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RESUMO

Esta monografia relata a histOria do voto no Brasil, voto no
sentido de sufrágio. Aborda diversos aspectos do direito eleitoral e
politico bern como fatos históricos da vida poiltica e eleitoral dos
brasileiros desde o Brasil Colônia.
No decorrer do trabaiho é possIvel observar que passarnos
por diversas fases de transição, diversos tipos de voto eram praticados
no Brasil, sistemas politicos diferentes, sofrernos muitos preconceitos
e restriçOes ao voto ate chegarmos a conquistar as eleiçOes livres e
diretas, forma expansiva de manifestar a dernocracia, incentivar a
participacão preponderante das camadas populares, enfirn exercer a
cidadania através do voto.
0 estudo do histórico do voto no Brasil é uma pesquisa que
pretende despertar o interesse dos eleitores para refletirem e
valorizarern este rnornento decisivo e histOrico do qual todos nós
participamos corn data e hora certa para praticar o exercIcio da
cidadania por meio do voto, contribuindo corn a dernocracia do nosso
Pais.
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INTRODUçAO

o texto deve explicar porque nos dedicamos a elaboração
desta monografia. 0 tema escoihido é "História do Voto no Brasil".
A opção está ligada a nossa experiência profissional junto
ao cartório eleitoral, aos ensinamentos desta instituição, de professores
e mestres, conhecimentos que despertaram nosso interesse em desenvolver urn assunto importantIssirno, "o exercIcio da cidadania por
meio do voto no sentido de sufrágio", porém não muito abordado ou
tao valorizado quanto deveria. o trabaiho não é tao livre quanto possa parecer. Ha
rnendaçOes legais e metodológicas a serem consideradas.
A educação familiar recebida foi o impulso que precisei e
apego-me a este vInculo de valores tanto, que certamente e o combustIvel que me orienta e deterrnina o caminho a seguir, corn dignidade,
fé, honra e respeito, pois são valores que aprendi na origem e pretendo
levá-los para o resto da vida.
Viver honestamente é uma ambição, ser leal é minha expressão, pois prezo pelos valores rnorais que me foram ensinados.
Mesmo que o povo nem sempre possa votar, o voto é a arma
do povo. 0 comportamento do eleitorado revela os interesses do povo,
seus anseios naquele mornento politico vivenciado.
No decorrer da história brasileira podemos observar que
passarnos por diversas fases de transição, sistemas politicos diferentes,
ate chegarmos a conquistar as eleiçöes livres e diretas, forma expansiva de manifestar a democracia, incentivar a participacão preponderante das camadas populares, enfirn exercer a cidadania através do voto.
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Abordamos o voto no sentido de sufrágio e algumas de suas
concepçOes mais conhecidas e praticadas, outras modernas e recentes;
resgatamos urn pouco da histOria polItica de nosso pals; conceituamos
diversas terminologias eleitorais; descrevernos a trajetória da conquista do voto pelos eleitores.
0 estudo do histórico do voto no Brasil é urna pesquisa que
demonstra como o povo votava antigamente, a evolução do sistema
eleitoral corn a criação da justiça eleitoral e publicacao em tempo real
das leis que regern as eleiçOes e qual a maneira que o povo vota hoje,
porém o comparativo atual, está subentendido no conhecimento individual de cada leitor, que percebe o quanto mudou ou não o comportamento dos eleitores de massa, que exercitam a cidadania por meio
do voto e participam da democracia brasileira.

CAPfTULO I

0 SUFRAGIO REPRESENTATIVO
1 - Caracterizacão do voto
Em qualquer coletividade humana muitas decisOes de interesse comurn devem ser tomadas e, como o consenso entre todos Os
membros é quase impossIvel, uma pessoa ou grupo formado por interesses comuns deve ser escoihido para que represente os demais cidadãos.

A forma de escoiher os representantes já seguiu diversos critérios ao longo da história, passando por acümulo de experiências pessoais, desIgnio divino, sorteio, consenso e outros meios.
Na democracia ateniense havia uma votação que era püblica
e consistia na contagem dos braços levantados quando os assuntos não
eram muito importantes, porque, se assim fossem, realizavam-se Secretarnente, corn as opiniöes registradas em pedaços de pedra e depositadas em urnas. Em Atenas teve inIcio a eleição polItica.
José Carlos Brandi Ale1xo 1 relata que os eleitores gregos aprenderarn sua poiltica não de textos impressos, mas escutando aos
oradores e conversando entre si.
Muitas maneiras de registro de voto secreto continuararn existindo desde antes de Cristo, mas os eleitores eram selecionados por
caracterIsticas de poder, que exciulam a major parte da populacão.

1

ALEIXO, José Carlos Brandi.

0 voto do analfabeto, 1982, p. 23.

Já ocorriam eleiçoes na antiga Grécia e posteriormente em
Roma. Os papas da Igreja Católica são ha muito tempo escoihidos através de eleiçOes feitas pelos bispos.
Na Inglaterra do século XVII já existiarn eleiçOes para representantes no Parlamento (Poder Legislativo).
Em determinado perIodo, as eleiçOes diminuIrarn tanto que
se tornararn praticamente inexistentes, dando lugar para as decisOes
tornadas a partir do consenso de senhores feudais, cardeais on prIncipes, dependendo da sociedade em questão.
Ate este momento, o poder estava nas maos da aristocracia e
quarido a burguesia corneçou a ascender, no século XVIII, passou a
defender a retomada do processo eleitoral.
A teoria liberal ressaltava a importância da universalidade
das eleiçoes, e quase todas as filosofias polIticas da época (consideradas modernas) aceitaram estes princIpios eleitorais, divergindo no tipo
de eleiçöes, na maneira de realizá-las e principalmente na seleção do
quadro de eleitores.
Escreveu José de Alencar:
"0 voto é o elemento da soberania; a representação, o rneio
de conceritrar a vontade nacional para organização do poder pdblico.
Os princIpios que regularn essa personalidade poiltica, são irnutdveis
como as da personalidade civil; pertencem aos conservadores como
aos liberals dos paIses representativos: não são propriedade de urn particlo corn exclusão de outro, mas proprieclade do povo que os conquistou pela civilização" (ALENCAR, 1997, p. 9).

Na época do voto censitário, so as pessoas que tinham recursos podiam votar e isto sofreu sérios ataques de movimentos trabaihistas da Europa no final do século XIX, sendo deixado de lado por
quase todos os paIses.
Corn a superação do voto censitário, a restrição era feita as
muiheres, que so conseguiram este direito depois de muita luta e,
mesmo assim, alguns paIses continuam proibindo a participação dcitoral feminina.
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Restriçao de raça, idade, escolaridade e nacionalidade ainda
persistiram por muito tempo ou persistem em muitos palses.
Na rnaioria dos paIses o direito ao voto se conquista aos dezoito anos mas esta idade é objeto de diversas discussöes, tendo passado para os dezesseis anos aqui no Brasil. Nesta idade o voto é facultativo, tornando-se obrigatório a partir dos dezoito anos.
A soberania popular foi garantida pelo estabelecirnento de
urn valor igual para cada voto, combinado ao princIpio da maioria é o
que tambérn afirma Elton Ari Krause 2 ao tratar o tema "o voto", nurna
abordagern do sistema eleitoral brasileiro, em todos os nIveis, disse
que possui urn valor idêntico para todos, caracterizado corno princIpio
isonômico ou seja, de valor igual e destacou que, essa concepção foi
adotada, desde a Constituição imperial de 1824.
LetIcia Bicaiho Can&do 3 reflete que ao longo de dois séculos, a montagern histórica do ritual eleitoral foi imposta e codificada,
colocada a disposição do cidadão e introduzida na rotina eleitoral,
transforrnando os gestos e atos da nossa vida polItica, disciplinando o
cidadäo e ensinando-ihe a paciência do nitmo dos calendários eleitorais.
Antes de se tornar emblema da participação do povo no governo, o voto foi objeto de todo urn trabalho social e politico para Ihe
dar forma simbólica e material, e condição de açao.
representantes de urna sociedade, eleger. Votar é manifestar a vontade ou a
opinião individual através do ato ou processo eleitoral, nurna assernbléia ou sufrIgio, é urn ato de cidadania, urn direito e urn poder, urna
garantia livre de opiniao poiltica, simbolo da dernocracia.
1. 1 - Conceito - " Voto" significa o ato de escoiher

