (Proc. 334, B. E. nO 60, de 
21-3-3:, ph. 1,207, 2' coluna 

41 Sernpre, pela nossa legislacao constitucional ordin5ria, a palavi'a 
cidadania, foi tida como eq uivalente cia nacionalidade e assirn tambem se 
entende ma douti'ina (Ac. de 20-4-33 no B.E. n" 2, de 6-1-34, pa,-. 9) 

SObre o n' 4" do art. 69 cia Constituicao de 1891, cornenton JoSo 
Barbaiho: 

A RepOblica, antes mesrno de sua ConstituiçSo, logo nos prirneii'os dlias 
do GovOrno Pi'ovisOrio, facilitou aos estrangeiros a naturalizaçao, mecliante 
simples requerirnento, independenternente cias formaliclades exigidas pela 
iegisliqao anterior ,e de pagamento de impostos (dec. n" 13-A, cc 26 de 
novembro do 1889). Dias depois, o GovOrno, econsiderando que o inolvidS-
vel acontecirnento de 15 de novembro de 1889, assinalando o glorioso advento 
do RepOblica Bi'asileira, firmou os pi'incipios de igualda(e e fr,it;': ((idade 
que l'egem Os POVOS educaclos no regime cia liberciade e aumentam a soma 
dos esforqos necessSrios as conquistas do progresso e cia civilizaqSo cia 
humanidade;, estatuiu a naturaliaqzSo tScita, consirlerados brasileiros todos 
Os estrangeiros i'esidentes no Brasil no citado dlia 15, salvo declaraç5o em 
contrOrlo perante a i'espeeitva municipalidade, no prazo de seis meses cia 
puhlicacao do ato que assim o determinava (prazo que foi prorrogado ate 
31 de dezerubro de 1890), e declarados admissIveis a todos Os cargos pUbli-
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cos, exceto o de chefe de Estado, Os estrangeiros naturalizados (decs. n 58-A, 
de 14 de novembro de 1889 e n 479 de 13 de junho de 1890.) 

A naturalização tacita foi objeto de protesto do algumas naçOes 
estrarigeiras Portugal, Espanha, Itália, Austria, Inglaterra sob o 
fundament.o cle ser contrária a liberclade individual, aos pincipios de direito 
internacional e não assente em base jurIdica, não podendo ser consiclerao 
tal o sil0ncio do estrangeiro. A isto o GovOrno contestou corn o principi. 
da soberania do Estado, em virtude do qual êste tern o clireito de estabelecer 
reqil:s relativas a aquisiQão e perda de qualidade de cidadão. 

C proetos prelirninares adotaram todos essa mesma detrrminac.o, 
([1IC, comagada na Constituicao polo GovOrno Provisório, aprmcntada ao 
Congeceso Constituinte, foi, afinal, não scm vigorosa irnpugnacão ao see 
c1isutida poi- ëste definitivarnente adotada. 

rotada e aceita na primeira discussão, a disposicao i'espectiva chegou 
a sei ci'iandada ,tendo o Congresso adotado urn substitutivo lue, quanto 
aos estraiigeiros, no caso do que se trata, exigia declaracao expressa do 
ãnimo do preferir a nacionalidade do Brash. 

Em abono da emenda alegava-se näo ser justo sujeitar a urn Onus, a 
urn encargo, a conservacão de urn direito tal como o de nacionalidado e que 
obi'igar o estrangeiro, para conservar sua nacionalidade de origern, a fazer 
declaraçäo disso, fOra urn arbitrio injustificado; que o fato de nào terern 
os estrangeiros criado ernbaracos a mudanca de GovOrno em (irna pâtria 
quo era a sua, não constituia siquer indiclo de arnOr e dedicacao ao jais 
(o que, alias, não seria base suficiente para a naturalizaQão); que assiin a 
dispoaição do projeto importava, de urn [ado a concessào irnerecida de favores 
excessivos aqueles estrangeiros que de fato tivessem aceitado a nacionali-
dade brasileira e poe outro era (Ima verdadeira vexacão, uma violéncia ao; 
que não a houvessem aceitado, mas que por urna circunstancia qitaiquer 
dexassern do fazer a declaracäo exigida. E aduzia-se, ainda. que a disposi-
ção do projeto era inconveniente, além de ma em si porque se tornaria 
uma fonte do conflitos em nossas relaçOes diplornáticas corn as outi as 
nacOes (do quo jã so viarn os prodromos nas notas das cliversas legaçOes 
quo protestararn contra o decreto n 1 58-A, do 14 de dezembro de 1889) - 
(Vide Anais do Cong. Const., discursos do deputado Dutra Nicácio e E. 
Persoa, vol. II, pãgs. 253 e 608). 

Aol ovada a ernencla substitutiva, teve de entrar, para definitiva solucão, 
em nova discussão, juntarnente corn as demajs na mesma ocasião adotadas. 
F'oi eflLao vivamerite combatida, argurnentando-se que cidadão do pulses 
estranhos residindo entre nOs, por ocasião do proclamar-se a RepOblica, 
havam demonstrado a solidariedade de seus sentirnentos para corn a naão 
brasileira, indo a ponto de so declararern prontos a desconhecer a diferenca 
€ntre brasileiros e estrangeiros; que o Govérno ProvisOrio, consoante as 
aspiraçOes nesse momento dorninantes no pals, e compenetrado das verc)a-
deirac conveniências pliblicas, expedira 0 ato de 14 de dezembro; que estran-
geiros em vários Estados tinharn sido admitidos nas intendéncias municipais, 
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e alguns ate haviam servido nas judicaturas locais, como supientes de juiz 
municipal e substitutos de juIzes de direito; que muitos estavam já alista-
dos corno eleitores e tinham ate votaclo na eleicao do prOprio Congresso 
Constituinte; e como excluir depois êsses cidadãos que se hgaram assim an 
pais corn cledicacao e lealciade, prestando servicos em cargos Ca adminis-
tracao pdblica, e que diante do movirnento revolucicnãrio não hesitaram 
em proclamar a excelência da Repübiica? Finalmente, a aclocao definitiva 
do substitutivo seria uma retratação e quebra Ca fC devida a atos oficlais 
em relacao aos estrangeiros a colocaria a obra dos constituintes de 1890 
em piano inferior a Constituicao outorgada em 1824, pelo Imperador Pedro I. 

0 substitutivo causara ma impressao aos cidaclãos e não tardaram o 
protestos déles, de que os Anais guardam a prova a que, em sessão de 17 de 
fevereiro de 1891, apresentou 0 deputado Morais Barros, por parte dos 
alernães de São Paulo, que diziam jã serem brasileiros em virtude do 
decreto de 14 de dezembro de 1889. 0 Congresso reconsiderou sua anterior 
votacao, e o substitutivo foi rejeitado. (Anais cit., vol. III, pãgs. 180, 205 
e 237). 

Comentando o art. 106 da Constituicao de 1934, escreveu Pontes de 
Miranda sObre a letra rd) Os estrangeiros por outro niodo naturaliados. 
<Os pressupostos para que 0 estrangeiro adquira a nacionalidade brasileira, 
o que coistitui a naturalizacao, são fixados pela lei federal (artigo 5', XIX, 
g, 39, 8,. e). De regra, a naturalizacao rião isenta o individiil) de prestar 
ervico inilitar no pals de origem, nem de qualquer outra obiigaqão all 

contralda, e no direito internacional privado o Brasil tern a tradicao de 
reconhecer os atos e efeitos procluzidos anteriormente, porem, submete o 
naturalizado, Cal em diante, inteiramente a lei brasileira como estatuto 
pessoal. A matéria da naturalizacão, quer no direito material, quer no diieito 
formal, é estranha ao Direito Constitucional brasileiro>. 

Comentou João Barbaiho a Constituiqão de 1891: 

<<Qua] a difererica, quanto ao gOzo dos direitos politicos, entre naturajs 
do pais e estrangeiros naturalizaclos? 

As limitacoes constitucionais postas ao gOzo de direitos politicos pelos 
estrangeiros que se tern naturalizado são muito poucas e revelam o granda 
espirito liberal dos constituintes (arts. 26, n' 2,, 41, § 3', ns. 1 e 70, re p '<-.du-
zidos na lei n" 35, de 26 de janeiro de 1892, arts. 1, § 1 < e 29 e aviso de 14 
de janeiro de 1893). 

Os naturaiizados por qualquer dos modos estatuldos na Constituiqão, 
em vista aas disposicOes citadas, gozam de todos os direitos politicos, 
podenc'o e<ercer quaisquer cargos pCblicos, com exceçäo dos de prestdente 
e vice-presidente da, Repüblica; e para poderem ser eleitos deputados e sena-
dores exige-se que respectivamente tenham mais de quatro anos de cidadão 
brasileiro, não compreendidos nesta exigência Os naturalizados em virtude 
do disposto no art. 69, n Q 4 (os que, achando-se no BrC.sil aos 15 de novembro 
de 1889, não houverem optado, nos térmos da legislaçao, pela nacionalidade 
de origem)>>.
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Jurisprudência da Justiça Eleitoral sObre brasileiros natira]izadoso: 

As leis relativas a. aquisicão de nacioanlidade não tern efeito retroativo 
(Consulta 1.078. ci. 6 1 , no B.E. n' 96, de 29-8-35, pãg. 2.014, 1 coluna, 
in fine, e no B.E. n" 105, de 1934, págs. 4.283 e segs) 

o nascido no estrangeiro, para alistar-se, deve apresentar o seu titulo 
declaratOrio de cidadania brasileira. (Resolucao do T. S. E. n° 46, de 7-7-45, 
no D.J., I, de 31-7-45, pãg. 5.904). 

Os estrangeiros natui'alizados podem lazer parte de diretOrios de part)-
dos politicos. ResoluCão do T.S.E. n° 71, de 16-7-45, no D.J.. I, de 31-7-45, 
pãg. 5.904). 

Os estrangeiros naturalizados, para so alistarem eleitores, devem exibir 
a carta de náturalizacão ou titulo deciaratOrio. (Resolucão do T . S . E. n' 98. 
do 30-7-45, no D.J., de 28-8-45, pãg. 719). 

o estrangeiro portador do titulo eleitoral expedido na vigéncia do decreto 
21.016, de 24-2-32, e cia Lei n° 48, de 4-5-35, está dispensado da piova do 

cicladania brasileira, mas ésse titulo está sujeito a. revalidacao. (Reso]ucao 
do T.S.L. n" 184, de 13-9-45, no D. J., II; de 27-9-45, pág. 1.039). 

A prova do nacionalidade e de idade dos alistandos ex-officio podel a. 

azer-se mediante atestados das pessoas incumbidas de enviar as relacoes para 
a qualificacão desses eleitores. (Resolucão do T.S.E. n' 1.025, 'le 27-8-46, 
no D . .J., do 12-9-46. pãg. 6.122). 

o paragrafo Unico do aritgo 6 9 do Decreto no 9.258, de 14-5-46, não so 
aplica sO aos estrangeiros naturalizados. (Vide Resolucão n° 1.025, de 
27-8-46). (Resolução do T.S.E. n° 1.091, de 13-9-46, no D. J., II, de 24-9-46, 
pag. 295). 

Acoita-se corno prova de idade e de nacionalidade para inscrição eleitoral 
o titulo declaratOrio de cidadão brasileiro. (Resolucão no 1.462, de 17-1-47. 
no D.J., II, de 24-1-47, pág. 191). 

Os estrangeiros naturalizados poderao ser eleitos para Os cargos do 
representacão popular so jd houverern exercido mandato legislative, nos 
térmos do artigo 19 do Ato das DisposiçOes Constitucionais TransitOrias. 
(Resolucao do T.S.E. no 2.147, de 9-8-47, no D. J., I, de 1-9-47, pãg. 5.378) 

Os estrangeiros naturalizados são olegiveis para os cargos de Prefeito 
e Vereador desde que preencham a condição de já haverem exercido qualquer 
mandato eletivo. (Resolucao do T.S.E. n° 2.317, de 28-10-47, no D.J., I, 
de 22-11-47, pãg. 7.677).

* 
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DIPLOMACAO DE SUPLENTE DE VEREADOR 

0 cargo precisa ser disputado em eleiçdo, 
de vez que o aumento de população não justifica, 
por si so, o acréscimo do nñmero de vereadores 
as Cdmaras Municipais. - 0 pleito terá que 
ser realizado de acôrdo corn a Constituição do 
Estado e da Lei Orgânica dos MunicIpios. 

ACORDAO N.° 918 

0 acrésci,no do ntmero de Vereadorcs as Cãrnaras 
Monicipais, ex-'i do art. 113 - IV. da Constituicao Piaui-
ease, repetido tia Lei Orgànica dos Municipios, - ainda que 
decorrente de aumento da popula cáo, náo se opera autornà-
ticamcnte, scm ato legislativo declaratório. 

Näo é c/c ser expedido a .cuplente diploma de vereador 
para ésse cargo eletwo não disputado. E oem se pode 
cogitar c/c eleicáes, senão de acOrdo corn o pretisto na 
Constituicao do Estado. 

Não ocorrendo ofensa a letra expressa de lei, náo ca6e 
recurso [undado no inciso "a' do art. 167. do Cádicjo 
Eleitoral. 

Vistos, etc. 

Func!ado no art. 167 - "a", do Código Eleitoral, Alcenor Ro-
drigues Candeira, 19 Suplente de Vereador. no Municipio de Par-
naiba. eleito pela legenda do PSP, nas eleiçOes de 3 de outubro 
de 1950, recorreu do Acórdão que não tomou conhecimento do re-
curso por êle interposto do despacho do Dr. Juiz Eleitoral, que ]he 
indeferira o pedido de diplomaçao de vereador, em cumprimento, 
segundo pretendia o requerente, a Lei estadual n 9 547, de 30-1-1952, 
e na conformidade do Cádigo Elejtoral, arts. 46 § 3, e 58, combi-
nados. 0 aresto confirmou a decisäo recorrida, por ser juridica e 
assentar na prova dos autos; e, ainda, porque a copiosa legislacão 
invocada, na petiçáo e na minuta do recurso, embora em vigor, não 
6 apiicável a hipótese. 

Expoe o Recorrente que, tendo em vista o inciso IV do art. 113 
da Constituicão Piauiense, repetido na Lei 547, consoante o qua! 
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as Cãmaras Municipais serão constituidas de onze Vereadores, nos 
Municipios de mais de 50 000 habitantes, e o ültimo recensearnento, 
que dera ao Municipio uma populacâo de 50-126 habitantes, - 
requerera ao Juiz Eleitoral que Ihe expedisse diploma de Vereador, 
por isso que para o mesmo haviam sido diplornados nove, apenas, e 
o Recorrente, na qualidade de 1 9 Suplente do PSP, corn o aumento 
de 9 para 11, estava eleito pelo quociente partidário, ex-vi dos Ar-
tigos 46 § 39 e 58 do Codigo Eleitoral. Argumenta que c nürncro 
de Vereadores, em virtude das conclusOes do recenseamento, esâ 
autoniàticamente elevado para II, de acôrdo corn o principio do já 
citado art. 113 - IV, da Constituicáo Estadual, em vigor, desde 
1947. Deveriam, pois, ser diplomados 11 Vereadores; e se isso, 
desde logo, não aconteceu, foi certamente porque, a data da diplo-
macáo, não eram conhecidos os resultados do censo, - o que náo 
impede se proceda a elevacão do nümero de Vereadores. Tratar-se-ia 
de mera retificacão. Não ha necessidade de novo pleito para pre-
enchimento de vagas virtualmente existentes ao tempo da eleicáo. 
Tais vagas hão de ser preenchidas de acOrdo corn os principios 
estatuIdos nos arts. 48 § 39, 56, 57 e 58 do Código Eleitoral, descum-
pridos na decisáo recorrida. Ao invés do quociente eleitoral ser 
apurado pela divisão dos votos válidos por 9, deve representar o 
resultado de urna divisào por 11, niimero exato de lugares a pre-
encher. E, achado êse novo quociente eleitoral, passar-se-ia ao 
quociente partidario, para se apurar quais os candidatos eleitos, 
entre os quais estaria o Recorrente, dadas sua qualidade de 1 9 Sn-
plente e a votaçáo recebida por seu partido. 

A essa dialética, opoe o Dr. Procurador Regional os incisivos 
pareceres de fis. e fis., dos quais bastará transcrever apenas êstes 
trechos:

Não é de se adinitir a cnn cáo de dois lu ,qares c/c 
vereadores, autornSticarnente, sern ato lecjislatiuo dec/nra-
tdrio de uma situafão c/c [ato, isto é, dec/nra cáo do [ato 
do aurnento de ponula cáo. Não tern razão o recorrente, 
no pretender o auinento automãtico, em plena aiisência de 
ato legislatit'o declaratdnio. 

Ainda que pudesse ter havido o aurnento automátio 
de lugares, impossIvel seria a diploma cáo pleiteada e, rnuitc 
menios, a procedirnento de novas eleiçOes. 

Pnirneiramente, os dois lugares. ainda que existissein. 
náo [0mm disputados pc/os partidos em qualquer eleicáo. 
Depois, os suplentes sá podern sen conuocados, dentro na 
representa cáo partidánia, par o preenchirnento de vaqas 
veri[icadas pclo afastarnento the vereador pertencentc no sen 
partido. Este nao é o caso. Acletnais disto, consoante 
dispac a Constituicao do Piaui, no art. 106, declara que 
as eleiçoes podem ser jeitas, "simuitâneamente corn a Assern-
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bléia Leçjislativa". Signi[ica: Se a eleicao dos vereadorcs 
deve sec rcalizada ao moinento do realizacão dos eleiçôes 
de deputados estaduais quis a Let Major do Estado quc 
os inandatos, tanto de vercadores, quanto de deputados 
tivessetn 0 rnèsrno jnicio C 0 mcsrno térmjnO. 

Diante do exposto, e pelas consideracc5es expendidas 
nos dois pareceres interiores. de [011ias 13 a 14 versa, e de 
[ólIias 26 a 28 versa que esperarnos [iquem [azendo partes 
integrantes do presente parecer, sornos par que não se tome 
canhecirnento do recurso interposto por Alcenar Rodrigues 
Candeira, prelim iriarmente porque a respeitàvel decisio 
recorrida nao [oi pro ferida corn o[cnsa a letra expressa 
de lei, e, de meritis, porque a recurso eleitaral versa sdbre 
[atos, que não paden constituir objeto de recurso especial. 
Sc conhecida o recut-so, opinamos por que se Ihe negue 
provimerito. no forma da lei. 

E a nosso parecer, salvo meihor juizo. 

o Erninente Dr. Procw'ador Geral assirn opinar 

o venerando acdrdão, recorrido, con[essa - o práprio 
Sen hor Alcenor Rodrigues Candeira - não tornou corihe-
cirnento do recurso interposto contra a senteça de primeira 
instãncia (acórdão a [Is. 28). 

Assim sendo, a matéria do recurso interpasto contra 
o mesmo ([Is. 29) so poderia versar sObre a prelirninar de 
conhecirnento, ista é, sObre se estariarn ou nOo reunidas Os 

pressupostos do recurso de prirneira para segurida instãncia. 

Ora, muito 00 contrário, as razôes do recurso neste 
ponto certamente con traditOrias. espraiam-se sObre matéria 
exclusii'arnente de mérito, que nao é passIvel de apreciacão 
nesta lase do processo. 

Somos, assim, de parecer se não tome conhecimento 
do recurso. 

Isto posto: 

Não tendo tornado conhecirnento do recurso interposto do des-

pacho, que não atendera ao pedido inicial do suplicante, confirrnou-o 

o acordão, por considerã-lo juridico e assente na prova dos autos", 

e ainda, corno já foi exposto, porqUe a copiosa Iegislacão invocada 

pelo recorrente, na petic10 inicial e na minuta do recurso, enibora 
e.m vigor, não é aplicavel a hipotese vertente". 

Teve razão o Colendo Tribunal. 

0 que no recurso se pleiteia é que l Suplente seja diplornado 
Vereador, na conformidade do inciso IV do art. 113 da Constituicão 
Piauiense, repetido na Lei Orgânica dos MunicIpios (n 547, de 
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30-11952) aplicando_se ao caso os arts. 46 § 3 e 58. cornhinados 
do Códjgo Eleitoral, tendo ocorrido que, pelo censo de 1950, a popu-
laçüo do municipio passara a ser de 50 426 habitantes. 

Ora, corno bern pareceu ao Dr. Procurador Regional näo é 'e se admitir o aurnento autornátjco do nmero de vereadores sern o 
indeclinavel ato legislativo declaratorjo Nem, admitido aquele, seria 
de se deferir diplornaç6o para cargos eletivos n6o disputados E 
nern se pode cogitar de eleicoes, sen5o de acOrdo corn o previso 
na Constituicao do Estado. 

Na0 tendo feito, porta'to, a decis6o recorrjda ofensa a let-.-a 
expressa de 1i, n5o é caso de recurso corn fundamento no art. 167 
- "a", do Codiqo Eleitoral. 

Acórdarn, pots, os Juizes do Tribunal Superior Elejtoral unà 
nimes, nSo tornar, prelirninarmente conhecirnento do recurso 

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEI-
TORAL Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1952. - 
Costa, Presidente, - Pedro Paulo Penna e Costa, Relator. - Fuj presente. Pijajo dc Ftejtas Tra,assos, Procurador Geral. 
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0 QUE DEVEM SER Os PARTIDOS POLITICOS 
NA REFORMA DA LEI ELEITORAL 

.. i "

A necessidade desto reforrnct 
nasceu antes de ser posta em 
execuçO a lei eleitoral em vigor, 
que foi aprovada quase no yes-
pera da convocaço do eleito-
rado. 

Aos defeitos previstos e mdi-
cados juntorarn-se, depois os de-
feitos constatodos no sua apli-
caço, os quais evidencioram, 
sobretudc, a confusa e deficiente 
comoreencio do sistemcx pro por-
cional, em quo procurovamos en-
contror uma garantio firme paro 
o exercIcio da nossa soberania 
popular. Essa deficiente compre-
ensäo opareceU, algumas vezes, 
nas prdprios atitudes dos tribu-
nois eleitorais, criondo urno ju-
risprudêncio que em muitos co-
cos contrcistovo corn o espirito 
do lei, cujo texto deixara oossi-
bilidades pora interpretoçôes ad 
libitum. 

Serict necessdrio, portonto, nue 
o projeto do reforma do Lei Elei-
tarot tivesse urn prembu10 escia-
recedor dos essencials fins do 
mocrdticos do sistema proporcio 
nal e do estrutura idooló gica do 
portidos que no devem ser moi 
umo especie de associaçäo dc 
mitua assistncia, mas agremia 
çöes destinadas a combater parc 
a vitório do progromas polItico 
bern dofinidos.

Ate agora tivemos partidos que 
se diferenciam urn do outro pela 
suo denominaço mos quo so 
confundern no. essncia cornurn 
do objetivos ideológicos. Os iini-
cos objetivos reolmente conheci-

- dos SIO Os do oposiçäo, quo se 
resurnem nurno constante, fecha-
do desconfionço contra a politico 
governomental, isto e, nurn siste-
mdtico parocer contrdrio o.0 da 
moioria, quo por sua vez, abdica, 
desde o início dos trohcrlhos le-
gislotivos, a todos os seus direitos 
ern favor de seus lideres e do 
lider dos lideres. 0 sistema pro-
porcional, corn tantos partidos 
quo so exirnern do ter urn pro-
grornci politico conscionciosomen-
te aceito o nitidamente expôsto, 
consoguiu, no Brash, ossocior os 
grupos parlornentares que opoi-
am o Govrno num portido iini-
Co do rnaiorio, ernbora teàrico-
monte, polo suo denorninaçäo e 
pelos suas trodiçöes, pelo rnenos, 
devessern ossurnir otitudes diver-
gentes. E esto partido iinico, sern 
ideois precisos, sern umo verdo-
deira funcao do controle nas 
suos relocöes corn o Executivo, 

o cousa pela quol o presiden-
ciolismo se torna, de frequente, 
quose ditatoriol. 

E estranhdvel que os propug-
nodores do porlornentarisrno nao 
tenhom refletido no folta de es-
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senciais contraste prograrndticos 
entre Os atuals partidos politicos 
brasileiros. 

Quo parlamentarismo caôtico 
seria o que se pretende criar corn 
grupos que ainda näo definiram 
exatamente suas tendências e 
que poderiam ser distinguidos 
em duas categorias: os do siste-
mztico sim e os do sistemático 
nao. 

E indispensivel, portanto, antes 
de chegar a fixar as normas para 
a votação, a composição da Jus-

tiça Eleitoral e tudo o quo é pro-
ciso para tornar legItima a ex-
presso da vontade popular, ocu-
par-se da estrutura moral e téc-
nica dos partidos, em quo a dis-
cipliria de conduta seja a clareza 
dos ideals dos partidos, alime-
tados polo espIrito do sacrifIcio, 
que saibam escoiher entre seus 
adeptos os melhores elementos, 
dignos do representar a Nacäo 
brasileira e capazes do compro- 
ender suas necessidades. 

(Do "Jomcd do Brash".) 
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MULTIPLICIDADE DE PARTIDOS 

Não haverá mais dispensa para as mu-
iheres, mesmo as que ndo trabaihern fora do 
dornicIl.io - Os analfabetos , os que apenas 
sabern desenhar o norne ndo mais votardo - 
Abolicão corn pléta dos intermediarios - Can-
didatos znicos por distrito - "Viveiros" e 
"correntes", "brechas" contra o sigilo - Ma-
ximo rigor na apuraçdo - A coo peracão da 
Justiça Eleitoral a revisdo do Código Eleitoral. 

Acha-se em andarnento, no Con-

gresso Nacional, a reforma do CO-
digo Eleitoral corn o objetivo de 
dotar o pals de uma lei bãsica que 
meihor atenda os anseios e as reals 
necessidades da Naçäo. 

Desejoso de dar urna contribuicao 
valiosa a essa reforma, o ministro 
Edgard Costa, presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, apressou-se 
em tomar providências a respeito, 
articulando-se corn os Tribunals Re-
gionais, aos quais clirigiu uma série 
de quesitos solicitando sugestoes. 

As respostas ao apelo do presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral 
näo tardaram, e, de posse delas, o 
ministro Edgard Costa vai dirigir-se 
oportunarnente ao Poder Legislativo, 
apresentando a valiosa contribuiçäo 
da Justica Eleitoral para essa re-
forma.

o <GlObo,a inforrnado da iniciati-
va do Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, procurou ouvi-lo a 
respeito. 

A princlpio quiz S. Excia. esc'ui-
var-se, delicadamente, a fazer qual-
quer declaracão. Corn':. porern, 'iou-
vesse insistência. 0 ministro Edgard 
Costa acedeu em prestar alguns es-
ciareclmentos sObre o assunto. 

E a uma pergunta forrnulada 
sôbre 0 papel da Justlça Eleitoral, 
no regime democrático, respondeu 
o ilustre magistrado: 

Efetivamente, como já tive 
oportunldade de declarar, a Justiça 
Eleltoral constitul, no mecanisrnO 
das nossas instltuiçôes dernocrãticas, 
a peca essencial ao seu perfeito fun-
cionamento, e ela fol, sem düvida, 
a meihor conquista da renovaqäo p0-
utica processada em 1930. 1 por 
eTa e atraves dela que se transfor-. 
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maram e se aprimoram 05 nossos 
costumes politicos. Sern a Justica 
Eleitoral, as leis, por m4is perfeitos 
e mais alevantados que fossem os 
propOsitos do legislador, não surti-, 
riarn os beneficios e resultados espe-
rados, pois e sabido que não basta 
que a lei seja boa, se bons não são 
os seus aplicadores. 

ClimL de conhiançu para o regime

democratico 

indagamos quanto a 
contrihuição da Justiça Eleitoral na 
revisão que ora se processo no Con-
gresso, o que nos pode adiantar? 

Em relação a revisão da legis-
lacao eleitoral, o Tribunal Superior 
tern permanecido atento e pronto a 
emprestar a sua colaboracao, que 
não pode ser dispensada, para 
o aperfeiçoarnento, através pos pre-
ceitos legais, dos nossos costumes po-
liticos. 

E oportuno salientar	 diz S. 
Exc'ia. que a Justica Eleitoral co-
locada em urn piano superior de im-
parcialidade e de aiheiamento aos 
interesses parti dãrios, tern criado 
urn clima de confiança inclispensã-
yel ao funcionarnento e consolidacão 
do regime democrãtico. 

A seguir ponclerou o presidente do 
Tribunal Superior Eleitora!: 

- QuestOes que dizern i'espeito 
a liberdacle do voto, q ue so hseia 
no sigilo da sua manifestaçao; a 
verdade eleitoral que exige urn 
eleitorado consciente, de nivel cultu-
ral mais apurado; e a formaçao es-
clarecida da opinião pUblica a res-
peito dos interesses nacionais - o 
que constitui tarefa dos partidos po-
liticos -- são questoes, repito, que 
nao podem cleixar de merecer a

atenção poncleracla dos legisladores 
para solfiçOes adequadas que fiquern 
acima das convnjêncjas e interesses 
porventura em causa. 

A multiplicidade de partidos 
Como encara V. Excia. a mul-

tiplicidade de parti dos politicos ? 
perguntamos. 

- A meu ver, a multiplicidade de 
paitidos Politicos é urn mal pa is a 
dernocracia, cumprindo, entretanto, 
não confundi-la corn a pluralidade, 
que é da sua esséncia. 

Estoi.i inteiramente de acOrdo corn 
o deputado Gustavo Capanerna quan-
to a necessidade de medidas que di-
ficultern a criacao de novos, pela 
elevacao. para seu registo, do nOme-
ro minirno de eleitores aderentes, 
assirn como o cancelamento paula-
tino daqueles atuais que em eleicoes 
gerais nan atingirem determinada 
pereentagem, cada vez crescente, 
clésse rninirno, solucao que permitirã 
que, on se desenvoivarn ou se aglu-
tinern nurn so, desde que seus pro-
grarnas perruitarn. 

Da expressão nacional dos atuais 
partidos dá uma idéia nitida o gra-
fico publicado no Oltirno nOmero do 
Boletim E1eitoraI 

0 Sigilo do voto 

E exato que o sigilo do voto 
apresenta deficiéncias? inquiri-
mos. 

- Evidentemente, o sigilo do voto, 
urna das pedras angulares do nosso 
sistenia eleitoral, fundamento e con-
ciicão do hvre exercicio dêsse direito 
politico, estã sofrendo obrechas corn 
os chamados <viveirosa e ocorren-
tes>-, outras tantas forrnas, bern co-
nhecidas e praticadas, de coacão, 
fraude e corr'upqão, que urge repri-
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mir em beneficio do prOprio regime. 
0 rernédio sautar - frisa o Mi-

nistro— encontra-se na cédula-lista, 
ouicial, adotada por todos os proje-
tos ate agora submetidos a aprecia-
cão das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

o voto em legenda, corno preceitua 
o projeto Villasboas, so feito de 
acOrdo corn o projeto Coutinho Ca-
valcanti, isto é .a votacäo por dis-
tritos eleitorais, de urn candidato 
ñnico por partido em cada - torna-
ri exequivel a cédula oficial, cujas 
vantagens são evidentes e rnültiplas; 
afora o sigilo do voto, que meihor 
iesguarclara, contrihuirã para afas-
tar o eleitor semi- ana1fabeo, evita-
rã o suhorno ou a compra do voto, 
e facilitarS a apuraçao eleitoral. 

A intervencao mais direta dos ci-
daclãos na escolha dos candidatos 
apresentados pelos partidos, faiha 
que muito tern concorrido para a 
ahstcncao dos votante, e med ida q le 
merece e deve ser exarninado corn 
cuidado para urna soluçho mais corn-
pativel corn os principios dernocrã-
ticOs. 

Alistarnento e apuracão eficientes 
- E sObre o alistarnento e apura-

cão, tambern cogitou V. Excia 
fazer sugestOes ao Congr'esso? - 
insistirnos. 

Em matéria de alistamento, as 
sugestöes recebidas v--,am a terra-
lo mais fãcil, cercando-o prdro, de 
exigéncias no sentido de impedi-lo 
aos que apenas desenharn o nome,

o qite irnporta clizer, aos analfabetos, 
afastando os intermediãrios, assim 
no ato da inscrição, corno no do rece-
birnento do titulo, atos que devein 
ser praticados pelo prOprio eleitor. 
A inscricé.o eleitoral deve constituir 
urna obrigaçao para todos, homens 
e muiheres, desde que atinjarn a 
idade legal 

0 alistamento ex-officio, que se 
justificava em 1945, dada a exigüi-
dade do tempo para a formação do 
urn grande eleitorado, é medida hoje 
do todo desaconselhãvel, tanta. to-
ram as fraudes verificadas, que estão 
aicla a exigir a sua revisão. 

A expedição das segundas vias de 
titulos e as transferéncias de domi-
duo eleitoral constituirão objeto de 
dispositivos especlais no sentido de 
evitar fraiides conhecidas e a mul-
tiplicidacle de inscriçöes 

Quanto ao processo eleitoral, deve 
merecer especial atenão dos legis-
ladores, assirn no que Se refere a 
apuraçao das eleiqoes, como no que 
cliz respeito sos recursos, quo clevem 
sec restringiclos, tornando estritos os 
casos de nulidade e menor os de pre-
clusOes, tudo corn o objetivo de fazer 
cessar na Justica Eleitoral a demora 
clas soluçOes e o formalismo C 0 Ca-
suismo, tao prOprios e tradicionais 
da Justiça comurn. 

Estou seguro e coni'io na obra dos 
legisladores ora empenhados na re-
forrna da lei - concluiu o presidente 
do T.S.E. 

(Do - 0 Glôbo, de 5-11-52. 1 
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RECURSO COM DESIGNAçAO ERRADA 

Ressalvadas as hipóteses de má-f6 ou êrro 
grosseiro. - Importante decisdo do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

ACORDAO N.° 911 

— 12 dc se conl7ecer de recurso corn desiqnacäo errada, 
rncsrno scm iuc/ica-co do artigo do lei perrnissit'o on da do-
ciso corn intcrpretação diccisu do mosmo texto le9al, dcsJe 
quo, infcrposto no orazo, 0 contctdo l/ie reL'e?e a raturcza. 

— 0 art. 810 do Cádigo do Proccsso Civil, rcssa1'ando 
as liipótcscs do rná-[é ou érro qrossciro, rope/c a tabtz da 
apiicacao riporista, prescreucndo quo a parte näo serâ pro-
judicada pc/a interposição do urn recurso por outro. 

Vistas, etc. 
Da Resoluco clue, contra o parecer do Dr. Procurador Regional, 

n5o conheceu do pedido de providências do Presidente do Diretório 
Municipal do Partido Social Trabaihista — 24 zona —, a firn de 
ser retificado o edital de coovocação de eleitores, baixado pelo Juiz 
Eleitoral. e manclou telegrafar ao mesmo, cientificando-o de que o 
nümero de eleitores admitidos a votar nas sccOes do Brejo era a que 
constava da inlormaç5o da Secretaria, a fis. 5, — recorreu José 
Antonio de Carvaiho, Prefeito daquele Municipio. fundado no ar-
tiqo 173 do Códiqo Eleitoral, entendendo que a ResolucOo importava 
nurn profunclo gcavarne ac, se-Li direito de candidato legitirnarnene 
eleito e leqalmente empossado, desqarrava da lei, que reqe o assunto, 
era arbitrOria e contra o próprio dispositivo legal, em que tentara 
apoiar-Se. 

Refere quo, roali:adas as eleicoes de 3 de outubro do 1950, fOra 
eleito para a Prefeitura de Brejo, corn a rnaioria de 273 votos sObre 
seu competidor. Anuladas, porérn, as 2, 7 e 8 Secoes, nurn total 
de 432 votos, ficararn éstes sujeitos a renovação. Feita a prirneira 
c011v0caç5o para as suplementares, comparecerarn apenas 203 eleitores, 
o que teve a virtude de o tornar autornàticarnente eleito, porque sua 
maioria era de 70 votos sôbre as 203 eleitores que haviarn atendido 
A charnada. Diante disso, foi diplornado. Os adeptos do candidato 
vencido arguirarn a suspeicOo do Juiz, sob a fundamento de que, ac, 

- 231 -



REVISTA ELEITORAL 

assumir as funcoes, era ainda membro do DiretOrio do Partido Social 
Trabaihista, corn sede em Parnaiba, onde, ento, residia. Conquanto 
sua defesa, ao vër do Recorrente, tenha sido coinpleta e irrespondivel, 
e de modo a deixar barn clara a irnprocedëncia da acusaço, o Colendo 
Tribunal a quo, por maioria de votos, tendo reconhecido a suspeicào, 
afastou o magistrado de suas atribuicoes, ordenando que delas se 
investisse o Juiz Eleitoral de Araioses. Isso feito, determinou qua se 
concedesse novo pi'azo para outra convocaç5o de eleitores. Desa 
vez acudirarn 263, isto é, 104 da 2, 77 da 7 e $2 da 8 Secoes. Mas 
ate na hipoteses absurda de comparecirnento total, e votando todos os 
eleitores no sen competidor, caberia ainda ao Recorrente uma dife-
rença favorável de 10 votos. Foi ent5o que scus adversários reme-
terarn pelo Correio para o juizo de Direito de Araioscs, a firn de 
serem os respectivos nomes incluidos na lista de votaco, 21 tItulos 
de eleitores, sob o falso fundamento de não terem conseguido inscricño. 
o Juiz os aceitou, e o Colendo Tribunal acabou dando-Ihes aprovaçio. 
Inconforniado corn essas decisôes - que denornina "qolpe We forca, 
vibrado barn no came de seu direito" -, interpôs o recorrente o corn-
petente recurso, cujo processo tomou o n9 7/52, classe H. (ConvCm 
esclarecer, entre parêntesis, que, acompanhado pelo Partido Social 
Proqressista, ha-via o recorrente interposto o recurso n 9 2 015. e Cste 
Tribunal, no Ac6rd5o n 9 883, unânirne, deterrninou que o Reqional 
apreciasse o mérito, na conformidade do parecer do Dr. Procurador 
Geral. N5o conhecera aquela Instância da ReclamacSo contra o 
despacho. que ordenara a inscriçâo cm separau'o dos mencionados 21 
eleitores. por entender que a mesma era meio "inidOneo e divorciado 
das normas processuais" .....de vez qua do ato reclarnado poderiam 
os interessados interpâr recurso. corn fundarnento c ohservncia dos 
arts. 152 e sequintes, do Código Elcitoral. 0 recorrente, como agora, 
havia baseado sen apClo "no qua dispöe o art. 173 do Cóciiqo', a o 
Partido Social Progressista, nos arts. 121-I e 11. do Constituiç'to Fe- 
deral, e 167 - "a" e "b', combinados. do mesmo Códiqo, apontando 
como ofendidas a letra expressa dos arts. 152, 176 a 184. do Códiqo, 
a Resolu1,50 n 5 2 085 do Tribunal Superior Eleitorol, e a proferida no 
Processo 6/52. pelo proprio Tribunal recorrido. 