Os

2 KRAUSE, Elton An. A formacao do polItico olu;iic!pcl/ e as condiçoes (IC elcgibtlidade,

2002, p. 76.
CANIEDO, LetIcia Bicalho. Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla
Bassanezi. Histório do cidadania, 2003, p. 517.
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E a indicação, pelo eleitor, do candidato ou candidatos de
sua preferência, conforme estabelece o art. 2° do COdigo Eleitoral.
A forma mais simples de participacão popular é através do
voto, e urna rnanifestação da opinião do eleitor, é uma arma que se
tern contra os politicos corruptos, é o termôrnetro da aprovação ou
descontentamento do povo corn seus governantes.
Segundo José Carlos Brandi Aleix0 5 por meio do voto o povo rnanifesta de maneira positiva e legal a sua vontade, os seus desejos, as suas aspiracOes. As eleiçOes verificam particularmente a vontade dos cidadãos, revelam o grau de confiança que os cidadãos depositarn em seus representafltes.
0 voto é urn dever politico e individual do cidadão, repousa
em man ifestaçOes diversas e antagônicas dos diferentes grupos sócioeconômicos. Através do voto outorgarnos poderes aos politicos eleitos
pelo povo, para em norne da sociedade, trabaihar para todos os cidadãos.
Na RepUblica Federativa do Brasil o voto é obrigatOrio e
devernos encarar essa obrigatoriedade corno urn privilégio, pois nOs,
cidadãos e eleitores, ao exercer o direito de votar, sornos responsáveis
por depositar a confiança em representantes que consideramos capazes, de em nosso nome, escoiher o meihor para a comunidade.
A primeira Constituição republicana (1891), ao tratar das reformas a cia própria, determinava que näo podiarn ser objeto de deliberação, no Congresso, projetos tendentes a abolir a forma republicana
federativa, ou a igualdade da representacão dos Estados no Senado
(art. 90, § 4°).
Na constituição de 1946 novamente se estabeleceu que não
seriam objeto de deliberação projetos tendentes a abolir a Federação
ou a Repüblica.

Art. 2 - Todo poder emana do povo c serd exercido em scu nome. por mandatirios escoIhidos, direta c secretamente, dentre candidatos indicados por partidos politicos nacionaiS, ressalvada a elcição indireta nos casos previstoS na Constituição e leis cspccificas.
ALEIXO,

Oh. cit., p. 26.

0 sufrágio universal e o voto direto e secreto são formas de
exercIcio da soberania popular previstas constitucionalmente no artigo
14.6
0 Sufrágio Universal é urn dos instrumentos por meio dos
quais o povo exerce sua soberania pelo voto direto e secreto, corn valor igual para todos, nos termos da lei. A Constituição Federal e o Código Eleitoral estabelecern o alistamento7 e o voto obrigatórios para os
maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70
anos e para os rnaiores de 16 e menores de 18 anos. São ainda impedidos de se alistarem os estrangeiros e, durante o perIodo do serviço militar obrigatório, os conscritos.
Segundo João Baptista Herkenhoff o sufrágio universal é o
princIpio que inclui o conjunto da populacão no colégio eleitoral. E
inerente ao sufrágio universal a idéia de que todo voto tenha o mesmo
valor.
A respeito do sufrágio universal, Levi Carneiro 9 cita em sua
obra, Joaquim Nabuco, no discurso de 1879, quando ainda afirmava,
corn ênfase: "o sufrágio universal é o grande Irnã da dernocracia moderna, a aspiracão de todos os palses".
No regime do sufrágio universal hoje dominante em quase
todos os paIses, o eleitorado é urn corpo jurfdico corn poder legal, exercendo igual e diretarnente, facultativa ou obrigatoriamente, o direito ou a função, de escolher entre diversos candidatos em escrutInio
uninominal,'() pelo sisterna de rnaioria, ou em escrutInio de lista, pelo
sistema proporcional, aqueles que devarn representá-lo e a nação.
A igualdade do sufrágio é urn princIpio assente no direito
moderno. Duas correntes polIticas se opOe: a do eleitorado-funcão,
exercido em razão do interesse püblico, sob pena de sanção e a do e-

6 Art 14 - A soberania popular sera exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e Secreto, corn valor igual para todos, e, nos termos do lei, mediante:
' Aço ou efeito dc alistar-se; rccrutarncfltO.
HERKENHOFF, Joio Baptista. A cidadania, 2001. p. 172.
NABUCO Joaquirn, apud CARNEIRO, Oh. cit., p. 57.
0 Voto UflinoiTliflal 0 elcitor vota por urn candidato, isoladarnente, c nao por urna lista.
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leitorado-direito, previsto na constituição federal. Portanto o sufrágio
é ao mesmo tempo urn direito e uma função. 0 sufrágio é urn direito,
dizem uns, porque se não fosse urn direito nao poderia estender-se a
toda criatura hurnana capaz de opinar relativamente aos negócios püblicos. Se fosse apenas uma função, dependeria da sociedade, dos governantes, dos legisladores, que dariam a uns a função de votar, recusando-a a outros. Mas do fato de que o sufrágio é urn direito individual, não se segue que ele não seja ao mesmo tempo uma função e urn
dever cIvico. Ele é ao rnesrno tempo urn direito individual e uma função social. E o direito individual de colaborar num ato coletivo.
Levi Carneiro" diz que a igualdade polItica consiste em que
todos, scm distinção de classes, podem adquirir as condiçOes as quais
está anexo o exercIcio de funçOes püblicas e polIticas.
No Brasil o assentirnento dos cidadão foi organizado piiblica e oficialmente pelo governo sob forma de eleição na convicção de
que os eleitores votariam. 0 pr6pri9 governo se adaptou a essa organização.
Para José Carlos Brandi Aleixo 12 dá-se a todos os cidadãos,
independentemente de riqueza, sexo, profissão, credo, instrução, etc.,
igual oportunidade de influir corn seu voto no resultado das apuracöes.
Os escrutInios são organizados sobre a base da rnaioria, mas
esta maioria pode deixar de existir se urn certo nümero de eleitores
deixa de tomar parte no voto.
Gilberto Arnado 13 deduz que a sociedade deve ser dirigida
pelos mais avisados, pelos mais inteligentes, pelos mais capazes, pelos
melhores, em uma palavra pela elite. 0 sufrágio universal, em vez de
fixar ex oficto a elite, o legislador reüne o major nümero possIvel de
indivIduos, confere-lhes o "direito" ou "função" eleitoral, independentemente das condiçoes de fortuna ou de capacidade. A elite, (espera o

CARNEIRO. Levi. Vote dos anaifribetos, 1964, p. 98.
2 ALEIXO, Oh. cit., p. 30.

AMADO, Oh. cit., p. 13-4
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legisilador), emergirá naturalmente da massa pela pressao dos mais
aptos, dos mais inteligentes, dos mais sagazes.
Assim, a concepção do sufrágio universal não pode ser levada em termos absolutos, vez que existem requisitos indispensáveis
para a participação do corpo eleitoral.14
Segundo a definição de José Carlos Brandi Aleixo 15 o Sufrágio é Universal quando ninguém é excluIdo do direito do voto por
razöes de nascimento, de fortuna ou de instrução. Quando o direito de
voto é reservado aos nobres, ele é aristocrático; quando ele é subordinado a uma certa situação de fortuna, ele é censitário; quando ele e
subordinado a posse de certa instrução, ele é denominado de capacitário.
Afirma ainda, José Carlos Brandi Aleixo' 6 que o sufrágio
universal é critério prático de convivência pacIfica, manifesta a preferência do eleitorado onde a vontade da maioria prevalece, pois nosso
pals é urna democracia, por isto o voto deve ser direito de todos.
José Carlos Brandi Aleixo, em sua obra tambérn cita A. Esmein:
"A nação, na qual reside a soberania, não sendo uma pessoa
real, mas uma coletividade de individuos, não pode ter por si mesma
vontade. 0 equivalente desta vontade, indispensável para o exercIcio
da soberania, nao pode encontrar-se mais que nas vontades
concordantes de certo ndmero de individuos tornado no corpo da
nacão. 0 resultado de suas vozes e votoS será considerado como
expressão da vontade nacional. 0 direito de participar desta consulta é
denorninado pelo Direito corno sufrágio politico: aqueles que o
possuem, os eleitores politicos, constituern a nação legal. Toda vez
que, sob uma de suas formas, o sufrágio é colocado em jogo para
decidir urn ato de soberania da qual se desprende a vontade nacional,
conclui-se que, necessari amen te, a rnaioria dos sufrágios expressados
em urn mesmo sentido será considerada como a expressão desta
vontade" (A. ESMEIN apud ALEIXO, 1982, p. 40).