No Acordáo 833, entendeu Cste Tribunal que o pedido deno-
minado Reclarnacão. "na verdade, era urn recurso, era urn meio subs-
tancialmente expresso palo qual o reclarnante procurava fz:er pre-
valecer scu direito") 

Salienta, ainda, o recorrente. que, nao obstante hover esta COi'e 
rejeitado a suspeição do juiz, o Regional haixou a Resoiuco, era 
recorrida. mandando que o Juiz de Brejo incluisse na lista We votaço 
Os 21 eleitores que no haviarn acudido ao edital de 2 convocac5o, 
e cujos titulos foram ter as mãos do Juiz de Araioses, contra expressa 
proibiç5o da lei, isto C, por via postal, para, dest'arte, perfa:er a 
inscriç5o de 284 eleitores, mais 11 sObre a maioria obtida palo re-
corrente.
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Compreende-se que a Resoluco recorrida, comenta le, encerra 
dois objetivos contia sua vitória: p6-lo fora do prélio suplementar, 
sob o pressuposto de nio haver se ausentado do cargo, a fim de Se 
desincompatibilizar; e, - o que 6 mais grave - rasgar-Ihe o 
diploma de Prefeito para que o povo de Brejo o elegera. 

Esquecerarn-se, porérn, seus opositores de que. desde o mornento 
em que êste Tribunal Superior rejeitara a suspeicào do Juiz, resguar-
dado ficara êle, Recorrente, contra o esbulho de seu direito, porque 
revalidados resultaram todos os atos Qraticados pelo Juiz insuspeita. 

0 Dr. Procurador Regional laborou a prornoção de fis. 23, e o 
erninente Dr. Procurador Geral, o parecer de fls. 28. 

Isto pOsto: 

Vé-se do parecer n 102, do Dr. Procurador Regional - [Is. 9 
- que, pela Resolucio n 108, o Tribunal Regional Eleitoral mandou 
arquivar os telegranias do Juiz Eleitoral da 12'? zona - Araioses -, 
comunicando que vários eleitores da 24 - Bre lo - Ihe haviam 
remetido seus titulos por via postal. sob a alegacao de terem sido os 
mesmos recusados pelo respectivo Escrivg o, e que. posteriormente, 
expediu a Reso1ucio n' 123-A, contra os votos vencidos dos Juizes 
Fernando Perdigo e Conceicéo Mota. nos processos 7/52. classe A, 
e 88/52, classe B, da qual houve recurso, versando sObre o caso dos 
21 eleitores. Suspeito que foi declarado o Juiz de Brejo, cujo edital 
de convocac5o fâra atendido apenas por 203 eleitores, seu substituto, 
titular de Araioses, logrou, corn a devolucto do prazo. o compareci-
mento de mais 60, e rnandou inscrever os 21, que Ihe haviam enviado 
seus tIttilos pelo Correio, e cuja inscricão foi feita posteriormente, 
como se 16 na informac5o de [Is. 5. 

0 Juiz de Brejo, ern face do resultado de seu edital, diplornara 
o recori'ente; mas o Regional julgou procedente a excec/ic de sua 
suspeico, pzira o fini dc declarar nulos Os atos por êle praticados e 
de o afastar da prática de qualquer outro referente ou relacionado 
corn o processo em curso, como se coihe do Relatorio do eminente 
Sr. Ministro Relator, Rocha Lagâa, no recurso 1 986 (Notas taqui-
graficas) 

Alude o Dr. Procurador Reciional a "urn recurso do Prefeito 
José Antonio de Carvalho. no processo 9/52, da classe A", que, 
"salvo engano", nio teria sido ainda julgado, de sorte que n/rn estava 
esciarecido se aquele Prefeito ía on nio concorrer as suplementares. 

Este Tribunal deu provirnento ao recurso n 9 1 986, para anular 
a dccis5o que julgara procedente a excec/to de suspeiç5o, e ao recurso 
n 9 2015. para que o Tribunal a quo apreciasse o mérito, na corfor-
midade do parecer do Dr. Procurador Geral. 
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Ora, quanto a essa filtima decisão, o Tribunal recorrido n5o 
conhecera da Reclamacão do PSP contra o despacho ordenando a 
inscrição em separado dos referidos 21 eleitores, por ser, como expos 
o Relatorio, "inidOneo e divorciado das normas processuais o rneio 
usado". E nesta, cujo recurso foi relatado, resolveu, contra o parecer 
do Sr. Procurador Regional mandar telegrafar ao Juiz Eleitoral, cornu-
nicando-lhe que o nimero de eleitores admitidos a votar, nas eleicOes 
de Brejo, era o que constava da informacão da Secretaria, a fis. 5. 

Nesse cOmputo, bern é de vet-se, haviani sido incluIdos os ditas 
21 eleitores, cuja inscrição fOra feita após o encerramento do prazo 
do segundo edital, tendo sido os titulos rernetidos pelo Correio. 

o Tribunal decidiu, portanto, implicitamente pela inclusão dêsses 
mesmos eleitores, contra a expressa disposico do art. 2, ültima parte, 
da Resoluco n 4 405, dêste Tribunal Superior, que baixou instrucöes 
para o prcparo das eleicOes suplernentares no Estado do Maranhão, 
e que determinou fosem convocados os eleitores que votaram nas 
secçöes da letra a" do art. 1, 

"para no prazo de 10 dies, exibircrn em cartário os titulos 

on documcntos de identidade corn os quais [orain admitidos 

a uotar'. 

Foi dessa decisio — e aqui está o puncturn saliens do caso — e 
não da que, em consequncia da suspeicio do Juiz, lhe cassara o 
diploma, que o recorrente interpOs êste apêlo. corn fundarnento no 
art. 173, pedindo que o Tribunal ]he de provirnento, reconhecendo-o 
legItirnarnente eleito e legalmente empossado nas funcoes de Prefeito 
Municipal de Brejo. 

Opáe-lhe a ernérita Procuradoria Geral estas proposicöes: — 0 
art. 173 n5o é pernhissivo de recurso, e sirn o 167; não foram indicads 
a regra legal ofendida e a decisSo de outro Tribunal corn interpretac10 
diversa do mesmo texto de lei. E, quanto ao mérito, realça que nio 
encontrou o menor amparo legal no pedido do recorrente de se lhe 
restabelecer o diploma. Se o mesmo no se con formava corn o de-
cisorio, devera ter recorrido. Não o tendo feito, dera-se a preclusSo. 

Ora, mandando o art. 173 aplicar aos recursos para o Tribunal 
Superior as disposicOes dos sete artigos, que menciona, mais não fez 
que Ihes regular o processo: e estando compreendidos, naquela gene-
ralidade, os especificados no art. 167, sem dtivida ficou êste implicito 
na previs?io do 173. 

Vê-se. bern nitido, pot outro lado, atravs do conteüdo do pedido, 
qtle, na espécie, realmente, se trata de recurso corn fundamento n,.-is 
letras "a" e 'b" do art. 167, embora não declarado. Frizou, de resto, 
em suas RazOes, o Recorrente, que interpunha o apelo 'na forma da 
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lei", positivando a intenção de vêr restabelecido seu direito; e esta 
Carte, seguindo, alias, a orientacão vitoriosa do direito processual mo-
demo, que liberta o Julgador, no preponderante interêsse da Justica, do 
excessivo rigor formal, tern tolerado a designacão errada, como ocorreu, 
per ültirno. no AcórdSo 883, em que o Tribunal a atm considerara a 
Reclamacão da parte meio "inidâneo e divorciado das normas pro-
cessuais" .....de ye: que do ato reclamado poderiam os interessados 
intepOr recurso, corn fundarnento e observância dos arts. 152 e se-
guintes do Código Eleitoral", e em que o Recorrente, como agora, 
baseara seu apêio no mesmo art. 173, e êste Tribunal, unãnime, 
mandou que o recorrido apreciasse o mérito, na conformidade do 
parecer do Dr. Peocurador Geral. 

Assim o tern entendido, reiteradas vêzes, o \Tenerando Supremo 
Tribunal Federal, ao conhecer de recursos, em one a parte nSo uizera 
rnençáo correta da espcie desde que, interpostos no prazo. o co'- 
teado lhes revelasse a natureza. 0 art. 810 do vigente Câdigo de 
Processo Civil repele o tabii da aplicacão rigorista porquanto pres-
creve que. salvo a hipOtese de mafë on êrro grosseiro, a parte n5o 
serâ prejudicada pela interposicão de urn recurso por outro. devendo 
os autos ser enviados a Camara, on turma, a que competir o julgamento. 

Nesse preceito contra a supersticão da excessiva con formidade 
processual está palpitante a inspiracão do legislador, apontando a 
conveniência de sobrepar-se a esséncia a forma, o espirito, a letra, 

devendo atender-se a finalidade precIpua da boa ininistracâo da 
J ustica, de preferência a cornodidade do Julgador. D'onde se infere 
que a exigência de indicacão do artigo permissivo do recurso, on da 
lei ofendida, ou da decisão divergente como imp rescind ivel a sua 
admissão, procura antes facilitar a pesquisa por parte do Jui:, que 
atender a urna verdadeira necessidade formal do processo, pois a 
tolerãncia, em casos tais, não causa dano as partes, senão que lhes 
assegura uma justa decisão, o que é conforme aos altos interesses 
da Sociedade. 

0 castiço Orozimbo, em substancioso voto, proferido no Recurso 
Extraordinário n 9 16 940, assim pontificou: 

"Ne,n se deve, urna nez reconhecida a desmalicia do me-
corrente, tomar de crjtários de nirnio rigor na conceitua cáo 

de êrro grosseiro para a interpreta cáo do art. 810.". 

'Senn essa orienta cáo, as [inalidades do princi p io se frus- 
tram, remanescendo a direção do dircito cathico, contrãria a 

quC adotou o Cddigo do Processo e que Seabra Faqundcs ex-

pritfliu nestes térmos: 

"No que concerne aos recursos, as nonas dirctrizes do 
sisterna das nulidades se rnani[estam na regra de que o érro 
da intcrposicão não prejudica a vontade dc impuqnar a sen-

ten ca expresSa pela paste. 0 que hoje se considcra essen-
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cml C que a parte expressc sua incon[ormidade coin a decisSo. 
Dcsque o [aça, sOinente razCcs pondcrár'cis cicr'em obstar 
no cxame do -Sell pcdido c/c novo julçamcnto. Dos Recursos 
Ordinãrios em MatCria Civil, pigs . 159 e 160 Thcl. 

0 mesmo e;ninentissimo Juiz ja havia assentado, no Recurso 
Extraordinário 8 185: 

"Por isso, ha c/c entendcr-se que 0 Juiz so denegarO 0 
ccc urso quando rntciramcnte dcsautorczado, on cjuanclo 0 
Crio de interposicao seja malicioso. on grossciro. 

0 Orro injusti[icâr'el na intcrposiçao do rccurso não C 
qunlquer Crro c/c intcrprctaç-So c/a lei, mas Crro flagrante, 
dcvcndo o raio c/c inflitCncia do proceito do nit. 810 do Co- 
dicjo do Proccsso Civil a/can car os limitcs inais dilatados 
pisstr'cis. 

Scmpre que haja possibilidadc c/c cIOr'ida, on outt'a in-
tcrprctacOo, ainda quc nCo exata C de se to/ct-ar o Crro c/c 
inlcrposicão (AcCrdáo c/a 2 Trrrma do Supremo Tribunal 
Federal, 21-5-948. Rev, For, vol. 121 - pig. 103)," 

Noqueira Itagiba acentuou, em AcOrdbo unanime da P Camara 
do Tribunal de Apelaçho do Estado do Rio: 

" E c/c mister ci'itar quc a partc [iquc prc/udicada pc/a 
intcrposiçáo dc urn rccurso por orrtro. a incnos c/c Jiar'cr 
Crro grosseiro on ma-/C. NCo c/crc a Justica sec formalista. 
Sea tim C c/Icc/ar a r'crdacic. A fun cOo do Podcr judiciOz-io 
C asscgnrar, por suas c/ecisocs, o vcspcito aos a//ic jos direitos. 
(Arquir'o JudiciOrio, vol. 73 pig. 161)" 

Assa: respondidas as duas primeiras obje çoes. - na verdade, 
o AcórdOo recorrido, desatendendo a parte final do art. 2 da citada 
ResoluçOo n' 4 405, no inesmo tempo ofcndeu a letra cxpressa do 
art, 107 do Código Eleitoral. que permite aos Tribunais Regionais 
ordenar a realizaçho de novas eleicOes apenas quando, alCm da 
hipótese de quociente partidOrio, pode ser alterada a classificacOo 
de candidato eleito pelo principlo majoritOrio. 

Ora, o Tribunal a quo ordenou elciçOes que, scm aiueles 21 
eleitores inaceithvelmente inscritos, nho podiam alterar a classificaho 
do candidnto. Devia ser êle diplomado. em virtude dessa ocorréncia, 
como, de resto, fCra, e conlo. alias, o fizerá ja o mesmo Tribunal, por 
motivo do Ohito do candidato menos votado, na elciçéo do atucìl 
Exmo. Sr. Governador do Estado, tendo sido sen ato, em sesséo 
memorável, confirmado pcla unanimidade dhste Tribunal. en jas Reso-
IuçCes, adotadas on expediclas na conformidacle das letras "d' e 
do art. 12 do Código Eleitoral, tern forca de lei qeral, autori:ando 
sun transqressOo o recurso do art. 167- a, consoante repetidos 
julgados.

- 236 -



N.° 3 - OUTUBRO DE 1952 

Improcedente seria o argumento de que, tendo a decisio recor-
rida aditado implicitamente os questionados 21 eleitores a soma dos 
que acudiram ao charnamento, tê-1oia feito apenas para poder cumprir 
o art. 1 cia propria citada Resolucao n 4 405, dêste Tribunal Superior, 
que determinara a renovação nas secOes por êle discrirninadas, entre 
as quais se encontrarn a 2, a 7 e a 8 da 24 Zona, referidas na 
inforrnação de fis. 5. R transparente que aquele artigo, empregando 
embora forma imperativa, nao podia obstar a que sua execucão f-
casse dependendo de possibilidade de reali:ac5o, on, meihor. no 
podia excluir a impossibilidade legal de realizacao das suplementares, 
nern as poderia ordenar contra o estahelecido no Codigo, que, por sua 
vez, nao poderia prescrever urn contrasenso. Ad impo.s sib ilia, ncmo 

tenctur. Se nio podia ser alterada a classificacio do candidato 
eleito pelo principio majoritário, nto era, evidenteinente, de se re-
novar a eleiçto. Muito menos seria admissivel realiza-la tolerando 
fraude, on deixando de a fulminar. 

Restarn, quanto no mérito, as alegadas falta de amparo legal 
ao pedido, e a preclusto de perda de diploma. 

Pede o Recorrente que o Tribunal dê provimento ao recurso. 
Percebe-se, todavia, que a circunstancial de niodo "reconhecendo-o 
legitirnarnente eleito e empossado nas funçOes de Prefeito de Brejo". 
por Ole enipregada, traduz que isso resultará corno consequOncia 
ao provirnento ao recurso, assirn como a cassaçOto de seu diploma 
resultara, automáticamente, da declaracão cia suspeicto do Juiz. E, 
de fato, assim 0. 0 provirnento ao recurso sO poderá ser para excluir 
do total dos eleitores que acudirarn aos editais de convocacão os 
21 remetentes dos respectivos titulos por mala postal. Essa 0 a 
Onica decisão de justica, corn amparo no direito, e na Iogica. Pouco 
deve importar, corn eleito, a Justica, que a parte, por impropriedade 
de expressão, on mesmo por incOria, ott a mingua de luzes, escreva 
literalmente outra coisa. E curial que prevaleca, em tais casos, o 
fiat justitia. Provido o recurso, sua finalidade intrinseca, sua na- 
tural conclusão levarâ, necessOriamente, a exclusño dos referidos 21 
eleitores, o que tornaria impossivel a realizacao das eleicoes suple-
nientares, on irnportará em anularem-se elas, caso jâ se tenham 
realizado, gracas a irregularidade arguida. Assim amparado o 
direito do Recorrente, tOdas as mais conseqUOncias serão na forma 
cia lei. 

Quanto a pi'eclusio: Manifestarnente, nOo se den. 
Preclusão 0 o trancamento cc questOes ocorrentes no processo, 

para tranquilidade das partes. 

No processo da excecão de suspeiçao, nao foi levantada, nern 
podia ser, qualquer questäo sôbre cancelamento do diploma por Ole 
expedido em favor do Recorrente, mas tao so as relativas a arguida 
suspeicao. Tao pouco podia o mesmo intervir em tal processo, dado 
seu caráter todo pessoal.
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Declarada a suspeição, a nulidade dos atos praticados resultou 
como conseqüncia inevitável, assim como inevitável conseqüéncia da 
decisão, que reformou a prirneira, para declarar insuspeito o Jui, 
foi a revalidacão dos mesmos atos. 

Não é licito confundirern-se efeitos de uma deciso ex-tunc, que 
repöe os fatos em seu prirnitivo estado, corn questOes pertinentes 
As condicoes do processo, no interësse dos litigantes, a quem 
toca argui-las, perecendo os direitos correlatos, se a parte interessada o 
não fez, per inércia ou displicencia. 

Na espécie, a falar-se em preclusSo, fâra justo corneçar pela 
relativa a expediçéo do diploma, contra a qual não ha noticia houvesse 
alguern interposto algum recurso 0 recurso, a final, seria ocioso, 
porque a conseqüéncia incontrastável da suspeiçto do Juiz seria a 
nulidade dos atos por êle praticados. E a contrapartida désse cãnone 
é a revalidaçao dos atos anulados, operada corn a deciséo declaratória 
da insuspeiçño. Corn efeito, anulada a suspeiçio, resultaram auto-
màticarnente válidos os atos em conseqüência dela anulados - Sublaa 
causa tollitur c[ectus. De resto, a decisao no transitou em juiqado, 
porque o Juiz recorreu, tendo sido provido o apélo. 

Acórdarn, pois, os Juizes do Tribunal Superior Eleiornl, unã-
nirnes, conhecer do recurso e dar-. lhe provirnento, a fim de serem exclui-
dos do cômputo da informacéo de us. 5, os 21 eleitores cu i a inscricao 
foi feita posteriormente, conforme consta do processo a 9 85/52, 
classe H, - seguindo-se as conseqüéncias de direito. 

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEI-
TORAL. Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1952. Edgard 
Costa. Presiderite. - Pedro Paulo Peoria e Costa, Relator. - Plinio 
de Freitas Trat.'asso, Procurador Geral. 
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EM DEBATE NA CAMARA DOS DEPUTADOS
A REFORMA DO CODIGO ELEITORAL 

Discurso pronunciado pelo Deputado Arnaldo 

Cerdeira, autor de urn dos pro jetos em estudo. 

o SR. ARNALDO CERDETRA 
(LC- o seguinte discursO) Sr. Pre-
sidente, de ha muito 7em-se agian-
do nesta Casa, em consonàflcia, alias, 
corn urn movimento generahzado cia 
opinião piTbiica, o ma.-no prohierna 
da Refo3riu1 Eleitoral. 

Logo apos o ültirno pleito. forrnou-
se urna poncierável corrente em tOmb 
do principio reformista, a qual corn 
o correr do tempo, aLingiu urna 
grancleza que a tornava apt !,t a rom-
per o argurnento cia prudOncia, clue 
ate então, a obrigava a viver rias Ca-
tacumbas, atravCs as conversas de 
bastidoreS. Eclocliu, assirn, a flor Ca 
pele cia opiniao pOblica, invaciiu as 
prirneiras paginas dos jornais, into-
grou, na conclição de questao angular, 
Os principais cliscursoS dos responsá-
veis pela direçäo da politica nacional, 
em sarna, tornou, de goipe, a arena 
pohtica, clominando-a de maneira 
avassaladora e monopolista. 

Na vastidäo do seu bole, foi pos-
sivel conter-Se a soma dos interês-
ses situacionistaS e oposicionistas. 

AcompanháVamoS, sobremaneira 
atentos, essa seqüOncia significativa 
de circunstânCias e fates, procurando 
captá-los e interpretá-los corn as me-
ihores antenas do born senso poli-
tico. Em palestras e entendimentos 
corn amigos, adversárioS e correligio-

nãrios abordavarnos, corn destacaclo 
o especial interésse, Osse assunto, que 
Iancava do maneira segura e crescen-
te, seus envoiventes tentéculos em 
tOrno do organismo polItico-partidá-
rio nacional. 

No que pese o quadro retraLar, 
apenas, Os albores do movirnento, já 
nos ciebruçãvarnos sObre o intricaclo e 
complexo problerna, procurando, per 
meio de urn trabaiho de sisternatiza-
ção clas suas primeiras causas, deter-
minar o possivel rumo que a comen-
tacia reforma haveria de seguir. Lan-
çávarno-nos ao fascinante trabaiho 
de caracteriZar, através os prirneiros 
traces, disformes e confusos cia nehu_ 
losa clas discussOes, as linhas firmes 
e precisas do astro, quo os presságios 
anunciavarn come do ymCa certa e 
segura. 

De golpe, apreenclernos que urna 
grande corrente propugnava peia re-
forma básica, pela substituicào dos 
pilares -- sustentéculos do arcubouco 
estruturai; seria insuficiente mesmo 
porquc não atenderia ao enoirne cor-
p0 das necessidades instauracias po-
les novos fates sociais, A transfor-
maçäo epidermica, sob o patrocInio 
do velho e desacreditado ereforrnar 
pelo reformara. 

Irnpunha-se o abandono da antiga 
tendOncia de vestir roupas novas no 

- 239 -



RE VISTA ELE1TORAL 

corpo do antigo e aiquebraclo, cirn o 
1nico firn de clar vasäo ao frenei do 
Man de inovacOes, persona.-ern oni-
presente na historia nsicolOgica das 
massas. 

Tim passado eleitoial recortaclo de 
inürneras e sucessiva.s transforma-
cOes, no mesmo passe quo tornava 
pacifica a idispensabilidade de cob-
car a margem Os trabathos, apenas 
de fachada, reclarnava em acme de 
urna tradiçao que já tivera tempo de 
re constituir, a adoçao de urn sistema 
a altura e em pronta correspondCncja 
corn a resultante dessa e outras fOr-
ças sociais, ensejadas o acumulaclus 
pela experiência. 

Estava, pois, forrnada a coliente, 
e, em tracos embrionthios, deseriha-
do o objetivo; cumpre tracar o ro-
teiro, ras gar a estracia, realizar a 
obra. 

Dispusemo-nos a tanto, no que 
pese a desproporçao entre o gigan-

tesco do trabaiho e a pequenez de 
nossas fOrcas. 

A oportunidade, clue no dlizer do 
insupeiOvel filOsofo Nietzsche, ins-
titui a pedra de toque do éxito, como 
que realizando urn convite sedutor ao 
apetito reformista, resplandecia e 
ocupava 0 portico do eenOrio. 

Antes de atacar o prohlcnia em 
seus valores P óPrjOS , em sun estri-
twa dornOstica, fazia-se mister as-
sentar vdrios pressupostos, discrirni-
nay prelinijnaros cliversns, a cré:lito 
do desejo do realizar .irn tiabaiho 0. 
altura e compativel corn as zeais no-
cessidados poljtjcas do Brasil, traca_ 
mos, prOviarnente, urn cuicladoso es-
quema, onclo procuramos conternplar 
todos Os yalores atuantes, direta ou 
obliquarnente, na esfera do influência 
do problerna e, logo apOs, transpor-
tano-lo para o carnpo da execucao.

NOste quadlro esquern0.tico aten-
clendo 0. ordorn natural dos coisas, 
colocamos em primeiro lugar 0 es-
tudo dc nossa singular histOria elei-

toral; embora cansatvo e sempre 
fugidio ao charnarnentu das deducOes 
e conclusOes prdticas e objotivas, 
conseguirnos trazé-lo na hagagem, 
de volta dessa nossa inicial investida; 

partindo da Plimeira lei aplicada no 
Pais, quo era do nacionalidade espa-
nhola, dlepois do analisar Os indrneros 
estatutos que so erguem em tnclo o 
correr cia vidla de flosses regimes 
politicos, viemos atingir o COdigo 
vigente. Ao saber do mesmo ri Lrno, e 
sirnultànearnente, focalizanios as 
principais criticas que incilirarn sO-
bre êsses mesmos diplomas, quer cor 
antocipaçao, sObre o prisma doutri-
nário, quer a posteriori, no que taige 
ao ãngulo prático. 

A soguir, realizamos urn estudo 
em tOino (las leis eleitoraja a10a-
das p0105 poises possuidores de major 
cultura politica, osta intorpretada, 
principalmonte, atraves o patrimOnio 
acumulado pela tradição eleitoral, 
corn a prccipua finalidade de selecia-
nar os institutos, quo de nianeira 
nlais inteligonte e oportuna, biudos-
scm ser transplantaclos pain o inte-
rior do sistema quo o mornento poli-
tico national roclamava, e que pvc--
tencliamos estabelocer. 

A cada avanço no compasso mos-
mo em cjue iamos superando a expbo-
'mao clOsses clivorsos torrenos, rnuis 
ficávarnos convencidos do que as sin-
gularidaclos quo envolvern, Ou meihor, 
quo duo forma especial a realidado 
braisbeira, oxigern urn tratamento es-

pecifico, a base de urn plane talha 
do 0. sua prOpria imagem e seme-
lhanca. 

0 Sr. Paulo Sarasate	 Estou 
acompanhando corn todo interCse cs 
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consideracoes de V. Ex. A matéria 
é cia mais alta relevãncia e oportu-
niclacle. 0 Congresso deve capacitar-
se da necessiclacle de ocr elaborada, 
corn a major urgencia, a nova lei 
eleitoral para qcle, ao aproxirnar- se 
o futuro pleito, não vOtetOS a lei de 
afogadilho, consoante teal acontecido 
nas vêzes anteriores. De passagern, 
porérn, clesejaria lernbrar a V. Ex., 
o que jd tive ensejo de dizev em ou-
tras ocasiöes e locais: see necessário, 
antes cia propria reforma total ia lei 
vigente, naquilo ciuc entend2 corn as 
elcicOes prOpriarnente cittus. 3 toclo o 
sea mecanisrno, elahorar pro jeto, 
irnediatarnente, sObre o alistarnento 
eleitoi'al, visto como a ésse respeio 
não haverã grandes moclificaçoes a 
fazer, apenas estabelerer ceitas pre-
missas, ceitas conseqtiências imedia-
tao.

o Clue não deve continuar e o ails-
tamento nos moicles cia legisiicão em 
vigor, paim see aiteracio, ciaqui a al-
gum tempo, as vesperas cia eleicao. 
Convii'ia cuidar jit de urna legislacãO, 
cligarnos de curso idpido, para o novo 
alistamento eleitoral, e procesSar corn 
estudos urn pouco mais demorados 
sOrnente urn pouco, não muito mais 
dernoracios - a parte referente as 
eleicoes prOpi'iamente clitas, a organi-
zacão de partidos, dc listas e tOda 
a matéria cjue V. Ex. tao hem corilie-
ce ste o aparte que queria clar, 
mais como urn grito de alerta, no 
senticio de trataimos, já, do alista-
mento. Agracieqo a V. Ex: o tempo 
que me cedeu do scu dliscurso para 
esta intervencãO. 

o SR. ARNALDO CALDEIRA 
-. - Eu é que agracleco ao nobre colega 
o aparte que me acaha de dar. Na 
seqüência de meu discurso, V. Ex.' 
verificarã estar perfeitamente fuCVIS-

tic, na linha que pretendo tiaçiu', urna

meclida acautelaclora, no sentido da 
reforma politica do Pais. Coricordo 
mesmo que, se se tiver dc atrasar a 
reforma eleitoral na sua genei'aflda-
dc. 0 primeiro passo é modificac o 
corpo eleitoral, através de ii jtx-
mento mais racional, poique, corn a 
meihoria do coipo eleitoial, liaveré. 
escoiha rnais acertada de homens 
pUblicos. Assim,, oem outro q'ial-
quer remddio, terernos melborado 
sensivelrnente o nivel da situacao 
politica atual. 

o Sr. Dolor de Andrade - Esiou 
inteirarnente de acOrdo corn as p,-,.Ia-
vras o nobre oraclor acaba de 
pronunciar. Conforme disse o nohi'e 
Deputarlo Paulo Sarasate, o rarni-
nho a seguir seria mesmo 0 de urna 
lei do ernergéncia, nos têrmos dessa 
lei cjue figuraria no corpo do oro-
pi'io COdigo Eleitoral. Tanto isto é 
necessário, quo o prOprio Superior 
Tribunal Eleitoral está organizando 
as instruçöes, perniitindo far ultaii-
vamente o uso dos retratos nos titu_ 
los eleitorais, medida cjue no sei 
corno d encarada por V. Ex. 

0 SR. ALNALDO CERDE1RA 
Muito agradecido pelo apart(-, . E fe-
unto-me per ver que o assuntci d do 
real interdsse para o Pais, despertan-
do em todos Os Deputados o memo 
inteicose patriotico que me levou a 
enfrenté-lo hoje nesta tribuna. 

Atingirnos a rnaioridade, P Por 
isto rfleSfliO, impunha-se o estabel e-
rnento de pesadas tarifas sObre a 
entrada de institutos importados 
corn o objetivo, que chamariarnos 
seletivo depurador. 

Sob outro aspecto, ao influxo cia 
moderna doutrina a respeito do con-
teddo da funcão eleitoial, pl'eocupa-
va-nos, sobremaneira, a base, erni 
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nentemente empirica, que, infeiiz-
mente, constitui a nota mais sonante 
em tOda a composicão de nosso di-
reito eleitoral. 

Cumpria encontrar urn rneio de 
romper o cIrculo estreito do rudi-
mentai' sistema vigente, sern ocasio-
nar, entretanto, clistürbios funcla-
mensais no equilibrio genérico qie 
regula tOda a conjuntura juriJico-
politica cia Nacao. A linha direcicnal 
que norteia e ciirige êsse importante 
setor cia nossa vida politica não mais 
atencle ao roteiro dos novos fatos 
sociais. Em consonân'ia corn o ver-
tiginoso desenvolvimento dêstes, in.. 
tercorreu urna completa revoiução 
na tábua de valores cia socieclade 
politica, que trouxe como consequen-
cia a projecao cia veruade social do 
voto as aituras de ültimo ratio, ao 
mesino passo que relegava a pianos 
inferiores a denorninacin verdade 
material clésse mesmo institiito. 

Por sObre o voto-ciddiva, direilo 
individual, ressurge o voto-funcão, 
clireito social quanclo mats não seja, 
porque d êste, quer por principio, 
quer por finandacle, 0 ilnico que se 
conipadece corn o princpio cia racio-
nandade democrática, imperativo 
inelutá.vel do momento politico, cilia 
de poi contingéncias nacionuis e in-
ternacionais. 

A funcao eleitoral caja vez so 
integra mais do seu conteilido de 
fOrca dlisciplinacla de resisténcia. Fol, 
cievida e oportunamente, reiegado ao 
piano de desusado o conceiLo subje-
tivista que nos dava a eieicao como 
Orgão de afirmacao da vontade do 
povo, o dominus cia soberania. 

Dentro cia mais atuahzada licao 
do mocierno Direito Pdblico, funçao 
eleitoral sinonimiza-se corn o poder 
de contrOle, sistematizacao das fOr-

ças de conclicionamento dos gover-
nantes peios governacios. E isto, ha 
que Se notar, não constitui noviclade, 
pois, nas organizaçOes inferiores, Osse 
poder de contrOle já existe, pordm, 
Se exercita de nianeira direta, con-
tundente e indisciplinada dehneando 
o que poderiamos chamar a fase 
taleOnica do direito eieitoral. Os estã-
gios sucessivos cia evoiuçao, princi-
painiente aqueles processaclos sob a 
rubrica juridico-poiitica, forarn rai-
feccionadas vestes jurIdicas, roupa-
gens de discipiina social, de rnarie]ra 
a transformar substanciaimente o 
feito dOsse instituto, ate apresentá-
10 como fator orgãnico, decisivo, de 
equihhrio entre as funcOes de govir-
no e a hnha de fOrca dos governa-
dos. Assim, a funcao eieitorai apie-
senta urn conteildo ce ressténcia, 
o qual se exterioriza através urn pro-
cesso de contrOle e conclicionarnento, 
que Os governados exercem sôbre os 
governantes. E, neste panorama, o 
evoto de cabrestor, o votodãdiva, o 
voto-mercadoria, assume o aspecto 
de verdadeiro absurdo. 

0 equiiibrio (10 regime democrã-
tico reside, principaimente, na opo-
sicao dessas cluas fOrcas, dos gover-
nados e governantes não no sentido 
de sentirnento ou iuta, mas sirn no 
de contrOie e resistOncia, formando 
urn conjunto em equiibrio dinãmico, 
o que espeiha o estado ideal a, sua 
continuidade e aperfeicoamento. 

A funcao eieitoral realiza-se, por 
sua vez, atravds o voto. Dc urna boa 
escoiha, isto i do sufragio inteligente 
depende o born govOrno. 0 ato de 
votar, que traduz a concretizacão cia 
escOiha, apresenta duas faces; urna 
material, que consiste em depositar 
na urna o norne do candidato prefe-
rido, e outra, de esséncia, que se cIei-
xa entrever pelo nexo politico clue 
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une votante e votado. A prirneira, 
que não 0 mais do que 0 voto em sua 
verdade formal, para ser atineida, 
exige a adoc0.o de uma eerie de pro-
viclOnciaS de ordern material, qilais o 
uso de sobrecartas oficiais:luLefltl-
cEixeiS e urnas inviolãveie, a flãO 
intervenção da fOrqa policial nos 
pleitos, a entrega do processo eleito-
ral, em tOdas as suas fases, a urn 
Orgào especializado, a Justica Elei-
toral, em suma, tOdas as precauçoes 
e garantias que resguardern a liber-
dade do eleitor, o sigilo' do voto e a 
verdade da apuracão. 

o Sr. Delor de Andrade A boa 
escoiha dos candidato oepende tarn-
bOrn dos partidos porque, n go haven-

do mais o candidato avulso, é claro 
que sO se poclerd votar nos candida-
tos de legenda. Nestas conclicOes, 
louvando-me nas palavras de V. Ex. 
Os partidos tambérn terão de tornar 
a sCrio essa medida. 

o SR. ARNALDO CERDEIRA - 
Agradeco o aparte. VejO que V. Ex.' 
vern inteiramente ao enocntro da 
linha p01 mini traçada, porque o rneu 
projeto de reforma eleitoral tern, so-
bretudo, urn objetivo: a fortificacãO 
dos partidos. SO os foi tificarido pocle-
remos dar consistdncia mais moral, 
mais civica, mais patriótica as ati-
vidacles partidOrias e politicas da 
nacão. 

o Sr. Benjamin Farah Estou 
acompanhando corn o maLe vivo inte 
rdsse o brilhante discurso de V. Ex.'. 

o SR. ARNALDE' CERDE IRA - 
Agradecido. 

o Sr. Benjamin Farah - Espero 
que, corn o seu dinamismO, sua efi-
ciOncia e sua observacäo em tOrno da 
matéria, ha de empregar urn pouco 
de seu esforco e muito de sua boa 
vontade, no sentido dc imptirnirern

novas diretrizes a apuracäo dos plei-
tos eleitorais. Se não se modificar 
Osse sistema, teremos a repeticO.o da 
fraude nos pleitos fOtu ros. 

o SR. ARNALDO CERDEIRA - 
Deste ponto a reforma por mirn pro-
posta cuida corn especial atencao. 

o Sr. Benjamin Farah - Como 
sugestao iniportante: a apuracão de-
via sei, feita pela Mesa Receptora, 

jO. que 0 Brasil não pode importar as 
máquiflaS, porqUe custain muito caro. 
Entendo, todavia, que poderia corn-
prO-las para experiOncia pelo rne-
nos, nas capitais. Como quer que 
seja, se a apuracão fOr feita pela 
Mesa Receptora, jO no dia seguinte 
teremos o resultado, em vez de se 
consumirern meseS e mesmO a!los, 
como aconteceu no men caso. Espero 
quo a COmara para irnpechr a fraude 
eleitoral, tome providCncias enOrgi-
cas irnediatamente. 

o SR. ARNALDO CERDIdIRA - 
Grato ao aparte de V. xE.. 

A segurida, o voto em sua verdade 
rsOcio-politica, denianda, para ser 
conseguida, urn processo de rande 
amplitude, mais intensa e extensa-
rnente ligado ao pensarnento humario, 
nas suas quatro fornias, ciCncia, Ii-
losofia, estCtica e açao; em fillima 
anOlise, deixa-se transparecer na 
qualidade de urn hifen, simbolo de 
profunda relacOo politica, colocado, 
inicialmente, entre votante e candi-
dato, e depois, entre governado e go-
vernante. Em outras palavraS, assim 
nos poderernos expressar: o cidadOo 
eleitor possui urna s6-le de idOias, 
quer prOprias, quer piarn'a figu-
rantes na agenda social, corn ies pei-
to 0. diretriz a imprinhil' no GovOrno. 
For exemplo: quanto 0. politico co-
rnercial exteina, 0 livre-can.blsta on 
protecionista no que tange nos pre-
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cos, d pela libei'açao ou taholaman-
to; quanto a lolitica inteiliaciunal, 
d isolaciont- 00 soli(l:u'ista, e assirn 
por cliante; piecisaniente em contoi'-
midade corn tais pontos do vista, 's-
coihe o pai'tido politico e o cuneijilato 
qile estejam em meihores condiçOos, 
p01 Coincicléncia, aproxirnaoão on 
menor distanciamento corn rcspeito 
a pontos de vista, para l'epresen[a_ 
los e defenclë-los. 

NdO ha lugar para o voto-cliidiva 
oil nircad1oija, na sincericlacle iesLe 
ambiente orgãnico; preferivel serd 
sufiagai o nome de urn aclversário, 
poén situado oil de fad] interpe-
lação na ]inha politica do eleitor 
quo cloai o voto a urn amigo, portacior 
de icidias clifereotes ou opostas. 

Alias, isto constjtiij a c'aheca de 
polite par a aquêles que sustentam 
sec o govérno de clois finicos paiticlos 
a consuhstanciacao €10 ideal clernocrá-
tico-organico, pois, em realiclacle a 
prevalecer tal critério na seleção dos 
honens pale a foiinaiko 'Iu 1ullus 
govcrnarnentajs, aPenas cluas grandes 
faccOes encontrariarn arnijiente favo-
ravel: conselvadores e liberals, isto 
ê, pohtica encastelacla na fore a cia 
tracliçao e Iolitica clinarnizacla pela 
evolução. 

As outras colientes de rnenoi' 
niOluIo, pela prOpiia lei geial do cle-
senvolvimento clas cornpatihjlidades 
sociais, por sOhre as incompatjhilj(la-
des individuais, tencleiiani par a in-
tegracao na linha dc menor iesistdi-
cia, isto d, para os setores nms afins, 
00 menos ilistinijados

o SR. ARNALDO CERDEIRA 
Nao; V. Ex.' näo poderd tirar essa 
c'onclusão. E' que, larnentave1njene 
para mirn VEx' não me de:i a han-
i a de 1cr 0 piojeto. 

0 Sr. Rairniiiiclo Pac!ilha e ja zi 
essa dliferencjaçao, alias, perfeita-
mente intuida, oil, pelo menos, mi 
nifestada por V. Ex.' anterjorrneijte 
corn relação a essa diversidacle de 
ponto dc vista, de piograrna, cle clou-
tiina, que permitiria, Conseqüente-
mente, urna clivisão do eleitorado. 
Não sei se me antecipo oil se estoit 
senclo irnprudente em sohcitar de V. 
Ex ., descie logo, urna palavra sObre 
Os pequenos partidos, que Se preten-
de prosdiever da vida politics na-
cional. 

o SR. ARNALDO CERDEIRA - 
Acuclindo, corn muito prazer, ao apar 
to corn quo V. Ex.;j me honra, decla-
ro, clescie logo, que a reforma por 
mirn preconjzacla não objetiva a ex-
ciusão dos pequenos partidos. Pre. 
tenclo, entretanto, exigir urn numc.'o 
major de vote ntes, pars que as cor-
lentes Particlá miss representern peio 
menos alguma coisa rnais cia cons-
dlOncia politica fladional. 0 que não 
e porsivel é continuarmos corn as 
Cameras Municipals, corn as Assem-
bidias, as vézes, ate, entregues a 
vontacle die Ufil ou dois representan-
tes, que, sem a menor expressao dc 
vontacle do pensamento nacional, de-
('idleni tOdas as questoes oil par ua-
triotismo on, ate, por interésses ma-
teiiajs. 

0 Sr. R1iflhtfld() !'adjlha Devo 
deduzji', (la ill ' poi'tautfs;jma (iec'lal.a-
cão de V. Ex.', que as coirentes do 
opinião nadional estariarn confinadas 
a apenas dluas organizaçoes poll-
ticas?

0 'r. Rajniwj€jo Pacljlha - Talvez 
V. Ex estivesse certo, em tese. 0 
fato piãtico, entretanto, é que, mui-

tas vCzes, urns simples mninol'ja, numa 
Camara Municipal, C capaz die evtar 
urna infinjciade do descalabros. Se cc 
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imputa ao pequeno Vereador a res-
ponsabilidaCe de fazer a balança 
pecler para êste ou aquéle laclo, no 
e menos veidade cjue éste homem 
conscgue, como se tern dado na Ca-
maca de vereadores do Distrito Fe.. 
decal, evitar urna série de deza]a-
bios. 

o SR. ARNALDO CERDEIRA - 
V. Ex não deixa de ter razào, mae 
concordara, em tese, corn a pi'oce-
dencia de minha afirrnativa. Mae 
devo declarar a V. Ex qic eu me 
forrnei dentro das oposicOes, e so,-I, 
apenas incidentairnente, rnaioria nos 
quadios atuais da politica nacional 

o Sr. Raimiindo Pad1ha -- V 
E_-,: a 0 homern de alta cultui'a poll-
tica; sabe peifeitarnente que, as ye-
zes, nurn dOsses Vereadores esti o 
germe do urna grande oranizição 
futura. 

o SR. ARNALDO CERDEIRA - 
NO.0 contesto, mas V. Ex hd de con-
vii' clue, na iealidade, a niaiolia dos 
casos quo confere nO.0 tern sido no 
sentido patriOtico e louvOvel do 'par-
te de V. Ex, que, coni tanta honra 
incorpolo ao mcii cliscurso. 

O Sr. Benjamin Farah - 0 nobre 
Deputado Rairnundo Paclilha citou o 
caso da CCrnara Municipal do Distri-
to Federal, caso grave e quo, neste 
mornento, polai'iza a aten,ção do povo 
carioca. lJni hioco de Vereacores 
est-d decepcionando a populaçao ca-
rioca. NO.0 foi urn pequeno partido 
que fez a resistência, mas urn con-
junto de Vereadores de vários per-
tides; (10 Patido Social Progressista, 
da UniO.o Dernocrãtica Nacioanl, do 
Paitido Social DernocrCtico, do Par-
tido Trabaihista e outros, quo nao 
me ocorrern. tste glupo peciueno, 
que estd resistindo, natura1 m cute, 
ficarO. na histOria do Distrito, corno 
simbolo da dignidade do povo. Outro

bloco estã querendo levar a Cãrnara 
a conseqUencias as mais ci icigradO.-
veis, corn a aprovaQao daoucla fnni-
geraclo Projeto n 1.000, quo viii cau-
sar a eievacão no piece clas utili-
dades. 

0 SR. ARNALDO CERL)EIRA - 
Agi'acleco o aparte dos nobres cole-
gas. 

Tei-ernos opoituni dade, quindo da 
ocasião da reforma eleitorai, do es-
tudar e eluciclar Osses pontos Pedi-
cia, pois, fossern menos lor'gos Os 

apartes corn que os nobres co]egas 
me honrarn. NO.0 que me falte a mats 
vivo desejo de debater corn a Casa 
asaunto quo tanto me sedus, mas, 0 

relOgio, implacO.velmente avanca, e o 
rneu tempo estd quase esgotado. iste 
alias, é 0 primeiro discuiso do iirna 
sdi'ie que farei sObre a refoi'rna del-
toral. 

o nosso panorama politico, entic. 
tanto, apresenta feitio muito diverso: 
o voto-rnercadoria e o voto-dñ.diva 
sao Os zeus valores dorninantes. 0 
eleitor vota, ou porque o canclidato 
é urn grande amigo, crecior de muitos 
favores, ou porque existe urn preco 

urn par de sapatos, urn ternu :le 
1-oupa ou urn vale de certa impor-
tãncia. 0 sufrCgio consc'iente P mdc-
pendente constitui a excecão. 

Os partidos politicos existenl, ape-
na s, pam atender a urn dupJ a tim: 
impei'ativo legal, eis que do lid niuito 
foi eliminado o candidato iso]ndo, e 
solicitação cia clientela elc'itoral ito 
e, conservar cheio o emborrail do au-
ciarnento e viva a ficqào do cPapai 
Noel dos pleitos 

Neste quadro, o govOrno .cpOs 
constituido, terneroso do desuqrado 
popular, sern a necessaria nclepen-
dencia, quo so o voto-fundo confere, 
pois, o eleiotr sufragaiicio, rAo, pro-
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priarnente, urn non-ie, mas, sirn, urn 
programa de govêrno, antecipa sua 
vontacle, isto 0, que tal rgiama do 
govOrno seja realizado, 'ai, inevitã-
velmente, no terreno locloao cia de-
magogia. Ganhou ou oomprou o voto; 
logo, 0 preciso agradar o amigo e 
conservar o freguOs. 

A máquina governamental sub-
verte sua finalidade, e ao invOs de 
clesempenhar suas funcoes de tra-
baiho, huscando a prosperidade e o 
progresso pelo caminho do clesenvol-
virnento, tiansforma-se em máquina 
de coi'iupcäo eleitoral, elernento de 
conservacao e multiplicacao da clien-
tela.

A esta altura, independentemen-
te de maiores consider q cOes em tOmb 
dos componentes de nrnsa reabdade 
politica, jO. 0 possivel forrnular esta 
grande e decisiva questão: Os defeitos 
que tanto comprometern a higidez de 
nossa estrutuca democrática, clevern 
ser levaclos ii conta da formaqão so-
cial de nosso povo, constituindo por-
tanto, urn (lefeito de substância ou 
p00cm ser creditados a urn err0000 
equacionamento de nossa conjuntura 
formal? 

Em principio, nenhuma resposta 
unilateral e exciusivista pode ser 
dada, já que a responsabiidacle se 
apiesenta em forma soliclãria; uma 
parte hO de pertencer 0 estmutura 
formal. Dc fato, ana1isndo a CoEgo 
Eleitoial vigente, checamos 0 con-
ciusOo dc que Osse diploma so t.eve 
em mira assegurar a verdade fisica 
do voto, sern rnaiores atencOes eara 
o seu aspecto politico-social. Assim, 
perfilha uma série de dispositivos, 
objetivando resguardar a indepen-
dOncia do eleitor, o sigilo do voto e 
a ficlelidacle cia apuraqOo, nrecsu-
coes estas jO quase tOdas mirais 
polo espirito sutil da fraude, em

mescla coin a violOncia, deixando 
em branco o circulo mais importante, 
ou seja, aquele destinado ao recebi-
mento dos preceitos tendences a a-
rantia da verdade substancial do su-
fragio. Partinclo desta circunstOncia, 
pocldmos defluir que os erros inqul-
nadores da estrutura dc nosso regi-
me, podem ser, senOo extirpados, 
pelo menos clirimiclos, mediarte ic a-
tarnento legal, Isto 0, urna meihor 
lei eleitoral, formulacla 0 bace de 
inteligentes clispositivos, prop tciado-
res cia char,da verciacle social cia 
voto; podemá, corn imensa mar'em 
de Oxito, vii modificar 0 panorama 
da realiclide '1 iiocrOOtic. brasiieira. 

Esta seqüOncia de raciocinio, tO-
das necessàriarnente submeticlas 0 
exigenizaçOo dos principios cia sin-
cericlade, leva-nos 0 conclusão rio que 
e possIvel n'ielhorar, radical e pro-
funciarnente, o rendimento da rnáqui. 
na ciemocrOtica brasileira, rnediante 
a suhstituição dc algumas pecas ei-
tuadas na base do seu principio mo-
tor	 o sistema eleitoral. 

SerO interessante ter em boa nota., 
e corn a devida relevOncia, que tal 
c.onclusOo se situa ao alcance do 
mais bisonho dos iniciadores na dii-
cii arte cia politica - tmata-se de 
urn fenOrneno de aspecto contun-
dente. 

No que pese Osse fato, assstinios 
ferrenhas a probongadas cbscussOes, 
em tOrno de uma reforma, quo, sObre 
ser perigosa, nOo apresenta qual :iuer 
titubo utilitarista, corn respe to no 
cogitado meihoramento na prodc'qao 
de nossa mOquina goverramentai. 

Discutese, que nos perclocm a ex-
pressOo, bizantinarnento. so so dcve 
ou nOo substituir o reguno piesidien-
cialista polo parlamentariuta., 50111 0 

cuiclado prOvio de sher qual o real 
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beneficio que tal suhstituicão traria 
para o efetivo rendimento da ma-
quina estatal, quais os ioblenias de 
cunho pragrnático, ou seja, proble-
mas relativos ao progresso e desen-
volvimento do pais, do seu povo, de 
sua economia, de suas finanças, que 
viria resolver. 

Em uma conjuntura salpicada de 
ingentes dificuldades, onde os rr,ais 
graves probiemas sociais clesafiam a 
capacidade e argdcia dos dirigentes, 
onde o povo sente a asfixia imniedosa 
pela suhicla geornetrica dos preços 
das utilidades, cuida-se, corn esme-
rado carinho e intransigente cledica-
cão, dc substituir o Presiclenciatismo 
pelo Parlamentarismo. Trata-se de 
trocar urn sisterna que, mesmo nurna - 
vida de flutuacOes, qual a nossa. air. 
da assegura certa èstabilidacie na 
continuidade da obra pñblica, por urn 
outro, que, rnesmo instaurado em 
urna estrutuca estável e equilibiada, 
vive sernpre na eminente ameaça do 
rompirnento no continuismo da Lefe-
rida obra. 

Enquanto as portas da oporl:uni-
dade escancaram-se rara is a;io cia 
reforma eleitoral, mostiam-se fecha-
das e inipertinentes coin ospeito .s 
intempestivas solicitaçOcs cia ref3rma 
constitucional, atravds a em coda 
parlarnentarista; enquante a reforma 
eleitoral significa urn poderuso sub-
sidio a melhoria de nossa estrutura 
democrãtica, em geral ,e do nsso 
regime presidencialista, em parti-
cular, o que traduz urn avanco no 
senticlo de nossa evolucao sOcio-po-
litica, a reforma parlamentarista 
clesenha-se come provàvel autora die 
urn distdihio orgänico, quardo me-
nos a conta do desequilibrio que a 
substituicao de estruturas ocasiol La. 
E enquanto a reforma eleitoral per-
manecer no siléncio das gavetas

parlamentares, salvo quando se mo-
vimenta ao ritmo das inUteis rr'arehas 
e contra-marchas de tuna cornissão 
para outra, a emencla parlaoen:s-
vista clesgasta a energia e coisome 
o precioso tempo dos rep]\sentarkte 
da nacão. 

Triste paradoxo, de cbificil expli-
cacao. 

Ao invés de procuiarrnoe melhc-
var o que jà possuimos, pejisando 
fOrmulas cada vez mais aptas a so-
luçao dos problemas nacioric is, eis 
que Ostes, em anãlise ültirna, clepen-
dern de urna boa e inteligenLe estru-
turn politica, enveredarno-nos por 
senclas perigosas, de duvidoso êxito. 

Mais consentãneo corn o born sen-
so, serã procurarmos elirninar os 
eiros que incidem sObre êsse regime, 
que jà goza Os favores de uma longa 
tradicão, e o mOrito de urna espién-
dida experiencia, tornando-o mais 
apto a soluçao de nossos problernas, 
emprestando-ihe flexibci idade e elf's-
ticidade, abaulando suas arestas, em 
suma, identificando-o progressiva-
mente, corn a conjuntura politica 
nacional. 

Não ha regime de govOrno per-
feito, e, se o houvesse, seria inccm-
pativel corn a falibilidade humana. 
Por isso, näo nos deixemos envolver 
per questoes acadérnicas ou mopor-
tunas. 

Em todo case, co-no nosso oIietiv 
no momento d falar sOhrc' a reforma 
eleitoral, sendo que sO inciclent:cinien-
te, ou per acci lens, b. '.mos a esf era 
do problerna parlarnen Lamata, volte-
mos ao nosso tema central. 

Tinharnos assentado ser posslvel 
meihorar o sisterna dernocrático bra-
sileiro, mediante uma reforrna bãsica 
do COdigo Eleitoral. ApOs vários 
estudos prelirninares, depois de urna 
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profunda anãlise, em tOme dos ele-
mentos mais influentes e de atuacao 
efetiva na estrutura eleitoral do pais, 
equacionamos urn piano de grande 
envergadura, atraves do qua] propo-
nios a visceral modificaçào, ou, me-
ihor, a adocao de urn novo orga-
msmo para reger êste importante 
setoc' cia vida politica brasileira. 

Subrneti-o a apreciacão desta 
ilustre Casa, em a qual transita, sob 
0 nürnero 1964. 

Por tratar-se de urna reforma cie 
estrutura, onde Os pontos ne'i'áigicos 
do corpo eleitoi'al passararn p01 de.- 
cisivas rnodificacOes, julgue- mister 
estender maiores considet'açOes, ox-
plicaçOes e esciarecirnentos n-a justi-
ficacao que o acompanha. Dsso me-
sultou urna obra macucla, corn a 
agravante de versar sObre urn dos 
ramos mais complexos do jurismo. 

Pareceu-nos, então, que seria pru-
dente ensarilhar armas, conceciendo 
razoãvel prazo para ser 0 mesmo cle-
vida e judiciosarnente estudado, an-
tes de nos iancarrnos em campo, pela 
batalha de sna aprovacao. 

Reconhecemos, e meihor que mn-
guOrn, poclernos afirmai' quão cansa-
tivo e enervante é operar corn o' da 
dos escorregadios, corn o.'i va]ores 
flutuantes do problerna eleitoral, 
principaimente quando se teni em 
vista resolv6-lo de modo idCneo e 
coneJusivo. 

Entrementes, sornos obrigados a 
revelar nossa estranheza, face a 
transformacao opemach no quadro da 
agit.acCo politica, apOs a apreseita-
cão de nosso projeto. ste teve en-
trada, justamente, quando o clamor 
reformista atingia o climax, quando 
a opol-tunidade se revelou em tOda 
sua esplOndida plenitude.

Dernonstrarnos, cansativarnente, 
atravds a longa justificativa do pro-
jeto, o absurdo de, nesta altura dos 
acontecirnentos politicos nacionais e 
internacionais, pleitear-se a reorn'a 
de fachada; impunha-se, por princi -
pio e por finalidade, a reforma mo-
dular, a transformaçao racicnjl. 

Depois de trazer a •p'Thiico o 
piano de substituiçCo o r g C n i c a, 
longo, enfadonho, mas indispensCvel, 
continuou-se a falar em reforma, po-
rem, em tOrmos mais moderanios 
Bastariam roupagens novas 0 
corpo veiho possui, aincia, fOrqas 
pama caminhar 

Ainda inciuso mc mesma garna, 
ha interêsse em scm citado a se., 
guinte acontecimento. Dias atm s, 
Iencio o cornentCj-jo politico Ic urn 
grande matutino desta capital, de-
palo esta espantosa observacao: a 
reforma eleitoral precisa ser .nidada 

diz o comentarista, acrescentan-
do: Dois pi'ojetos jC fm-am apre-
sentados neste sentido, porern ne-
nhiim dêles conten1ipa o. lois pntos 
funciarnentais cjue é mister: acai3ar 
corn as transferCncias 'ilesbandeira-
las de urn pai'tido pain outro, e di-
mmmi' os fabuloso' gasto'i eleitorais. 

Isto, e muito mais que isto, con-
tern o piano que submetemos C apre-
ciacCo, nCo so desta Casa, corno tam 
bern da opiniao pChhca. 

0 Proleto n" 1964 regula, de ma-
neira austema e precisa, todos me as-
pectos cia charnacla tmansferOncia do 
legenda, por meio, nCo sO do recemso 
de eleiçCo (art. 151), como, tambOmn, 
sob o ponto de vista da maior segu-
ranca e efetiva observacCo da açao 
de cassaQCo de mandato (art. 152 e 
seguinte): e, ainda mais, cria. por 
intemmOdio do urn rnccanismo espe-
cial, os denominados represent antes 
vinculados. Quanto a quest5.o loS 
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gastos, aldrn de estabelecer o iste-
ma clistrital, que, pela reducão cia 
base fisica, dificulta a penetração 
do clinheiro, institui o expeciiente das 
cédulas-listas, o qual, no quo pose 
ter por precipua finaliclade elirninar 
a atuação cia fraude e estatelecer a 
sclecao na bOca da urna, também 
funciona como freio as manobras do 
pocler financeiro. 0 ponto alto, a 
espinha dorsal do projeto reside, en-
tretanto, no sistema proporcional - 
al, seu espirito revolucionãrio. Aldm 
de cia maxima proporcionalidade, 
ha integral aproveitamento dos vo-
tos, e, sObre tiido isco, abre-se uma 
grande vãlvula para a penetraqão do 
principio da racionalidade, não sO na 
representaçao, corno, tambern, no 
seio do regime dernocrático, per rneio 
de u'a meihor distribuição de fOrces, 
que possibilita a formacão de grail-
des particlos politicos, entidades or-

ganic.as e disciplinadas, responsáveis 
pcio born andarnento da caua pü-
blica. 

Muitos outros importantes aspec-
tos são t r a t a d o s, nas não seria 
agora quo haveriarnos de falar, cir-
cunstanciadamente, sObre os ines-
mos Pretendernos ter iniciado hoje 
urna série de discursos, através os 
cluais focalizarernos os principais 
pontos do Piojeto nümero 1964, corn 
a superior finalidade de, não SO es-
clarecer a opinião püblica sObre 0 
que 0 e qual o objetivo do piano 
nOle consubstanciado, corno, tambOm, 
iniciar, nesta Casa, a batalha pela 
sua aprovação, ou - quern sbe? - 
pela rejeicão, de qualquer forma. en-
tretanto, corn pleno coihecirnento 
le causa e, ate, se possivel, ox Ca-

thedra. (l%Luito bern; irniito bein. 

Palmas). 
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NOVA S&EDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SAO PAULO 

Em corimônia realizada no din 12 do setembro i1tirno, foi ofici-
almente inaugurada a nova sede do- Justica Eleitoral, em São Paulo. 

A solenidade contou corn a presença dos Srs. Professor Lucas 
Nogueira Garcez, Governador do Estado, Ministro Edgar Costa, Pre-
sidente do T. S. E., Mm. Vasco Henrique D'Avila, Des. Frederico 
Süssekind e Dr. Pedro Paulo Penna e Costa, membros do Tribunal 
Superior, assirn corno do Dr. Plinio do Freitas Travassos, Procu-
rador Goral da Ropãblica, Des. Francisco Meirelles dos Santos, 
Presidento do Tribunal do Justiça, Prof. José Loureiro Jtinior, Secre 
tdrio da Justica, Dr. José Augusto César Salgado, Procurador Gercil 
da Justica do Estado, Des. Joaquim Cãndido do Azevedo Marques, 
Vice-presidente do Tribunal do Justica, Des. Mdrcio Munhés, Corre. 
godor Goral da Justica, Dr. Washington de Barros Monteiro, Presi-
dente do Tribunal do Alcada, inãmeros desembargadores, juIzos e 
autoridades civis. 

As quinze horas, a chegada do Governador do Estado, foi des-
cerrodo o bronze comemorativo do ato, seguindo-se sessãa solene 
do Tribunal, na qual usaram da palavra as Srs. Des. Alcides de 
Almeida Ferrari, presidonto do Tribunal, Mm. Edgar Costa, piesi-
dento do T. S. E. e Prof. Lucas Nogueira Garcoz, Governaddor de 
São Paulo, cujos discursos transcrovernos abaixo. 

DISCURSO DO DES. ALCIDES FERRARI 

"Inaugurando suas novas instalaçöes corn a desnudamento 
do bronze corn quo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
quis perpotuar a homenagern quo prestou ao Professor Lucas 
Nogueira Garcez, govemador do Estado, devo éste Tribunal uma 
explicação e urn histórico ern ligoiro escorso. Quando, no usa 
do faculdade que a Constituicão Brasiloira outorgara, a Estado 
do Sao Paulo criou o seu Tribunal do Alcada, em lei que a 
a Governador Garcez prornulgou como grande comemoração - 
no dizer do Sua Exceléncia - do seu primoiro semestre cie 
govérno, cuidou-se logo de prover a sua instalacão. Provisé-
riamente, corn séricr perturbação dos serviços, ficcu éle no Pa16-
cio da Justica. Foi quando, para ser ocupado polo Tribunal do 
Alcada, a Caixa Econémica Estadual adquiriu &ste pi4dio, 
recém-terminado e ainda em grandes sal5es a espera da divi-
são conveniente.

- 251 -



REVISTA ELE1TORAL 

Na ocasiäo acumulava eu a presidncia do Tribunal de 
Justica e a do Tribunal Regional Eleitoral, ento ipstalado em 
veiho edifIclo do rue 7 do Abril. Verificamos, entretunto, eu o 
b Sr. Desembargador TrasIbulo do Albuquerque, entio presi-
dente do Tribunal de Alçada, a conveni^=A da permuta de 
sedes entre os Tribunals de Alcada e Regional Eleitral - Feito 
o acôrdo entre mirn e Sua Excel&ncia, foi 61c, submetido a ctpro-
ciacIo do Sr. Governador Garcez, que houve per bern homo-
logS-b. Vdricts razëes do intersse pSblico justificavam a per-
muta. 0 prdio da rua 7 de Abril, porfeitamente suficiento para 
o Tribunal de Alcada iS era oxIguo para o Eleitoral. Aqui pode-
na ste - come fz rounir atd os cartórios das zonas eleito-
rais do Capital quo, ocupando o grande saguSo e os corredores 
do Paldcio da Justiça o enfelavam, alérn do perturbar a boa 
ordem dos sorviços. Segunda razäo, a movimentaçSo de papéis 
o processes, intensa no Tribunal de Alçada por fôrça da inter-
dependéncia do suas seçóes iornar-se-ia morasa, dispendiosa 
e inconvenientIssima em edifIcios, come êste, em que a aliura 
prepondera sSbre a largura e a profundidade, dado quo o me-
vimento todo ter-se-ia do fazer em vertical; na rua 7 de Abril o 
edifIcio tern grande drea distribulda em apenas dois pavimentos, 
permitindo o movimonto em horizontal. No Tribunal Regional 
Eleitoral êsse inconveniente é minimo. Ainda outra razSo: a 
situaçSo do prédio da rua 7 do Abril para suas relacöes corn 
o Paldcio da Justiça e no interésse dos advogados e partes, 
quo tern do so locomovor do uma Pam outra casa, é muito mais 
vantajosa do quo a dCste edtficio. E, aqui, normalmente, as 
"partes" 55 precisarSo vir duas vSzos: para pedir inscriçSc e 
para retirar o tItubo eleitoral. Finalmente: a instalacSo do Tri-
bunal do Alcada S provisSria. ConcluIdo o anexo do Paldclo 
da Justiça, na praça Joao Mendes e isso estd no piano qua-
drienal do govCrno - os juIzes e escniväos, varas e cartSrios, 
a 11 instSncia em suma, terd de passar para o novo prédic, 
rosorvando-so o PalScio da Justica para os Tribunais do Justiça 
comum, inclusive o do Alcada, e suas secretarias. 

Na permuta dos prédios pois, houve apenas a preocupacão 
do interSsso pSblico. 

Corn as chaves dSste edificio, recebi urn oficlo do sr. ur:-
siciente da Caixa EconSrnica Estadual comunicando-me sor prcc':e 
dSsse instituto dar nome aos prSdios de sua propriedado e pedin-
do-me quo, corn relaçSo a êsto, eu o fizesse. Consultado per 
mim, em sossdo, o Tribunal Regional Eleitoral, unSnimernento, 
escolheu o nome de "Lucas Nogueira Garcez". Era a major 
homenagem do "ordorn material" - direi - quo era dado aD 
Tribunal prestar, mas quo ficou rnuito bon ge do exprimir, em 
grandeza, os nossos sentimontos corn relacSo a Lucas Nogueira 
Garcoz.
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0 Tribunal Regional Eleitoral deve no Estado de Sao Paulo 
- nos seus tr&s Poderes - amplIssima assistncia mas, porti-
cu1armene no Sr. Governador do Estado, deve inurneras aten-
çöes entre as quais a presteza e eficiancia de tôdas as medidas 
reclamadas polo Tribunal, principcdmente nos perlodos de dci-
çäo, tendentes a assegurar a verdade eleitoral. Alids, nesses 
nossos sentimentos, somos apenas soliddrios corn o povo pau-
lista quo cerca o governador Garcez näo apencs do respeito, 
admiracäo e estirna, mas, mais do que isso, ihe tributa verda-
deiro afeto. Viu o povo confirmadas as suas esperuncas, oxce-
dida a sun ospectativa. Sabe que Lucas Nogueira Garcez näo 
podo fazer milagres, mas luinrd, scm desfalecimento, polo bern 
do povo, contra tudo e contra todos que o infelicitarn. 

Dal essa ntmosfercz de cdlida simpatia, eclodindo em nplau-
SOS nos oportunidades em quo Sun Excelncia aparece e quo 
redobram quando so faz acornpanhnr de sun ExcelentIssitna 
Espôsa. Eles aplaudem em Vossa Excelncia o homem de prin-
ciples e de principles sdo e quo precede e age e vive no con-
formidade dêles.	 - 

Confirmavam-se os meihores prognósticos: Vossa Excelan-
cia nio era cpenrn o tomem do intehgncia, de culture e de 
trnbalho: era também urn homem do pincipics. A moral do 
Vossu Exoeléncia é uma sO e a mesma como homem particular 
o con-C, humern piiinlicc. Rsses aplausos honrarn a Vossa Exce-
lénclo. e i-Lomam também no povo quo assirn mostra sun saide 
moral. 

Corn a elegancia de sempre, corn a autoridnde de ex-chefe 
do Estndo o experimentado ostadista e pol itico, disse Altino 
Aranies quo, em Vossa Exceléncia havia: Hnrrnonia de religiao 
e do ciéncia, do patriotismo e do esfôrco, de honradés e de 
cardter, de coragem e do perseveranca, que o conduziriarn, 
scm desvios e scm emboscadas, no têrrno glorioso de seu man-
dnto. .>' Eu modificaria o final porn dizer quo essn hnrmonia 
de qunlidades e virtudes n conduziriam no tOrmo glorioso de 
sun cnrreiru quo, certarnente, nan coincidird corn o término 
do ntual rnnnnto. 

Eu faria essa codificnçdo nao pnrque ignore ser Vossa 
Exceléncin homem despido do nrnbiçäo do rnnndo; nOo porque 
ignore preferir Vossa Exceléncia a trnnqOilidade do lnr, os labô-
res do escritório profissional, o encanto da cdtedra quo Vossa 
Exceléncia conquistou corn brilho e corn o mesrno sucesso corn 
quo depois conquistou a estimn, a ndmirnçdo o a nmizade dos 
seus nlunos o colegns, e, agora a do todo povo paulista. 

Bern sei que Vossa Exceléncia preferiria isso 6s agrurns do 
govérno. Mas, sei tnmbém quo par Vossa Excoléncia "dover" 
e "obrigaçdo" sao sinénimos; e Vossa Exceléncia sabe que se 
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Deus o premiou corn grctndes qualidades e virtudes, tern tambdm 
o direito de exigir o seu empr&go no apenas em ogoistico pro-
veito, mcxs pain proveito "do major niirnero". A ésse dever Vossa 
Exceléncia näo poderia fugir sem dosmentir-se, sem decopcio-
nar seus patricios oue v,^--m em Vossa Exce!éncia urn ligItimo 
orgulbo de Sdo Paulo! 

Dove, agora - e o faço horn grando prazer - trazer as 
saudnçôes do Tribunal Regional Eleitoral a sun Exceléncin a 
Sr. Ministro Edgard Costa, presidente do Tribunal Superior Elei-
toral, nos seus erninentes Juzes, a Sun ExceIncia, o Sr. Procura-
dor Coral da Repblica, e, seus agradecimentos ntencto dis-
pensada no nosso convito, e, polo honra e brilho quo ésse corn-
narecimento emprestou a esta solenidade. 

As condiçáes do local e o recelo de ferir o protocolo, fizeram 
corn quo os convites oficinis se restringissem nos nossos ilustres 
visitontes, no Tribunal de Justica, no Tribunal de Alonda, a Sua 
Excelncin o Sonhor Secretrio do Justica, no Sr. Dr. Procurndor 
Geral da Justiça e seus subprocurndores e no Sr. Prosidente da 
Caixa Econômicn Estadual. 

Apresento a todos os agradecimentos do Tribunal Regionai 
Eleitoral".

DISCURSO DO MIN. EDGAR COSTA 

"A minha presenon a estn solenidnde, no componhia do 
Sr. Procurador Geral da Repiblicn e do cologas do Tribunal 
Superior - explico-se pelo desejo do pessoalmente comparti-
lhorrnos do justificado regosio dos prezndos cole gas do Tribunal 
Eleitornl de Sao Paulo corn a inaugurncto oficinl de sua nova 
sede; o merecido conceito em quo é tido o Tribunal vol ncentunr-
so corn a rnodelar instcilacdo otuni dos seus services. 

E ao enséjo do, em nome do Justica Eleitoral, n gradecer ao 
Sr. Governodor do Estodo o opéio o o prostIgio quo tern ompres-
todo it mesmo Justica nurna domonstracto do sou alto descortInio 
de governnnte o estadisto. 

A Justiça Eleitorni, efetivnmonte, constitui, no rnecnnismo 
dos nossns instituicdes democrdticos n peça ossencinl no seu per-
feito funcionnmento. No exnto desempenho de sun tare-fa co.in 
titucional do gornntir a exercIcio do liberdode politico - em quo 
so enfeixorn todos os mois direitos e liberdodes do cidndto - 
reside a osporanço dos quo nlmeinm par a Brasil urn clinia de 
paz, do harmonia, do entendimento e respeito miituos - Ilnico 
capnz de conduzi-los nos seus altos destinos. 

0 prostigiar a Justiça Eleitomal ocatnndo-lho as decisöes, 
confiando nos seus propésitos - constitui irnporntivo porn os 
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domais poderes. Bern merecem, pois, os que conic, V. Exa. Sr. 
Governador Lucas Garcez, assim pensam e assirn agern. 

A Justice Eleitoral foi - ndo hd d6vida - a melhor con-
quista do: renovaçdo politica processada em 1930; Pm ela e 
através dela se aprimorararn os flosses costumes politicos; e 
continua a ser o instrurnento principal désse aprimorarnono. 

Sorn em, as leis, per rnais perfeitas, e per ma
'
s alevantadoc 

quo 13ssein os propésitos do legislador, nBa surtiriam os bonetI-
cies e os resultados buscados, porque sabido d que edo baste 
que a lei seja boa, se bees edo sBo as seus aplicadores. 

Coloceda num piano superior de imparcialidade prdpria 
e de alheiamento aos interésses partiddrios, a Justice Eleitoral 
tern criado dsse clime de confiança indispensdvel no fun mona-
mento do regime domocrdtico. Inda agora, quando so cogita 
da revisdo da legisleçBo eleitoral, ela estd atenta e prenta a 
emprostar a sun coleboraçdo, que nBo podo ser dispensada 
nem menosprezeda, pare o aperfeiçoamento através dos pro-
ceitos legcxis, dos flosses hdbitos politicos. Ela o lard scm cutra 
preocupaçBo que a do bern servir Bs instituiçôes, no regime 
e no Pais. 

Questâes e problemas quo se ligctm B liberdade do veto 
- quo so basoia no sigilo da sue manifostaçdo - B verdede 
eloitoral no quo tango B necessidede do urn oleitorado cons-
cionte, do nivel cultural mais apurado - o B forrneçdo esci ' ire-
cida da opinido pdblica a respeite dos intorêsses nacionais - 
o quo é obre ou terofe dos partidos polIitcos - sdo quostôes e 
problemes quo estdo a desefiar a atençdo ponderade do legisici-
dor, porn solucóes adequadas a proforir do urn pento do vista 
acirne das cenvoniôncies porventura em cause. 

Assirn hd a considerar quo a multiplicidede oxistonte 
dos partidos politicos é urn mel pare a democrecie; ndo con-
fundir multiplicidade corn plurelidede, quo é de sue esséncia. 

A nuance ou colignçdo, quo prepicie essa multiplicidede, 
necossita sor abolide, so edo quisermes ecoiter come oxata a 
definiçdo quo Marcel Weline dd nos pertidos politicos de atua-
lidedo: "urn grupo do homens quo, resolvidos ci serem deputedos 
eu, so possIvel, ministros, puserern-se do ecérdo pera so elegor 
em listes cornuns per eleitores que rounirern sob urn progrema 
elaborado pare a ocasiExo" 

0 sigilo do vote - urna des pedras engulares do no-,so 
sisterna eleitorel, fundernento o condiçdo do livre exorcicio désse 
diroito politico - estd sofrendo brechas corn os chemciclos 
"viveiros" e "correntes", outres tentas formes do coeçdo, freud® 
o corrupçdo quo urge reprimir, o cuic, rernédia rneis sniuter, a 
nieu ver, se oncontra na cédula-lista oficial adotada per tocios 
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or' projetos at6 agora oferecidos 6s duas Casas do Congresso 
Nocional. 

A intervençio mais direta dos cidadaos na escolha dos can-
didatos a serern oferecidos pelos partidos - fall-ia quo tern con-
tribuldo para o cibstencionismo crescents dos votantes - 6 pro-
vIdncia que também exige exams e solução, como medida 
inegbvelmenie mais conforms aos principios democrdticos. 

Por dorradeiro, hd que cogitar-se dci simplificação do pro-
cesso eleitoral, quer no que diz respeito ao alisicxmento coma 
a apurc:cão dos eleiçóes, restrin ginnio os recursos, tornanclo 
estruos on casos do nulidade, tudo no sentido do desemperrar a 
Justica Eleitoral do formalismo e do casuismo prEprios e tradi-
cionais dci Justice cornum. 

Em traços largos pois que a ocasião não permits a mba-
dos - são &sses os principals problemas quo estão a dosafiar 
soluçóos urgentes a bern do verdade eleitoral e do próprio 
regime. 

Este Tribunal Regional jd prestou, atendendo a solicitação 
nossa, sua colaboracão valiosa para o aperfeiçoamento dci logic-
lacäo, e louvOres ihe são devidos por elm 

Confio em que a Justica Eleitoral hd de contribuir pare que 
a futura obra legislativa constitua, do fato, urn instrumento capclz 
de assegurar a pureza e a verdade do voto, que é a condicão 
prãtica da liberdade politica, no dizer de Rui. 

Congratulo-me corn o Tribunal Regional do São Paulo pole 
sue nova e condj gna instalacão e renovo a V. Exa. Sr. Gayer-
nador, as agradecimentos da Justica Eleitoral". 

DISCURSO DO GOVERNADOR LUCAS GARCEZ 

"Senhores. 

Se é verdade que, no desernpenho do cargo a quo me alga-
ram os votos do generoso povo pau]Jsta não tenho poupado 
esforços no sentido do procurar atender as prementes necessi-
dades administrativas do Estado - nRo 6 menos exato quo 
jamais tenho concordado, por outro lado, corn homenagens quo 
obietivarn a colocaçao de meu norne a fronts de instituiçöes - 
estabelecimentos pãblicos, tendo mesmo adotado por norma 
conduta no exercIcio do gov6rno a recusa sistemãtica a seni. 
ihantes honrarias. 

Todavia, por major quo fôsse a minha disposição de resistir 
a consagraçôes dessct natureza, nesta transitória passagern pela 
governança de São Paulo, force foi quo, desta vez, a mini-ia 
vontado cedonse anus o imperativo cia vossa decisão, quo torn 
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na majestade desta casa, a autoridade do umo sentenço, cii 

quol precisa submeLer-e o prdprio governador. 