14 Nome dado ao g rupo de pessoas (eleitores) quc transforma sua vontade individual, atravs do voto, em opiniäo pb1ica e comum, traduzindo corn a resultado das eleiçöes a vontade da
populaçio.
15 ALEIXO,
6

Ob. cit., p. 8-9.

Idem, ibidein, p. 40.

'7

A sigilosidade do voto é, tanto quanto a universalidade, uma
exigência absoluta da lisura das eleiçOes, sendo inviolável esta previsão constitucional, considerada cláusula pétrea, de conformidade corn
o artigo 60,' § 4°, inciso II, da Constituição Federal, não podendo ser
modificada em qualquer hipótese.
1.2 - 0 coronelismo' 8 - Foi urn sisterna de poder politico

vigente na época da Repüblica Veiha (1889-1930), momento em que o
poder local ficava concentrado nas mãos de urn "grande proprietáDurante o perIodo da Rept.iblica Veiha os presidentes foram
eleitos corn mais de 90% dos votos. Naquela época, era incomurn haver votos nulos ou brancos.
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Art. 60 - A Constituiço poderá ser ernendada mediante proposta:

I - de urn terço, no rnínirno, dos membros da Cãrnara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da Rcpdhlica:
III - de mais da rnctade das Assembldias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se. cada urna delas, pela rnaioria relativa de seus rnernbros.
§ 1° - A Constituição no poderá ser ernendada na vigência de intcrvenção federal, de estado de defesa ou de estado de sItio.
§ 2° - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dots
turnos. consiclerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos vows dos respectivos
membros,
§ 30 - A ernenda a Constituiço sera prornulgada pelas Mesas da Camara dos Deputados e
do Senado Federal, corn o respectivo nOmero de ordem.

§ 4° - Nao será objcto de deliheraço a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma fcderativa dc Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separacão dos Poderes;
IV - os direitos c garantias individuais.
§ 5° - A matéria constante de proposta de ernenda rejeitada ou havida por prejudicada nao
pode ser objeto de nova proposta na rnesma sessäo legislativa.
18 Periodo da história brasileira em que us chefes polIticos do interior cram os coronets; o
1oder cxercido por chefes politicos sobre a parcela ou parcelas do eleitorado, objetivando a escoIha de candidatos por des indicados.
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0 coronelismo institucional surgiu durante a criação da
Guarda Nacional, 20 em 1831, corn a deposição de D. Pedro I, no mês
de abril. A milIcia civil representava o poder armado dos proprietários
e deveria ser integrada, portanto, por alguém que tivesse posses e recursos para assumir as despesas corn uniforme e armas - gastava-se
200 mil réis de renda anual nas cidades e 100 mil réis no campo.
Durante o coronelismo, a base do poder vinha, senão da
propriedade, pelo menos da riqueza.
Os resultados do tamanho poder dos coronéis no sertão brasileiro são bern conhecidos e, ate hoje, percebe-se resqulcios dessa
época em nossa polItica,21
0 coronelimo é uma caracterIstica da polItica municipal.
0 sisterna do coronelismo era baseado na dependência quase que absoluta dos moradores locals em relação aos detentores de riqueza e, portanto, de poder. Para gerar esta relaçao, os coronéis apoiay arn-se na pobreza e na escissez de tudo, ou seja, ele era o pode-tudo
e os moradores eram os obedece-tudo. Assim, eles exerciam funçOes
do poder politico, jurIdico e legislativo no rnunicIpio que "cornandayam
Segundo Eli Diniz, 22 a prática do coronelismo criou urna dependência social das massas trabalhadoras no rneio rural, o que resultaria, no campo da politica, na manipulação e controle dos mecanismos de representação e participacão polIticas pelos grupos social e
econornicamente rnais fortes, predominando o conservadorismo. Já no
meio urbano, as massas trabaihadoras são mais propIcias a manifestar
seu inconformismo e proliferam percepcão mais independentes e elaboradas do processo politico, condiçoes mais favoráveis a contestação
de valores e formas de comportarnento tradicionais.

20 A crise de 7 de abril, de 1831 é quc apressou sua forrnação, nurna cópia da lei francesa
de marco daqucle mesmo ano. Proposta corn seu mito de liberalismo, urna "força cidadã", tendo
seu oficialato cleito e convocando seus integrantes sern qualquer distinçäo de raça, a Guarda foi,
progrcssivarnentc, perdendo suas caracterIsticas inovadoras e se inscrevendo corno mais urn instrurnento a serviço das elites governantes.

21 Ciência do governo dos povos e dos negóclos pblicos.
22 DINIZ, Eli.

Voto e ináquinapolItica,

1982, p. 208.

0 coronelismo foi uma forma de dominaçao polItica ligada
a sociedade agrária.
Victor Nunes Leal ja escrevia que o eleitor "de cabresto",
ainda na Repübiica, era levado as urnas pelo "coronel", que The dava
roupa, sapatos novos, as vezes urn empreguinho püblico, protegia-o
nos casos policiais e, a boca da urna, ihe entregava a cédula para que
desempenhasse o mais alto dever cIvico. 0 lógico é o que presenciamos: no piano politico, o trabaihador rural luta corn o "coronel" e pelo
"coronel".
Para alguns coronéis a posição de chefia jamais poderia ser
exercida por urn trabaihador que nio é capaz de governar o próprio
voto.
No entendirnento de Victor Nunes Leal, o coronelismo foi o
"resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a urna estrutura econôrnica e social inadequada".
E ao invés de considerá-lo como mera sobrevivência do poder privado, Victor Nunes Leal o via corno urna forma peculiar de sua
rnanifestação: "urna adaptação em virtude da qual os resIduos do nosso antigo e exorbitante poder privado tern conseguido coexistir corn
urn regime politico de extensa base representativa".
Victor Nunes Leal, descreve que o coronelismo seria "urn
compromisso, urna troca de proveitos entre o poder püblico, progressivamente fortalecido, e a decadente influCncia social dos chefes locals". E desse compromisso fundamental é que para eTc resultariam:
"as caracterIsticas secundárias do sistema "coronelista", quais sejam,
entre outras, o mandonismo, o filhotisrno, o falseamento do voto, a
desorganização dos serviços pUblicos locals".
Assim corno nos regimes cornunistas, não havia oposição.
Mesmo quando havia, cia era derrotada nas urnas já que as cédulas'
podiarn ser manuscritas ou impressas em jornais, dobradas ern forma
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de sobrecarta23 ou colocada em envelope. 0 eleitor tinha que recortálas, preenchê-las e depositá-las nas urnas.
Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca deu o primeiro
golpe de Estado na história do pals, dando fim a Monarquia.
Nem os republicanos de 1889 sabiam do tamanho do poder
do coronelismo. Apesar de ampliarem os direitos de voto, permitindo
que os não alfabetizados votassem, perceberam, mais tarde, que menos de 20% da populacão inteira sabia ler e escrever. 0 poder dos coronéis não fora afetado, pelo contrário, eles continuaram a imperar no
interior do Pals, mandando e desmandando nos poucos que podiam
votar e mudar o curso de nossa história!
Através do coronelismo ocorria a dominação de classes.
No tempo da colonização "o povo" não tinha significacão,
não votava. Da massa se fez o eleitorado rural brasileiro, que elege de
fato porque é a maioria, o que definiu o eleitor de cabresto.
0 tao famoso e polêmico "voto de cabresto" 24 surgiu durante
o coronelismo e caracterizou-se pelo fato de os eleitores serern tratados como bois mansos, pois trocavam o voto por qualquer tipO de beneficio na forma de bens materials, como sapatos e roupas ou favores,
como atendirnento medico, remédios, dinheiro para pagamento de enterro, entre outros.
Edgard Costa25 aponta como conseqüência do voto de Cabresto e da relação de dependência entre os eleitores e Os coronéis, o
"curral eleitoral", 26 que determina a condição dos eleitores que viviam

23 Sobrcscrito, envelope.
24 Arreio corn que se prendern as cavalgaduras pela cabeça; tudo que submete; freio. Expressäo que denorninava o eleitor que era trazido do rneio rural em carninhOes e enjaulado numa
easa. Era o curral, corno se chamava,
25 COSTA, Edgard. A legislacão eleitoral brasileira, 1964, p. 324.
26 Curral 6 tao sornente o lugar onde se recolhe o -ado, porérn a expressao curral eleitoral é
o local onde se abrigava o eleitor na véspera das elciçöes. Dali, dc so sairia a hora da votaçao,
levando no bolso a cédula que colocaria no envelope recebido mi mesa eleitoral. Quando era dcitor em que o click nao tinha confiança plena, urn cabo eleitorul o acompanharia ate a sala; e que,
apesar da proihicao legal, a troca da cédula em volta do prédio em que funcionava a seção era
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sob o despotismo do manda-chuva, ficando submetidos aos cabos eleitorais que através de manobras várias, efetuavarn uma verdadeira coação moral, 27 em nome dos partidos politicos e corn o pretexto de prestar assistência aos eleitores, irnpunham o uso de determinada cédula.
Graças ao pequeno eleitorado e as fraudes, os politicos mantinham recordes de popularidade. Para se ter uma idéia, o presidente
de Cuba, Fidel Castro, teria inveja do presidente Rodrigues Alves, eleito corn o ápice de 99% dos votos apurados na eleiçao de 1918.
Exarninando as caracterIsticas da nossa polItica municipal,
Victor Nunes Leal afirma que "desde o Decreto Eleitoral de marco de
1821 as eleiçOes de 1947, permaneceu o fato fundamental da influência governista na expressão das urnas, conquanto diminuida nas dciçOes que sucederam a Revolução de 30".
Para Gilberto Amado,28 de fato, não tinharnos corpo eleitoral
ativo, dernocrático a altura do sisterna representativo. 0 que ao longo
dos anos está sendo aperfeiçoado, qualificado cultural e ideologicamente, porém ainda traz vIcios dessa época.
Getülio Vargas foi o primeiro a interferir verdadeirarnente
no poder local dos coronéis. Corn a aprovaçao do voto secreto e do
voto feminino, antes exciusivo das funcionárias püblicas. 0 presidente
GetUlio Vargas, de fato, conseguiu enfraquecer o sistema do coronelisrno!
A explicação do coronelismo, segundo Victor Nunes Lea!,
residiria no governismo dos chefes locais e na sujeição do eleitorado

27 Q corpo eleitoral se compOc de certo nümero de cicitores, muito pequeno em relação ao
ndnicro de habitantes do pals, que não se congrcganl ern torno de idéias, mas que rodeiarn os chefes politicos locais, de quern recebern enipregos, favores, dinheiro e, as vczes, urn simples par de
sapatos, e que não conhecern os candidatos nern mesmo pelos scus nomes. HS alguns, em pcqueno
nürnero que sabern icr e escrever e teriarn veleidades de votar ern pessoas que lhes inspirassem
confiança, se corn isso no arriscassern scu pequeno crnprego ou ainda a arnizade do chefe local.
Raros S1O os que tern a indepcndência de se rehelar contra as ordens vindas do alto. Quando se
realizava urna dessas cornédias, que se charna eleiçio, os prirneiros cornparccern dirigidos por urn
capataz do qual rccebern a cédula, scm saberern ern quern estão votando e scm tercrn consciência
do ato quc csfflo praticando; Os segunclos, por fraqueza de carther, timbrarn em mostrar aos chefes
a sua fidclidade; e os terceiros se abstêrn, porque no hi candidatos de OposiçäO em quern votar, e
porque, quando os houvesse, o seu voto não seria apurado.
28

AMADO, Ob. cit., p. 46-7
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do interior, especialmente do rural, a esses chefes, em função da estrutura agrária que deixa o trabaihador do campo ignorante e desamparado.

1.3 - 0 pOVO - Urn dos pressupostos da democracia29 é a
participacão polItica do povo, que tern no voto a sua principal forma
de expressão polItica.
A dernocracia para Gilberto Amado° é o povo governado
por rneio de seus representantes, grupos de cidadãos escoihidos por
eles para servir os seus interesses e os interesses gerais da comunidade. 0 povo eleitoral é a rnassa de cidadãos votantes.
Para Friedrich Müller' na teoria polItica e constitucional,
povo não é urn conceito descritivo, mas claramente operacional. Nio
se trata de designar, corn esse termo, urna realidade definida e inconfundIvel da vida social, para efeito de classificação sociolOgica, por
exemplo, mas sirn de encontrar urn sujeito para a atribuiçao de certas
prerrogativas e responsabilidades coletivas, no universo jurIdicopolItico.

E por rneio dos grupos proletariados que se manifestam nas
urnas, que os politicos atingern o poder, mas antigarnente, não era essa
a concepção.
No Brasil, o direito ao exercIcio do voto foi excludente ern
diferentes perIodos de sua história e a legislação eleitoral foi progressivarnente alterando o perfil do eleitor.
Enfatiza Branca Moreira Alves:
"A história poiltica brasileira nunca se caracterizou pela participaçäo popular, nem pelo incentivo as atividades comunitárias,
Herdeiros do absolutismo português, formarnos uma sociedade cuja

29 A dernocracia d urn sistema politico mais arnplo, onde so definidas regras no so para a
escoiha dos governantes corno para 0 prOprio cxcrcIcio do governo.
AMADO, Oh. cit., p. 53.
MULLER, Friedrich. Quem é o povo?, 1998. p. 13-4.
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tradicão foi a do poder autoritário, seja em termos politicos, seja nas
relaçoes senhor-escravo, marido-mulher, pal-filhos" (ALVES, 1980,
p. 136).

Durante o perIodo colonial, as tnicas condiçOes exigidas ao
eleitor erarn a idade-limite de 25 anos e residência e domicIlio na circunscrição.
No Irnpério (1822-1889), a idade mInima permaneceu em
25 anos, a exceção dos casados e oficiais militares, que podiam votar
aos 21 anos.
0 voto, porém, passou a ser censitário e excluiu, ainda, os
religiosos e quaisquer outros que vivessern em comunidade claustral,
além de libertos, criados de servir, praças de pré e serventes das repartiçOes e estabelecirnentos püblicos.
Entre 1824 e 1842, o processo de alistamento eleitoral aeontecia no dia das eleiçOes. Em cada paróquia funcionava urna mesa eleitoral, 32 presidida por urn juiz ordinário on de fora, que tinha responsabilidade de identificar quais cidadãos estavam aptos a participar
do pleito. Esse processo den margern a toda sorte de fraudes no momento de identificação do eleitor.
Corn o firn do poder do imperador, os coronéis fizerarn o
processo eleitoral funcionar a favor deles e utilizararn várias façanhas
para garantirem seu posto no poder politico.
A prova da condição de alistado e, portanto, corn direito ao
voto era o titulo de eleitor, que de acordo corn a lei deveria ser entregue ao próprio interessado, no entanto, os chefes politicos locais, a
mando dos coronéis recolhiam os titulos de eleitor e so entregavam

32 A mesa receplora é aquela responsável pela colcia dos votos dos cleitores. A época, era
formada pelo juiz de paz do distrito, como presidente, o paroco como escrutinador, dois secrctários
e dois escrutiiadorcs. Estes dois i.'iltimos eleitos, sccretamentc, por uma cornissão de 16 eleitores.
Hoje, compöem-na: urn presidente, autoridade superior da seço, exceto, naturalmente, 0 juiz dcitoral; dois mesarios. dois sccretarios e quantos suplentes lorem neccssários, convocados c nomeados pelo juiz elcitoral, ate 60 Was antes do pleito. So norncados, preferencialrncnte, entre os dcitores da seção e entre estes, a preferência recai sohrc aqueles corn diploma de escola superior.
professores e serventwIrios da Justiça. A norneaço C mandatiria C OS pedidos de escusa poderao
ser submetidos ao juiz no prazo de cinco dias.
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aos eleitores nos currais eleitorais, momentos antes de serem transportados para as seçOes corn a finalidade de votar.