Decidistes em honorIssirno julgado, que o rneu nome se 
ossocle pain sempre ao Tribunal que realizo a mais eievada 
funçdo poiltica em nosso terra - a Justiça Eleitoral. 

E o vosso ilustre presidente - expressdo le gItirno do magis-
traturo poulisto, e meu eminente amigo Desembargodor Alcides 
Ferrari -'-- no seu discurso, deu-nos os fundomentos do vossas 
razáes de decidir: derramondo sôbro o meu gov&rno a cornu-
cdpia do vossa generosidade, invocondo os serviços quo term 
presicido d Jusiica Eleitoral de Sdo Paulo, a.ploudindo a orienta-
çdO quo venho imprimindo d administroçdo do Estado e con- 
cluindo, por tim que esto homenagem troduziria o remir uncii- 
nime do povo paulista, soliddrio convosco na exaltoçdo do seu 
govemcidor. 

- Ndo me code, eminentes juIzes, discutir as vossas razâes: 
agrodeço sinceramente comovido a vosso simpotia o a vossa 
generosidade. 

Na relaçdo dos elementos vitals, quo integrarn o nosso orga-
nismo politico-social, a Justiça Eleitoral constitui urn dos pontos 
fundamentals do qual depende, em sun essdncio, 0 pureza das 
instituiçdes. E o Tribunal Eleitoral, drgão supremo que superin-
tende a formaçdo democrdtico dos dots poderes - Executivo e 
Legisicitivo - assegurando a prevoldncio do vontade popular 
nos ceriames quo lhes ddo origem e fundamento, destaca-se no 
Repdblico como uma das suas instituiçdes mois venerdveis e 
imprescindIveis, garantia do direito politico dos cidadäos e do 
estabilidade do regime, organismo que proservo, no imparcia-
lidade da iustiça o no inflexibilidode do verdade, o veredito 
das eleiçôes populares. 

E se nds, paulistos, podemos nos orgulhar, nesta fasé do 
nossci histdria politico, do normalidade do vida democrdtica quo 
dosfrutomos, isto so devo, sem diivido nenhuma, (ii atuacdo 
sereno e isento de paixdes da Justiço Eleitoral quo nos tende 
proporcionado. 

A vitalidado de nossos mnstituiçöes democrdticas procede 
diretamente do vosso zdlo, de vossa serenidade, do vossa cultura, 
do vosso apêgo cit verdade 0 00 direito. 

Devo declorar-vos oinda quo sempre tern sido motivo do 
orguiho o sotisfaçdo paro o chefo do Exocutivo a frequôncia do 
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vossa amvel companhia, nesta augusta casa, satisfacão e orgu-
iho tanto maiores em instantes como êste, em quo noto a pro-
sença dos mais eminentes e representativos vultos do Egréglo 
Tribunal Superior Eleitoral, numa simultànea demonstração do 
aprço ao govrno e, principalmente, x Jusliça Eleitoral de São 
Paulo. 

Permiti, finalmente, senhor presidente, proclame nesto 
memento, em homenagem a uma verdade quo est6 presente no 
coração do todos os paullstas, o alto merecimento da Iustica 
Eleitoral do São Paulo, modelar instituição do quo tanto nos orgu- 
lharnos, o povo, a govérno, e a governador de São Paulo". 

CASA COLLYER 
(Fundada em 1939) 

MIquinas de Escrever 
<'TRIIJMPH-MATLJRA,> 

/Iki-lutci. SOMAR E CALCULAR 
eBRUNSVIGA,> 

DUPLICADORES
<<GE HA,> 

OFICINA PARA CONSERTOS E REFORMAS 

RTJA SENHOR DOS PASSOS, 88- 1. 0 andar

TELEFONE 43-5532	 RIO DE JANEIRO 
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SANTA CATARINA 

ACORDAO N q 758 

Fixacão de data para a realiza-
ço do eleiçao municipal. Compe-
tOncia do TRE. - Divergindo, en-
tre si, dispositivos do leis ostadual 
e federal, prevalece esta, uma vez 
quo ê privativa da União, a corn-
pctOiicia para legislar sObre ma-
téria eleitoral. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos do designacão de eleicao para 
Prefeito do Municipio de Nova 
Trento. 

Pelo telegrama de fis. cornunica 
o Dr. Juiz eleitoral cIa 31 :1 Zona 
Eleitoral Tijucas ter falecido 
no dia 5 de setembro prOximo passa-
do, João Bayer Sobrinho, Prefeito 
do Municipio de Nova Trento, per-
tencente aquela Zona. 

A fls. e fis. encontram-se os corn-
provantes désse Obito. 

0 Dr. Procurador Regional ouvi-
do e apOs citar Os dispositivos da 
Constituicao Estadual, Lei Organica 
dos Municipios e COdigo Eleitoral 
nas suas referéncias ao caso em 
aprêco, opinou para que so fixasse 
nova eleicão para o cargo do Pie-
feito do Municipio de Nova Trento 
e pela determinacäo das necessãrias 
providencias afirn de que 0 pleito 
se processe regularmente, na forma 
da Lei Eleitoral. 

DispOern Os arts. 114, § 1" e 30, 
§ 1, respectivarnente, da Constitui-

cão do Estado e da Lei Organica 
dos Municipios: <Vagando o cargo 
de Prefeito, na primeira metade do 
quinquenio, preceder-se-ã a nova elei-
cäo no prazo de sessenta dias e o 
eleito exercerá o cargo pelo tempo 
que restar ao substituido>. 

Pelo art. 17, letra d, do Codigo 
Eleitoral ficou estabelecida a corn-
petëncia ddste Tribunal para fixar 
a data dessa eleicao. 

Ao determinarern, a Constituicao 
do Estado e a Lei Organica dos Mu-
nicipios, que essa eleição deva ser 
realizada no prazo do sessenta dias 
ao ocorrer a vaga, estabelecem que 
essa ebeicao deve se realizar nesse 
prazo, a contar, no caso, da data da 
morte do prefeito. 

Determinando, entretanto, o art. 
54 do COdigo Eleitorab que sessenta 
dias antes de cada eleicao será en-
cerrado improrrogàvelmente, as 13 
horas, 0 alistarnento, podendo votar 
os eletores inscritos ate 30 dias 
antes dela, não pode ser aceito 0 

principio constitucional mencionado, 
devendo prevalecer o estatuto eleito-
ral quo é a lei especial e da compe-
téncia privativa da União. 

Ante o exposto: 

Acordam os juizes do Tribunal R- 
gional Eleitoral do Estacbo de Santa 
Catalina, por unanirniclacle rio votos, 
fixar o dia 16 de dezembro prOximo 
vindouro, para a realizaçao cia elei-
cão de Prefeito do Municipio de 
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Nova Trento, pertencente a 31 Zona 
Eleitoial Tijucas devendo en-
cerrar-se o alistamento no dia 17 
do corrcnte, as 18 horas. 

Publique-se e cornunique-se. 

FlorianOpolis, 2 de outubro	 de 
1951. 

Ass. Edgar Pedreira, Presidente 

Arno Pedro Hoesch], Relator. 
Fiji presente, Abelardo da Silva 

Goines, Procurador Regional. 

PresidOncia e vice-presidencia do 
TIlE. 

Em sessâo do dia 4 de outubro 
foram reeleitos presidente e vice-
presidente do T. R. E., respectiva-
mente, os Srs. Desembargadores 
Edgar do Lima Pedreira e Flávio 
Tavares da Cunha Mello, que, no clia 
5 do mesmo mOs, prestaram o corn-
pnisso regimental.

Dr. Leo Pereira Oliveira 

Faleceu a 10 de setembro, o Sr. 
Dr. Leo Pereira Oliveira, juiz Elel-
toral da 29' Zona e que, na qualida-. 
do do jUIZ substituto, integrou o 
T.R.E. vãrias vezes. Na sessão cia-
quele dia, do T.R.E., o Des. Flãvio 
Tavares, ressaltou Os méritos dOsse 
juiz cjue Se clestacava pela sua inte-
ligencia e integi-idade, e propOs a in-
serção em ata, de urn vote de pro-
fundo pesar polo seu falecimento, e, 
aincla que, em homenagem a sua 
ernrnOria, fOsse encerrada a sessão. 
0 Des. Presidente, depois do expres-
sal Os 5005 sentimentos pelo prema-
turo desaparecimento do jovem juiz, 
urn dos expoentes da magistratura 
catarinense, subrneteu ao Tribunal 
as propostas do Des. Flãvio Tavares, 
as quais foram aprovadas. 

SAO PAULO 

ACORDAO N" 15 737 

CANDIDATO - Deve possnir 
as condicoes de elegihihdn!e an 
tempo dii eleicao - Cidadäo tpie 
atini.iirua a nì.iioriclade civil, eiitre 
o I)FiiZO de registro e a data do 
pleito. - Deve ser regi$t na(lo. 

INELEGIBILIDADE - Enibo-
na riäo expressainente estabeicci-
(Ia, a incapaeidde civil torna me-
legivel o cicladAo - Quein não 
I)0d	 aclmiiiistrar seus 
bens, n.-to pode participar dn ad-
ininistraeão l)UbhCll. 

Vistos, relatados e discutidos éstes 
autos do recurso n' 297, da 48 Zona 
Eleitoral, Guaratinguetá, em que C

recorrente o Partido Social Progres-
sista: 

Motivou o presente recurso o fato 
do Dr. Juiz Eleitoral ter indeferido 
o registro do cidadão Osvaldo No-
gueira da Silva, candidato do Patti-
(10 recorrente ao cargo de vereador 
5. C5mara Municipal do Aparecida, 
por não constar o registrando, ao 
tempo do pedido de registro, a ida-
do de vinte e urn anos. 

Assirn decidiu o magistrado em 
face do disposto no art. 23 da Lei 
Organica dos Municipios paulistas 
que estabelece corno condiçao dc ole-
gihilidade para vereador a majorida-
do civil. 

Verifica-se, no caso dos autos, quo 
o referido candidato completaria 
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aquele lirnite de idade no cia 10 do 
corrente mës, quatro dias, portanto, 
antes cia eleicão que deverii disputar. 

ste Tribunal Regional por signi-
ficativa maioria jã clecidiu que, 
muito embora a lei organica não 
possa dispor sObre matéria de inele-
gibilidade, o que e cia alcada do 
Congresso Federal, mesmo assirn 
o menor de 21 anos que ainda não 
adquiriu capacidade civil plena, não 
podendo reger a sua pessOa e admi-
nistrar Os SOUS pens, não está em 
condiçOes dc reger as coisas pdhli-
cas ou participar de sua administra-
qão. 

No caso, porérn, nao se jiistifica 
a proihiçao e o indeferiniento do re-
gistro. E que se trata de eidadão 
que no da cia eleicão já terá alcan-
qadlo a rnaioridade civil 

A conclição de elegihilidade deve 
existir ao tempo cia eleicao, e o re-
corrente provou corn a certidão do 
seu assento de nascirnento (doe. de 
fls. 28) que isto efetivamente ocor-
rerfi. 

Isto pôsto: 

AcOrciarn Os JOizes do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo, pm 
votacão unãnime, em dar provirnen-
to ao recuiso para deferir o registro 
do canclidato Osvaldo Nogueira da 
Silva. 

São Paulo, 9 de outubro de 1951 
- Almeida Ferrari, Presidente. 
João M. C. de Lacerda. Relator 
Presente: I. M. de GOes Calmon, 
Procurador Regional. 

ACORDAO N 1S749 

- 0 fato do Diretório Mtjnici-
pal não possmr livros de contabili-
(Ia(le é irregiilaridade (1110 llao 0 

impede (10 registrar candidatos re-
gularineilte escoihidos.

Vistos, relataclos e cliscutidos éstes 
autos n 329, dc recuiso: 

0 DiretOrio Municipal do Partido 
Social Pi'ogressista de Natividade da 
Serra, recorreu cia clecisão do Juiz 
Eleitoral cia zona, que ordenou 0 re-
gistro dos candidatos apresentaéos 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro, 
aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadlores do Municipio. 

Alega nuliclade da convenção em 
que foram Oles escoihidlos e afirma 
que a escolha não pode prevalecer 
porque o diretOrlo local do Partido 
Trabalhista Brasileiro, não possui li-
vros de contabilidacle. 0 Partido 
Traballiista Brasileiros contra-arra-
zoou o recurso e o Juiz manteve a 

sua deeisão. 

Nesta insténcia, o pai'eeer cia 
Procuradoria Regional mi contrãrio 
ao provimento do recurso. 

Em face do exposto: 

AcOrdam Os juizes do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Estado de São 
Paulo, por votaqão unãnime, em 
negar provirnento ao recurso, visto 
que o registro de candidatos inde-
pende da existéncia de livros de con-
tabilidade, e, nO.o ocorreu nulidade 
capaz de invalidar a convencão do 
pai'tido recorrido, ao qual, por con-
seqdOncia, não se pocle negar o di-
reito de dispittar nas urnas Os cargos 
eletivos do rnunicipio. 

São Paulo, 11 do outubro de 1951 
Almeida Ferrari, Piesidente. - 

Manoel Thornaz Carvalhal, Relator. 
- Presente: 1. M. de GOes Cal-
mon, Proccrrador Regional. 

ACORDAO N 22 390 

PROCESSO - Crime eleitoral 
- L'ode o jiiiz conhecer de qual-
(11101' inii'açao penal, cornl)etindo-
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ihe encaminhar sna apuracio - 0 
fato de ter urn niagistrado Ia-
vrado flagrante não o impede de 
presidir o processo criminal pos-
teriorr 

DENUNCIA - Aditamento, pelt) 
juiz - Jilcornpetêneia - Atribui-
ção eiclusiva do Ministério I'u-
blico. 

INSCIUçA0 ELEITORAL - 
Cancelainento, cm virtude de con-
denaçiio criminal - Competêneia 
originária (10 T. If. E. - Não pode 
o juiz cancelar a insericao de dci-
tor na I)i'óPria seiitcnca en! que 0 
condena.. 

CEDULAS ELELTORAIS - 
Oferecimento - Conceito de sole-
recers (IUC se pode entender como 
eproporcionars on efacultare - 
Quern l)ioPorciona on faculta cé-
dulas dentro do raio de 100 me-
tros da mesa ree.eplora iiieicle na 
penn c.ominada no n' 18 do art. 
175 do COdigo Eleitoral - Inte-
Jigeneia dos arts. 83, letra ebs e 
175, ii" 18, do Côdigo Eleitoral. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos n° 543, em que são apelante 
Carlos Monteiro e apelada a Justica: 

1 No dia 3 do outubro de 1950, 
quando se realizavam as eleiçOes 
gerais em São Sirnão (133' Zona), 
foi lavrado auto de prisao em fla-
grante contra Carlos Monteiro. As 
testernunhas então ouvidas o acusa-
ram de haver trocado cddulas de urn 
eleitor, ofertando-ihe outras em subs-
tituicão, e jogado urn rnaço de c6clu-
1s a porta do grupo escolar local, 
onde funcionavam mesas receptoras. 

0 JLliz Eleitoral reiaxou imediata-
mente a prisão, duvidando da situa-
cão de flagrancia, porque o fato 
ocorrera horas antes; e enviou o

auto ao Ministério Püblico para a 
acao criminal cabivel. 

Ao Dr. Prornotor se afigurou que 
não havia infraçao penal; porém o 
magistrado, entendendo diferente-
mente, rerneteu o processo a Pro-
curadoria Regional déste Tribunal. 
Daf a denUncia do fis. 2, oferecida 
pelo representante do Ministdrlo 
Püblico especialniente designado, o 
da vizinha comarca de Santa Rita 
do Passa Quatro, capitulando o 
crime no inciso 18 do art. 175 do 
COcligo Eleitoral: troca de cédulas 

do urn votante e oferta de outras, 
em substituição. 

2 Terminada a instrucao, corn 
Os depoimentos das testernunhas de 
acusação e de defesa, o Dr. Juiz 
Eleitoral lançou o despacho de fis. 
59 em que alude a possibilidade do 
fato comportar <nova definição ju-
ridica, corn aplicacao de pena mais 
grave, pois ao lado do evento des-
crito na inicial outso existe que se 
enquadra no item 29: o acusado, 

faltando ao dever especifico do ces-
sac a sua campanha de propaganda 
48 horns antes clas eleicOes, viera, 

no proprio dia desta, arrojar urn 
maco do cédulas eleitorais, do seu 
autornOvel, contra a calcada do prd-
dio onde funcionavam seccoes dci-

torais>>. 

Mas o Dr. Prornotor se exirniu 

do aditar a demrncia, não conven-

cido do que outro delito tivesse sido 

praticado. Então, invocando o art. 

384 do COdigo de Processo Penal, o 

Dr. Juiz deu enséjo ao acusado para 

se defender e produzir testemunhas 

relativamente ,ao novo aspecto aflo-
rado. 

3 - Seguiu-se a sentenca, em cujo 
dispositivo se lé: 
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julgo procedente a acusa-
qão inicial, corn o adendo de us. 
59, para condenar Carlos Mon-
teiro a urn mOs e dez dias do 
cletenqão. Pague êle as custas 
e 0 sêlo penitenciario de Cr$ 
100,00. 

Concedo-ihe o sursis>, porque 
reincidente genérico 

Coma interdicão de direito. 
mando que se cancele a sua ins-
cricão eleitoral, oficiando-se a 
Cãmara Municipal de São Simão 
que ihe casse o exercicio do 
manclalo. 

Reportanclo-se ao despacho de fis. 
59 o prOprio magistrado the fez re-
palo quanto a irnputacao do crime 
do inciso 29: - - O que de fato se 
registrou foi reiteracão da prãtica 
prevista no art. 83, letras a e b, da 
lei 1.164, pois voltando o acusado a 
violar a faixa na qual não podia efe-
tuar clistribuicäo de cedulas, a os-
tensiva disseminacão de urn maco 
das mesmas é objeto da sanção do 
art. 175, n' 18. 0 fato delituoso, 
porém, veni fielmente descrito no 
despacho de fls. 59, e o IOu pode 
ser condenado pelo concurso formal 
de crimes ... Ha crime continuado 
a influir na ap]jcacao da penalicla-
de.> )Fls. 95). 

Coma a sentenca nao marcasse 
prazo para o <sursis>, a ornissão fol 
posteriormente suprida, ante provo-
cacao do Dr. Promotor. 

4 - A apelacao argui a nulidade 
do processo (a) par impedlimento do 
magistrado quo não podia presidi-
10, dOs quo lavrara o flagrante, e (b) 
poi' cerceamento do dcfesa; quanto 
ao merito, a par da crltica da prova, 
no sentido da absolvicão, tenta ex-
plicar a processo epor motivos quo 
não apareceram nos autos>>.

5 - As preliminares improcedem. 
0 alegado cerceaniento de defesa 
teria resultado da falta de intirna-
qão do dia designado pal'a inquiri-
cão de uma das testemunhas de de-
fesa em São Carlos, mediante pre-
catoria. Toclavia, nenhum prejuizo 
adveio para o l'du, pois sua teste-
munha foi ouvida sob fiscalizacao 
de defensor dativo. E se prejuizo 
houve, ao prOprio réu deve ser im-
putado, porquanto a êle incumbia 
cliligenciar a realização cia sua pro-
Va. Em tais circunstäncias qualquer 
nulidade seria inalegãvel. (COd Proc. 
Penal, art. 565. 

No tocante ao irnpedimento, nao 
aponta 0 reu o texto de lei que o 
consigne. Ao reves disso, no siste-
ma do COdigo Eleitoral o JuIz pode 
tomar conhecimento de qualquer in-
fraqão penal e encarninhar sua apu-
raqão (art. 177 e § 1"); e em se 
tratando de propaganda, é ao Juiz 
-. não a outra autoridade - que 
compete prover sore seu exercicio. 

6 - Relativamente ao mérito, o 
punc turn priiI'icnS> é a inteligen-

cia do inciso 18, que define como in-
fracão penal etrocar, arrebatar ou 
inutilizar cédula em poder do eleitor, 
ou oferecer cddula no local da mesa 
i'eceptora ou nas irnediaqOes, dentro 
de urn rajo de cern metros.>> 

Ati'avds da prova convenceu-se a 
rnaioria do Tribunal dc que o ape-
]ante trocou cOdulas a porta da 
mesa eleitoral, clentro da faixa proi-
bida. 

A primeira testemunha, Ana Ro-
drigues da Fonseca, viu a apelante 
enti'egar urn envelope arnarelo para 

urn outro homern, 0 qual em segui-
da entron na seccão eleitoral respec-
tivas, sendo ãsse envelope eigual 
aqueles em quo o PTB fazia a dis-
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trihuiçio das suas c6du1as. FSs. 
32 e 7. A segunda, Otilia Garcia 
da Fonseca Brash, presencrnu, ö. cbs-
tãncia de pouros metros, o apelante 
saltar (Ic urn automOvel e cliiig'ir-se 
a outro hornern, dando-ihe urn enve-
lope e recebenclo outro de volta, o 
que provocou 0 protesto da teste-
munha c a sugestao para quo fOsse 
levado ao conhecimento (10 Juiz. 
Fis. 33 e 70. ) A tei'ceira, Maria 

Inés Machado Nogueira, tambérn viu 
o apelante otrocar cédulas do urn ci-
dadão... que tinha urn envelope 
corn cédulas no bolso e tirou-o para 
entregar a Carlos Monteiro, que su-
bstituiu per outras.	 (Fis. 50) 

Do depoirnento desta testernunha, 
no flagrante consta que o eleitor pe-
dui cddulas parR cornpletar sua cha-
pa. A circunstãncia do pedido näo é 
roborada pm nenhum outro elemen-
to de prova, nern mesmo pela Se-
gunda testenuinlia do réu. a Onica 
que de alguma forma participou dos 
acontecimentos, porquanto as dernais 
nada virarn. Refere esta testernunha 
quo servia corno fiscal do PSD, cc-
ligado corn 0 PTB, e fOra ate o por-
tao do Grupo Escolar, justo no 
momento em que o apelante descia 
do automOvel, e Ja rcgressava a 
mesa da 2 secao, junto a qual ser-
via, equando ouviu urn rumor de que 
o Sr. Carlos Monteiro estava passan-
do c6du1as.> ) FIs. 35.) Por outro 
]ado, a ata dos trabaihos da niosma 
2 4 secao registra a dencincia dc tro-
ca de cédulas. (FIs. 36.) 

Ainda quo a substituicao de cCdu-
las se operasse a pedido do eleitor, 
a infracao estaria per igual caracte-
rizada, dado quo 0 inciso 18 fala 
simplesmente em troca, sern ajtin-
tar-ihe condicoes.

Alias a outra modalidade prevista 
- - oferecer cédula no local da mesa 
receptora ou nas irnediaqOes dentro 
de urn raio do corn metros - nfto 
abiange apenas a hipOtese do apre-
sentaqao espontanea, de clOdiva, pro-
cente ou proposta para quo se aceite 
a coisa oferecida. Em born vernãculo, 
oferecer signiuica também aprcsen-
tar par algurn fim, sproporelo-
hal's,	 niostmar,,	 expor ,	 exibim 
<daeiltai-s, sugerir> fazer leni-
bra c. Cfr. Aulete, <Dicionário Con-
tempomaneo . Destarte, transgride 
a proibicão do art. 83, b, e incide 
nas sangOcs do art. 175, n' 13, aqué-
le quo dentro do raio de cern metros 
proporciona on faculta cedulas, em-
bora a pedido do eleitor. Entender 
diferenternente, e entender que a 
infracao so se caracteriza quando o 
portador das cCdulas aborda o del-
tor e o convida a aceitá-las, seria 
possibilitar a violagao do preceito, 
permitindo a distribuicão do cddu-
las na faixa interclita quando soli-
citadas on pedidas pelo eleitor. Se-
rnelhante solugão irnpPcaria na irn-
punidado dos infratores, hipOtese em 
que - assinala Maxirniliano, rHer-
rnenéutica e Aplicacao do Direito,., 
n 387 dove-se fazer sentir a in-
tervencao da hermeneuta da lei 
penal.. 

Exatarnente porque proibe tOda e 
qualquer mov)nlentacao de c6du1is 
no raio do corn metros, o COdigo per-
mite sua colocagao em cada mesa 
receptora, na prOpria cabine indevas-
sável. E a proibicão alcanca dul11 
objetivo: resguarda a liberdade ilo 
eleitor e previne confljtos entre ills-
tribuidores de cédulas de partidos 
adversos. 

7 - No ciue concerne ao segundo 
fato delituoso, näo interessa apurar 
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Se 0 pacote de cédulas foi atirado 
a ports cia seqão eleitoral no intui-
to de propaganda on disl.ribuiqao, on 
se caiu acidentulmente (10 autoniO-
ye!, rompendo-se. 

A acusaçao teni por supeclãneo 0 
despacho dc fis. 59, mas o art. 384 
do Cod)go de Processo Penal, invoca-
do pelo magistrado, apenas permite 
nova definiqao jurichea do fato nar-
i'aclo na dendnca, ruas não urna Se-
gunda acusação por outlo fato sO-
bre o qual a denOncia calou. 

Todavia a propria nentenca reS-
salta o carOter de ncvo fato deli-
tuoso, constituindo o cie.pacho do 
fls. 59 urn adendo a acusagão mi-
cia1. Aditanclo a acusaçao 0 Juiz as-
sume função reservada ao Ministério 
Pdhlico. o que e evidentemente des-
cahido. 

8	 Afastado o segundo fato, sub-



siste sOmente aquele articulado na 
denunca a troca de céclulas - 
que a ma)oria do Tribunal achou 
plenarnente corn provn( 10. 

Em atencao a pernonalidade do 
acusado, quo a aenteica consiciei'a 
boa, é a pena reduzidit para quinze 
dias de detenqao, mininio legal, pelos 
votos dos juzes Prof. Agostinho 
Alvim, Desembargador Aguiar Va-
Urn e relator. 

No ciue toca a concessão do Ksur-
sis também divergiu o Tribunal. 
Entenderam o Prof. Agostinho Al-
vim e o Dr. Thornaz Carvaihal que 
sendo o rOu reincidente genOrico não 
podia -czar do beneficio, impondo-se 
a cassacao, ao passo quo o Desern-
bargador Valim e o relator enxerga-
yarn na revogaqao do surSiS.€ urns 
reforrnatio in pejus' dado que o 

recurso ova exciusivarnente do réu, 
silenciando o Ministérlo Püblico a 
tal propOsito. Estes votos, somados

ao do juiz Dr. Sabino Junior, que ab-
solvia 0 apelante, resultaram na ma-
nutenqao do r.sursiS 

Quanto ao cancelamento da inscri-
qão eleitoral do réu, determinada na 
sdntenca como interdicão de direito, 
o Tribunal unãniniemente o revogou 
para restauraranscriQao porventu-
la cancelada. A exclusão do eleitor 
por qual q uer motivo, inclusive pela. 
perda ou suspensao dc ciireitos poli-
ticos em conscqtiencia de condena-
cao criminal, 0 da competOncia on-
ginãria dos Tribunais Regionais e 
nO.0 dos Jijizes Elcitorais de Pnirnei-
ia Inucãnca. COO Eleitoral, art. 45. 
n" 4.) 

Nesi.a confoi i:idade, 

Acorcla o Tribunal Regional Elei-
toral do Estado dc São Paulo, por 
maria de voLo, cisc provirnento a 
apelacao para rediizir a pena a 
quince clias de iietenção, mantido 0 

sitxsis>> jO concedido. Os juizes Drs. 
Thomaz Carvaihal e Sabino JOnior 
absolviam o acusado. 

Oport unarnente, transitando em 
ulgado a condenacao, deverá o Dr. 

.Juiz a quo,) instaiirar o processo 
de cancelamento da inscn)qão eleito-
cal do iOu. 

São Paulo, 11 de julho dc 1952 
Almeida Ferrari. Presiclente 	 Jo-



se Barbosa Os Almeida, Relator. 

ACORDAO N v 22497 

(I'roeesso n 19, de Olitupia -
Chasse Seglinda) 

INELEGIBILIDADE - Impres-
eritibilida.de do ato quo registrou 
Cafl(lldatO ilielegive! - A falta de 
iIklj)Llgllaçao oportuna não conva-
lesce sitiiação ineonstitticional - 
I'ode aquela ser argüida e proiiui-
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ciada em qualquer estãgio do })I'O-	 traçadas nits Constituicoes e leis 
cesso eleitoral.	 dos Estados. 

BP'ASILE!RO NATURALIZA-
DO - I'ocle candidatar-se a cargo 
municipal - Ineonstitucionalidade 
do art. T, § 1', do Constituição 
Estadual e da Lei Orgãnica dos 
MunicIpios. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos de recurso n 519, da 80" zona 
(Olimpia) acordam Os Juizes do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Estado 
de São Paulo, unãnimemente, em co-
nhecer do recurso e negar-ihe provi-
mento. 

I - 0 Partido Trabaihista Brasi-
leiro impugnou, no curso das apura-
coes a votacao dada a Angelo Itavo, 
candidato do Partido Social Progres-
sista 5. Cãmara Munici pal de Olimpia, 
argüindo sua inelegibilidade por ser 
brasileiro naturalizado. Em face do 
art. 77 da Constituição do São Pau-
10 sustentou 0 impugnante so 
Os brasileiros natos podem ser pie-
feitos e vereadores, e esta mesma 
exigOncia foi repetida na Lei Or.-ft-
flea dos Municipios, art. 22, §§ 1" 
e 2'. 

Não Iogrou êxito a impugnaçao. 
Rejeitando-a, aduziu o Dr. Juiz Elei-
toral quo nenhurn recurso tendo sido 
inteposto contra o registro do can-
didato, estava Ole coberto pela pre-
clusão do art. 152, 2, do COdigo 
Eleitoral. Ademais, inelegibilidade 
ocorre nos casos taxativamente eflU-
merados no Constituição Federal, 
Arts. 139 e 140, entie Os quais não 
se incluern os naturalizados, rela-
tivamente a cargos estaduais e mu-
nicipais. A matOria de inelegibili-
dades -- arrematou o magistraclo 
O da competOncia legislativa	 do
Un-iao, sendo inoperantes as regras

Contra esQa dccisão foi interposto 
recurso, regulai'mente processado, 
constante dc 's autos em apenso. 

Teiminacla a apuração e eleito o 
candidato, o PTB rna,nifestou o y e-
curso especii'ico contra a diploma-
cão, reportan do-se aos mesmos mo-
tivos da imp ugnação inicial. Tarn-
bern o recorrido e o Dr. Juiz Elei-
toral voltarain aos argumentos . 
expendidos. l'esta instãncia o Dr. 
Procurador legional opinou pelo 
exame do rnOrito, afastada a preclu-
são levantada,, porque o Codigo Elei-
toral admite que o recurso contra 
a diplomacão seja fundado na inele-
gihildade; e uoncluiu no sentido da 
rnanutençao 6o diploma, porquanto 
'<nao ha queni neste Pais não sãiha 
que os brasile iros naturalizados são 
elegiveis para as cãrnaias do verea-
dore.ss. 

II - A pinclusão constitui real-
mente principl o salutar em todo pro-
cesso, mãxime no eleitoral. 

Todavia, Osl.e Tribunal tern enten-
dido reiteradus vOzes que o COdi- 
go Eleitoral abriu excecão 5. regra 
do preclusivilaJe quando no art. 
170. alinea :a , admite ciue 0 recurso 
contra a expedicão de diploma verse 
tambérn a inelegibilidade de candi-
dato. Se a preclusão, pela fluOncia 
dos prazos sem manifestacao do re-
curso contra o registro, apagasse a 
rnãcula da inelegibilidade não teria 
sentido al.-um o art. 102, § 39 do 
COdigo, segundo o qual no Se con-
tam os votos dados a eandidatos 
inelegiveis, pois 0 registro Os tor-
naria a todos francarnente elegiveis. 

Versando a arguicao de inelegi-
bilidade em eurso contra a diploma-
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ção, alguns arestos, ate mesmo (10 
Eg. Tribunal Superior ETeitoial, tern 
feito distincao acCrca (10 momento 
em que a inelegibihclade se pos)ti-
va, pala encarar apenas Cs casos dc 
inelogibilidade sLIlWrveniel te ao 10-

gistro. 

Todavia, era jurisprucéncia as-
sente na vigencia do Tel anterior 
(V. Resoluçao 1.538, die 15-2-1947) 
e reiterada ainda agora a propO-
sito dos candidatos a deputado quo 
aceitaram Secretarias de Estado no 
inteiregno entre a e1eicio princi-
pal e as votaçOes suplernentai'es, que 
as condiçOes do inelegibilidade pro-
exiutein no pleito . Isto vale dizer, 
data venia , quo não ha inelegibt-

lidade Supervefliente. 

Outras consideracoes devem ser 
ajuntada, de major ieleviincia. 

A inelegihilidade e matdria cons-
titucional e OS dispositivos que The 
dizern respeito, como todos os de na-
tureza constitucional, envolvem pro-
ceitos inauferiveis, quc não se gas-
tarn nero se exaureni. Os manda-
mentos constitucionais estao sempre 
presentes, a imperar, enquanto a 
soberania do Naçao nSa determinax' 
(IC otitro nioclo . As nornTuis co:ti-
das na Constituiçao, qualquer que 
seja a natureza delas -- adverte 
LScio Bittencourt - participarn in-
distintarnente (10 seu carSter obriga-
tOrio e supremo. (Cfr. eQ Conti-0- 
le Jurisdicional da Constitucionaljda-
de das Leim, p5g. 59). 

Todo ato inconciliSvel corn a Cons-
tituiQSo, seja ernanado (10 Legislati-
vo. do Executivo e do PrOPI'io Judi-
ciário, e ato inconstitucional, ato 
nub, ato inoperante, que pode 5cr 
revisto e desfeito sempre. A preemi-
nência da Constittução C da essCn-
cia do regime politico que nos go-

verna, de taT sorte que a longa 
prStica Oil 0 costume tradicional não 
podlern fazer convabescer o ato cuja 
incompatibilidade corn a Constitui-
ç5o fOr rnanifesta.e (Lücio Bitten-
court, p5g. 120.) Porisso rnesmo - 
proclama o citado monografista, p5g. 
129—a inconstitucionalidade é im-
prescriti'e1, podendo ser deelarado 
em qualquer tempo. 

Vém a pClo as palavras do ilus-
trado Sr. Meireles dos Santos, atual 
presidente do Tribunal (be Justica 
cleste Estado, no lurninoso acOrdSo 
que enceirou açSo tendente S equi-
paracSo dos vencimentos dos Dc-
sembargadores aos dos SecretSrios 
die Estado, por impelativo constitu-
cional. Repelindo a prescricao ar-
gilida pela Fazenda, observou S. 

<<Urna vez que a relaçSo de 
Direito que aquOle (lispositivo 
consagra é, poe sua natureza, 
permanente, o tempo para 0 

exercicio da acSo, que a deve 
assegurar, durarS tanto quanto 
cia. Direito de tal ordern nSo 
pode extinguir-se. 

As leis que dizem respeito 
A oi'dern, a moralidado, S segu-
ranca, as vantagens de todo o 
corpo social, escreve Pugliese, 
tern escOpo elevado e estSo 
acirna do intei'Csse privado e 
impOcrn-se aos cidadSos como 
norma absoluta e impreterivel. 
NSo se extinguem por transcur-
SO do tempo as obrigaçOes que 
geram.> (Rev. Tribuna)s, 169/ 
299, ns. 7 e 10.) 

O que Se dime sObre prescricao se 
ajusta perfeitarnente S preclusSo. 
A inCrcia de pai'tidos ou de candida-
tos que nSo impugnararn Os iflebegi-
veis, nem recorrerarn do respectivo 
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registro, não tern a virtude de con-
\'alescer situação fiontalniente con-
trãria e inconciliãvel corn a Cons-
tituicao, eltininando o impedimento. 

Assim, a despeito do registro scm 
impuriacão, a inelc'ihilidade pode 
ser argtiida e pronunciada em qual-
quer fase do procesao eluitoral, tal 
como se proceile iciativamente a 
todo ato eivado do irc,iistituciona-
lidade. 

III Conhecendo embora cia ar-
gQiqão, não viu o Tribunal corilo aco-
ihé-la. 0 Dr. ii0z Eleitoral demons-

trou perfetaniente a inocuidade dos 
textos da Contituição Paulista e da 
Lei Oi'ganica dos Municipios caigin-
do, pain os vereadorc a çualid LI-Ic 

de brnsileii'o nato. Alithi, 0 (lisposI-
tivo do art. 77, § 1, cia Constituiçao 
de São Paulo foi expiessamente ful-
minado pelo Von. Supremo Tribunal 
Federal 

São Paulo, 24 do novernhio de 
1951 - Almeida Ferrari, Presidente 
- José Barbosa de Almeida. Re-

lator. 

<<E OLETIM ELEITORAL>> 

(oiupletou 0 5011 prinleiro lustro 
(10 publicacao, em setembro finclo, 
o eBoletim Eleitoiali> de S. Paulo. 

Chico longos anos em quo pI'ocurou 
desempenhar a tarefa difleil do on-
entar e auxiliar os esludiosos, no 
ernaran ado da nru9rUde1iCit, a 
prilirl plo incerta, (l nuLl niat&io 
pr:('ameilte nova v quasi' cleeco-
IIh"(;(ia 

yi ha uiu auo, (0:11 o lanea-
Ili'nif) (II) a IaIc'tun Eleilojals do

T S E . por doternhiiiarao legal. 
(livi(Iiranl-se as responsabilidades, 
,estningiudo-se aquela publieacao 
a divulgar quase quo exclusia-
IUeIIt( as (leCsnes do TrIl)lln1ll do 
So Paulo. 

Do 11010 011 (10 ouitra maneira, 
a finalidade 0 servir, 0 (olahorar, 
0 eontribuil. so 1 9 1:0 (5 nial .5 Para 0 

flILUOI' c0IulI('CUllCuto daS atividades 
da Jlistiça Eloil oral, quo já so im-
plus, (1efiuiti\0me1lo, a admiraçao 
O as acltaflleflto (ID Pals. 