Eleitorperegrino - era aquele que votava diversas vezes.
Eleitorfantasma - os coronéis não davam baixa dos mortos
nas listas eleitorais e faziam corn que alguérn votasse em nome deles,
essa fraude ficou conhecida historicamente corno "voto dos defuntos".
Nessa época, os mortos participavam involuntariamente da fraude; e
duplamente, não so porque votavam mas porque reincidiarn no voto.

Fósforo - gIna eleitoral que definia o eleitor fictIcio ou
invisIvel; eleitor que votava duas ou mais vezes no lugar daqueles que
não compareciarn ou estavam mortos; falso eleitor que vota por outro.
Durante a i a Repiiblica, em areas mais propIcias aos vIcios eleitorais,
corno o Rio Grande do Sul, os fósforos se multiplicararn.
Segundo José do PatrocInio Motta33 , eram chamados fósforos pela opOsição, os eleitores do governo, verdadeiro contingente eeitora1, que votavarn em qualquer urna e por mais de urna vez. Eram
chamados fósforos porque riscavarn em qualquer urna, esta, assemeihada corn uma caixa de fOsforo. Fósforo era uma expressao pejorativa
da época.
Pior ainda era a utilização do cabo eleitoral para arrebanhar
votos para o candidato escoihido pelo corone1.3

MOTTA, José do PatrocInio. RepiIblicafrarricida, 1989. p. 82.
Brasilcirismo, deve incontestavelrnente a remota origem do seu sentido translato aos autenticos ou falsos "coronéis" da extinta Guarda Nacional. Corn efeito, aténi dos que realmcntc
ocupavarn nela tal posto, o tratarnento de "coronel" corneçou desde logo a ser dado pelos sertancjos a todo e qualqucr chefe politico, a todo e qualquer potentado. Ate hoje, no interior do nosso
pals, quern näo for diplornado por algurna escola superior (donde o "doutor", que legalmente não
cabe sequer aos medicos apenas licenciados) gozará fatalrnente, na hoca do povo, das honras de
"coronel". A Guarda Nacional brasileira, criaço dos liberais de 1831, prestou relevantlssirnos
servicos a ordcm p6hlica e foi urn grande auxiliar do exCrcito de linha nas nossas guerras estrangeiras, de 185 1 a 1852 e de 1864 a 1870. Dessa Cltima data para cá, tornou-se cla mcrarnente decorativa. 0 posto de "coronel" era geralmente concedido ao chefe politico da cornunidade. Erarn, de
ordinério, os niais opulentos fazendeiros ou os cornerciantes e industriais mais abastados, os que
excrciarn, em cada niunicipio, o comando-em-c lie fe da Guarda Nacional, ao rnesrno tempo que a
direçäo politica, quase ditatorial, senCo patriarcal, que Ihes confiava o governo provincial.
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0 resultado das eleiçöes passava pelo crivo de seu representante no conselho eleitoral, que vigiava a apuração para que a eleiçao
fosse satisfatória para o coronel.
As atas de comparecimento dos eleitores erarn alteradas pelos membros das mesas eleitorais, com inümeras rasuras e emendas
feitas a ponta de canivete e raspOes de lixa, que inventavam nomes,
bern como incluIam o nome de eleitores falecidos ou que nao haviam
comparecido para votar, o que caracterizava a fraude das eleiçOes a
bico de pena.'

Uma vez que não ha partidos, e, portanto, não ha candidatos
que disputern os lugares, os votos recaem somente sobre os candidatos
do governo, e, para que não venha a luz a abstençao, que é indIcio seguro de indiferentismo politico, as mesas eleitorais fazem fig urn
resultado diferente da realidade e a bico de pena faz surgir eleitores,
muitas vezes mortos ha muito tempo.
Vale lembrar que-nesta época, o voto ainda näo era secreto o
que aurnentava o poder dos coronéis sobre a população local.
Na Repüblica Veiha (1889-1930), a idade minima passou a
ser de 21 anos e foi abolido o voto censitário.
Observa Francisco Campos:
"Na nossa vida piblica, o principal problema politico näo é a
eleicao, e sim o eleitor, que abastarda o voto trocando-o por favores
espürios na bacia das compensacOes pessoais. Dal as escoihas desastrosas. Talvez ainda seja urn erro querer fazer do Brasil, neste século,
urna democracia absoluta e plena. Ela deve vir, precisa vir, mas so
inais tarde, depois de completar-se o ciclo de urn amplo processo de
educação do povo" (CAMPOS apiu/FALCAO, 1989, p. 329).

0 significado de uma eleição depende muito da amplitude
do eleitorado. Urn corpo eleitoral amplo e ativo depende da incorporação de quase totalidade da população no quadro de eleitores, ruptura
de laços de dependência social e econômica para que o voto nao seja
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determinado por interesses pessoais, e pela atribuiçao de poderes de
decisão aos Orgãos eletivos, sern que tudo passe pelo crivo daqueles
que dorninam o poder politico.
Friedrich MUller 35 diz que a noçao de povo, corno se sabe, já
era conhecida e utilizada na aritiguidade clássica em rnatéria de teoria
polItica e de direito püblico. Mas não tinha a importância decisiva que
adquiriu na era moderna, corn o ressurgimento da idéia democrática.
A partir do século XVIII, já não se pode eludir a questäo fundamental,
ligada a própria essência desse regime politico. Segundo MUller, se o
poder supremo numa democracia, como a própria etimologia nos mdica, pertence ao povo, não ha corno definir este conceito, de rnodo a
torrid-lo o mais operacional possivel e evitar as usurpaçOes de soberania.
Para Eli DmIZ 36 a importância crescente do meio urbano
como fonte de renovação e rnudança implica na diferenciação cidadecampo em todo o pals, revelando contrastes entre os dois contextos
alérn dos aspectos tipicarnehte econômicos, definindo os contornos
sociais e politicos do tradiciorialismo rural em face do universalismo
urbano.
0 clientelismo é uma modalidade de comportamento populacional polltico-eleitoral. Nos dias de hoje sua prática é mais restrita
As zonas rurais e menos favorecidas economicamente. A polItica de
clientela esteve em evidëncia durante uma fase de transição do desenvolvimento politico aos processos de urbanização e modernizaçao do
trabaiho.
Em algurnas cidades do pals, onde os grandes ernpresários
do local tarnbém são politicos poderosos, a prática do clientelismo,
apesar de disfarçada, ainda está presente nos dias de hoje. Pequenos
povoados que dependem do trabalho remunerado que exercem em deterrninada empresa, por receio de serem prejudicados corn a perda do
emprego, pensam apenas nas perspectivas irnediatistas de seus ganhos

MULLER. Ob. cit.. p. 14.
36 DINIZ, Ob. cit., p. 207.
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pessoais e votam no patrão para que ele seja eleito e continue satisfeito em poder govemar o lugarejo.
Outra questão importante se refere ao nIvel de informação
do eleitor. Os indivIduos têm graus de instrução especIfica e de conhecirnentos gerais diferentes e, portanto, cornportarn-se de maneira
diferente no mornento do voto.
A grande rnaioria do povo, não tern, por sua instrucão efetiva e sua capacidade de julgar e compreender, aptidão cIvica no sentido
politico da expressão.
Povo politico é aquele que tern urn ponto de vista diferente e
opiniao formada sobre seu ponto de vista.
Esquecemos, rnuitas vezes, na prática de votar o alvo a atmgir, que é a escolha dos bons, dos meihores, dos mais ilustres. Exarninernos bern, e vejarnos que se algurna coisa é responsável pelo desprestigio do sisterna de representação, é essa traição das massas por
desinteresse ciii politica, em alguns casos, por corrupção, em outros,
que paises e momentos, desviam a sua missão.
Os paises rnais democráticos SãO OS que conferern direitos
politicos (que são basicarnente os direitos de eleger e ser eleito) a
major fração de sua população.
Gilberto Amad0 37 fez urna ressalva preciosa ao afirmar que
não é no votar o povo livrernente que consiste a dernocracia; a democracia consiste em votar inteligenternente!
Elton Arl Krause 38 em sede de conclusOes indica uma dimensão fundamental da participacão popular, pela ocupação dos espaços püblicos de discussão e forrnação de opinião, e pela atuaçao nos
diferentes contextos de convivência. Essa dernocratização da sociedade passará a construir as condiçöes para que a produção normativa
traduza de fato a soberania popular.

' AMADO. O/. cit., p. 27.
KRAUSE, 0!. cit., p. 137.
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2 - Práticas do sufrágio no Brasil

2.1 - Voto secreto - Indicação, pelo eleitor, de candidato ou

candidatos de sua preferência, cuja verificação é vedada.
São Paulo e Minas Gerais foram os estados brasileiros precursores no campo doutrinário, na instituição do voto sigiloso entre os
anos de 1910 e 1929.
0 sufrágio 9 é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos
casos previstos na Constituição Federal (art. 148, 0 primeira parte, do
Código Eleitoral).
No conceito de João Baptista Herkenhoff4t voto direto é o
voto dado pelo próprio eleitor, sem interrnediários.
Dizia Rui Barbosa 42 a respeito do voto secreto que: a publicidade é a servidão do votante, o segredo a sua independência!
Nas eleiçOes diretaS, o sufrágio é universal (todos os alistados como eleitores votam) e secreto (sendo proibida a verificação da
rnanifestação de vontade do eleitor), enquanto nas eleiçOes indiretas os

Sufnlgio quer dizer voto, votação, adesão, apoio. Os sufragistas defendiam os direitos do
homem e exigiam o fim das discriminaçOes contra os eleitores. 0 vocábulo sufrágio deriva do
latim sujjthguun, tendo o significado de "voto". Por sufrágio entende-se a nianifestaçio da vontade
do povo no intuito de escoiher seus representantes através do voto. 0 sufrágio podcrh scr manifcstado através da forma dircta ou indireta.
40 Art. 148 - 0 eleitor somente poderá votar na seção eleitoral em que estiver incluIdo o seu

nome.
§ 1° - Essa cxighncia somente poderá ser dispensada nos casos previstos no art. 145 e seus
parágrafos.
§ 2° - Aos eleitores mencionados no art. 145 não será permitido votar sem a exibição do tI tub, e nas foihas de votaçho modebo 2 (dois), nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre
anotadas na coluna prápria as scçOes mencionadas nos tItulos retidos.
§ 3° - Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificard, previarnente, se o nome figura na relação enviada a seção, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial estd devidamente visada pelo juiz eleitoral.
§ 40 (Revogado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966).
§ 50 - (Revogado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966).
' HERKENHOFF, Ob. cit., p. 171
42 BARBOSA, Rui apud CARNEIRO, oh. cit., p. 48,
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votantes sao Os membros do Colégio Eleitoral e a votação nominal
(Lei Complementar n. 15/73, art. 1°43).
Levi Carneiro 44 afirma que o voto secreto é uma grande
conquista democrática, que realizamos, garantia preliminar imprescindIvel, refügio seguro para o eleitor que queira deliberar por si mesmo;
mas pressupöe o eleitor consciente 45 , esciarecido, fortalecido. De que
vale a garantia de decidir por Si SO e do respeito a livre decisão, se o
eleitor é incapaz de tomá-la?
João Baptista Herkenhoff 46 diz que a Constituiçao consagra
ainda o voto secreto. Ao voto secreto opOe-se o voto aberto. So o voto
secreto assegura ao eleitor a devida independncia no ato de votar. 0
voto secreto impede que uma pessoa policie o voto de outra.
Para a preservacão do sigilo do voto, a legislação eleitoral
determinou a adoção de uma série de providências (art. 1O3 do Código Eleitoral).
Sornente poderão serusadas cédulas fornecidas pela Justiça
Eleitoral, impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente.
0 eleitor, para assinalar a cédula e para fechá-la, ficará isolado em cabine indevassável.

Art. 1 0 - 0 Presidente da Repciblica será eleito, entre os brasileiros natos, rnaiores dc trinta e cinco anos e no cxercIcio dos dircitos politicos, em sesso pOblica e mediante votaçao nominal, pelo Colégio Eleitoral, cuja composição c funcionamento esta Lei Complementar regula.
CARNEIRO, Oh. cit., p. 102.
Voto consciente é o que resulta de informaç5o e retlex6o, o que é exercido como direito.
corn gosto, e n6o apenas como urn chato dcver.
46 HERKENHOFF, Ob, cit., p. 173.
Art. 103 - 0 sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providbncias:
I - uso de cédulas oficiais em todas as eleiçöes, de acordo corn modelo aprovado pelo Tribunal Superior;
II - isolamcnto do elcitor em cabine indevassável para o so efeito de assinalar na cédula o
candidato de sua cscolha e, em seguida, fechá-la;
III - verificaç6o da autcnticidadc da cdu1a oficial

a vista das rubricas;

IV - emprego de urna quc assegure a inviolabilidade do sufrOgio e seja suficienternente ampta para que n6o se acurnutern as cOdulas na ordern em quo forern introduzidas.

30

Por ocasião do depósito da cédula na urna seth verificada
sua autenticidade a vista das rubricas nelas lançadas pelos membros da
mesa receptora, isso para impedir seja a oficial substitulda por outra, a
ela semeihante.
A urna deve ser confeccionada corn material opaco e de
formato tal que as cédulas não se acurnulern na ordem em que forem
introduzidas.
Por outro lado, a violaçao e tentativa de violaçao do sigilo
do voto se constituern em crimes eleitorais previstos no art. 312 48 do
Código Eleitoral.
Esse conjunto de providências para resguardar o sigilo do
voto e a arneaça de punição aos violadores visa evitar seja o eleitor
pressionado ou que sofra represálias em razão da escoiha feita.
Muito bern colocada a conclusão de Joo Baptista Herkenhoff ao falar que o voto secreo do eleitor comurn tern fundamentação ética e poiltica. Graças ao voto secreto, o empregado pode votar
em desacordo corn o paträo, a muiher pode divergir do marido machista, o filho pode recusar a escoiha eleitoral do pai autoritário, o pacato lavrador pode votar contra o dono da terra onde trabaiha, o habitante de uma cidade ou de urna vila pode discordar da orientação do
chefe politico local.
Somente mediante o voto secreto, corn a proteco dispensada pela legislaçao eleitoral contra a quebra do sigilo, poderá o eleitor
indicar, livremente e sern temor, o candidato ou candidatos de sua prefe rênc ia.
José Carlos Brandi A1eix0 0 refere ciue incumbe ao Estado e
a todos os cidadãos trabaihar para que todos os eleitores tenharn, cada
vez, mais, meihores condiçOes de manifestar suas vontades corn real
liberdade, corn independência (para isto instituiu-se o voto secreto),
corn as informaçOes necessárias. Os eleitores devem estar livres de

Art. 312 - Violar

oU

teiltar violar o sigilo do voto: Pena - detenço ate dais anos.

1-IERKENHOFF, Oh. ('it., p. 174.
ALEIXO, Ob. cit., p. 3!.
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condicionamentos adversos tais quais o medo, as coaçöes e as próprias
necessidades materials. A periodicidade das eleiçOes perrnitirá manter
o mesmo partido no poder ou dar apoio a urna outra agremiação.
0 voto secreto visa, portanto, resguardar o regime democrático e a normalidade e legitimidade das eleiçOes.
Já dizia Gilberto Arnado' que não seria o fato de o povo votar secretamente que dana significação poiltica, representativa, ao sell
voto.
2.2 - Voto secreto obrigatorio - Manifestação de vontade a

que está obrigado o eleitor, por ocasião das eleiçoes.
0 voto é obrigatório no Brasil, para quem tern entre dezoito
e setenta anos e não é analfabeto. Quern não votar, sern uma boa justificativa para isso, está sujeito a multa e a perda de alguns direitos. Estar corn o tItulo de eleitor em dia é condição, por exemplo, para fazer
concurso püblico, entrar nurna faculdade, tirar passaporte para ir a urn
pals estrangeiro, etc.
Deparamo-nos pela prirneira vez, em nivel nacional, corn o
voto secreto obrigatório, na legislaçao geral do Código Eleitoral de
1932, promulgado pelo Presidente Getülio Vargas.
No entanto, aparecera antes, pela primeira vez no Brasil, na
Constituição Cearense de 24 de setembro de 1925, a instituição do voto secreto e dispunha:
"Art. 107 § 30 - Quer nas eleiçoes estaduais, quer nas municipais, o voto perante as mesas eleitorais será secreto, de modo que pela
maneira de votar, não se possa saber quais Os candidatos sufragados
pelo eleitor".