PARA 

ACORDAO NI 3901 

Juizes senu aspic irogativas do 
art 93 cIa ('onstituição Federal. 

o Partido Social Democrãtico pede 
providOncias contra o Dr. Pretor do 
Térmo do Mocajuba, no exerciciO 
pleno do cargo de juiz de direito da 
cornarca de Cametd, o qual, não go-
zando das prerrogativas do art. 95. 
cia Canstituição Federal, CLI seja, a 
vitaliciedade, a inarnovibilidade e a

irredutihilidade dos vencinientos, por
motivo do nã,, se achar no continuo

icio do seu cargo a mals de
dez anos, vern, entreianto, so inves-



tindo, i ndovids mente, nas funqOes
do jiiiz eleitoral da 1211 Zona, p000e-



denclo a alistamento, tomando me-



didns preliminares, em tempo nao
o portuno, pain as eleiçoes munici-



pais dc Tucurui, emfirn, praticando
atos (oie invalidarão necese.ariamen-
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te a pleito a fexir-se no citado niuni-
cipio. 

Ouviclo o Exnto. Si. Procurador 
Regional, êste foi do parecer que 
fOsse o refericlo peclido arquivado, 
em viiLude de se achar o assunto 
nOle contido, devidamente soluciona-
do por èste Egregio Tribunal, tendo 
em vista a circular n 422, de 
24-8-50, c a resoluqao contida no 
AcOrdão n 3860, de 24 de janeiro 
Oltimo. 

Em resposta ao pedido de infor-
rnacoes, expeclido p01' êste Tribunal, 
a pretor ieelamado cleciarou, em rã-
(ho dc 6-2-52, que, em concordãncia 
corn a circular citacia n 422, havia 
praticado Os atos ordinàrids e pre- - 
paratOrios clas eleiçoes municipais 
To Tucurui, tais conio processos de 

qualificagao e inscricOes eleitorais. 
transferéncias e novas classificacoes 
de residência, expedicao de segundas 
vias, deixando de proferir decisOes 
de que cãiha recurso. Mas que, em 
contiario its determinaqoes das men-
cionadas instruqOes, as quais so die-
g'tram ao sou conhecimento apOs 
haver sido alei'tado polo pediclo do 
inforniacocs, confessava haver de-
signadu locais onde deveriam fun-
cionar mesas receptoras, e consul-
tava se clevera nianter Csse ato, 
cii se deveria tornit-lo scm efeito.

0 que tuclo visto: 

Verifica-se que o pretor recla-
macb, na ignorancia da resolucao do 
Egregio Tribunal Superior Eleitoral, 
divulgacla em circular telegrãfica de 
S de agOsto de 1950, a todos os 
juizes eleitorais clesta região, pra-
ticou atos que so continham nas 
atribuiqoes de juiz cleitor:cl cia 12 
Zona, exceto no tocante a designa-
çho dc locals pu'a a votação. 

Em ('onsequencia, acerdam os Jul-
zes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará, por unãnimidade, julgar, 
em parte, pi'oceclente o pedido de 
proviclencas, pant recomendar ac, 
Dr. Pretor cia Mocajuba, no exer-
ccio do cargo de Juiz Eleitoral da 
12 Zona Cametá , que, em face 
de nao possuir as prerrogativas do 
art. 95 da Constituicao Federal, deve 
cingir-se estritamente as instrucOes 
contidas na circular telegrafica 422, 
cc 24 de agCsto dc 1950, dCste T. 
R. E., declarando, assim, scm efeito 
0 seu ato de designacao de locals 
de funcionaniento das M6sas Rece p

-toras do munidipio dc Tucurui 

Belérn, 9 do fevereiro do 1952. 
naT Rnl da Costa Braga, Fcc-

idente. --Annibal Figueiredo, Re-
lator. -- Jorge Hurley. -- Silvio 
PClico. - Augusto Cesar de Moura 
Palha Junior. - P'ui presente, Otá-
via MCbo. 
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( 

CONTRIBUA PARA

A 

"FUNDAçAO LAUREANO" 

QUE AJUDARA UMA OBRA

HUMANA E PATRIOTIC'\ 

(Contribuicão da REVISTA ELEITORAL)



CONSULTAS 
SOBRE IMUNIDADES 

A ConstiuicãO da Repiiblica, pelo art. 36, declara que "sac) poderes 
da União o LegislativO, o Executivo p o JudiciO.rio, independenteS C 

harmOnicoS entre si,' e, pelo art. 7 0 , n.° VII, proclama, em reiaçãO aos 
Estados, ser principiO constitucional de obrigatOria observânCia - 
"b) a independénCia e harmonia dos poderes." Ao mesmo tempo quo 
que assirn estabelece, pertinentemente a União e aos Estados, a Consti-
tuição cia Repfiblica. no art. 144, assegura que "a especificacãO dos 
direitos e garantiaS decorrenteS do regime e dos principiOs que ela adota," 
e dispöe, no art. 18 e respectivo paragrafo primeiro. que 'cada Estado 
se regerã pela Constituicão e pelas leis que adotar, observados Os prin-
cipios estabelecidos nesta ConstituicSO," e "aos Estados se reservam todos 
os poderes que, implicita ou explIcitarnente, não thes sejani vedados por 
esta ConstituicãO". 

Quando, pois, a ConstiuicãO da Repilbilca estabelece, pelo art. 45. 
que, 'desde a expedição do diploma ate a inauguracão da legislatura 
seguinte. Os membros do Congrcso Nacional não poderão ser presos. 
salvo em flagrante de crime inafiançO.Vel, nern processados. criminal-
mente, scm prévia licenca de sua câmara", acrescendo, pelo parãgraf3 
primeiro, que "no caso de flagrante de crime inafiançdvel os autos serão 
remetidos, dentro de quarenta e oito horaS, 5. cãmara respectiva, para 
que resolva sObre a prisão e autorize, ou n5.o, a formação da culpa" - 
estã, tàcitamente, mas corno se expresso fOra, deferindo as cons4ituinteS 
estaduaiS a competêflCia para, na auto- OrgafliZacão dos Estados, asse-
gurar aos legisladoreS estaduals, vedando a sua prisão, a não ser em 
flagrante dc 

crime inaiiancável e o seu proceSso criminal, scm prévia 
licenca das respectivas assembléias legislativas. 

Conforme acentuou Rut Barbosa, tal qual Se vS na obra de HomerO 
Pires, ComentáriOS a Constituicäo Federal Brasilcira, Proclamararn-se 
as imunidades parlarnentares, não como regalia individual, mas como 
urn privilégio a favor do povo, urn priviléglo a favor cia lei, urn privi-
légio a favor da ConstiUicão. "Ficariarn os legisladores em condicãO 
inferior 5. dos dernais cidadãos Se, ünicamente por serem legisladores, 
se pudessern converter em alvo as violências do poder, 5. veleidade dos 
"processos célebres", ao arbItrio de certos magistrados, as perseguiçOes 
dos adversáriOs politicos". Dai resultaram a tese de Jefferson, de que 
"o privilSgio não pertence aos membros cia Cârnara, mas a assembléia 
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e em culpa incorre o que o renunciar", e a conclusão de Rui: 'se o 
deputado se apresentar a prisäo, sern licenca da Cãrnara, se 0 senador 
se oferecei' aos tribunajs sem perrnissão do Senado, a autoridade que o 
detiver terã violado a Contitujco" 

Pode-se e tern-se discutido se as imunidades dos membros do Poder 
Legislativo devem acatarnento os outros poderes da TJnião e Os de outro Estado q uanclo a infracão das leis penais Ijelo rnernbro de urna assern-
bléia estadual se veriuica fora do territdrio do Estado de que e legislador; 
mas, é pacifaca, a doutrina e a jurisprudéneja de que essas irnumd:des 
não sofrern restricão deitro das fronteiras do prónrio Estado, que as 
estabeleceu pam Os seus representantes, não podendo ser, nessas concH-
çöes, desrespeitadas pelas autoridades da lJnião, ou de outro Estado, 
sobretudo em reiação a atos ou fatos ocorridos dentro dessas fronteiras, 
corno assinalararn Aristides Milton, em A Constituiqão do Brasil e Aure-
lino Leal, em Teoria e Prática da Constituicão Federal. 

Carlos Maximiliano, corn o senso juridico e a cornpreensão da nossa 
organizaçao politica decorrentes da sua profunda cultura e grande prã-
tica do nosso regime constitucjonal advertiu, nesse sentido, em seus 
clássico5 Comentárjos a Constituicão de 1891, que "não procede o argu-
mento de não ter o estatuto regional fOrca para coarctar a acão sàrnente 
da lei hásica do Estado; ao contrãrio, êste é constrangido a estabelecé-la 
e respeitá-la de acOrdo corn os principios constitucionais da TJniao, que 
adotou regime representativo, e de ampla separacão e independéncia 
de poderes, adiantando que 'os elementos federals respeitam no 
deputado, seja da Cârnara do pals, seja da local, o mandato eletivo, 
que é a encarnacão da soberania popular", finalizando por assertar que 
"perante esta (a soherania popular) e não ante cddigo de alcance res--
trito, se inclinam tôdas as potestades da Republics dernocrãtica". Inter-
rogando sObre a que ficaria reduzido o direito organizacao e ao fun-
cionamento de cada Estado, de eleger e de ter assembléjas prOprias, 
reunmdo-se periOdica e regularmente, se fôsse Ilcito aos poderes federais, 
a pretexto de estado do sitio, ou de processo adrcclemente frojado, afas-
tar da cârnai'a Os aclversãrios, Maximiliano adverte que "o concrito ci, 
federacéo implica a existéncia de govêl-nos I'egionais autönomos, ora-
nizados a revelia de presidentes e cârnaras do pais e tendo o seu fun-
cionaniento regular asseguradb pelo estatuto supreme, o qual. so por 
excecao, admite em casos estritos e explicitos a intervencão de poderes 
estranhos", sendo que "a irnunidade é consagrada como condicao mesnia 
daquela organizacão e daquêle funcionainento" 

Atentaclo as imunidades parlamentares podem e devem ter a re-acao 
da assembléla cujas prerrogativas são, assirn. ofendidas. E o que reg is- - 
tra Baker, na Constituicão dos Estados Unidos anotada, ao anotar a 
secão VIII - Poderes garantidos ao Congresso -, n.° 18, corn os casos 
Prigg V. Comm. e Tennessee V. Davis, cabendo-lhe providenciar, discri-
cionariamente, para o exercicio de sua legItirna atuação em tal case. 
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Cabe, porérfi, ao Poder JudiciãriO resguardar essas imunidades, segundo 
a lição de Story, nos ComentáriOs a Constituieão dos Estados Unidos: 
"A prisão de representante do poVo é inconstitucional e constitui 
ab initio violação da ConstiLuicaO, pela qual êle pode agir ou procecler 
contra o agressor por meio de denüncia (indictment) 0 representante 
assirn préso pode, tambérn, ser sOlto por mandado do tribunal de just).ça, 
ou por ordem de habeas-corpus (Manual de Jefferson, 83; 2 Sta. 990; 

Manual de Wilson, R. 151; Cas. Tern. Hard, 28), podendo a priSao ser, 
tambérn, punida como desobediéficia, ou desrespeito para corn a cãmara 
)Black,CornefltáriOS, 164 a 166; Dig. Corn., Parlamento, D. 17;Maoul 
de Jefferson, § 30)". 

Se aos tribunals compete asseurar as prerrogatiVaS das asernbiéiaS 
do Poder LegislatiVo de irnunidades dos seus membros contra a acão 
de qualquer poder que thes seja estranho, corn mais forte razão 11.o 

ihes é llcito atentar contra essas prerrogatiVaS, pois corno doutrira o 
insigne Maxirniliano. "a ConstituicãO deu ao govérno do pals a faculdacie 
de julgar por meio dos respectivos tribunals; mas o fez em carãteL 
geral e para os casos ordinãrios, i'espeitados os principios superiores. 
colunas mestras do regime representativo presidencial e federativo 
Golpeado ficaria éste se urn pocler estranho pudesse prival' de quorum 
uma assembléia, retirar da mesma urn lider, urn chef e, urn hornern 
legião, cuja lalta mudaria, o que não é raro, o curso das deliberacöes". 

E essa, alias, a jurisprudénCia (parece que unãnirne) do Supremo 
Tribunal Federal, conforme Os acOrdãos, entre outros. de 6 de outubr 

de 1906 0 direito, C III, pág.443), fl.0 3383, de 16 de juiho de 1913 (Diário 

Oficial de 18 de fevereiro de 1914) e fl.0 3 513. de 4 de abril de 1914 

(Diário Oficial de 28 de agôsto de 1914) e Octavio Kelly, Manual do 

1urisprudência Federal, I, pãgs. 169-170. 

SOBRE 0 VOTO FEMININO 

A lei n.° 1164. de 24 de juiho de 1950, que instituiu o Código Eleitoral. 
depois de estabelecer, no art. 2. 0 , j ae "são eleitores Os brasileiros rnaiore 

de 18 anos que se alistarern na forma cia lei". clispöe: 

"Art. 4,0 - 0 alistamento e o voto são obrigatórios para. Os brasi-

leiros de urn e outro sexo, salvo: 

I - Quato ao alistarnento: 

a) Os invãlidos; 

b) os rnaiores de 70 anos; 

C) os que se encontrarem fora do pals; 
d) as mulheres que nãO exerçarn funcão lucrativa. 

II - Quato ao voto: 
a) os enfermos;

-
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b os quo so encontrem fora do seu domicilio; 
C) 05 funcionãrios civis e Os militares em serviço no dia 

da eleição." 

0 voto ferninino não foi admitido, entre nOs, nern no regime impe-
rial nern no republicano da Constituicao de 24 de fevereiro de 1891. 

Na Constituicao do Irnpério do Brasil, de 25 de marcode 1824, não 
se declarava, expressarnente, o que é eleitor; mas deparavam-se nessa 
carta politica estas disposicöes: 

"Art. 91 - Tern voto nestas eleicoes prirnãrias (referidas no artigo 
anterior): 

1 . 0 - Os cidadãos brasileiros que estão no gOzo de seus direitos 
politicos. 

2.1 - Os estrangeiros naturalizados." 

"Art. 94 Podern ser eleitores e votar na eleição dos deputados, 
senadores e membros dos conselhos de provincia todos Os que podern 
votar na assembléia paroquial. Excetuam-se: 

1 . 0 - Os que não tiverem a renda liquida anual de 200000 por 
bens de raiz, indüstria, comércio ou ernprêgo. 

2.0 - Os libertos. 
3•0 - Os criminosos pronunciados em querela ou devassa, 

A Constituicão de 24 de fevereiro de 1891 dispOe: 

"Art. 70 - São eleitores Os cidadãos maiores de 21 anos, que so 
alistarem na forma da lei." 

SObre o voto pelas rnulheres, escreveu João Barbaiho, comentando 
o art. 70 da Constituicão de 1891: 

"Além das exclusöes expressas na Constituicão, subsiste a das rnulhe-
res, visto não ter sido aprovada nenhurna das vãrias emendas que lhes 
atribuiarn o direito de voto politico. OS ANAIS guardam a interesante 
discussão havida e na qual se exibiarn argumentos de tôda a ordern, 
sustentados de parte a parte corn mestria e talento e que revelarn o 
incrernento que tern tornado entre nOs a idéia. 

0 deputado Pedro Arnérico tinha dito (sessão de 27 de janeir3 
de 1891): 

'Deixo a outros a glOria de arrastarem iara o turbilhão das paixOes 
politicas a parte serena e angélica do gOnero hurnano. A obsèrvação 
dos fenOmenos afetivos, fisiolOgicos, sociais e morals não me perrnite 
erigir em regra 0 que a história consigna como simples, ainda qu 
insignes, exceçOes. Pelo contrãrio, essa observacao me persuade que a 
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missão da muiher é mais doméstica do que pUblica, mais moral do que 
politica. Demais, a mulher, não direi ideal e perfeita, mas simples-
mente normal e tipica, não é a que vai ao fOro, nern a praca püblica, 
nem as assernbléias politicas defender Os interesses da coletividade, mas 
a que fica no lar doméstico, exercendo as virtudes femininas, base da 
tranquilidade da familia e, por consequência, cia felicidade social". 

A maioria do Congresso Constituinte, apezar da brilhant.e e vigorosa 
dialética em prol da muiher-votante, não quiz a responsabilidade d 
"arrostar para o turbilhão das paixöes politicas a parte serena e an-
gélica do gênero humano". Sint ut stint." 

Sôbre a adrnissão das muiheres ao exercicio do voto, assirn se mani-
festaram os autores do ante-projeto de que resultou o primeiro COdigo 
Eleitoral da Repüblica: 

Corn respeito a muiher, confessarnos que, em principio, é a parte 
feminina da sociedade tao capaz de exercer êsse direito e digno dêle 
quato a masculina. 0 ponto delicado é saber em que concliçães se deve 
arrojar a muiher no turbilhão dos cornicios e na agitação dos parla-
mentos; Se, em geral, e abertameiTite, como os hornens, alias, também, 
sujeitos a condicOes de alfabetizacão, meios de vida, etc., ou se espe-
cificamente, sob certas condicães especiais, atendendo mais a conve-
niência e aos costumes da atual sociedade civil do que aos interesses 
ou desejos de algumas representantes do belo sexo, on dos tendenciosoS 
propagandista da igualdade politica entre os dois sexos. 

Dizem que, por terem consultado os primeiros dêsses Interesses, e 
que, em geral, Os povos latinos ainda não outorgaram a mulher o exer-
cicio do direito do sufrãgio. 

Os anglo-saxOes e os escandinavos o uizeram prirneiro: A Inglaterra, 
a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Finlãndia, a Austria, a Novi 
Zelãndia, rnuitos Estados da União Americana, concederam as muiheres, 
antes da grande guerra, direitos politicos mais on menos serneihantes 
aos dos homens. A RepUblica Portuguesa o fez também como pioneira 
das novas repiiblicas cia Europa. 

Foi após as transformacöes operadas pelo cataclisma politico do 
1914 que se generalizou a medida liberal entre as novas organizaqöes do 
centro e oriente europeuS, tendo para imitacão, de urn lado, a estupenda 
construcão soviética da Russia e, da outra, a grande Constituiqão demo-
crática de Weimar, onde se abrem plenamente as portas da politica a 
mulher alemã. 

Corn exceção da citada Rumania, da lugoslavia, da Grécia, que 
relegarn as leis ordinãrias o regulamento do assunto, e da Turquia, onde 
Os homens tern ainda o exciusivismo eleitoral, todos os outros Estados 
novos ou renovados de após a guerra consagrarn plenamente o prin-
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cipio do sufrágio universal, sern exclusão da muiher. São éles: Alerna-
nba, Baviera, Prussia, Austria, Estônia, Finlãndia, Hungria, Irlanda, 
Letônia, Lituãnia, PolOnia, Tchecoslováqu'ia e Rñssia. 

Farã bern, pois, a nova lei brasileira em não se colocar rnuit. atrs 
dessa teoria de Estados modernissirnos, em que se admitem as muibere 
ernancipadas aos comicios e pariarnentos. Mas, a vista das razOes juri-
dicas e socials acima aludidas, e seguindo os exemplos da Inglaterra, da 
Hungria e de ouLros paises oncle o sufra gismo t€:ve eclosöes que nurca 
se derarn no BrasH, mas tambérn sern recoiher-se demasiado na pro -
dênci do Holanda. que inveutou o sufrágio passivo, corn o direito de 
voto apenas consultivo para a muiher, será born fazer criteriosamene 
a adrnissão do belo sexo ao exercicio dos direitos politicos. E o 'iue fez 
o projeto. Trata-se de urna experiëncia no Brasil. Deve ser cia caut . e-
losa, como tOda a experiéncia de quern se preza. 

Os nossos vizinhos do Prata, avancados em muito de civilizacño, 
concederam o direito de sufrágio aos menores, de 18 anos para dma, 
e aos analfabetos; e entretanto o negam ainda a muiher, por mais culta 
e econornicamente autônoma que seja. 0 tlruguai, no art. 12 da suo. 
nova Constituição, depois imitado pela Constituicão da Rumania, chegou 
a estabelecer que, Dara estender-se o direito de voto a muiher, secá 
preciso passar urna lei por dois tercos nas duas casas do Congresso. 
Previne-se assim ate a fraqueza dos homens, componentes finico do 
legisiativo, para que jima ocasional maioria rião revogue a resirica) 
vigente. 

A subcornissão legislativa encarregada de propor a reforma elei-
toral entenden, por isso, nao partir desde ja, corno sugerem alauns 
jurista,s eminentes, concedendo a perfeita igualdade politica dos exos. 
pelo menos quanto a forma de obrigatoriedade do alistamento. Seria 
issp destrocar num mornento, sem uma preparacão prévia, uma tradicqo 
secular € urn sistema de Direito Privado, em que a muiher casada ainda 
está colocada em situacão desigual a do homern no que diz respeito a 
chefia do casal, administracão dos bens, escolha do domiciljo e da pio-
fissão daouela fora do lar. 

Parece mais acertado principiar por conceder a mulher sui juris 
Os direitos politicos: e, como a casada não se pode chamar sui juris, 
por aquêles motivos, pois que em reiacao a cia se mantêm certas rera 
no Direito Civil, limitativas de sua liberdade e posicão econômica (duas 
das qualidades exigidas, corn a terceira, da capacidacle moral, para 0 
alistamento do cidadão brasileiro corno eleitor), prescrevem-se no pro-
jeto apenas certas regras especiais para afastar os embaracos dcssa 
questao. Nada nais. 

Leia-se o projeto nesta parte relativa aos direitos eleitorais d:t 
muiher. Leia-se, porém, scm deixar de considerar a realidade legal e 
consuetudinária da sociedade brasileira, e ver-se-á: 1 0 , que as restricöes 
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all contidas säo minimas e sOmente as indispensãveis t boa ordem das 
relacöes privadas na familia brasileira da hora presente; 2. 0 que methor, 
muito meihor para nos, sera cornecar dêste modo, reconhecendo a ntulher 
urn direito (facultas agendi) em matéria politica, sern arrebenar de 
vez Os lacos aincla mantidos pelo Direito Civil, do que ihe impor, como 

dever civico, o alistarnento eleitoral, sern consideração a sua situação 
econOmica e aos deves de espOsa. E não precisarn Os membros da Sub-
cornissão entrar, coma tern feito outros, no exame de peculiaridacics 
endocrinicas ou fisiolOgicas, nem de educacão sentimental, para justi-
hear ésse assCrto. 

Coinpreender-se-ã tudo isto muito bern lendo os artigos 8. 0 e 9. c do 
projeto, no forma revista, que propoe a Subcomissão: "Art. 8. 0 a) 
admitidas a inscrever-se eleitoras, desde que preenchara as demais 
condiqöes legais: a - a muiher solteira sui juris, que tenha economia 
prOpria e viva de seu trabaiho honesto, ou do que ihe rendam bens, 
empregos ou qualquer outra fonte de renda ilcita: b) - a viüva em 
iguais condiqöes:c) - a muiher casada que exerga efetivarnente a 
comércio, ou indiistria, por conta ptOpria, ou corno chefe, gerente, 
empregada on simples operCria de estabelecimento comercial, ou indus-
trial, e bern assim a que exerga efetivamente qualqur licita profissäo, 
como escritório, consultOrio ou estabelecimento prOprio, ou em que tenha 
funcäo devidamente autorizada, ou que se presuma autorizada, pclo 
marido, na forma da lei civil". 

Para meihor compreensão déstes dispositivos, estatue mais o Art. 
9 0 : "Ainda são alistáveis, nas condiqOes do artigo antecedente: a) - a 
muiher separada por desquite amigãvel, ou judicial, enquanto durar a 
separacão; b) - aquela que, em consequência de declaraqão judicial de 
ausência de marido, est .iver a testa dos bens do casal, ou use dirccão 
da famIlia; c) - aquela que foi deixada pelo marido durante mats de 
dois anos, embora esteja éste em lugar sabido". 

No art. 11, em que se referern Os que nãO podem inscrever-se del-
tores, beberemos ainda alguma luz bastante para a boa compreensão 
do criteria adotado no projeto em relaqão não sOmente as muiheres corno 
a todos as atingidos por urna incapacidade relativa e passageira. Modi-
ficados convenlentemente O5 ns. 9, 70 e 8.0 dêsse artigo, do antepro-
jeto, proibidos ficam de inscrever-se não sôrnente as muiheres solteiras, 
ou viüvas, coma se dizia na primeira publicacão, mas todos 'os cue 
vivarn sob a teto paterno, ou de outrem, sern econornia prOpria. sejain 
solteiras, casadas ou vidvaS" e "as menores corn suplemento de idade, 
embora sui juris (Cod. Civ., art. 9 0 , parãgrafo 1inico, n.° U'. 

Estes dispositivos se completam e não deixam mais dUvida sObre 
a equidade e justica corn que é tratado 0 assunto. Mas, Si OS mais doutos 
opinarn e 0 Govêrno quiser decretar a qualificacão e a inscriqão dos 
dois sexos sem essas pequenas restriçOes, que são quase simplcsmente 
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expletivas, fãcilmente Se poderá alterar 0 articulado inicial do projeto, 
dispondo apenas, no art. 7 1, como sugerem o grande Clovis Bevilaqua, 
o Instituto Arnericano de Direito Internacional e outras autoridades, 
que sera eleitor todo cidadão major, scm distincão de sexo, que se alistar 
no Registro Civil." 

Esta foi a solução afinal aconselhada pela junta revisora e adotada 
pelo Govêrno, corno se ye no art. 2. 0 do Código. 

A Costituiçao de 16 de juiho de 1934 apreseita esta disposição: 

"Art. 108 - São eleitores os brasileiros de urn e de outro sexo, 
maiores de dezoito anos, que se alistarem na forma da lei." 

A disposição do art. 108 da Constituicão de 1934 é repetido no 
art. 117 da Constituicão de 1937. A lei constitucional n.° 9, de 28 de 
fevereiro de 1945, deu ao art. 117 da Constituição de 1937 esta redação: 

"Art. 117 - São eleitores os brasileiros de urn e de outro sexo, 
maiores de dezoito anos, que se alistarern na forma da lei e estiverem 
no gOzo dos direitos politicos. Os militares em servico ativo, salvo os 
oficiais, nao podem ser eleitores." 

A Constituição de 18 de setembro de 1946 estabelece: 

"Art. 13 - São eleitores Os brasileiros maiores de dezoito anos que 
se alistarem na forma da lei." 

"Art. 133 - 0 alistamento e o voto são obrigatCrios para Os bra-. 
sileiros de ambos Os sexos, salvo as excecOes previstas em lei." 

Jurisprudência da Justica Eleitoral sObre os direitos politicos da 
"muiher": 

Se o COdio concedeu, irrestritarnente, a mulher o direito de votai 
e de ser votada, Csse direito, quando casada a mulher, não pode ser 
subordinado C autorizacão marital (Proc. 278, no B. E. n.° 47. de 6-3-33, 
pCg. 878, l . a col.) 

A muihor pode desempenhar as funcoes de indentificadora do 5cr-
viço eleitoral. (Proc. 105. no B. E. fl.0 30, de 10-12-32, pCg. 480, 1.a col.) 

A mulher, desde que malor e capaz, se reveste dos requisitos de 
cidadão. (Proc. 105, n.° B.E. n.(I 30, de 10-12-32, pCg. 480, l.a col.).. 

A mulher casada exerce como direito prOprio o de qualificar-se e 
inscrever-se eleitora (Cod. Eleit., art. 2. 0 ) e, assirn, para isso independe 
de autorização marital, sendo as disposiçöes do Código Civil restritas C 
relacCes juridicas de orclern privada (art. 1 0 ) e as dernais expressamente 
por êle mencionatlas, nas quais nCo se inclue, nem pode incluir, a autori-
zacCo de que trata a consulta. (Ac, de 10-2-33, no B.E. n.° 46, de 

pCg. 853).

- 278 -



N.° 3 - OTJTUBRO DE 1952 

SOME Os DIREITOS POLITICOS DOS RELIGIOSOS 

O proj eto de Constituicão para o Império do Brash, de 30 de agôsto 
de 1823, estabeleceu, apOs determinar, no artigo 123, quais Os "cidadãos 
ativos para votar nas assembléias prirnãrias ou de paróquia": 

"Art. 124 - Excetuam-se: 

V - Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 
não se compreendendo porérn nesta excecão os religiosos das ordens 
militares nern os semlarisados." 

Na Cofistituicão Poiltica do Império do Brasil, de 25 de marco de 
1824, depara-se em seguida a disposição do art. 90, sObre "nomeaçOes 
dos deputados e senadores para a assernbléia geral e dos conseiheiros 
gerais das provincias" e a eleicão dos eleitores de provincia: 

"Art. 92 - São excluidos de votar- nas assernbléias paroquiais: 
• 40 - Os religiosos, e quaisquer que vivam em comunidade clustral". 

A Constituicão de 24 de fevereiro de 1891 apresenta, no artigo 70: 
"i 1.0	 Não podern alistar-se eleitores para as eleiçOes federais ou 

para as dos Estados: 

4 0—Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregaçOes, 
ou comunidades de qualquer denominaçao, sujeitas a voto de obediência, 
regra ou estatuto que importe a renüncia da liberdacle individual". 

No artigo 72, a Constituicão de 1891 dispOe: 

"i 29 - Os que alegarem motivo de crença religiosa corn o firn 
de se isentarem de qualquer Onus que as leis da Repüblica imponham 
aos cidadãos, e Os que aceitarem condecoracOes ou titulos nobiliárquicos 
estrangeiros perderão todos Os direitos politos." 

Escreveu João Barbaiho sObre o n.° 40 do art. 70 da Constituiçao 
de 1891: 

"A exclusão dos religiosos de ordens monãsticas jã a Repüblica a 
encontrou (Const. imperial, art. 92, § 4•0) e não podia deixar de mantê-la. 
Não se pode admitir no eleitorado quern tern feito renüncia de sua 
vontade e liberdade; o voto religioso e de si mesmo incompativel corn ci 
voto politico e nada exprimiria senão a vontade do superior, do geral 
da ordem. E muito curioso é que se argumentasse corn a "liberdade 
espiritual" para dar urna tao importante função pohitica, e que tanto 
depende do alvedrio, aos que tern a êle renunciado inteiramente, despo-
jando-se do direito de agir a sua vontade. 'Devemos considerar que 
se trata de individuo em condieOes excepcionalissirnas, de individuos 
que fazern renOncia cia autonomia de suas consciências, que espon-
tãnearnente se colocam fora cia lei e da sociedade, que se segregam do 
melo social" (Lauro Sodré, discurso na sessão de 13 de janeiro de 1891) 
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"A incapacidade politica (art. 70, § 4 0 ) é, neste caso, imposta, 
porque realmente a abdicação da liberdade se dd e esta condição vicia-
na o voto, que deixaria de ser a rnanifestacão de uma vontade livre" 
(Clovis Bevilacqua, Liçöes de legislação comparada, 1893, pág. 41). 

Não se trata, pois, de urna medida de exceção contra o clero catO-
lico; já existia, sem lhe atribuir êsse caráter e nunca se considerou tal; 
pelo menos as queixas contra o regalismo, contra as violências de que 
se fazia carga ao Império, jarnais se viu ser levantada esta. Nem a 
igreja catOlica em tempo algum, cremos, disputou para Os individuos 
das ordens monásticas e congêneres o direito de votar nas eleicOes poli-
ticas, 0 que fôra o desconhecimento da Indole e fins dos institutos dessa 
natureza." 

A Subcornissão legislativa qua elaborou o anteproleto do primero 
Código Eleitoral da Repüblica escreveu, na sua justificação, sôbre 'os 
clerigos regulares": 

"Quanto aos religiosos de ordens rnonásticas, Os autores do projeto 
não precisarn mais do que ebroquelar-se no que escreveu TOO Earbaiho. 
que a seguir transcrevera, acrescentando: "Aos autores do projeta causa 
estranheza que agora alguns escritores católicos facam reparos a perma-
nência da restriqão. Não é provável que êles desconheqam esta nossa 
tradicão juriclica e muito menos as regras das ordens monásticas. 2 para 
o grosso püblico, porém, que apelarnos, citando apenas algumas normas 
da vida de bernaventurado Senhor São Bento, que ternos a mao: "0 pri-
meiro degrau da hurnildade (16-se no cap. V) é a obediência cumprida 
scm tardanca...; desde que a superior manda qualquer cousa, como si 

Deus mesmo tivesse dado a orciem, uão se poderã admitir tardanqa na 
execução". Em muitas outras passagens da Regra se faz mencão, coma 
essencial aos monges, ô. renüncia da prOpria vontade. E neste capitulo 
mesmo se diz: 'd assirn ciue, não vivendo mais a seu graclo, não obede-
cendo mais a seus desejos e a suas satisfacöes, porérn marchando sob 

o juIxo e o comando de outrem, êles não desejam outra coisa, em se 
retirando du monastérlo. do que sujeitar-se a urn abade. 

E conveniente ajuntar aqui o valor econôrnico emprestado aos frades 
pela mesma Regra: "Que se apliquern corn grande cuiclado a arrancar 
do rnonastério 0 vicio da propriedade... (vIcio detestãvel, se diz noutra 
parte). Que ninguém tenha a terneridade de dar ou de receber qualquer 
coisa sern autorizaqão do abade, nern de tar seja a que fOr corno próprio, 
nenhurna coisa basolutarnente, nern urn livro, nern nada... por isto que 
não ihes é niesmo perniltido ter em seu poder nem seus orpOS, nern 
suas vontacles" (cap. XXXIII). 

Pode-se dizer que isto é born, é salutar, sobretudo para o mange a 
o monastério; mas ninguérn poderá sériarnente contestar que seja corn-
pativel corn a atividade po]itica em ama demo?raoia representativa 
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A exclusão dos religiosos regulares não foi mantida no COdigo. 
Dizem os comunicados oficiosos que o chefe do Govêrno ProvisOrio 
assiin entendeu mais liberal e "coerente corn as boos tradiçöes do seu 
partido, pois Os constituintes gauchos, ao regressarem ao seu Estado, 
em 1891, em manifesto pühlico, assinado entre outros por Julio de Cas-
tilhos, Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, protestaram contra 
aauela medida." 

Não negamos, nern dehcamos de aplaudir, a coerOncia. Mas. de 
urn ponto do visfa ehsolutarnent, p reaciorial e role tivinientc' coerente 
corn as demas proibicöes da Constituicão é que Os autores do projeto 
se colocararn. Já vimos que êles não fizeram mais do que manter intato 
O dispositivo do art. 70, § 1 0 , n.° 4, da Constituioao Federal, cujas origens 
datam da Constituicão Imperial, art. 92, i 4,0 Rumorejou-se contra 
isso, taxando-se 0 aroieto do anacronico e antilibiral e, ao mesmo 
tempo. anticlerical. 0 voto politico - dizem - é funcão distinta do 
voto religioso e Os dois não são incompativeis. Sendo secreto o primeiro, 
não ha peri'zo em conceff-lo a individuos suleitos a ohediCncia. inesmo 
passiva, de outra ordern. E os frades são geralmente pessoas de menta-
lidade culta e elevada. Mas estas consideraçoes atendem sO a face 
individual de nuostão: a ji dissemas one a soc'l C a rue irnoorta no 
assunto essencalmente politico. Conviria envolver nas lutas politicas 
Os profissionais da religiosidade, militantes e regulares? Outras legis-
lacOes proibern. ainda hoje e mui recentemente, o alistamento como 
eleitores de padres e religiosos de qualquer ordem (a perua,na, art. 72 
do decreto-lei fl.0 7 177, de 26 de maio de 1931; a russa, art. 69 da Consti-
tuicão soviética). 

Prefeririam Os autores do projeto manter apenas a disposicao da 
Constituição de 1891, que todo mundo admira corno liberahissjma e mode-
bar no que diz respeito as relacOes do Estado corn as igrejas. Politica-
mente, se justificaria assirn a proibicao: o eleitor deve reunir Cstes 
requisitos que 0 identificarn corn a causa cla RepOblica: 1.0, capacidade 
civil; 2.0 , capacidade literãria; 30, capacidade econOmjca Ele tern de 
ser independente e livre perante a lei e na realidade da vida em socie-
dade. Quem está na dependência de outrem, fiaO sO para a prática dos 
atos juridicos corno tambérn para manter-se econOrnicarnente e para 
discernir deante de urn problerna politico ou social, nao pode ter voto 
porque êste não seria seu, mas do em cuja dependéncia vive. 0 monge 
pode ter a capacidade literária. Mas, Si 6 sujeito a obediOncia passiva 
e renuncia a econornia prOpria (muitos são, por definicão, mendicantes), 
de certo não reune os requisitos necessârios para o exercicio do sufrãgo. 
0 contrário seria recusar 0 direito de voto ao mendigo por necessidade 
muitas vezes transtória e conced6-lo ao mendicante por gOzo, profis-
sional, congregado corn outros sob urna regra extra-legal. Seria excluir 
dêsse direito Os que Se sujeitam a urna disciplina legalmente estabele-

281



REVISTA ELEITORAL 

cida, como as pracas de pré, e concede-lo aos que subordinados estão a 
uma disciplina mais trernenda, que a lei desconhece." 

A Constituição de 16 de juiho de 1934, depois de estabelecer, no 
artigo 108, - 'Parágrafo Unico - Não se podem alistar eleitores: 
d) - Os que estiverem, temporária ou definitivarnente, privados dos 
dire itos politicos", estatuiu: 

"A,rt. 111 - Perdem-se os direitos politicos. 

b pela isencão de Onus ou servico que a lei imponha aos brasilei-
ros, quando obtida por motivo de convicção religiosa, filosOfica ou 
politica". 

A Constituição dc 10 de novembro de 1937 estabelece: 

"Art. 119	 Perdern-se Os direitos politicos: 

b) - pela redusa, motivada por convicção religiosa, filosOfica ou 
politica, de encargo, servico ou obrigacão imposta pOr lei aos brasileiros." 

A Constituicão de 18 de setembro de 1946 é omissa quanto a direitos 
politicos dos religosos, que se acham, assim, neste particular, ha mesma 
situacão dos cidados em geral.

Nestor Massena 

-U 
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DO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

RESOLUCOES 
RESOLIçAO N 3. 104

(Recursos ns. 480 e 481 - - Per-

nambuco) 

Não procedem enibargos de de-
elaraçao corn fundantento no art. 
162 do COdigo do Processo Civil, 
(luflhldo não Se prova a ocorrêneia 
de contrathção, obscuridade on 
ornissão. 

o Particlo Social Democrático, 
pm seu delegado junto a êste Tri-
bunal Superior, interpOe embargos 
de declaiaçao as Resoluçoes ns. 
2.609, de 26 de janeiro Oltirno, e 
2.611, de 27 do mesmo més, que 
julgararn os Recursos ns. 481 e 
480, contra a expedicao de diplomas 
aos Deputados Estaduais sufraga-
dos em 19-1-47. no Estado de Per-
nambuco. 

A primeira das ResoluçOes citadas 
julgara o recurso do mesmo Partido 
Social Democrático, considerando 
prejudicadas numerosas argliiçOes de 
nulidades, jã apreciadas em re-
cursos anteriores e dando ou ne-
gando provimento parcial, em 
relaçao as novas alegaçöes. 

A segunda Resolução c1cidiu o 
recurso da Aliança da União Demo-
crática Nacional, do Partido Demo-

data Cristão e Partido Libertador, 
julgando também prejudicada a 
maim parte das argOiçoes, objeto 
de julgamentos anteriores, e ne-
ganclo provirnento, relativarnente as 
novas argüiçoes. 

Ambas as Resolucoes conclulam 
por mandar tornar extensivos ao 
resultado geral da eleição os efeitos 
dos julgados, ox-vi do art. 120 do 
Decreto-lei n' 7.586, de 1945. 

Buscarn fundarnento os embargos 
no art. 862 do Código de Processo 
Civil, que os admite, quando a sen-
tença fOr ornissa, contraditOria ou 
obscui'a. E sustentani a existéncia 
da obscuridade, desde Clue näo ficou 
definida a extensão do julgado, a 
respeito da situaçao criada corn a 
extincão do mandato dos Deputados 
eleitos pelo Particlo Comunista do 
Brasil. 

A diplornação, de que houve os 
dm5 recursos ternpoiãneos, se verifi-
cou a 11-4-1947. Antes de seu julga-
mento, Oste Tribunal Superior, pela 
Resoluçao rn 1.841, de 7-5-1947, 
mandou cancelar o registro do P. 
C.B. B a Lei n' 211, de 7-1-1948, 
declarou extintos os mandatos do 
eleitos por aquOle Partido. Sem que 
sugira qualquer solucão, nem ex-
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plicite a dOvida, em quo se encontra, 
• embargante indaga como podela 
• Tribunal Regional Eleitoral exe-
cutat o julgado, diante cia stuaç0.o 
criada pelo cancelarnento do registro 
do P.C.B. 

Depois de reportar-se a Resolução 
n 2.091, de 17 de junho de 1947, 
segundo a qual Os votes dados a le-
genda do extinto P.C.B., em 19-1-47, 
devenarn sel computados. para os 
fins do cãlculo do quociente eleitoral, 
O embargante postula que o apelo 
seja tornado come embargos de-
claratOrioS ou como consulta, para 
esciarecer a dOvida quo não é mais 
da alcada do Tribunal Regional Elei-
toral, sob pena de subversão da hie-
rarquia judiciária. 

Positiva, auinal, o embargante, 
que, tendo de rever a apuracão ante-
rior, o Tribunal Regional Eleitoral 
seria levado a computar ou não Os 

votos dados nas primeiras eleicöes, 
aos candidates comunistas, dos quais 
nove foram eleitos Deputados. E 
conclui por alegar que, nas eleiçöes 
suplernentares procediclas nas Sec-
qOes anuladas, o Tribunal Regional 
Eleitoral deixou de aplicar a solu-
cãO indicada na Resolução nOmero 
1.091, o que deu ensejo a recurso do 
Partido embargante, pendentc de jul-
gamento, o qual conviria set , apre-
ciado cm conjunto corn Os presenteS 

embargos. 

A) As Resoluçöes embargadas 
constarn puhilcadas a 2 do corrente 
e a peticão de embargos deu entra-
da no dia seguinte. Estão, pois, 
clentro do prazo do art. 122 do De-
creto-lei n9 7.586, quo os autoriza 
expressamente. 

Tratando-se de resolu06es sobre as 
mesmas eleicdes, admite-se, por eco-
noa.a p .,e iiii, sejaui aivejalas

per embargos, constantes de urna sO 
peticão. 

0 Partido embargante tern quali-
dade pala o ser, desde que foi parte, 
como recorrente ou recorriclo, nos 
processes, a cujos julgamentos são 
opostos os embargos. 

B) Ao julgar os recursos de di-
pleinacão, as ResolucOes embarga-
das apreciararn comprida, lOgica e 
claramente tOda a matéria explana-
da nas peticoes dos mesmos recur-
ros e nos varies arrazoados, em quo 
procuraram basear-se. 

Nesses, apresentados no correr da 
pendéncia do julgarnento, posterior 
a cassação do registro do P.C.B., 
nenhurna referéncia se faz a essa 
ocorréncia. 

Na conformidade do COdigo de 
Pruce.sso Civil, o juiz não poderã 
pionuflcia?-SO sObre 0 que não cons-
titua objeto do pedido (art. 49) . Não 
clove a sentenca ficar aquem, nern 
aldrn do pedido, mas decidi-lo todo 
e so a êle. 

Sententia debot esse conlormis 
libelo, nee ultra eti'a profere valet 
(apud Pontes de Miranda, Con-tent. 

act COd. do Proc. Civil, vol. I, 
pàg. 147). 
São nulas as decisOes ultra petita 

(J. Americano, Cement. no Cod. de 
Proc. Civil, vol. I, art. 49, e vol. IV. 
pag. 891): 

As ResolucOes embargadas se ati-
verarn, rigorosamente, a essas nor-
mas elementares do direito proces-
sual (oem o ernbargante se anima 
a contestá-lo), o que bastaria para 
excluir a necessiclade de declará-las. 
Isto pOsto, 

Resolve •o Tribunal Superior, per 
unânimidade, conliecer dos embargos 
e iejeitá-los, per improcedentes. 
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Sala (las SessOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral Rio de Janeiro, 
em 23 de setembro de 1948. - An-
tönio Carlos Lafayette tie Andrada, 
Presidente.	 F. Sá Filho, Relator. 

A. M. Ribeiro da Costa. - Al-
fredo Machado Guirnarães Filho. - 
Roclia Lagoa. - Djalrna Tavares da 
Cunha 1Ielltj. - A. Saboja Lima. - 
Fui presente, Liiiz Gallotti, Procura-
dor Geral. 

RE, SOLIJçAO N 3 367 

(PROCESSO N 1968 - DISTRITO
FEDERAL) 

Irmão de Prefejto so é uncle-
givel se éste nan tiver deixado o 
cargo seis Ineses antes da eleiçao. 

A União Democuãtjca Nacional, 
por seu delegado, formula a seguin-
te Consulta: 

<<A, é Prefeito de determinado Mu-
mcipio; urn seu irmäo, B, deseja ser 
candidato a Prefeito do mesmo Mu-
nicipio. Poclerã se-b? 

Em caso afirmativo, qual 0 pra-
zo de desincompatibjljzacao do que 
estã no exercicio do cargo? 

Depreende-se da permuta não Se 
tratar do inelegibilidade do Piefeito, 
hipOtese em que se poderia falar de 
desincompatibilizaqao. 

Refere-se, porem, a inelegibilidacle 
de parente (10 Pi'efejto para o flies-
mo cargo. 

Assim sendo, 

Resolve o Tribunal Superior Elei-
toral responder que, a vista do dis-
posto no art. 140, n III, combinado 
corn o art. 139, n III, cia Constjtuj-
ção Federal, desde que 0 Prefeito se

tenha afastado definjtjvarnente de 
suas funcOes, seis nieses antes do 
pleito, sell irmäo poderã ser candi-
dato ao mesmo cargo. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 
em 22 de marco de 1950. Antonio 
Carlos Lafay ette de Andratla, Pre-
sidente. - Machado Guiniarães El-
Iho, Relator. - Fui presente, P1mb 
tie Freitas Travassos, Procurador 
Geral.

RESOLUçA0 N' 3459

(PROCESSO N' 2064 - PARA 

Nào C inelegIvel a deputaçao fe-
deral o Vice-Goverjiador que não 
tenha exercido as funçoes tie Go-
vernador, nos seis meses anteriores 
ao pleuto. 

A consulta de fls. 3, em que 0 

Vice-Governador do Parã indaga Se 
pode candidatar-se a deputado fe-
deral pelo Estado, scm renunciar ao 
cargo, 

Resolve o Tribunal Superior Elei-
toral, responder que sim, pois que, 
no seu caso, a tern do disposto na 
Constituiçao, art. 139, inciso II, le-
tra a, sOrnente o exercicio clas fun-
çCes de Governador, dentro nos seis 
meses anteriores ao pleito, acar-
retaria inelegibilidade. 

Sala das Sessoes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
28 de julho de 1950. AntOnio Car-
los Lafayette (IC Andrada, Presiden-
to. - Djalma da Ciinha Mello, Re-
lator. - F. Sã Fliho, vencido na 
preliminar do conhecirnento. - Fui 
presente, Plinio tie Freitas Travas-
sos, Procurador Geral. 
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RESoLucAo N Q 3470

(FROCESSO N 2.051	 SANTA

CATARINA) 

Prefeito de l%Iunicipio, de (UJO tc'i-
ritOrio foi desinernbraclo, ha Inais 
de seis ineses, território que pas-
SOU a tOflstitiiii' outro MililicliflO, 

no é inelegivel ao cargo (le I'rc-
feito do novo Municiplo. 

0 Tribunal Superior Eleitoral, 
tendo em vista a consulta que ihe 
faz a União Dernocrática Nacional, 
Secao de Santa Catarina, por seu 
Delegado junto ao mesmo Tribunal, 
sObre se, tendo sido desmembrado 
o Municipio de Araranguá e criado 
corn a parte dividida, o Municipio de 
Turvo, pode o Prefeito daquele Mu-
nicipio, em cuja administraqao se 
operou tal divisão, candidatar-se a 
igual cargo no novo Municipio 
(Turvo): 

Resolve responder que, no estan-
do a tlipOtese em exarne enquadrada 
no caso previsto no inciso III do 
art. 139 da Constituição Federal e 
não tendo nenhuma aqão adminis-
trativa sObre o novo MunicIpio o 
Prefeito do Municipio de que fizera 
parte o territOrio do novo Municipio, 
näo ha inelegibilidade para que, no 
pleito de 3 de outubro prOxirno, 
concorra aquele ao cargo de Pre-
feito de Turvo, agora e desde que 
foi ciiado sob a adniinistraqão de 
outro Prefeito, eis que haja ocorrido 
o desmembramento a 6 meses da 
data do pleito. 

Sala das SessOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro. 
3 de juiho de 1950. Antonio Car-
los Lafayette de Andracia, Presiden-
te.	 Julio de Oliveira Sobrinho, Re-

lator.	 F. Sá Filho, vencido. 
Fui presente, Plinio de Freitas Tra-
vassos, Frocurador Geral. 

Publicacla em sessão de 28-8-51). 

REsoLucAo N 36i 

(PROCESSO N 2255 

MARANHAO) 

o prazo do niandato dos Jtiizes 
dos Trihunais Eleitorais é con' ado 
da data da l)OSse efetiva come 
JUI7.eS. 

0 Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão consulta sO-
bre tOrmino de manclato de Juizes 
componentes daquele Egrdgio Tri-
bunal: 

Resolve o Tribunal Superior Elei-
toral declarar que o prazo do man-
dato dos Juizes dos Tribunais Elei-
torais se conta da posse efetiva co-
mo Juizes. 

No caso dos JuIzes Costa Fernan-
des e Fires Sexto, o prazo se conta 
cia instalacao do Regional, em 4 de 
outubro de 1946, quando foram em-
possados. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Rio de Janeiro, 
em 1 de setembro de 1950. - An-
tOnio Carlos Lafayette de Andrada, 
Presidente.	 A. Saboia Lima, Re-
lator. F. Sã Filho, vencido. - 
Fui presente, Plinio de Freitas Tm-
vassos, Procuiador Geral. 

(Publicada em sessäo de 24-8-51). 

uEsoLuçAo N 4 302

PROCESSO N' 2738 - DISTRITO

FEDERAL) 

Não se conhece de consulta 
sObre per(la de manclato politico, 
que, na sisteniatica do COdigo, nAo 
pode, para aquële efeito, ser con-
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siderada matéria eleitoral. A corn-
I)eteIl(a do Tribunal Superior Elei-
toral Se exaure corn a expedicão 
do diploma, e a (Jonstituicao con-
fore a Cãrnara, a quo pertenca o 
inandatário, a coinpetOncia para 
a declarar. 

Em oficio de 4 de rnaio do ano 
em cui'so, o Exrno. Sr. Presidente do 
Senado Federal, atendendo a cornuni-
cacao do Senador José Carlos Pe-
reira Pinto, representante do Parti-
do Social Dernocrático, pelo Estado 
do Rio de Janeiro, de que se ausen-
tarã do Pals, durante quatro rneses, 
e que cumpre a Mesa, na forma do, 
Regirnento, convocar, para suhstitui-
10, 0 respective suplente; e, conside-
rando que os jornais desta Capital 
tern noticiado que o Sr. Altivo Men-
des Linhares, cujo norne consta, na 
lista fornecida per êste Tribunal, 
como suplente daquele senador, tem 
exercido, apos a diplomacäo, o 
cargo de Prefeito de urn dos Mu-
nicipio do referido Estado, o que 
importaria perda da supléncia, de 
acOrdo corn as ResoluçOes ns. 
1.382 e 3.108, dêste Egrégio Tri-
bunal, consulta se o noineado 
Suplente continua corn direito a su-
bstituiçao do Senador. 

Isto pOsto: 

ApOs as Resoluçoes ns. 1 382 e 
3 108, invocadas, o Tribunal Superior 
Eleitoral, na de n9 4 176, de 22 de 
dezembro de 1950, não tomou co-
nhecirnento, per maioria de votes, 
da consulta do Prefeito de Juiz de 
Fora, candidato a Deputado Federal, 
söbre se podia se manter no exer-
cicio do cargo, ate a posse, on se 
do mesmo se devia afastar, logo 
que expedido on recebido fOsse o 
respectivo diploma. Assirn resolveu

porquc 0 exame e apreciacão da mm-
teria, em face da prOpria Constitui-
çäo, era cia competéncia da Cãrnara, 
a que lertencia o Deputaclo ou Se-
nador, a qual era deferida expressa-
monte a atribuiçao de decretar a 
perda do mandato. 

A Constituiçao da Repdblica, de 
18-9-1946, preceituanclo a regulamen-
tação da competericia dos Juizes e 
Tribunals Eleitorais (art. 119), es-
pecificou, desde logo, incluida nas 
atribuiçoes dos rnesrnos, a substân-
cia dos itens I a VIII, coin a qual não 
se concretiza o case da consulta. 

o COdigo Eleitoral, dispondo sO-
bre o assunto, distribuju, de a) a ti), 

no art. 12, a cornpetência do Tribu-
nal Superior Eleitoral, e ali nao se 
configura, em alinea alguma, o mes-
mo caso. 2 certo que a alinea 1) 0 
investe na obrigaçao de responder as 
consultas, que ihe forern feitas, por 
autoridades püblica, ou partido po-
litico registrado, sObre matéria ebei-
toral. Mas, perda de mandato poli-
tico, conferido, embora, através do 
processo eleitoral, iniciado corn o 
alistarnento e encerrado corn a ex-
pedicão do diploma, não pode, para 
efeito de consulta, ser considerada, 
na sistematica do COdigo, matéria 
eleitoral, nem sO porque, como já 
se tern entendido, a competéncia do 
Tribunal se exaure corn a expedi-
ção do diploma, como tarnbéni por-
que a Constituicao confere a Câma-
ra, a que pertenca o mandatário, 
competéncia para cleclarar, rnedi-
ante provocaçao de qualquer de seus 
membros, ou representacao docurnen-
tada de partido politico, ou do Pro-
curador Geral da Repdblica, a infra-
ção ao clisposto no sen art. 48, e tal 
conipeténcia excluiria a do Tribunal, 
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ainda que Ihe fOsse taxativamente 
atribuida em lei. 

A hipotese provãvel seria, no 
caso, de inñacao da alinea b, item 
I, do art. 4 <desde a expedicao 
do thplornae, visto como ainda se não 
verificou a posse, esciarecido, no 
entanto, que 0 consulente no equi-
para a aceitacäo ou exercicio de co-
missão ou eniprego rernunerado de 
pessoa juridica de direito publico, 
que incidiria na sancâo constitucio-
nal, ao exercicio de mandato eletivo 
para funcao executiva, que alega 
haver ocorrido, segundo noticiãrio 
de imprensa. 

Exciulcia a espécie, que fOsse, da 
proibicao constitucional, mesmo as-
sim näo poderia o Tribunal inclui-la 
na generalidade da mencionada au-
nea f), porquanto, se cabe a Câmara, 
a que pertence o diplornado, decla-
rar a perda do mandato, a ela, por 
isso mesmo, está implicitamente con-
ferida a apreciacão do fato, que en-
volverá, ou näo, infringencia do pre-
ceito não sendo, evidentemente, 
curial qualq uer outra manifestacão 
estranha. 

For tais motivos, resolve o Tri-



bunal Superior Eleitoral, pot unã-



nimidade, não conhecer do consulta. 

Sala das Sesades do Tribunal Su-
perior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 
15 de maio de 1951. Alvaro Mon-
tinho Bibero da Costa, Presidente. 
- Pedro Paulo Penna e Costa Rela-
tor. -- Fui presente, Plinio de Frel-
tas Travassos, Procurador Geral. 

(Publicada em sessão de 6-9-51). 

RESOLUAO N" 4333 

(PROCESSO N' 7 - DISTRITO

FEDERAL) 

prova-se a reestruturacäo do 
I'arlklo Trabaihista Brasileiro, e

determina-se o registro dos rein-
cOes dos niembros do ('omissão 
Executiva e do DiretOrio Nacio-
nab cleitos na IV Convenção Na-
cional 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos n' 7, 

Acordam os Juizes do Tribunal 
Superior Eleitoral aprovar a reestru-
turaçao do Partido Trahaihista Bra-
sileiro e determinar o registro clas 
relaçOes dos menibros eleitos, na 
lv Convencão Nacional, para a Co-
missão Executiva e o DiretOrio Na-
cional. 

Conforme pareceu ao Sr. Procu-
rador Geral (fls. 543), em face da 
comparacão realizada pela Secre-
taria entre Os estatutos antigos e 
os novos (fls. 529), o P.T.B. cum-
priu a disposico do art. 200 do CO-
digo Eleitoral, requerendo, em 26 do 
junho ultimo (fis. 441), que fOsse 
aprovada a reestruturaeão feita, se- 
gundo o preceito dos arts. 136, 137 
e 143 do COdigo citado, pela IV Con-
venção Nacional, reunida nos dias 8, 
9 e id de junho prOximo passado. 

Sala das SessOes do Tribunal Su-
perot Eleitoral. 	 Rio de Janeiro, 
20 de julho de 1951.	 Edgard 
Costa, Presidente. HahnenlaHn 
GaiinañTtes, Relator. - Fui presente, 
Plinio de Freitas Travassos, Procura-
dot Geral. 

(Publicada em sessão de 6-9-51). 

ACORDAO N' 540 

RECURSO N Y 1737 - MARA-



NHAO) 

- 0 prazo pnra interposiçäo d 
recursos fundados nas alineas a) 
b) e d) do art 167 do COdigo 
Eleitoral, é de 3 dias, contados da 
data da publicacao, no Orgão oil-
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cia!, da decisão recorrida. Na all-
sOncia do prova em contrãrio, vale 
a declaração do presmdeHte (10 Tri-
bunal a quo, do quo o recurso ê 
teinpestvo. 
- Anulando a votacão, pelo fato 

de umn eleitor da 'oçã0, eujo nonie 
consta da respectiva fôliia, haven 
votado scm exibir 0 titulo eleito-
rim!, mnas, apenas, 0 certificado do 
reservista, 0 T.Jt.E. perfilliou tese 
contrãrma a esposada polo Tribu-
nal Superior (Resolucoes us. 2 934, 
2949; 2 015, 3 005 e outras), que 
já decidiu não .serem causa do ann-
lação Os fatos acimna argilidos. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Especial n 17 37,  
vindo do Maranhão, manifestado pelo 
Particlo Trabaihista Brasileiro, corn 
fundarnento nos arts. 121, I e II, da 
Constituicao e 167, letras a e b, e 
112, do COdigo Eleitoral, contra a de-
cisão do T.R.E., que, através de re-
curso intempestivo, decretou a anu-
lacão da votacão da urna da 39 Se-
çäo da 1' Zona da Capital, apurada, 
em separaclo, pela Junta, sob o 
fundarnento de fraude, por ter vo-
tado uma' pessoa scm apresental' 
titulo de eleitor, e tei'ern votado 16 
eleitores de outras SeçOes, todos em 
sobrecartas opacas cornuns, scm as 
cautelas da lei. Alega 0 recorrente 
que a decisão violou a letra cx-
pressa dos arts. 87, parágrafo 6, 
128, 123, n 3, 124 e 168, do COdigo 
jã citado e deu aos mesmos artigos 
interpretacão diversa da jã adotada 
por esta COrte, nas Resolucoes de 
nOmeros 891, 2 332, 2 375, 2 376, 
2 934, 2949 e 2015. 

0 recorrido contesta, alegando, 
preliminarmente, a intempestividade 
do recurso, e, no mérito, o seu des-
cabimento, por não ter haviclo ofen-

sa a lei nern dissidio jurispm'udencial, 
e apenas apreciacao de fatos e pro-
vas. A clouta Procuradoria Geral 
opina pelo não conhecimento, na 
confornhidade do parecer que dera 
no Recurso Especial nQ 1 717 

0 que tudo devidamente examina-
do,

Acoi'da o Tribunal Superior Elei-
toral. pox' unãnirnidade, conhecer do 
recurso e clar-ihe provimento, para 
validar a votacao anulada pela de-
cisão recorrida, na conformidade 
do voto proferido pelo Sr. Ministro 
Relator Sampaio Costa, do teor se-
guinte: 

<Ai'gbi o recorrido a intempestivi-
dade do recurso, alegando que êle 
sO foi tornado sete dias depois da 
abertura de vista, tendo sido lido 
a cinco de janeiro de 1951, em ses-
são do T.R.E. (sic) A argiicao 0 
confusa, incompreensivel mesmo. 0 
prazo para a interposicao de re-
cursos fundados nas alineas a, b e 
d do art. 167 do COdigo, 0 de trés 
dias, prazo ésse contado da publica-
cão da decisão, que foi profei'ida a 
27 de dezembro de 1950, nem mesmo 
se houve puhlicacão. I-lit, porOm, no 
despacho de encarninhamento do re-
curso, profericlo pelo Presidente do 
Tribunal, a seguinte informaçito: <0 
presente recurso tern cacirnento em 
face da legislacão e foi tempestiia-
mente interposto>.'... Não existindo, 
nos autos, prova em contrario a essa 
informacito, desprezo a preliminar. 

Dc méritis: No correr dos traba-
ihos de apuracito da 39 Secão da 
1 Zona da Capital, 0 delegado do 
Partido Social Trabalhista requereu 
que constasse da ata que o eleitor 

Valter dc Limo. Raposo votara scm 
apresentar o titulo de eleitor, ale-
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gando que o havia perdido, e que 16 
cleito:'es do outras Secoes votaiarn 
em sobrecartas opacas, sem as cau-
telas do voto impugnado>'. A Junta, 
no entanto, rnandou apurar a vota-
çäo, em separado, sum que conste 
da ata da respectiva apuracão inter-
posição de qualquer recurso cia mes-
ma decisäo. No dia imediato ao cia 
apuraQão, o mesmo clelegado ofere-
ceu razöes escritas, corn base no que 
fOra consignado na ata a seu pediclo, 
tendo sido contestado, especialmen-
te, no tocante a regularidade e tern-
pestividade de semeihante recurso. 
o Tribunal, no entanto, por rnaioria, 
julgou regular o recurso e déle co-
nheceu, conjuntarnente corn o de 
oficio, por ter sido a apuracão rea-
lizada em separado, provendo ambos, 
para anular a votação da Secao, em 
virtude de fraude, porqu.e nela votou 
uma pessoa, scm apresentar titulo 
de eleitor c votaram tambdm 16 
eleitores de outras Seçoes, todos 
em sobrecartas opaca, comurn, sern 
as cautelas da id. Ova, examinando-
se a fOiha de votacao e a ata de en-
cerramento, ye-se que o eleitor que 
votou scm exibir o titulo e apenas 
certificado de reservista, era eleitor 
da Secao; tinha sen nome relaciona-
do na fOlha e foi identificaclo pela 
Mesa, scm qualquer impugnacäo; 
quanto aos 16 eleitores que assina-
ram na fOtha de votacao para eleito-
res de outra Secao, designados como 
eleitores de outras SecOes, cram: 
5 componentes cia Mesa (presidente, 
mesários e secretarios); S fiscais de 
partidos; e apenas 3 assirn especifi-
cados na coluna de observaçao da 
fOlha referida: Enferrno e reside 
prOximo a esta Seçãor; rEnfermo e 
reside prOximo a esta Secaor; <<zela-
dor cia sede em que funciona esta

Seçäoc. Não houve impugnacao por 
ocasião dc votar. 

Verifica-se, destarte, que a hipOte-
se sub judice ci idCntica a julgada 
receriternente no Recurso Especial 
n' 1 736. A decisão recoi'rida não 
infringiu a lei, pois, embora tivesse 
tornado conhecirnento de urn recurso 
voluntario intempestivo, tinha corn-
petcincia e dever die apreciar 0 ato 
da Junta, atravcis do recurso die 
of' cio. 

Mas, anulando a votacao da Se-
cão, pelos motivos que invocou, per-
filhou tese contréria a esposada por 
éste Tribunal Superior Eleitoral, ao 
respeito. As ResolucOes de ns. 2 934, 
2 949 e 2 015, invocadas pelo recor-
rente, além da de n' 3 005 e outras, 
já decidiram não ser causa de anu-
lacao dx votação 0 eleitor cia Secão 
ter votado scm exibir seu titulo, e 
eleitores de outras SeçOes votarem 
em sobrecartas cornurn. 0 fato em 
Si nao constitui fraude nem se pro-
you que OS eleitores pertencessem 
a outras circunscriçoes on Munici-
pbs, caso em quo seriam de anular, 
na primeira hipótese, as eieicoes es-
tacivais e nmnicipais, e, na segunda, 
apenas as eleicoes para cargos muni-
cipais. 

Reportando-me a fundamentos ou-
tros e circunstânciados, aduzidos em 
votes outros que proferi sObre o mes-
mo assunto, tomo conhecimento do 
recurso, pelo dissidio j iris prudencial, 
e ihe clou provimento, para validar 
a votacao. 

Sala das SecOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
24 de agOsto do 1951. Edgard 
Costa, Presidente. - Sainpalo Costa, 
Relator,	 Fui presente: Plinio de
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

(Publicado em sessão de 24-1-52) 
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ACMWAO N° 541 

(RECURSO N? 1741	 MA-



RANHAO( 

- IL teinpestivo 0 recurso in-
terposto antes de publicada a de-
cisäo, nas Cle1)0S de prO1atida a 
rnesn°.. 

- L valida, face a jurisprudên-
cia da êpoca, a votaço de eleitores 
da Seção, mediante simples apre-
sentaçäo da carteira do identidade. 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos (10 Recurso Especial n 
1 741, vindo do Maranhão, oferecido 
pelo Partido Trabaihista Brasileiro, 
corn assento nos arts. 121, I o II, da 
Constituicao; 167, letra a e b, e 112, 
do COdigo Eleitoral, contra a Roso-
lucão do T.R.E., que decretou a nu-
lidade da votação da 32 Seção, da 
1 Zona, apuracia, ern separado, pela 
Junta. 

Aloga 0 recorrente que a decisão 
foi proferida atravds do recurso in-
ternpestivo e decretou a anulacão da 
votacao, po terem votado eloitores 
da Seção. scm oxihir seus titulos, e 
sirn documentos outros de identi-
ficaçäo, e scm que seus votos lOs-
sern tomados em separado. Infrin-
gira, por 1550, 0 disposto expressa-
monte nos arts. 128, 168, parágrafo 
Unico, e 87, § 3 e 6, do citaclo CO-
digo, dando-Ihes interpretacao diver-
sa da esposada por êste Tribunal 
Supciior Eleitorri, nas ResoluçOes 
us. 861; 2332; 2375, 2376, 3934 e 
2949. 

o recorrido contosta, alegando, 
prelirninarmente, a intempestividade 
do recurso, e, no mérito, seu descabi-
mento, per tratar-s de questào do 
fato; ter, ou não, havido fiaude.

A douta Procuradoria Geral opina 
pelo nào conhecirnento, na forma do 
parecer que ernitiu no Recurso n9 
1717. 

o que tudo devidarnente exarni-
nado, 

Acorda o Tribunal Superior Elel-
toral, unãnimemente, conhecer do 
recurso e dar-Ihe provimento, para 
validar a votacào pela decisão rocor-
rida, na conformidadet do voto pro-
ferdo pelo Sr. Ministro Relator 
Sarnpaio Costa, do teor seguinte: 

'Alega o recorrido, na preliminar 
que suscita, que a decisäo recorrida 
foi publicada no Orgão oficial do dia 
22 , de janeiro e que o recurso, tenclo 
ingressado no Tribunal no dia 26 do 
mesmo més, quatro dias depois, era 
intempestivo. A afirniacao do recor-
rente vern desacompanhada de prova 
da publicacão no dia 22 de janeiro. 
O que consta dos autos é que a re-
ferida decisäo so foi publicada no 
Piano da Justiç.a no dia 12 de fe-
vereiro de 1951 (certidão do I Is. 25 
V.), se bern quo proferida no dia 26 
de dezembro de 1950. Tendo a pe-
ticao do recurso dado entrada no 
dia 26 de janoiro do 1951, o recor-
rente antecipou-se L publicação da 
decisão. Tenho como tempestivo o 
recurso, porque, embora antecipado, 
jO e:istia a decisão. 

Dc meritis. Tomo conhecirnento 
do recurso, para validar a votacão, 
nos tOrmos dos votos quo proferi, 
dentro outros, nos Recursos Espe-
dais ns. 1 813 e 1736. Os eleitores 
quo votararn scm exibir seus titulos 
cram eleitores da Secão; seus no-
mes estavam relacionados na fOlha 
do votação e não houve irnpugnacao 
na ocasiäo do votarem: houvo lire-
gularidade, maxirne não tendo sido 
tomada em separado a votacão. Mas 
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näo ha prova de fraude, que jus-
tifique a anulaqfco da Scção. A 
risprudenca déste Tribunal é neste 
sentido, hastando citar as Resolucoes 
invocaclas pelo recorrente, que são de 
todo aplicãveis ao caso. 

Sala das Sessbes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro, 
24 de agOsto tie 1951.	 Edgard 
Costa, Presidente.	 Sarnpaio Costa,

Relator. - Fui presente: Plinio de
Freitns Travassos, Procurador Geral.

(Publicada em sessão de 24-1-52) 

ACORDAO N" 542

iRECURSO N" 1 732 --



MARANHAO 

- E de so considerar nula vo-

taçao (IC Seciio Eleitoral era quo 

funcionon como 1)1('sriu lI:u u 

to do policin. 

- Quando a Lei Eleitoral (art. 

158 e ) se refero a ,justificacoes 
o pericias processaclas perante o 

JUIZ Eleitoral, coiao mobs tie pro-

'a, nãO quis exeluir Os demais 
111010, athnitidos no direito 1)10(05-

sual eoITIuiki. 

Vistos, i'elatados e diseutidos ês-
tes autos, do Recurso Especial n" 
1752, vindo do Maranhão, manifes-
tado pelo Part)do Tiabaihista Bra-
sileiro, corn apoio aos arts. 121, I e 
II, da Constituiqao; 167 letras a e b, 
112, do Codigo Eleitoral, contra a 
Resolucão (10 T.R.E. que, dando pro-
virnento ao reclirso interposto cia 
decisão da Junta, pelo Partido Social 
Trabaihista, clecretou a anula(,ão da 
votacao da urna da 8" Secao da 31)' 

Zona I Guimarães), ior considei'ar 
provado nos autos haver funcionado 
coma rnesãrio cia referida Seeão urn 
guarcia-civil, agente de policia.

Alega o recorrente quo 0 rccurso, 
atraves do qua] o Tribunal decretou 
a nulidade, era intempestivo, do 
vez que não fOra interposto, de 
p1-onto, do ato da Junta, e, ainda, 
quo a prova em que so fundou a con-
clusão (10 julgado era inócua, gra-
ciosa e das inadmitidas no processo 
eleitoral, face ao art. 158, parãgrafo 
ünico (sic), do Codigo Eleitoral. In-
dica como ofendida a letra dos arts. 
123, n' 1; 124; 128; 168, paragrafo 
ünico, do diploma legal acirna cita-
do, e coma tendo a clecisão em causa 
daclo a lei inteligencia diversa da 
adotada por êste Tribunal Superior, 
nas ResoluqOes ns. 2332 e 2408. 0 
recorriclo contesta, alegando, preli-
minarmente, a intempestividade do 
recurs,), e, depois, não ter havido 
ofensa a lei fern dissidio jurispruden-

cial, pocquanto a decisão versara 
matdria de fato: ser ou não ser 
agente tie policia urn dos rncsãrios. 

A douta Procuradoria Geral diz 
que a recuiso contra o ato cia Junta 
foi ma nifestado regularmente, con-
foime Se ye da ata de apuraqão de 
fls. 7, versa, e que as provas exis-
tentes são legais e conclustvas, opi-
nanclo, lAnai, celo não conhccirnen-
to do recurso 

o qIle tIlde devi'dar.iente exarni-
nado, 

Acorda o Tribunal Superior Elci-
to"ai ntc> conhocer cia rccurso, con-
tra as \otos do Di'. Plinio Pinhc'ci'o 
Guirnaraes e Ministro Henrique i 
Avila, na conformiciade do voto pa-
fonda pelo Sr. Ministro Relati 
Sampato Costa, do teor seguinte: 

rA (lecisao recorrida, datada do 
23 tie dezembro de -950, foi publica-
da no Djárbo d4 Justiça do clia 9 de 

janeiro tie 1951. corifoi'me cek'tidão 
junta aos autos a fis. 16-verso. In-
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gressando em juizo, corn a petiçSo 
de recurso, no clia 12 do niesmo mOs 
e ann, dentro do triduo legal, con-
soante faz certo o carimbo (10 Pio-
tocolo da Secretaria do Tribunal e, 
tambérn, o despacho do Presidente 
do mesmo Tribunal, respectivarnente, 
as fis. 19 e 17, o recorrente o fez 
no tempo legal Rejeito a preliminar 
(10 intempestiviclade. 

De ineritis: Como bern acentua 0 
erninente Dr. Procurador Geral, em 
mu pai'ecer, consta da ata de apura-
ceo a fis. 7-verso que o delegado 
do Partido Social Tiabalhista recor-
reu da derishlo da Junta que rnandou 
apural' a votacâo dii 8 4 Seçao da 30 
Zona.qEis Os tCrmos da ata: (10) 
Niio tern, pois, o recorrente razão, 
quando alega que não foi interposto, 
tie pronto, i'ecurso daquela decisão. 
A prova ]he 0 contrària, e os funda-
menti's do recurso foram oferecidos 
em petiçao datada do dia seguinte 
(fls. 2). A prove oferecida pare do-
monstrar cue Adalberto LishOa, que 
fiincionou corno mesário da S Secao 
dii 30 1 Zone. era agente de policia, 
é prove hãbil, permiticla no dircito 
elcitoral, P. urn docurnento publico, 
e não u' documento gracioso. Quail-
do a Lei EJeitoral, no art. 158, pa-
rãgraf'o 1' (0 artigo tern vários pa-
ragrafos e não apenas urn ünico, 
como cite o recorrente), declara flue 
serão admitidos como meios de prova 
as justificaçOes e as pericias pro-
cessuais perante o Juiz Eleitoral, nCo 
quis excluir os demais meios de pro-
ve adrnitidos no direito processual 
comurn, rnas incluir nOles as us-
tficaçOes e pericias. A irnprocedn-
cia jurIdica da alegaO.o é manifesta. 
Provado estã que a Secao funcionou 
tendo, como mesério, urn agente de 
policia. A nomeacão foi feita 0. 01-

time hora, pelo pi'esidente da Mesa, 
n0.o ensejando tempo aos intei'essa-
dos para ofcrccerern suas reclama-
coes, na forma do art. 70 do COdigo, 
nO,o sendci posaivel, em conseqbCncia, 
aplicar 0. espOcie o disposto no para-
graf 0 2" do mesmo artigo. Tendo a 
Mesa ficado ilegalmente coasttuida, 
a votacão da Setão era nula, como 
que. ao contr0.nio do que alega o re-
Oem acentuou a decisão recorrida, 
coirente, restaheleceu o irn pOrio da. 
id art. 69, parOgrafo 1', letra e, e 
art. 123. n I, 'do COdigo) 

No voto ciue profei'i no Recurso 
Especial nOrn cr0 1.530, versando ma-
téria serneihante, tive ensejo de abor-
diii' o assunto longamente, sob todos 
Os seus aspectos. 

Reportando-me a Ole e ao acirna 
excosto, não conheço do recurso; n0.o 
hove ofensa 0. lei, nern dissidio ju-
risprudencials. 

Sale das SessOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral,	 Rio de Joneiro, 
24 de agOsto de 1951.	 Edgard 

Costa, Presiclente.	 Sampaio Costa, 
Relator.	 PIW;o Pinheiro Guima-



rOes, vencido. - Henrique d'Avlla, 
vencido.	 Fui presente: Plinio do
Fretas Travassos Procuradoi Geral. 