Conforme inforrnação histórica trazida por Peixoto, 52 é,
pois, indubitável que ao Ceará cabe a prioridade da instituição do voto

" AMADO. 0/,. cit., p. 49.
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secreto obrigatório no piano estadual, sete anos antes de criá-lo corn
caráter geral, pelo advento do Código Eleitoral de 1932.
A Constituição Cearense também deu ensejo a reforma eleitorai do Estado, a qual estabeleceu as garantias necessárias ao sigilo
do voto, dentre as quais, o compartimento isolado (cabine de votacão),
ao lado da mesa eleitoral onde o eleitor devia fechar na sobrecarta oficial, a cédula corn o nome ou nomes dos candidatos em que votasse.
Em Minas Gerais, no ano de 1927 foi instituIdo o voto Secreto obrigatório.
0 alistarnento e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros (art, 6° do Código Eleitoral). Para que o cidadão 54 possa exercer o direito politico de votar, deve ser eleitor "são eleitores os brasileiros rnaiores de dezoito anos que se alistarem na forma da lei" (art.
4'55 do COdigo Eleitoral).
Somente estão isentos do dever de votar os enfermos, os que
se encontrern fora do seu dornicilio eleitoral e os funcionários (civis
ou militares) em serviço que os impossibilite de votar (art. 6°, 11 , 56 do
Codigo Eleitorafl.

52 PEIXOTO, José Carlos de Matos. Voto secreto.

Ciências jurudicas, n. I, 1961, p. 174.

Art. 6° - 0 alistarncnto e 0 voto são obrigatorios para OS brasileiros de urn c outro sexo.
salvo:
I - quanto ao al istarncnto:
a) Os invalidos:

b) os rnaiores de setenta aitos:
c) Os que Sc cncontrern bra do Pals:

II - quantO ao voto:
a) os enlérrnos;
h) os quc se encontrcrn fora do scu dornicilio;
c) Os funcionarios civis C Os militares, em serviço que Os impossibilite de votar.
Individuo no gozo de scus direitos civis e politicos.
Art. 4° - São eleitores os brasileiros rnaiorcs dc 18 (dezoito) anos clue se alistarcrn na
forma da lei.
Art. 6" - 0 alistarncnto C 0 voto são ohrigatários para os brasileiros de urn e outro scxo.
salvo:
I - quanto ao alistarnento:

33

Sendo o voto obrigatOrio, aquele que não cumprir taT dever
ou não se justificar perante o juiz eleitoral incorrerá em rnulta, hoje
correspondente ao valor de R$ 3,51 (três reais e cinquenta e urn centavos) cobrado nacionalmente por eleição que não votou e não justificou. 0 prazo para justificação é de sessenta dias, contados da data da
eleição (art. 7057 do Código Eleitoral).
Alérn dessa penalidade administrativa, impöe o Código Eleitoral urna série de restriçöes àquele que nao votou, não pagou a respectiva multa ou que não se justificou devidarnente (art. 70, parágrafo
1'5s do Código Eleitoral). Fica o eleitor faltoso impedido de inscrever-

a) os jflVLdidOS
h) Os malores dc setenta anos;
c) os quc Sc encontrem fora do Pals;
II - quanto ao voto:
a) Os eniermos:
b) os que se enconlrcm fora do scu dornicIlio;
C)

os funcionrios civis e

Os

militares, em serviçO quc Os impossihilite dc votar.

Art. 7° - 0 elcitor quo dcixar de votar e nao se justificar perantc o juiz elcitoral ate trinta
dias após a realizaçao da cicição incorrcrá na multa dc três a dcz por cento sobrc o saliirio minlino
da regiio, tmposta pelo juiz cleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.
Artigo corn rcdaçio dada pela Lei n. 4.961. dc 4.5.1966.
2° - Os brasileiros natos ou naturalizados, niaiorcs dc 18 (dezoito) anos, salvo os excctuados nos artigOs 5° e 6° nimcro I, scm prova dc estarcm alistados no podcrio praticar os atos rclacionados no parlgrafo antcrior.
§ 3° - Rcalizado 0 alisianiento cicitoral polo processo elctrânico dc dados, scrá cancclada a
inscriçao do elcitor quo nao votar cm 3 (trCS) cleçCcs conseculivaS. nao pagar a multa ou nao se
justi hear no prazo dc 6 (seis) mescs, a contar da data da 61tirna cicição a quc dcveria ter comparec ido.
Parigrafo acrcscentado pela Lei n. 7.663. de 27.5.1988.
Art. 7° § 1° - Scm a prova dc que votou na 61tima cleiçtio, pagOU a respectiva multa ou de
que Sc justificou dcvidarncntc, no poderá o cicitor:
I - inscrever-Se em concurso on prova para cargo ou funcio p6blica, investir-se ou empossar-sc ncles;
II - recchcr vcncimcntOS, remuncraçaO. sahIrio ou proventos de função ou emprcgO pnihlico,
autarqUiCo ou paracstatal, hem corno fundaçöcs govcrflarnentais, emprcsas, institutoS c socicdadcs
de qualqucr natureza, mantidas ou suhvencionadas polo govcrno ou quc cxcrçarn scrviço p6hlico
delegado. corrcspondentcs ao segundo mês subscqucnic ao da elciçhio;
III - parlicipar dc concorrCncia piiblica ou administrativa da União, dos Estados. dos Terntórios, do Distrito Federal ou dos Municlpios, ou das rcspectivas autarquias;
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se em concurso ou prova para fuiiçIo ou cargo püblico e neles empossar-se, receber vencimentos de funcão ou emprego piiblico ou de entidade por qualquer forma vinculada ao poder püblico, participar de
concorrência püblica ou administrativa, obter empréstimo de estabelecirnento de crédito mantido pelo governo ou de cuja adrninistração
este participe, obter passaporte ou carteira de identidade, matricular-se
em estabelecirnento de ensino, praticar ato para o qual se exija quitaçao do serviço inilitar ou imposto de renda.
Aos que não votarern por motivo justificado (hipóteses mdicadas no art. 6°, II, do Codigo Eleitoral) será fornecido documento
que os isente das sançöes legais (art. 10 do Código Eleitoral).
0 pedido de justificacão postado no correio (em agência localizada em local diverso do dornicIlio eleitoral do justificante) no dia
da eleição dispensa a prova da ausência do eleitor. A prova da postagem desse pedido vale corno quitacão provisOria para corn a Justiça
Eleitoral, pelo prazo de sis meses. Decorrido esse prazo, a quitaçäo
do eleitor, qualquer que haja sido a razão da falta, somente poderá ser
provada pela aposição no verso do tItulo eleitoral, ou mediante cornprovante fornecido pelo escrivão eleitoral, salvo para o eleitor que
houver requerido a transferência de seu tItulo, hipótese em que o pedido de justificação comprovará a quitacão ate o deferirnento daquela
transferência.
Anote-se que expedição de tItulo eleitoral em data posterior
a ültima eleição prova a quitação do eleitor para corn a Justiça Eleitoral.

IV obter empréstirnos nas autarquias, sociedades de econornia mista, caixaS econorniCaS
federais ou estaduais, nos institutos c caixas de previdéncia social, bern corno cm qualqucr estahelccirncnto de credito mantido pelo governo, ou de cuja adniinistração estc participe, e corn essas
entidades celebrar contratos:
V - obter passaportC ou cartcira de idcntidade;
VI - renovar rnatrIcula ern estabelecirnento de enSiflO olicial ou fiscalizado pelo governO:
VII - praticar qualqucr ato para 0 quay

Sc

exija quitaçao do serviço militar ou imposto de

renda.
Art. 10 - 0 juiz elcitoral forneceri aos que nio votarem por rnotivo justificado e aos não
termos dos artigoS 5 e 6, nórnero I. docurnento que Os isente das sançöes legais.
alistados
UOS
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2.3 - Voto secretofacitirativo - 0 voto secreto facultativo já

existia na legislaçao eleitoral rnonárquica desde a cognominada lei do
terço, em 1875.
Segundo José Carlos de Matos Peixoto, 60 se recorrermos as
instruçOes que o Governo ex uiutoritate propria expedia para regular o
processo eleitoral, encontrarernos o voto secreto facultativo nas InstruçOes de 27 de setembro de 1856, que recornendava fossem fechadas
corn lacre e obreia as cédulas dos votantes (Aviso 510, de 30 de novembro de 1860, expedido pelo Ministro do Irnpério).
2.4 - Vow pot- procuração - Surgiu, como também o voto

por correspondência, para resolver o problema dos eleitores ausentes.
Permitia ao eleitor exercitar o sufrágio por meio de urn mandatário.
Segundo Walter Costa Porto, no Brasil o Decreto de 26 de
marco de 1824, ao dispor sobre o modo de proceder a norneação de
eleitores paroquiais, determinou, em seu capItulo II, 8° que:
"Art. 8 0 - Nenhum cidadäo, que tern direito de votar nessas
eleiçOes, poderá isentar-se de apresentar a lista de sua norneacão. Tendo legItirno impedimento, cornparecerá por seu procurador, enviando
sua lista assinada, e reconhecida por Tabelião nas cidades ou vilas, e
no termo por pessoa conhecicla e de con fiança".