(Publicada em sessão de 24-1-52) 

ACORDAO N Q 543

RECURSO N' 1754 - MARA-

NHAO -- (S. LUIZ) 

- N O 50 ('OII jleOOtI (11' recurso 
contra tlecisao (10 T.IL, quo acolbeu 
embarqos de di'elareçao oposros 
1)010 rt'c'oi'ndo, pare completer e 
esciarecer decisilo colidente, omis-
Se e contniidtai'm 

Vistos, rclatados e discutidos Ostes 
autos, dc Recurso Especial n' 1754, 
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vindo do Maranhão, manifestado pelo 
Partido Trabaihista Brasileiro, corn 
fundarnento no art. 167, letra a, do 
COdigo Eleitoral. 

o processo estã pm' demais turnul-
tuado, não so sabendo bern o que 
nêle so pleitea. F'aco urn ligeiro re-
sumo do que so contérn no mesmo. 

o Partddo Republicano Trabaihis-
ta, dizendo-se inconformaclo corn o 
ato (10 Presidente da Junta Apurado-
ra da 2 Zona, que contra Os votos 
dos dornais membros da mesma Jun-
ta, mandara apiirar, em separado, 61 
votes dos pertencentes a urna da 24 
Secao cia dita Zona, recorreu para 
o Tribunal Regional. Contestando o 
recurso, o Tribunal, pela Resolução 
quo se ye a fis. 18, Ihe deu provimen-
to, para verbis: unvalidando a de-
cisão do Presidente da referida Jun-
ta, que rnandou apurar aqueles votos, 
em separado, manter a resoluçao de 
sua rnaioria, quanto 5. anul.ação dos 
referidos votos, e considerou sOlida 
a restante votacão da Seçao em apre-
qos. A Resolucao referida estd 
datada de 15 de dezembro de 1950, e 
assinada per todos os membros do 
Tribunal e pelo Dr. Procurador Re-
gional, tendo sido tomada por unã-
nimidade de votos. Não const. dos 
autos sua publicacao. A fls. 19, logo 
apOs a Resolucao. Se vS uma pe-
ticao do delegaclo do Partido Traha-
ihista Brasileiro, recorrendo da mes-
ma decisão para Sste EgrSgio Tribu-
nal, pedindo a validacao dos votos 
anulados, peticão essa datada de 20 
de dezembro de 1950, protocolada na 
mesma data e clespachada a 27 dSsse 
mesmo mSs pelo Presidente do Tri-
bunal. Logo cm seguida, a fls. 21, se 
encontra urna outra Resoiucäo do 
Tribunal a quo, em que, reportando-
se ao mesmo processo e recurso, con-

clui da seguinte maneira, verbis: 
<Resolve o Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão, por maioria de 
votos e de acOrdo corn o parecer do 
Procurador Regional, dar provimen-
to ao recurso, para, invalidando a 
decisão do Presiclente da Junta quo 
mandou apurar os votes em separa-
do, manter a resolucao de sua maio-
na anulando a votacao, contra os 
votos dos Juizes João Mates e Nico-
iáu Dino, quo opinaram quo se anu-
lassern sOmente os votos em separa-
do>. Essa i'iltirna ResoluQ go, quo 
estã datada de 8 de janeiro (Ic 1951 
o tambérn devidamonte assinada, foi 
publicada no dia 23 de janeiro de 
1951 (fls. 23), sendo-Ihe opostos em-
bargos do declaracao pelo delegado 
do Partido Republicano Ti'abalhista 
sob o fundarnento do conter obs-
curidade, ornissao, contradiçao e não 
corresponder ao decidido (fls. 22-39). 
Pela Rosolucao que se ye a fls. 39, 
o Tribunal deu provimento aos mes-
mos ernbargos, unãnimernente, para 
declarar que foram anulados apenas 
os 61 votos da 24 Secao da 2 Zona, 
ficando assim retificada a Resolucão 
do fls. 19. 0 Partido Trabalhista 
Brasileiro, por peticao datada do 26 
de janeiro de 1951, recorreu desta 
ültima decisão, fundando-se no art. 
167, letras a e b, do Codigo Eloitoral, 
alegando ter a mesma ofendido o art. 
124 do COdigo e bern assim Resolu-
cão dSste Tribunal, e, per peticao 
datada de 9 de fevereiro, recorreu, 
também, da mesma decisão, corn 
igual fundarnento, alegando infrin-
gSncia dos arts. 165 e 167 do rnesrno 
COcligo, porque deu aos embargos 
de declaraçao verdadeiro cariter de 
embargos infringentes. 0 firn do am-
bos Os recursos, segundo o petitOrio, 
é a validacão dos 61 votos que foram 
anulados. 
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Aberta vista ao recorrido, Cste dei-
xou escOar 0 prazo scm oferecer con-
testacäo (fis. 44). A douta Procura-
doria Geral opina polo não conlieci-
mento. 

0 que tiido devidamente exanu-
nado, 

Acorda o Tribunal Superior Elci-
toral nib conhecer do recurso, uni-
nimernente, na conformidade do voto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sarnpaio Costa, do teor seguinte: 

O esti completamente 
turnuituado, alérn tie nio se encc'n-
trar o mesmo devidarnente insti'uido. 
Na pi'imeira petiçio de recurso alega 
o recorrente: (ie). Ora a decisio 
a que se reporta o recorrente sofreu 
embargos do declaraçio qiie for-m 
recebidos, deciarando, entio, o Tri-
bunal que a referida decisio nin-
dava anuiar os 61 votes apurados 
em separado, por ordem do Presiden-
da Junta, contra a decisio da rnsio-
na da mesma Junta, e considerar 
vilida a votaio rest.ante, apurada 
em definitive. Assirn, nao tern cabi-
mento a aiegacio de haven a decisio 
recorrida anuiado a votaçio da Se-
cab. Quanto a ten havido ofensa a 
lei, corn a anuiacio désses 61 votes, 
o recorrente nio fez a dernonstrm'io 
necessiria; nio instruiu o processo 
em tCrmos de se poder verificar 
quais os votes que foram apurados 
em separado e afirial anulados. A 
certidio ti'azida am autos nib con-
tern 0 transunto de tOda a ata de 
apuraçiO, nms apenas urna parte, 
na qual nib vem exphcado o motive 
da apuraçio, em separado, dos men-
cionados 61 votos. Na certidio ic-
fericla diz-se que o presidente da 
Mesa nandou apurar, contra a dcci-
são cia maioria, os votes dos eleito-
rcs identificados pela Mesa, enibora

näo tenha esta insenido na sohi'ecar-
ta para vote em separado o titulo do 
votante. Nile se refere ao nãrnero 
dêsses votos. [-'arece tra)ao do fato 
outro. Procurando cctajar as ref e-
rCncias corn a constaute das fOthas 
de votacio, verifiquei quo votaram 
corn impugnaçio eiei ics do outra 
Secio, scm o titulo, u que repute 
nub, consoante ji fiz oentir em votes 
anteniores. 

Na segunda petiçio de recurso ou 
no outro recurso, discute o recorren-
te o descabimento dos embargos de 
declavacio, a que me referi acima e 
no relatOnio. 

Nio tern razio o i'ecorrente. A tie-
cisio era colidente, omissa e contra-
ditOria. Foi bern deciarada, a rneu 
yen. Nio ofendeu a lei. 

Do exposto, nao conheço do recur-
so;,. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eieitoral. Rio do Janeiro, 
24 de agOsto de 1951. - Edgard 
Costa, Presidente. - Sampalo Costa, 
f4elator.	 Fui presente: Plini o de
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

Pubhcacio em sessão de 24-1-52). 

ACORDAO N'? 545 

(RECURSO N? 1759 - 

MARANHAO 

- 0 fato tie terem votado em 
eleicöes federals e estaduals eiei-
form de outro MuulcIpio scm as 
cautelas da lei, nib amila, por si 
so, a votaçio, mas a constitujcao 
irregular tin Mesa iteceptora ó 
niotivo cpressa tie tal anulação. 
- Não so toma (0lih2CiI1eiltO de 
recurso quando it decisao recorrida 
so funda. em dubs motivos e Ufl) 

dCbes C procedezite. 
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Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Especial n 1759, 
vindo do Maranhão, manifestado pelo 
Partido Trabaihista Brasileiro, corn 
base nos arts. 121, I e II, cia Consti-
tuicao; 167, letra a e li, e 112, do 
COdigo Eleitoral, contra a Resolucao 
do Tribunal Regional, que decretou 
a nulidade da votação da 4 4 Seção, 
do Térmo de S. .João de Patos, da 
17 Zona, por ter verificado haverern 
votado eleitores de outros Munici-
pios, sem as cautelas da lei, e, ainda, 
por defeito na constituição do Mesa 
Receptora. 

Alega que a decisão recorrida ofen-
deu Os arts. 128; 98, parãgrafos 3" 
e 4'; e 87, parãgrafo 3, do COdigo 
citado e deu aos mesmos interpreta-
ção diversa da adotacia por êste Tri-
bunal. nas ResoluçOes ns. 3 032 e 
3005. 

• 0 recorrido contesta, alegando, 
preliminarmente, a intempestividade 
do recurso, e, no mérito, não so tra-
tar de ofensa a lei nern de dessidio 
jurisprudencial, mas de questao de 
fato, isto é, saber se a Mesa Recep-
toia estava, ou não, constitujda Ic-
galmente e terern votado, sern as 
cautelas legais, eleitores quo não P0-
diarn votar apenas em sobrecartas 
pardas 

A douta Procuradoria Geral dã 
o seguinte parecer: O fato de ha-
verem votado eleitores de outros 
Municipios não pode trazer como 
conseqbëncia a anulacão da totalida-
de da votação, e sim apenas para Os 

cargos municipais. Quanto aos cle-
feitos na constituição da Mesa, a 
ela não se refere a peticao de re-
curso para êste Tribunal nem ha 
qualquer documentaçao nos autos, 
que possibilite a formacao de juizo 
a respeito. Somos, assirn, do parecer

que se näo tome conhecimento do 
lecursos, 

0 que tudo devidaniente exami-
nado, 

Acorcia o Tribunal Superior Elei-
toral, unãnimernente, não conheccr 
do recurso, na conformidade do voto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sarnpaio Costa, do teor seguinte: 

A ciecisão recorrida, clatada do 3 
do janeiro de 1951, foi pubiicada no 
Diãrio da Justiça, do dia 12 de feve-
reiro de 1951, conforme se ye da eel'-
tidão de fls. 63-verso. A peticao de 
recurso, clatada de 26 de janeiro de 
1951, deu entrada no Tribunal na 
mesma data e foi despachada no dia 
seguinte, 27 (vide fls. 65 e 64). Ye-
rifica-se, assim, que o recurso oi 
manifestado antes ate da publicaçao 
do decisOrio. Como êste jã houvesse 
sido proferido, não tenho dUvida em 
julgar o recurso tempestivo, embora 
antecipadamerite oferecido. Rejeito 
a prelirninar. 

Dc meritis: A decisão recorrjda 
julgou nula a apuração da 4" Seçao 
do Têrrno do São João dos Patos, 
cia 17' Zona, por dois motivos: a 
ter verificado haverem Votado elei-
tores de outro Municipio, sem as 
cautelas cia lei; b) por defeito na 
constituiçao da Mesa Receptora. 0 
recurso interposto investe contra a 
aludida ciecisão, tao sO polo prirneiro 
dos motivos, silenciando, por corn-
pleto, quanto ao segundo. A apura-
ção, segundo consta do processo, foi 
tornada em separado pela Junta. 
Havia, pois, o Tribunal que conhecer 
da mesma para decidir afinal, irn-
procedendo o argume.'ito de quo Ne 
agiu descabidamente. R ce"to que, 
face a lei e a jurisprudéncia dOste 
Tribunal Superior, r'ão eonstitui 
razão para anular-se a votacão de 
tOda a Seçao o fato do eleitoi'es de 
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outras Seçoes votarem sern as cau-
telas legais. Constitui isso irregula-
ridade, que, como muitas outras, deve 
sec e será proscrita, a medida que 
us cidadãos, particularmente os 
membros componentes cia Mesa Re-
ceptora, tiverern meihor instrução e 
conhecimento da Lei Eleito"al. Em 
se tratanclo de eleitores do outros 
Municipios, a anulaçao restringe-se 
apenas as eleicoes para Os cargos 
municipals. Cogitando-se, no caso 
em especie, de eleicoes estaduais e 
federais, pois os recursos parciais 
estäo presos e subordinados aos ma-
nifestados contra expedição de di-
plomas, e sO de diplomas a cargos 
federais e estaduais se trata no pre-
sente julgamento, não havia, cbmo 
estender a nulidade a tOda a vota-
cão, senäo apenas a relaciva aos 
cargos municipais - Mas, se o deciO-
rio nesta parte foi desacertado, o 
mesmo nao se poderá dizer quanto a 
outra, em que êle se estribou para 
fulminar a validade da Seção. 0 re-
corrente näo alude, em sea recurso, 
ao segundo motivo de nulidade: cons-
tituiçäo ilegal cia Mesa Receptora. 
Os autos não fornecem nennum ele-
mento para a apreciacão désse mo-
tivo. Nem sequer foi junta a ata do 
apuracão. A questäo e de fato e, ten-
do-a dado como provada, o Tribunal 
a quo exerceu atribuicão sua. sobera-
na. Não ofendeu a Iei, nern a inns-
prudencia. 

Do expOsto, não c.rnheQo do ic-
curso: 

Sala das SeçOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Rio dc Janeiro, 
24 de agOsto de 1951. - - Edgard 
Costa, Presidente. - Sampalo Costa, 

Relator. - Fui presente: Plinio do 
Freitas Travassos, Procui'ador Geral. 

.Publicado em sessão de 4-12-51

ACURDAO N- 547

(RECURSO N" 1765 -

MARANHAO - SÃ0 LIJIZ) 

- Iinpugnacäo *' recurso são 
coisas diferentes. Oposta it 

)LIg11acao, surge it decisão para 
dirirni-la. E, se o impugnante corn 
eta não se confornia, ha que re-
correr de pronto, devendo apresen-
tar os fundarnentos do recurso 
dentro das 48 horns seguintes. Näo 
o fazendo, a decisâo dii J'inta tor-
na-se coisa julgada. 

- As nulidades sômente poderão 
ser decretadas quando argiiidas em 
recursos regulares e tempestivos. 
(art. 128 do Codigo Eleitoral). 

Vistos, relatados e discutidos ëstes 
autos, do Recurso Especial n' 1765, 
vindo do Maranhão, manifestado 
pelos Partidos Social Democrático 
e Republicano, corn apoio nos arts. 
121, I e II, cia, Constituição, 167, 
letras a e b, e 112 do Codigo Eleito-
ral, contra a Resoluão do T.R.E., 
que anulou a 8' Seção cia 1" Zona 
na Capital. 

Alega o i'ecorrente que a decisão 
fere o art. 168, paragrafo iinico, corn-
binado corn os arts. 128 e 87, § 3' 
o 6', do citado COdigo, corno assirn 
as ResolucOes ns. 2332, 2373, e 
2376, dOste Superior Tribunal, por-
quo decretou a nulidade de uma vo-
tação apurada, através de mera im-
pugnacão, sern forma de recurso, e, 
ainda, porque considerou nulidade o 
fato de eleitores de SecOes havereni 
votado em sobrecartas comuns, mes-
mo scm que houvesse irnpugnacão cia 
Mesa e dos delegados do partidcs. 
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o recorrido deixou escoar o prazo 
sern apresentar contestacão A dou-
ta Producadoria Geral opina pelo 
provimento do recurso, porque, nSo 
tendo havido recurso tempestivo e 
regular do ato da Ju-nta, no podia 
o Tribunal modificar mais o rote-
rido ato. 

o que tudo, deviclarnente 
do,

Acorda o Trbunal Superior Elei-
toral, unãnirnemente, conhecer do or-

curso e dar-Ihe provirnento palo ra-
liciar a votação anulada pela decisSo 
rerorricla, na conformidade de veto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sampaio Costa, do teor seguinte: 

c<Da ata do apuracao cia 84 Seqao 
da 1 Zona da Capital, consta 0 
seguinte (fls. 11): <<Pelo Delegado 
do Partido Social Trabaihista, Dr. 
Newton Belo, foi impugnada a vota-
çäo da 84 Secao, por entender não 
ser do Presidente da Mesa Recepto-
ra a assinatura do sêlo de renda da 
urna e por terern sido mandaclos 
apurar dezenove votos, em separado, 
que não foram aconipanhados dos 
respectivos titulos eleitorais. A .Jun-
ta, em face do lauclo pericial e do 
parecer do Representarite do Minis-
tério PUblico, rcconheccndo como do 
dito Presidente a assinatura visacla, 
mandou procecler a apuracao jã cjue 
a irregularidacie apontacia nao acar-
reta a nulidacle da votaçäo. 

A decisão cia Junta foi profericla 
no cia sete de outubro de 1950. Ale-
gando haver recorrido da mesma de-
cisäo, o Partido Social Trabalhista, 
em petiqäo datada de 9 de outubro 
de 1950, mas so entregue para des-
pacho no cia ii do mesrnc ms e 
ano, segundo se verifica do carimbo 
do Protocolo Geral cia Secretaria do

Tribunal (fls. 4), ofereceu Os fun-
darnentos do recurso. 

o Tribunal, então sob o funda-
mento de que, uma vez inserida na 
ata a impugnacao, vale ela corno re-
curso, tomou, por maioria de votos, 
conhecimento da matéria e anulou a 
votacao da Secao por entender pro-
vada a fraude, visto ha.verem votado 
19 pessoas. cm sobrecartas, scm que 
delas constassem os respectivos titu-
105, para a devida icicntificação, e, 
clenti'e elas, algumas qiie não prova-
earn sua qualiclade do eleitores cxi-
bindo carteira de identidade, e não 
titulo eleitoral. 

A materia de direito já foi apre-
ciada por mini em longos votos, nota-
damente nos profericios nos Recur-
os Especiais as. 1 762 e 1 591, em 

que, acompanhando, alias, o enten-
dimento déste Tribunal Superior em 
reiterados julgados, conclui Polo irn-
possibilidade legal de aceitar a tese 
do Tribunal a quo. Irnnugnaçao e re-
curso são coisas diferentes. Aquela 
não pocie fazer as vé:'es déste, que 
tern alcance, natureza e t'inalidade 
dive'sas. Opostas a impiignaQão, 
surge a decisão para 'lirimi-la. Se o 
Impugnante corn ela não se confor-
ma, hd que recori'er, e dc pronto, ne-
vendo apresontar os fundamntos do 
recurso, dentro nas 48 horas seguin-
tes, sob pena de não ter o mesmo 
seguimento. Ora, no caso, 0 Par-
tido impugnante nern recorreu de 
pronto, cia decisão que desprezou 
sua impugnacão, nern nas 48 se-
guintes apresentou as razöes escri-
tas do mesino recurso, pois as qua 
apresentou ingressaram em juizo 
quatro dias depois, jd esgotado e 
precluso o prazo. Não podia o pseu-
do-recurso, na melhor das hipOteses, 
ter seguimento. 
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A decisão cia Junta tornara-se, 

pois, imodificãvel, coisa julgada. Re-
formando-a, pela forma pm que o 
fez, a decisão recorrida infringiu os 
arts. 168, paragrafo ünico, e 128, 

alérn de pOr-se en; colidOncia corn 
a jurisprudéncia déste Tribunal Su-

perior. 

Tomo, assim, conheuimenr,o do re-
curso e ]he dou provimento, para 
restabelecer a validade da votação 
apurac1a 

Sala das SessOes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Rio de Janeiro, 
27 de agOsto de 1951 -- Edgard 
Costa, Presidente. Sampalo Costa, 
Relator. -- Fui presente: Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

(Publicado ern sess9.o de 31-12-51) 

ACORDAO N0 559 

(RECURSO N Q 1644 - 

MARANHAO) 

- Recurso interposto a 2 do 
janeiro, de decisão publicada a 
29 de dezembro, por ser feriado 
o cia F' daquele mCs, C tempesti-

vo e dCle so toma conhecirnento. 

- A votação de eleitor de outra 

Seção' scm as cautelas cia Id, coils-
titui irregularidade sanável, que 
nAo implica nulidade cia votacao. 

Vistos, relatados e discutidos Cstes 
autos, de Recurso Epecial flQ 1644, 
vinclo do Maranhão, manifestado pelo 
Partido Republicano, corn apOio no 
art. 121, I e II, da Constituiçao; 

167, letras a e b, e 112, do Codigo 

Eleitoral, contra a decisão do T.R.E., 
que anulou a votaqào das 3; e 7* 

SecCes cia 301 Zona, apuradas em se-
parado pela Junta; a da primeira, 
porque inclui o voto de urn eleitor de 
outra Secäo que votou cern as cau-

telas da lei; a cia segunda, porque 
inclui Os votos de vários eleitores de 
outras Secöes, que votaram sern as 
cautelas da lei. 

Alega o recorrente que a referida 
decisão ofende a letra dos arts. 133 
cia Constituicão Federal e 98, pa-
rágrafo 4, 123, n? 9; e 87, paragrafo 
6', do Codigo. além de pOr-se em 
colidOncia corn Resolucao déste Su-
perior Tribunal. 0 recorrido contes-
ta, alegando, prelirninarmente. a in-
tempestividade do recurso e. no me-
rito, que a decisäo nao ofendeu a 
lei nern a jurisprudencia, decidindo 
que houve fraude na votacäo. 

A douta Procuradoria Geral opina 
pelo não conhecimento, dado que a 
apuracao em separado im plica re-
curso ex officio. 

o que tudo devidamente exarnina-
(10,

Acorda 0 Tribunal Superior Elei-
toral, rejeitada a argüiçibo da in-
tempestividade do recurso, dCle co-
nhecer e dar-lhe, por unânimidade, 
provirnento, para validar a apuracao 
em separado, feita pela Junta na 
conformidade do voto proferido pelo 

Sr. Ministro Relator Sampaio Costa, 
do teor seguinte: 

<<Desprezo a pi'eliminar de intern-
pestividade, suscitada scm funda-
mento. A decisäo recorrida foi pu-
blicada no cia 29 de dezembro de 
1950, e o recurso ingressou em juizo 

no dia 2 de janeiro de 1951, sendo fe-
riado o dia F' dCste rnCs. (vide us. 

28 e 30). 

De meritis: A apuracão foi feita, 
em separado, pela Junta, para deli-

beraqão posterior do T.R.E.. Dcci-
dindo, pois, ao respeito, o Tribunal 
nenhuma ofensa causa a lei e, antes, 
a cia obedece (art. 160, inciso I). 
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Não se trata do recurso irregular e 
intempestivo, mas do reenrso ox 
officio, conforme jã me pranuncici 
longamente em votos anteriores. 
Duas são as SeqOes anuladas pelo 
clecisOrio recorrido, pertencentes am-
has a 30 Zona (Guiniarãea: a 3a e 
a 7 A primeira clelas, porque 
votou urn eleitor de outra Seqao, 
scm as cautelas da Lei; a segunda, 
porque votaram varies elettores do 
outras Seqoes, sern as caurelas da 
Lei. 

De jeferéneja 5. 3 Secao. ObseF-
va-se o seguinte: votararn na fOiha 
de votaqão paint eleitores dc outi'a 
Seqao 19 eleitoros fls. 15) e a ata 
de encerrarnento declara, verbis: 
'F'aqo doclarar quo pci' equivoco os 
tieze prirneilos eleitores da fOlha de 
votacão para eleitores de ouLras Se-
cOes, nao obecleceu 5. forms legal 
corno eleitores de outi'a Secäo, nail 
colocanclo na sobrecarta para voto 
em separado a fOiha -cia impugnacão 
e Os titulos dos reforidos troze e!c'i-

tores, 

Por ocasiào cia apuracão, consla 
cia respectiva ata (fls. 7 verse) o 
seguinte, verbis: •A Junta declarou 
flubs 17 votos. dos quais 12 votos 
pm' não conterem nas sobrecartas 
rnaioros Os titulos dos eleitores; urn 
voto por estar identificado; c 4, 
por conterem legendas diferentes 
pal's cancliclatos cliferentes - 0 dde-
ganlo do Particle Republicano Ti's-
balinista i-equei'eu constass cia ata 
que dos ti'eze eleitores a que se iefe-
re a ata so foram encontl'3dos em 
sopalado os votos de 12 eleitores, fal-
tancbo urn dSlos Portant, votoin 
sern as cautelas do voto em separadbo, 
o que a tempo api-esentarã as razOes 
do mu i'ecurso. A Junta decidiu apu-
ray tOda a urna em separado, e

tambOrn anulan' 12 votos em sepa-
i'ado, em virtude de não terem acorn-
panhado as sobrecartas malores os 
titulos dos eleitores. 

Verifica-se, destarte, quo a razac 
cia anulacao da 3 Seqao, decretada 
pela decisão recorrida, foi a de ter 
votado sem as cautelas da lei. isto 0, 
scm quo seu voto viesse contido em 
sobrecarta branca, urn dos treze elei-
tores de outra Secão, acs quais Se 

reporta a ata do enceirarnento. 

Ora, nenhum désses treze eleitores 
sofreu irnpugnaqão per ocasião de 
votar, e o fato de eleitores do outra 
Secao votarem sern as cautelas da 
lei constitui mera irregularidacbe, a 
não ser que se prove existëncia dc 
fraude, ou que 0 eleitor pertena a 
outra Circunscriqão ou Municipio, 
pi'ova quo não foi feita. Provado 
mesmo pertencer c eleitor a outro 
Municipio, sO anularia a eleicao 
relativa aos cargos rnunicipais, 
eleicao essa que não 0 objeto 
do exame neste recurso, que se pren-
de sOmente as eleicoes federais e es-
taduais, poi fOrca de sua subordi-
naqao aos recursos de diplomas Jo 
cargos federais e estaduals, sOmon-
to. Essa 0 a jurisprudencia dêste 
Tribunal Superior E1eitora, corn a 
qual entrou em divergOncia a deci-
são rocorrida. 

Relativamento 5. 7' Seqao, pebos 
mesmos motivos acima expostos, - --
clissidio jurispruclencial, -- ha quo 
conhecer-se do recurso. A decisão 
anulou essa Seção porque vãrios elei-
tores de outras SecOcs vota'arn scm 
as cautelas legais. Não ha prova 
da fraude; nem que houvesse dOvida 
a iespoito cia identidade do jcialquer 
dOsses oleitores. 0 fato, p01' 51 so, 
não é motive para anulaqao do urns 
votacao - Não S demais dizer que a 
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apuração é a regra, sendo a anu-
lacao a excecao. Nossa cultura ainda 
não permite a exigéncia absoluta do 
cumprirnento (las formalidades que 
a lei prescreve. Ha muito que for-
cejar pm conseguir a perfeiçäo. Dai 
a prOpria lei reduzir ao minirno Os 

casos tie anuiacao (art. 123 do Có-  
digo). 

Face ao exposto, torno conheci-
mento do recurso para validar a 
apuracão em separado, feita pela 
Junta, das 3 e 7 SecOes cia 30 
Zona>. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral.	 Rio do Janeiro, 
27 de agOsto de 1951. 	 Edarci 
Costa, Presidente -	 ampaio Costa, 
Relator.	 Fui presente: Plinio de
Freitas Travassos, Piocurador Gera]. 

Publicado em sessäo de 24-1-52) 

ACORDAO N" 552 

(RECURSO N" 1 716

MARANHAO SAO LUTZ 

Simples alegaç4ies nâo consti-
tuom provas substaiiciais. 

Não so toina conhecimeiito d 
recurso qUo liào venha devida-
inente instruido, elnaxilnes em se 
tratando do recurso especial on 
extraordinarjo. 

Vistos, relatados e discutidos éstes. 
autos, de Recurso Especial n' 1 716, 
vindo do Maranhão, interposto polo 
Partido Republicano, corn base nos 
arts. 121, I e II, cia Constituição, 167 
letras a e b, e 112, do COdigo Elei-
toral, contra a decisäo do T.R.E., 
que, negando provimento ao recur-
so do mesmo Partido, confirrnou a 
decisão da Junta, quo deixou de 
apurar Os votos dos eleitores cia 18

Secäo cia 3 Zona, tornados em so-
brecartas brancas. 

Alega o recorrente quo a decisão 
infringiu as expressas disposicOes dos 
arts. 54, n' I, 98, paragrafo 3", 123, 
n' 128, do COdigo, alérn de se pOr 
em divérgéncia corn julgados de ou-
tros Tribunais, inclusive déste Tri-
bunal Superior. em Resolucdes quo 
cita. 

o recorrido contesta, alegancio, 
preliminarmente, a intempestividade 
cia medida processual e. depois, 0 

seu descahirnento, porque a votacao 
clireta em sobrecarta bi'anca, por 
eleitol' dc outra SeQão, traz a que-
bra do sigilo do voto. A douta Pro-
curadoria Geral opina pelo nao co-
nhecirnento do recurso. 

o que tudo devidamente examina-
(IC)

Acortia o Tribunal Superior Elei-
toral, unãnirnemente, rejeitada a si-
guicao de intempestividade, não co-
nhecer do recurso, na conformidade 
do voto proferido polo Sr. Ministro 
Relator Sarnpaio Costa, (10 ter Se- 
guinte: 

dImprocede a pi'e1iitnai' de intern-
pestividadle suscitada pelo recorrido 
sem o menor fundamento. A decisäo 
recorricla f 01 publicada no Diário 
cia Justica do dia 8 de janeiro de 
1951 (certidäo dc fls. 16 verso), 
e 0 recorrente entrou em juizo, corn 
sua petiçao do recurso, no cia 11 do 
mesmo mës c ano (carimbo do Pro-
tocolo cia Secretaria, a fis. 17-v), 
clentro no tricluo legal. P,ejeito-a, 
pois.

Insurge-se 0 recorrente, contra 
a decisão do Tribunal Regional, que 
confirmou a decisäo da Junta Apura-
dora, que deixou de apurar os votos 
dos eleitores, tomados em sobrecar-
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tas brancas. Alega o recorente que 
a mesma infringiu a le* e a juriSor'.!-
déncia, porque nto havia cousa l3ara 
a dita anulagäo. Todavia, não )ns-
truiu devidamente U seu leculso 
Não juntou sequel' cevtidào da ata 
de apuraqao ou requereu a sua jon-
tada aos autos, pars esclai'ecei OS 

verdadeiios motivos us nS,o apurscào. 
E de lei C de praxe quo os recwsos 
venhani a instància superior devida-
merite instruidos, niax.ime em se tia-
tando de l'eculso especial ou extra-
oi-dinàrio. Pelo visto, a Junta, e 
corn ela o Tribunal, julgararn ter 
havido quebia do sigiko do voto - 
questao de fato, e fàcilm"nte de-
monstrãvei. Assirn julgando, nao 
houve ofensa a lei nem dissidio ju-
risprudencial: o sigilo do voto é a 
pedra fundamental do nosso regime 
representativo As resoluqOes invo-
cadas pelo recorrente não Se aplicam 
A hipOtese. 

Não torno conhecimento do re-
cursos. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Rio de Janeiro, 
27 de agOsto de 1951. - Edgard 
Costa, Presidente. - Sarnpaio Costa, 
Relator. 

Fiji presente: Plink, do Froitas 

Travassos, Procurador Gera,. 

(Publicado em sesão do 24-1-52) 

ACORDAO N' 5.55 

(RECIJRSO N 1731 

MARANHAO) 

- E ternpeu4tiv() 0 recurso Ill-
terposto antes di publwacao da 
deeisão, mas depois dela jwoferida. 

Vistos, relatadoz e duscutidss Ostes 
autos, do Recurso rn 1731, vindo do 
Maranh0o, man i festada pelo Partido

Republicano, corn apolo nos arks. 
121, I e II, da Constituiçäo; 167, 
letras a e b, 112, do Codigo Eleito-
ral, contra a Resoluqao do T.R.E., 
que considerou flubs 32 votos ntto 
apurados pela Junta, reteuentes a 
11 Secao da 3 Zona, c valida a vo-
taqão restante. 

Alega o i'ecorrente quo sO 6 anu-
lãvel a votaqão quando so provar 
fraude ou coacao, o quo não ocorreu 
de respeito aos 32 votos não apura-
dos e anulados pela decisão recorri-
da, que, assirn, infringindo o artigo 
124 do citado COdigo, pondo-se em 
divergOncia corn as ResoluçOes na. 
2847 e 2 760 dëste Tribunal. 

o recorrido contestou, alegando, 
preliminarmente, a intempestividade 
do recurso, e, depois, seu descabi-
mento, por tratar-se de questão de 
fato. 

A douta Procuradoria Geral en-
tende que se trata, exciusivamente, 
de apl'eciaqão de provas, sendo de 
parecer que se não oconheca do re-
CUI'SO. 

o quo tudo devidarnente exami-
nado, 

Acorda o Tribunal Superior Elel-
toral, rejeitada a arguicão de iteni-
pestividade, não conhecer do recurso, 
unanimemente, na conformidade do 
voto proferido pelo Si'. Ministro Re-
lator Sampaio Costa, do teor se-
guinte: 

.A decisão recorrida f 01 proferida 
no dia 26 de dezembro de 1950 e pu-
blicada no Diário da Justica do dia 
12 de fevOreiro de 1951 (vide fls. 15 
e V.). A peticao de recurso estä 
datada de 26 de janeiro de 1951 e 
despachada a 27 do mesmo mês e 
ano. 0 recurso foi interposto ante-. 
cipadamente a publicacao da decisao 
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portanto. Ja existindo a mesma de-
cisão, 0 tenho por tempestivo, rejc!-
tando a prelirninar suscitada peo 
recorrido. 

De meritis: 0 recorrente alega ciue 
a decisão recorrida, ao anular as 32 
sobrecartas não apuradas pela Junta 
referentes a ii Secão da 3 1, Zona, 
decidiu contra a letra do art. 124 
do Codigo Eleitoral, porque não ocor-
rera, na hipotese, fraude ou coacáo, 
invocando, pala dernonstrar, as pro-
vas dos autos e o voto vencido, cons-
tante de decisão. Trata-se, como se 
ye, de apreciacão de provas. 0 voto 
vencido, invocado pelo recorrente, 
do seguinte teor:: (le, fis. 15-v) 
Esse voto, corno se ye, nada esciarece 
sObre a situação em que e ccrno 
foram tornados em separado Os ques-
tionados 32 votos. A fOiha de vota-
cão para eleitores de outras Secoes 
acusa o comparecimento de 67 elei-
toes, e a ata de encerramento de-
clara que votaram 61 eleitores do 
outras ecOes. Por outro lado, nãa 
consta dos autos a ata de apttracao, 
que poderia, ou melhor, deveria cs-
clarecer o que ]active corn tais votos. 
AlCm de tratar-se de matéria de fato 
e apreciacao de provas, o recorrente 
não instruiu devidamente 0 seu re-
curso. 

Não encontro no julgamento ofensa 
A lei nem divergCncia jurisprudencial. 

Não tomo, por tais motivos, conhe-
cimento do recursos. 

Sala das SessSes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Rio de Janeiro 
27 de agOsto de 1951. - Edgard 
Costa, Presidente. - Sampaio Costa, 
Relator.	 Fui presente: Plink, dc

Freitas Travassos, Procurador-Geral. 

(Publicado em sessão de 24-1-52)

AC0IWA0 N° 559 

(RECIJRSO N 1753 

MARANHAO) 

Näo constitul nulidade o fato 
dc a ata do encerrainento näo ter 
sido lavrada de pI'oprIo punho polo 
secretário (Ia Mesa Receptora. 

Alega o recorrente que a referida 
decisão violou a letra dos arts. 12S 
e 168, parágrafo ünico, do citado Có-
cligo, eis que tomou conhecimento de 
urn recurso intempestivo e, por via 
déle, decidiu de modo diferente em 
autros julgados seus. 0 recorrido 
contesta, alegando, preliminarmen Le, 
a intempestiyiclade do recurso, o, 
depois seu descabimento, por tratar 
de questao de fato. 

A douta Procuradoria Geral é pelo 
não conhecirnento do recurso. 

o que tudo devidamente exami-
nado: 

Acorda o Tribunal Superior Elei-
toral, unânimemente, rejeitacla a a2- 
-WqAo de intenipestividade, nâo co-
nhecer do recurso, na conformidade 
do voto proferido pelo Sr. Miinstno 
Relator Sarnpaio Costa, do teor so-
guinte: 

eO recurso C tempestativo, dada 
que a decisão recorrida foi publicada 

Vistos, relatados e discutidos êste 
autos, de Recurso Especial n.° 1753, 
vindo do Maranhdo, manifestado peio 
Partido Republicano, corn base nos 
arts. 121, I e II, da Constituicão; e 
167, letras a e b, do COdigo Eleitoral, 
contra a decisäo do T. R. E., quo 

- julgou valida a apuracao da 6_a Se-
cäo da 2_3 Zona, tomada em separado, 
pela Junta. 
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no dia 23 de janeiro de 1951, conso-
ante se ye da certidão de fOihas 17-v, 
e a peticao que o manifesta ingres-
sou em juizo no dia 26 de janeiro 
do mesmo ano, conforme se verifica 
do carimbo do Protocolo Geral cia 
Secretaria do Tribunal Regional (fir. 
18-v). A alegaçao de que a publi-
cacao se deu no dia 22 de janeiro 
vem desacompanhada de qualquer 
prova. Rejeito a prehminar de in-
tempestividade. 

A apuraçao da votaçao da 6 Se-
cão da 2O Zona foi feita, em sepa-
rado, pela Junta Dicidindo, afinal, 
sôbre a mesma, a decisäo recorrida 
não infringiu os arts. 128 e 168, 
parãgraf 0 dnico, do COdigo Eleitoral, 
pois que não se aphcam a hipOtese. 
Trata-se de recurso ex officio, e näo 
de recurso voluntãrio, e a decisäo não 
anulou votacao alguma, mas, ao con-
trãrio, alias, corn acérto, de vez que 
não constitui nulidade o fato de a 
ata de encerramento näo ter siclo 
lavrada de proprio punho peio secre-
tãrio da Mesa Receptora, bastando 
sua assinatura corn as dos demais 
membros componentes da mesma 
Mesa. 

Em consequencia, näo tomo conhe-
cimento do recursor. 

Sala das SessOes do Tribunal Su-
perior E]eitorai	 Rio de Janeiro, 
27 de agdsto de 1951. Edgard 
Costa, Presidente. - Sarnpaio Costa, 
Relator. - Fui presente: Plinio de 
Freitas Travassos, Procurador Gera. 

(Pubhcado em sessão de 6-12-951). 

ACOJIDAO N 9 560 

(RECURSO N" 1 756 -

MARANHAO)

vel quando feita dentro (10 prazo 
de 48 horns, coiitadas da publica-
cão (10 respectivo ato. 

- 0 particlo que assim não hon-
ver reclamado não podera argüir, 
sôbre êsse fundainento, a nulidade 
da votacao (art. 70, § 2", do Cô-
digo Eleitorat) 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Especial n 17156, 
vindo do Maranhão, manifestado pelo 
Partido Republicano, corn base nos 
arts. 121,'1 e II, da Constituiçao, 
167, ietras a e b, e 112, do COdigo 
Eleitoral, contra a decisão do T.R.E., 
que tornou definitiva a apuração cia 
16 Seq5,p da 14" Zona, feita, em 
separado, pela Junta. 

Alega o recorrente que a referida 
decisão ofendeu a letra dos arts. 128 
e 168 do COdigo Eleitoral. 

o recorrido contesta, alegando sell 
descabimento, por não ter havido 
ofensa a id, e por ter o Tribunal 
apreciado materia de fato; apenas. 

A douta Procuradoria Gel-al acen-
tua que funcionou na Mesa Receptora 
funciondrio no desenipenho ic cargo 
de confianca do Executivo. Entre-
tanto, o mesmo fOra norneado peio 
juiz, e nao pelo Presidente da Mesa, 
não podendo mais ser pleiteada a 
anulacao da Secao, ex vi do art. 70, 

2, do COdigo citacio. Opina afinal, 
pel.o näo conhecimento do recurso. 

o que tudo devidarnente exarni-
nado: 

Acorda o Tribunal Superior Eiei-
torai, unãnirnemente, não conliecer do 
recurso, na conformidacle do voto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sampaio Costa, do teor seguinte: 

- 11ecJamaco contra constitui- 	 <<Na ata de apuração da 16 Secão 
co de Mesa Receptora so e cabi- da 14' Zona, lavrada aos treze dias 
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de outubro de 1950, consta, verbis: 
<<Tomada a apuarcäo em separado, 
em face da impugnacão oposta pelo 
Fiscal do Partido Republicano>. Näo 
consta que cia referida decisão fOsse 
interposto qualquer recurso. N,-to 
obstante, trés dias depois, isto é, a 
16 de outubro do mesmo ano, o Par-
tido Republicano, sob o fundarnento 
de haver recdrrido daquela decisão, 
ofereceu razöes escritas, alegando a 
nulidade da Secao: a) por haver a 
votacäo cornecado as 10 horas, am 
vez de as 8 horas; b) por ter a Mesa 
sido constitulda ilegalmente, dado 
que funcionara corno seu secretãrio 
o cidadão Natairno Elias Abrão, ins-
petor de pollcia e agente-cobrador cia 
Coletoria Estadual e da Prefeitura 
Municipal. Contestando o recurso, 
o Tribunal, pela Resolucao que Se 
ye a fls. 33, nao tornou conhecimento 
do mesmo, mas, corno a Junta apu-
rara a votacao, em separado, para. 
ulterior deliberação sua, resolveu va-
lidar a apuracao, tornando-a defini-
tiva. 

Assim decidindo, o Tribunal não 
infringiu nenhum dos textos legais 
invocados pelo recorrente. Antes, 
obedeceu aos ditarnes categóricos dos 
arts. 168, parãgrafo dnico; 128 e 106, 
inciso I, do COdigo. Nem podia co-
nhecer de recurso irregular e intern-
pestivo, nem deixar de pronunciar-se, 
afinal e definitivarnente, sObre a 
apuração, feita em separado pelt 
Junta. 

For outro lado, corno bern aceutua 
o eminente Frocurador Geral, o quo 
se colige e deduz da ata de encerra-
mento da votacão é que 0 cidadao 
Natalino Elias Abrão, que funcionou 
como secretãrio da Mesa Receptors, 
nâo foi nomeado pelo Presidente 
desta, mas pelo Dr. Juiz Eleitoral,

não podendo, pois, o recorrente plci-
tear agora a nulidade apontada, face 
ao disposto no art. 70, § 2 1), do Có-
digo citado. 

Nessas condiçoes, não conheço do 
recurso>>. 

Sala das Sessöes do Tribunal Supe-
rior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 27 
de agosto de 1950.	 Edgard Costa, 
Presidente.	 Sampaio Costa, Re-
lator.	 Fui presente: Plinio do
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

(Publicdo em sessäo de 24-1-952). 

ACORDAO N 562 

(RECIJRSO N 1758 - 

MARANHAO - GRAJAiJ) 

- São nulas as sobrecartas ru-
bricadas 1)010 secretario da Mesa 
Receptora. 

A apuracao em separado im-
porta recurso de oficio, da ,Junta 
Eleitoral para o T. R. E. 

Não se toma conhecimento tIe 
reclirso quando a decisao recorrida 
não ofendeu a lei oem ineorre eni 
dissIdio jurisprudencial 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Eleitoral n 1 758, 
vindo do Maranhão, ofereciclo pelo 
Partido Republicano, corn apoio nos 
arts. 121, I e I, da Constituição; 167, 
letras a e b, e 112, do COdigo Elei-
toral, contra a decisao do T. R. E., 
que mandou que a 8 Secão cia 15 
Zona fOsse apurada corn os votos 
contados nas sobrecartas rubricadas 
pelo presidente cia Mesa, excluindo-
se as em que a Secretaria apos a 
rubrica de seu uso. 

Alega o recorrente que a decisäo 
fere o art. 128, combinado corn o 

C, 
 —
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art. 168, paragrafo dnico, do COdigo, 
que estabeleceu a preclusividade dos 
prazos para recurso, e 6 contraditó-
na, porcjue anulou 35 sobrecartas 
apuradas es separaclo. 

Contesta a recorrido, alegando, 
prelirninarmente, a intempestividade 
do recurso, e, depois, seu descabi-
mento. 

A douta Proc uradoria Geral opina 
pelo näo conhecimento. 

o que tuclo deviclarnente exami-
nado: 

Acorda o Tribunal Superior Elei-
tonal, unãnimemente, não conhecer 
do recurso, na conformidade do vol 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sampaio Costa, do teor seguinte: 

<<0 recorente, embora tenha fun-
damentado o recurso nas letras a e 
b do art. 167 do COdigo Eleitoral, so 
focalizou a questao a luz da letra a, 
deixando de citar ou aludir qualquer 
julgado que, na interpretacão da Tel, 
tenha entrado em divergéncia corn 
a decisão recorrida. 

Examinando-se os autos, verifica-
se que a mesma decisão não infringiu 
Os textes legais indicades pelo recor-
rente. Corn efeito, o art. 128 cia 
Codigo prescreve que as nulidades 
sOmente poderão ser decretadas 
quando arguidas em recursos negu-
lares e tempestivos, e 0 art. 168, 
paragrafo ünico, do mencionado di-
ploma, estabelece que os recursos das 
decisdes das Juntas devem sen inter-
pastes, verbalmente ou por escrito, 
logo apOs a decisão recorrida, mas 
sO teräo seguimento se, dentro do 
48 horas, forem fundamentados por 
escrito. 

Justarnente per inobservància do 
art. 168, panãgrafo dnico, foi quo

a decisão recorrida näo tomou conhe-
cimento do recurso interposto polo 
Partido Trabalhista e se decretou a 
nulidade das sobrecartas rubricadas 
pelá Secretaria da Mesa Receptora; 
nao foi através de recurso irregular 
e intempestivo, mas de recurso de 
oficio, eis que a apuracao fOra feita 
em separado pela Junta. Motivo não 
existe para a anulacão da Secao, 
corno pretende o requerente, pela 
inobservãncia de qualquer dos cases 
previstos nos arts. 123 e 124. 

A decisäo, pois, não feriu a lei, e, 
coma tambérn nao foi dernonstrada 
exist(ncia de dissidio junisprudencisl, 
não tome conhecirnento do recursm'. 

Sala das SessOes do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Rio de Janeiro 27 
de agOsto de 1951. - Edgard Costa, 
Presidente. - Sampaio Costa. Re-
lator. - Fiji presente: Pliitio de 
Freitas Travassos, Procuraclor Gemi. 

Publicacle em sessão de 6-12-951). 

ACORD-iO N" 563

(RECURSO N Q 1 760 -

MARANHAQ) 

- Havendo recurso de oficlo, 
previsto na lei, seu cotihecimento 
não ofende a letra expressa da 
mesina lei, antes a aplica. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Especial n 9 1760, 
vindo do Maranhão, rnanifestado pelo 
Partido Republicano, corn base nos 
arts. 121, I e II, da Constituicã); 
167, letras a e b, e 112, do COdigo 
Eleitoral, contra a decisão do T.R.E., 
que validou a votação da 4" Seão 
do Municipio de Cajari, da 20 Zena. 

Alega o necorrente que a decisäo 
referida ofendeu a letras dos arts. 
128, 168, panágrafo dnico, e 98, paca-
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grafo 4, do Codigo citado, eis quo, 
por via do conbecimento de recurso 
intempestivo, validou uma votacao 
em que havia excesso de sobrecartas, 
alérn da ata do encerramento ter 
sido lavrada em papel alrnaco, e flã3 

ter sido a fOlha de votação para 
eleitores de outras Secoes encerrada 
pelo Presidente da Mesa, contrapon-
dose- ainda ao que o prOprio Tri-
bunal tern decidido em casos iden-
ticos. 

o recorrido contesta o cabimento 
do recurso, por não ser enquadrar 
em nenhum dos cams previstos pelo 
arts. 167, invocado. 

A douta Procuradoria Geral opina 
pelo não conhecimento do recurso. 

o que tudo devidamente exarni-
nado 

Acorda o Tribunal Superior Elei-
toral, por unãnirnidade, não conhe. 
cer do recurso, na conformidade do 
voto proferido pelo Sr. MinistroRe-
lator Sarnpaio Costa, do teor so-
guinte: 

<<Da ata de apuraçäo da 4 Secao 
de Cajari 20 a Zona, que se enconta 
As fOlhas 10-15 dos autos, se verifica 
que a Junta procedeu a apuraçao 
dessa Secao, em separado, por cx-
cesso dc uma sobrecarta. Não ohs-
tante não haver recorrido de pronto, 
o Partido Social Trabaihista ofereccu, 
clois dias depois da decisäo, razdes 
de recurso, pedindo a validaçao dx 
votacao apurada daquela maneira. 
Subindo os autos ao Tribunal depois 
de devidamente instruidos, éste, pela 
Resoluçao de fOlhas 21, deu provi 
mento ao dito recurso, para tornar 
válida a votação. 0 recurso era, 
realmente, irregular, intempestivo. 
Déle nS.o podia o Tribunal a quo 
corthecer, face ao disposto expressa-

mente no art. 168, parágrafo Onico, 
do COdigo. 

Acontece, porern, que a Junta N-
zera a apuração em separado, por 
excesso de sobrecartas. Nos precisus 
têrrnos dos atrs. 98, § 2, e 
inciso I, cumpria ao Tribunal decidir 
definitivamente sObre a apuracao. 
Assirn, havendo Ole clecidido ao res-
peito, não ofendeu a lei, embora nO.o 
declarasse expressamente que tarn-
bOrn agia, face ao recurso, de oficio, 
manifestado pela Junta. Quanto ao 
mOrito cia decisão, constitui êle ma-
tOria de fato e de apreciaçäo do 
provas. 

NO.0 tomo conhecimento do ic-
CUISO>>. 

Sala das Sessoes do Tribunal Su-
perior Eleitoral.	 Rio de Janeiro, 
27 de agOsto >le 1951. Edgard 
Costa, Presidente. - Sanipaio Costa, 
Relator. - Fui presente: Plinio tie 
Freitas Travassos, Procurador Ge-
ral. 

(Publicado em sessão de 4-12-951). 

ACORDAO NQ 565 

(RECTJRSQ N 1764 

MARANHAO) 

- Não constitni iiulidade o fato 
tie o secretário da Mesa Receptora 
nO.0 escrever tie prOprio punho a 
ata tie encerramento. 

- Não 0 tie se conliecer do re-
curso ftindatfo na letra b do art 
16 do Código Ehitoral, quando 
nO.0 se apontoii dcisão divergen-
te dx recorrida 

Vistas, cliscutidos e relatados Ostes 
autos, de Recurso Especial m 1 764, 
vindo do Maranhão, rnanifestado polo 
Partido Repubhcano, corn apoio nos 
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arts. 121, ml e II, da ConstitUicão, 
167, letras a e b, e 112 do COdigo 
Eleitoral, contra a decisão do T.R.E., 
que julgou vãli(Ia a apura(ä0 da 
4' Seção de Moncão, '1.a 20' Zona, 
tomada, em separado, pela Junta. 

Alega o recorrente que a decisào 
feriu o art. 128, combinadO corn o 
art.168, paragrato ünico do citado 
COdigo, eis que procedeu contra 
prova dos autos, manifestafldOse de 
modo diferente do que tern proce-
dido em outros casos. 

0 recorrido contesta, alegando o des-
cabimento do recurso; a apuracãO 
fOra tomada em separado e o Tri-
bunal, não verificando caso algum 
de nulidade, validou-a. 

A douta Procuradoria Geral opina 
pelo não cabirnento do recurso. 

0 que tudo devidamente exarni-

nado: 

Acorda o Tribunal Superior Elel-
toral, unânimerneflte, conhecer do 
recurso, na conforniidade do voto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sampaio Costa, do tool seguinte: 

<Se:nifldO se verifica da ata da 
apuracao cIa 4 4 Seçäo de Moncão, da 
20' Zona (fis. 5), a Junta resolveu 
apurar a votaçào em separado, por-
que <<a caligrafia da ata do encerra-
mento não era a do secretãrio Pedro 
Glicério da Costa, e Oste fOra no-
meado secretãriO antes de ter conho-
cirnento de seu norne como candi-
dato ao cargo de Vereador>.'. Da 
mesma ata não consta ter havido 
qualquer reclamacão ou recurso da 
referida decisão. Não obstante, no 
dia seguinte ao da decisäo, o Fartido 
Social Trabathista oferecel: razOes 
de recurso, impugnanclo a apuraçäo 
em separado, para o fim de conver-
tê-la em definitiva. Subindo os

autos ao Tribunal, êste, por votação 
unänime, näo conheceu do recurso 
voluntãrio, por intempestivo, mao 
conheceU da matéria, por ter sido a 
Secão apuracla em separado, e julgou 
válila a apuaracãO feita pela Junta. 

Assim julgando, o Tribunal não 
violou nenhurn dos textos legais in-
vocados pelo recorrente, nern tam-
pouco cleu aos mesmoS interpreta.cäO 
diversa da esposada por êste Tri-
bunal Superior. Tendo a Junta apu-
raclo em separado, cumpria ao Tri-
bunal clecidir em definitivo sObre a 
apuraco, a fim do quo fOsse inclul-
da, ou não, na votação total do pleito. 
Aglu em obediência do art. 106, 
inciso I, do COdigo. Por outro lado, 
não constituindo nulidado o fato de 
o secretário näo oscrever do prOprm 
punho a ata de encerrarnento, bern 
andou o julgado, validando a vota-
ção. Apesar de invocar a lotra b do 
art. 167, o recorrente nSo citou do-
cisão algurna do qualquer Tribunal, 
quo estivesse em colidéncia corn a 
ora recorrida. 

Não conhoco, pois do rocurso>'. 

Sala clas Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral.	 Rio do Janeiro, 
27 do agOsto dc 1951. Edgard 
Costa, Presidento. - Sampaio Costa, 
Relator. - Fui presonte: Plinio do 
Freitas Travassos, Procurador Ge-
ral. 

(Publicado em sessão de 4-12-9511. 

ACURDAO N 9 566 

(RECTJRSO N" 1799 

MARANHAO) 

- Embora do inaneira made-
quada rnanifeotou o recorrente a 
sua inteiiço do apelar para a 
Superior Instancia 
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Nâo se eoiihece, porém, tb 
recurso, de vez que so trata de 
apreciacão de provas, matéria 
afeta ao T. B. E. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos, de Recurso Especial n Q 1799, 
vindo do Maranhão, manifestado pe-
los Partidos Libertador e Social Do-
rnocrtico, corn base nos arts. 121, I 
• II, da Constituicao; 167, letras a 
• b, e 112, do COdigo Eleitoral, con-
tra a Resolucao do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, que decreou a anulacão 
da votaco da 43 Secao da 2 Zona, 
por coacão impeditiva do exercicio 
do voto a eleitores. 

Alega o recorrente que a referida 
Resolucao ofendeu a letra dos arts. 
168, paragrafo ünico, 128 e 87, § 3 
e 6 do citaclo COdigo, pondo-se em 
divergencia corn a Resolução n' 1673, 
dëste Tribunal Superior Eleitoral, de 
vez que decretou nulidade, através 
do conhecimento dc urn recurso in-
empestivo, sob a alegacao de coacao, 

que não estã provada nos autos. 

0 recorrido contesta, alegando, 
preliminarmente, a intempestividade 
do recurso, e, depois, seu descabi-
mento, pela inexistência de ofensa 
L lei e de dissidio jurispruiencial, 
visto que a matéria decidida versava 
questao de fato. 

A douta Procuradoria Geral emite 
0 parecer de fOlhas 44 (lé), conclu-
indo por que se tome conhecirnento 
do recurso, e so llie dé provimento, 
a fim de ser validada a urna. 

o quo tudo devidamente exam)-
nado: 

Acorda o Tribunal Superior Elei-
toral, unânimemente, não conhecer 
do recurso, na conformidade de voto 
proferido pelo Sr. Ministro Relator 
Sampaio Costa, do teor seguinte:

<<Da certidão do fis. 24-27, extraida 
da ata do apuracão da 43 Secao da 
2 Zona, consta 0 seguinte: (be) 
VC-se da leitura do referido documen-
to que o dele.:acio do Parcido Tm-
balhista requereu constasse cia ata 
que fatos graves, que nulificam a 
votação, ocorreram durante esta, sern 
que a Mesa Receptora a êles fizesse 
referCncia na ata de encerrarnent), 
e que apos outras consideraqöes, con-
cluiu o seu requerimento, declarando 
que apresentaria, em tempo hãbil, 
razôes escritas de sen recurso. 

Não ha, pois, como contestar que 
o delegado do referido Partido Social 
Trabaihista tenha, realmente, recur-
rido cia decisão da Junta, que man-
dara, de comeco, apurar em defini-
tivo tOda a votapão e, depois, apurar, 
em separado, sOmente os votes das 
sobrecarta,s brancas, em nfirnero do 
133, que continharn a declaraçao do 
Presidente da Mesa: eDepois das 
cinco horasa. Não acoiho o ponto 
de vista do emiriente Procurador Ge-
ral, do que a expressão sapresentaria, 
em tempo hãbil, o seu recursoa equi-
vale ao simples desejo de recorrer 
em outrä oportunidade, que não 
aquelas. Jã fiz sentir os motivos 
pebos quais discordo de S. Ex, em-
bora seja rigoroso na apreciacão dos 
requisites indispensaveis para que os 
recursos sejam tides come regubares 
e tempestivos. No voto quo proferi 
no Recurso Especial n 1810, assimi 
me manifestei ao respeito: cO argu-
mento não C de prosperar. Ha nele 
urn apego exageraclo a literalidade 
da expressão. Não C possivel ao Juiz 
deter-se flosses pequeninos senOes de 
linguagern, para negar a realidade 
das coisas. Os fiscais de partidos 
nem sempre são advogados ou ho-
mens entendidos em Lei, e, per outro 
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lado, as atas não são sempre redi-
gidas corn esmelo vernacular; seja 
por deficiência de quem as redge, 
seja pelo atropOlo da hora e do ambi-
ente. Em que outra ocasião poderia 
o impugnante recorrer, senão naquela 
em que declarou ir recorrer? 0 re-
querirnento, consoante se depreende, 
foi verbal, como a lei permite. Quo 
culpa poderia ter seu autor, se quein 
o traduziu mal, no lança-lo par es 
crito na ata, foi outrem? Da leitura 
da certidão da ata, transparece clara 
• inconformidade do impugnante corn 
• decisão da Junta, corno assirn, a 
manifestacão de seu apêlo a Instãn-
cia Superior>>. 

Se o recurso interposto era regular 
e tempestivo, o Tribunal a quo nan 
infringiu as disposicOes legais invo-
cadas pelo recorrente, ao tomar co-
nhecimento dële, conjuntamente corn 
o de oficio manifestado pela Junta, 
ao apurar em separado 133 votos, 
que vieram corn a declaracão do Pro-
sidente da Mesa Receptora: <<Depois 
das cinco horasn. Por outro lado 
tendo. a decisão recorrida anulado 
tOda a votacão, sob o fundarnento 
de coação a eleitores, a fez apre-
ciando fatos e provas, apreciação 
essa em que e soberano. Dir-se-a 
que houve ma apreciacão da prova. 
Não contesto; mas a êste Tribunal 
Superior Eleitoral não compete, por 
via de recurso extraordinário, reexa-
minar provas, arvorando-se em tel-
ceira instãncia. A finalidade do re-
curso especial, fundado nas letras a 
e b do art. 167 do Codigo Eleitoral 
é tao so resguardar a lei e a juris-
pruclência eleitorais. Nem esta nern 
aquela foram agravadas. 

Do exposto, não conheqo do re-
curso>>.

Sala das Sessôes do Tribunal Su-
perior Eleitoral. - Rio de Janeiro 
27 de agOsto de 1951. - Edgard 
Costa, Presidente. Sainpaio Costa, 
Relator. - Fui presente: Plinio do 
Freitas Travassos, Procurador GeraL 

(Publicado em sessão de 11-12-51).

ACRDAO N' 567 

—A apuracão em separado im-
porta recurso de oficio, da Junta 
Eleitoral para o T. R. E. 

Vistos, relatados e discutidos Ostes 
autos, de Recurso Especial n 1575, 
vindo do MaranhãO, manifestado pela 
Partido Social Dernocrát.ico, corn 
assentos nos arts. 121, I, da Consti-
tuicão; 167, letra a e 112 do Codigo 
Eleitoral, contra a decisão do T.R.E., 
que anulou a votacão da 11 Secão 
em <<Frente do Caiçaran, no Muni-
ciplo de Caxias, per ter a votacão 
sido encerrada antes da bora legal. 

Alega o recorrente que a decisao 
ofende os arts. 97, n 4, 123, n° 2, 
128 e 104, do COdigo citado, eis que 
decretou uma nulidade através de urn 
recurso inexistente, qual o de alicia, 
desprezando ainda a prova de quo 
a ata de encerrarnento era falsa. 

o recorrido contesta, alegando 
descabimento do recurso, pois quo 
houvera apuracão em separado pela 
Junta, tendo o Tribunal conhecido 
da mesma, atravds do recurso do 
oflico. 

A douta Procuradoria Geral opina 
pelo não conhecirnento do recurso. 

0 que tudo devidamente exarni-
nado: 

Acorda o Tribunal Superior Elei-
toral, unãnirnemente, não tomar co-
ahecirnento do recurso, na conformi-
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dade do voto proferido pelo Sr. Mi-
riistro Relator SampaiO Costa, do 
teor seguinte: 

<<Da certidão de fis. 23-24, extraida 
da ata de apuracãO das 3", 24 e 11 
Secão da 5 4 Zona, realizada em 9 de 
outubro de 1950, consta que a apu-
ração da 11" Secão, acirna aludida, 
foi feita, em separado, pela Junta, 
por haver constado da ata de en-
cerramentO que os trabalhos de vo-
tação foram encerrados z1s 15 horns 
e trinta minutos. Não consta ter 
havido, de pronto, qualquer recurso 
ou qualquer impugnacãO da decisäo 
tomada. Não obstante, no dia e-
guinte, 10 de outubro de 1950, o Par-
tido Social Trabaihista entrou coin 
razOes de recurso, pedindo a ann-
laçäo da Secäo, e, no dia P de no-
vembro de 1950, 21 dias depois, 0 

Desembargador Severino Dias Car-
neiro Sobrinho, candidato ao cargo 
de Prefeito de Caxias, tambdm ofe-
receu razOes de recurso, pleiteando 
a validade da votacão, sob a alegação 
do que a ata de encerramento que 
serviu de base a apuracäo era falsa, 
substituira a autêntica, que não fa-
lava em hora antecipada de encerra-
mento da votacão. 

Subindo os autos ao Tribunal a 
quo, êste näo conheceu dos recursos 
voluntãrios, por terem sido inter-
postos tàrdiamente, mas, conhecendo

da matéria através do recurso de 
oficio, por haver sido a votaQão apu-
rada em separado, declarou nula a 
votaçäo da Seção, sob o funda-
mento de haver a mesma sido encer-
rada antes da hora legal, confornie 
atesta a ata de encerramento. 

Vê-se, destarte, que a decisäo re-
corrida não violoU a letra clas dispo-
siçöes legais invocadas pelo recor-
rente. Nào decretou a anulacão, por 
via de conhecimento de recurso irre- 
gular e intempestivo, mas de recursO 
prOprio e regular, fundando-se, no 
mdrito, no disposto no art. 123, n" 2, 
do COdigo Eleitoral. 

AalegacãO de que a ata de encer-
ramento foi falsificada constitui ma-
téria do fato e de apreciacão de 
provas, em que o Tribunal Regional 
é soberano. Alias, a prova junta 
aos autos näo convence, e, mesmo 
que fosse irrecusãvel, justificaria am-
da mais a anulacão da Secäo, e näo 
a sua validade. 

Do exposto, näo conheQo do re-
curso>>. 

Sala das Sessöes do Tribunal Su-
perior Eleitoral - Rio de Janeiro 
27 de agosto de 1951. Edgard 
Costa, Presidente. - Sampaio Costa, 
Relator. - Fui presente: Plinio do 
Freitas Travassos, Procurador Geral. 

(Publicado em sessäo de 14-12-51). 

F. 
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EMENTARIO 
De jurisprudência do T S E., organi2ado 

pela Dra. Naylde Santos Jürgens, chefe da 
Seçio de Jurisprudéncia dessa alta cdrte. 

APURAçAO 

DUVIDAS, 1MPUGNAc0ES E RECURSOS - Cabe aos TT. RR. 
deliberar em prlmejra instncia sôbre düvidas, impugnaçdes e re-
cursos concernerjes a apuraçdo das eleiçáes presidenciais. (Res. 
4094, de 10-11-50 - D.J. de 19-2-51). 

RECONTAGEM DE VOTOS - A reclamaçao, que tern em vista 
or recontogern cia votos, deve ser feita as juntas por ocasi&o da 
apuraçâo. (Ac. fl. 0 231, de 12-1-51.	 D.J. de 21-2-51). 

VOTO EM CANDIDATO NAO REGISTRADO - Canto-se a voto 
pcira a partido cuja legenda constar da cédula, se nesia aparecer 
name de candd.oto a vereador, cujo registro tenha sidc cancelado. 
Ac. n.° 250, do 26-1-51.	 D.T. de 29-5-51). 

CANDIDATOS 

REGISTRO - Pode a diretório do partido deliberar vd10arnente, 
desde que preente esteja o n6mero de membros optos a formor 
ct mciioria. (Ar;. n.° 256, de 1-2-51. 	 D J. de 30-3-51). 

Näo é de ser declarada a, nulidade per vIcio nao or-
guido em impuonaçäo regular e tempestiva, face d inteligéncia do 
art. 128 do Cock. Eleitoral. (Ac. n.° 246, de 24-1-51. 	 D.J. de 
29-5-51).

CARGOS DE CONFIANçA 

DIFINIQAO LEGAL - Cargos de conhiança do Executivo sao 
Os exercidos er-i comissao em virtude do lei, e as func6es de gobi-
nete. (Res. 4 106, de 16-11-50. 	 D.J. de 19-2-51). 

COMISSAO APURADORA 

CONSTITUICAO A ComissEio Apuradora menc i onadct no 
art. 28 do Resoluçao n.° 3 564 pode ser constituIda e inicior as Ira-
baihos antes de resolvidas tôdas as d6vidas e recursos, observan-
do-se a dispab nos § 2. e 30 do art. 108 do Cod. Eleitoral, tudo 
conforme a Res. n.° 4079, do T.S.E. (Res. 4 10 1, de 14-11-50). 
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CONSULT A 

ARQUIVAIVIENTO - de se determinar o arquivamefltO dos 
aulos quando hcuver, notes do julgamento, pedido de desistêricia 
do consulta. (Res. 4100, de 14-11-50. - D. J. de 19-2-51). 

DELEGADO DE PARTIDO 

QUALIDA )E PARA RECORPER - Compete cos TT RR. ex-vi 
do art. 152 do COd. Eleitoral, conhecerem dos recurcos do decisOes 
dos juntas elehorais. Tern qualidade porn recorrer o delegad'. de 
pa	 enc rtido crediado perante o Juizo Eleitoral. (Ac. n. 255, de 1-2-51 
- D.J . de 9-3-51).

DIPLOMAcAO 

AUSNCIA DA ATA GERAL Ndo é contrdria 0 letra ox-
pressa do que dispOe o Cod. Eleitoral, nos arts. 170, a, e 153 a 
decisdo do Trib. Regional quo nOc conheceu de recurso contra a 
expedicde de ciplorna, porque os autos ndo continham sequer a 
ata geral de apuraçdo. (Ac. n.° 244, de 23-1-51. - D.J. de 16-5-52). 

DATA - Ccibe aos Orgdos competentes da Justiça Elei:torai, no 
ato da proclam(;do dos eleitos, fixar a data porn a expedicdo dos 
d:plornas. - (Bes. 4087, de 9-11-50). 

RRECLUS.4L). - 0 Tribunal ndo conhece de recurso contra 
ciplomaccto ralificada polo TRE, de candidaos em eleiçdes rnuni-
cipO5 cujo dretOrio municipal do partido ndo estara registrado, 
visto a motivaçdo ser incompativel corn o disposto no § 2 . 0 do art. 
152, do Cod. Eluboral. - (Ac. n.° 247, de 25-1-51 — D.J. de 16-5-52). 

DIRETORIOS PARTIDARIOS 

DISSOJ. TJQIO - NOo se conhece de pedido que vise 0 disso-
lr(;ao de dretOrlo de partido politico, eis que o Cod. Eleitoral cOo 
confere podere:; aos tribunais eleitorais porn decretar tal penn, 
nos casos do cirL 141. A responsabilidade do d)rntOrio que violar 
r ormas estatutcOjas, dove ser apurada polo competente OrgOo par-
liddrio, no coniormidade do que dispuserern os estatutos. (Res. 
4103, de 14-11-50. - D.J. de 19-2-51). 

0 diretório nacional do partido tern poderes para dis-
solver o diretOrio estadual. 0 T.S.E. nOo conhece do recurso contra 
o cancelameno do registro pelo T.R.E. (Ac. n.(' 245, de 23-1-51. - 
D.J . de 16-5-52).

ELEIçOES 

RECURSOS PARCIAIS - Os recursos parciais interpostos porn 
os tribunals regionais, nos cases de eleiç0es municipais, deverdo 
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cer julgados corjuntamente, formando urn procurno unico corn o 
:ecurso contra o expedicdo de diploma. (Ac. n. > 240, de 17-1-51. - D.J. de 4-7-52). 

RENOVAçAO - E incabivel recurso do decisdo que determi-
nou se prosedesre a nova eleiçEo para o cargo de Prefeito, cujo 
candidato eleito veio a falecer antes de ser diglornado. NEo existe, 
no case, qualquer ofensa a lei. (Ac. n.° 257, de 2-2-51. - Bel. El. 
do 11-51).

A renovaçdo de eleiçBo em seç6es anuladas, nurna 
circunscriç, dove ser marcada para urn s6 dia. (Ac. n.° 234 de 
3-1-51. - Bol. El. de 8-51). 

SUPLEMENTARES - Desde que haja possibilidade de abera- 
cBo do quocien:e portiddrio, deverá a Tribunal determinar a reali- 
zaçcxo de eleicáes suplementares nas seçEes anuladas. (Ac. n.° 252, 
do 30-1-51.	 D.J. de 29-5-51). 

Descabe a mandado de segurança contra a decisBo 
judicial de quo a lei faculta recurso especifico, pois, do Oonlrdrio, 
irnportaria subverter as normas processuais que disciplinam os 
opelos porn a instncia superior. Indefere-se a mandado de segu-
unça impetrado contra a decisdo do T. B. E. que determinou elei-

cEes suplementares para o cargo de Governador, deixando do fa-
z6-lo quanto 'ons candidatos a .Senodor, eis que o T . B E. aterdeu 
upenas a convenjSncia de terminar a mais ràpidarnente possivel 
n escolha do plimeira, nBo tendo sofrido a direito do impetrante 
nenhum preju'zo. (Ac. n.° 251, de 26-1-51. - D.J. de 4-7-52). 

Concede-se o mandado de segurança contra decisBc. 
do T. R. E. quo mandou realizar eleic6e suplornentcxres porn ciepu-
tados federais, quando ficar aprovado que a eleiçBc suple rnentar nBo 
opderd alterar os quocientes partid6rios. (Ac. n o 243, de 23-1-51 
D.J. do 4-7-52). 

VOTO EM OUTRO MUNICIPIC - Não h6 fundamento porn a 
recurso especial oposto a decisEo em quo o Tribunal Regional verdi-
cau nBo haverem votado, nas eleiçóes municipais, eleitores do outro 
municIpio. (Ac. n.° 235, de 16-11-51 - D.J. de 29-5-51). 

GARANTIAS 

FORçA FEDERAL - Concede-se frca federal par gorantir c' 
Presidente do Tribunal Regional, bern coma sua familia, a vista dos 
graves fatos narrados em teleqrama. (Res. 4 108, de 16-11-50) 

INELEGIBILIDADE 

PREFEITO - Prefeito em exercIcjo, ainda que interino, 6 inelegi-
vol para a cargo do vice-prefeito. (Ac. n o 239, do 16-1-51 - Bol. Elei-
toral de 8-51).
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JUIZES 
CONVOCAAO - Os juristas substitutos podem ser ccnvuca-

dcc parci o Tribunal Regional enquanto näo tiverern terminad o 
respectivo mandato. (Res. 4050, de 31-10-50 - D. 1. do 22-1-51). 

LICENA As licenças gozadas por juiz componente do Tribu-
nal Regional, durante o l.° bi4nio, näo se computam para efeito de 
contagem do prazo de permanéncia obriqatória no Tribunal; 
entretanto, em relacäo ao 2. 0 bi4nio - perlodo facultativo - 4 do 
so contar o tempo de afastamento por licença, para aquele efeiLo. 
(Ac. no 237, de 16-1-51 - D. J. de 7-11-51). 

Nato deve ser descontado no se gundo bi4nio do man-
dato dos jujzes dos Tribunals Re gionais, o tempo de licenca concedido 
aos mesmos para tratamento de saüde, visto que é facultativo o 2.0 

periodo. (Roes. 4046, de 27-10-50 - D. J. de 4-12-50). 
RECONDUçAO - A reconduçäo dos iuízes dos tribunals elei-

torois para n segundo bi4nio depende dos mesmos formalld.ues da 
pilmeira investidurcx. (Res. 4Q58, de 3-10-1-1 0 - D.J. de 23-11-50). 

JUNTAS APURADORAS 

DECiSES DEFIN)TIVAS - As dis0cs das juntas apuradorns 
röbro a validads do vc o, mesmo pctra indente e Vice-Prosidete 
da RepibLca, so definitivas quando delas no houver siclo manifes-
tcnfo recurso oportuno. Havendo recurso, cabe no Tribunal Regional 
decidir. (Res. 4091, de 10-11-50). 

LEGENDAS PARTIDARIAS 

INSTRUcOES - Determina que os TT. RR. baixem insfrucO-ss 
no sentido de, pelos 6rg0tos competentes, serem compundc[s as 
begendas partiddrias em tôdas as eleicOes onde prevaleca o princIple 
rnajoritdrio. (Res. 4086, de 7-11-50 - D. J. de 24-3-52). 

PREFEITO 
MANDATO - No so toma conhecimento de consulta n5bre 

t4rmino de mandate de prefeito, eis que a matéria 4 estranha b 
competência da Justica Eleitoral, quo se exaure corn a expedic6o 
de diploma. (Res. 4035, do 17-6-52 - D. J. de 19-1-51). 

PROCESSOS ELEITORAIS 

DEFESA ORAL Na falta de texto le gal dispondo s6bre a sus-
tentaçäo oral nos processes eleitorais, podem os tribunais regular 
a ordem dos julgamentos, autorizando ou negando aquola defesa. 
(Ac. n° 253, do 30-1-51 - D.J. do 12-10-51). 

RECURSOS 
JULGAMENTO CONJUNTO - Conhece-se dos embargos do decla-
iaç5o opostos no acárdöo do T.S.E., que mandou o T.R.E. juiqar, 
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cc'.njuntamente, c. recurso parcial	 pleiteando validar a votacäo 
iotal de uma uno e o que porventura tenha side interposto con-
ra a expedico de diplomas nas eleic6e'3 inunicipais de S Gon-

gale de Sapucol, julgondo-os procedentes, apenas, para o fim de, 
pieliminarmento, ndo conhecer do apélo interposto nos autos de 
recurso parcial. (Ac. n.° 249, de 25-1-51.	 D.J. de 9-7-52). 

TITULOS ELEITORAIS 

SEGUNDA VIA	 Pode ser concedida 2.' via dos titulos elei-



1('rnj5 revalidu'os, nos térmos do Resoluçdo n.° 201, do 18-0-45. 
(Res. 4032, do 24-10-50.	 D. J. de 14-11-50). 

TRIBUNAlS 

FUNCIONLR TOS Pode ser nomeado, nos térmos do art. 15, 
11. do Cod. E l eitoral, para fazer parte dos tribunals re qionois,, fun-
ciondrio efetivo oue exerça cargo em comissdo, de que nOn fica 
obrigodo a evnorar-se para exercer a funcOo judicidria eleitoral. 
Res. 4051, de 31-10-50. 	 D. J. de 19-2-51). 

JUIZES DR DIREITO Cabe ao Tribunal de Justica a escolha 
dos juizes de direito para constituiçOo do T.R.E., havendo o Trib. 
Superior Eleitoroi apenas recomendado que se preferissem as juI-
zes de direito do comarca do Capital, em atençOo as conveniOn-
alas dos just iç13 comum e especial. Compete, ainda, 00 Trib. de 
Justica acrecia: a saber e a reputaçéio dos cidadOos que indicar 
ao Presidente do RepOblica. (Res. 4090, de 10-11-50.	 D. J. de 
21-3-51). 

PARENTESCO - Compete ac, Trib. Regional, ao empossar as 
seus membros ic'solver as questOes relativas acs seus irnpedimen-
tos, per parenecco. (Res. 4033, de 24-10-50. 	 D. J. do 30-151). 

VEREADORES 

SUPLENCiA	 A substituiçOo do vereador pebo suplente da 
epresentaçio partiddria Onto é matOria eleitoral. (Res. 4 068, de 

6-11-50.	 D.J de 24-11-50). 

VOTAçA0 

NULIDADE Verificada a hipOtese de ampliacOto dos cases 
de recurso ex-officio além dos limites previstos nos arts. 97, § 2.0 
e 98, § 2° do Cod. Eleitoral, é de se reformar a decisOo recorrida, 
vista que as :'ecursos sOn de direito estrito, nOo comportando am-
piiaçOes. Na crma do art. 106, n.° I, do referido COdi go, ao. Trib. 
Regional nOo cn:O implicito o poder de decretar nulidades ndo or-
oiidas em recuiso regular e tempestivo, a que ocarretciria viola-
c5o ao art. 128 do mesmo COdigo. (Ac. n.° 254, de 30-1-51.	 D. J.
do 30-3-51).
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