0 voto por procuração foi vedado, no pals, pelo art. 25 61 do
Decreto-lei 157, de 4 de marco de 1843.
A vedação foi reiterada pela Lei n. 387, de 19 de agosto de
1846 que, ao tratar, no capItulo II, art. 50, 62 do Recebimento das Cédulas dos Votantes.

PEIXOTO, Oh. ('it., P. 163.
61 Art. 25 - iio é permitido ao Eleitor o mandar por outrelil a sua cdu1a, mas a deve pes-

soalmente apresentar.
62 Art. 50 - No se receberäo votos de quern não estejarn incluIdos no quaIificac'o, nern

dos votanics que

1100 comparecerem

pcssoalmcnte.
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Hoje em dia, no Brasil não ha hipótese em que se permita ao
leitor votar por procuracão.

2.5 - Voto do,néstico - Os resultados das eleiçöes de 1962

permitern clararnente a identificação do que seja voto dornéstico.
Para a Assernbléia Legislativa, grande parte do eleitorado
votou naqueles a quern conhece pessoalmente, em troca de favores,
por gratidão ou perspectivas pessoais futuras, pois o contato entre o
eleitor e o candidato é muito major que em qualquer outro caso.
O eleitor nesta eleição (1962), não buscava o candidato partidário, procurava o amigo, o conhecido pessoal.
O voto doméstico é muito mais frequente junto as classes
pobres, em decorrência de -o atendimento desses eleitores repousar em
reivindicaçOes de pequeno Porte.
As necessidades individuals são muitas e as oportunidades
de votar muito poucas. 0 voto doméstico é, portanto, muito rnais acentuado por parte daqueles que mais precisam de atendimento.
Os g rupos proletários, em 1962, definirarn-se nos dias finals
da campanha, como ihes é caracterIstico, pois somente ganham aguerrimento e entusiasmo quando a disputa assume o inevitável e tambérn
indispensável a qualquer campanha polItica, aspecto de embate esportivo.
0 voto doméstico não comporta major análise.

2.6— Voto censitário - Em sentido amplo, é o registro ofici-

al, relacionando aqueles que tern direito a votar nas eleiçöes. Em sentido restrito, é o que delimita o nümero de eleitores em função de existência de propriedade ou de renda. Dal que o voto, corn tais requisitos,
se denomine censitário. Os antecedentes do censo são encontrados em
Roma, nos cornIcios por centürias.
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Conforme Walter Costa Porto 63 no Brasil ao determinar a
aplicaçao do processo eleitoral previsto na Constituiçao de Cadiz, as
InstruçOes que acompanharam o Decreto de 7 de marco de 1821, de
Pedro I, eliminaram seu artigo 92. As eleiçOes para a bancada de deputados brasileiros as Cortes de Lisboa se realizaram, então, sem
qualquer exclusão censitária. Mas não se assistiu a extensão do voto a
todas as camadas da populacao, conformada corn as restriçöes da Colônia. E, na eleição seguinte, de 1822, para a Assernbléia Constituinte,
as instruçOes que acompanharam o Decreto de 3 de junho daquele ano
afastaram do voto, no primeiro grau, todos os que recebessem "salários e soldadas por qualquer modo que seja" (Cap. I, 8) e exigiram,
para os eleitores de segundo grau, "decente subsistência por emprego,
indiistria ou bens" (Cap. II, 6). Somente a Repüblica, no Brasil, viria
dispensar as cornprovaçöes de renda para o exercIcio do voto, negando-se o sufrágio, a partir dali, somente aos mendigos.
Também existiu a restriço do voto por condiçOes de instrução, chamado de censo literário.
Rui Barbosa, em discurso de 10 de juiho de 1879, dizia a
respeito da proposta da Lei Saraiva:
110 projeto estabelece dois quilates para o eleitorado: o que
poder-se-ia chamar censo literário - saber icr e escrever - e o censo
pecuiiiário" (BARBOSA. 1943, p. 238).

2.7 - Vote distrital A utilização do sistema majoritário nas

eleiçOes para a Câmara dos Deputados, corn a divisão do território em
circunscriçOes menores, é chamada, no Brasil, de Voto Distrital.

E o sisterna pelo qual se divide o território eleitoral, em tantas circunscriçOes eleitorais quantos forern Os lugares ou mandatos a
preencher, sendo eleito, em cada circunscrição, o candidato que obtiver o major nümero de votos.

63 PORTO Walter Costa. Diciondrio do r'oto, 2000. p. 114.
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Segundo Cezar Saldanha Souza Mnlor- 64 0 sisterna majoritário de representação, também conhecido no Brasil corn o nome de sistema de "voto distrital", especialmente quando a eleiçao se faz rnediante urn turno (inico e decisivo, tende a produzir urn sistema partidário
dualista, corn alternância de grandes partidos independentes.
Ainda para Cezar Saldanha Souza J`6mor 65 ao sisterna do voto distrital imputarn-se vantagens de cunho mais prático: a) cada distrito em que se divide o territOrio eleitoral teria necessariarnente o seu
representante, 0 que nern sempre acontece na representacão proporcional; b) a decisão do eleitor seria mais consciente, emprestando assirn mais autenticidade a representacão, porque tomada em urn cIrculo
eleitoral a sua medida, onde se torna possIvell urn conhecimento mais
próxirno e direto dos candidatos, fato esse que muitas vezes não se dá
no sistema proporcional; c) na representacão distrital, o eleitor vota
diretarnente no candidato a vaga a ser preenchida, elegendo-o ou não
e, secundariamente, na legenda, de modo que, se o candidato não for
eleito, os votos são perdidos tanto em relação ao candidato, como em
relação ao partido. A votaçao distrital, valorizando apenas os votos
vitoriosos em cada distrito, força a aglutinação dos eleitores em dois
pólos, efeito esse que vai refletir-se na dualidade de partidos.
0 nosso pals conheceu de 1885 a 1860, distritos de urn sO
deputado; de 1860 a 1875, distritos de três e de 1881 a 1889, de novo
distritos de urn so norne.
Corn a Repüblica, e corn a Lei n. 35, de 26 de Janeiro de
1892, voltaram os distritos de três deputados. E, corn a Lei Rosa e Silva, de 1904, os distritos foram de cinco nomes, ate a Revolução de
1930 e o primeiro Codigo Eleitoral, de 1932 que trouxe o regime proporcional para a eleiçao da Cârnara.
Segundo Elias Farah, 66 a Constituição Federal de 1969 dispunha, no parágrafo ünico, do art. 148, que "na forma que a lei estabelecer, os deputados federais e estaduais serão eleitos pelo sistema dis-

64 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. A crise (Ia democracia no Brasil, 1978, p. 83-4

Idem, thideni, p. 185-6.
66 FARAH, Elias. Cidadania, 2001, p. 112.
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trital, misto, majoritário e proporcional". E conhecido o fato - repitase - de o voto distrital ser adotado em todos os paIses corn regime parlarnentarista.
Walter Costa Porto67 relata que o próprio Executivo, em
proposta que enviou ao Congresso em 1982, sugeriu modificação ao
art. 39 da Constituição Federal segundo a qual os deputados passariam
a ser eleitos "pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional".
A idéia foi sepultada por nova alteração constitucional em 1985.
Quando o eleitor, em uma escoiha plurinominal, não tern o direito de votar na totalidade das cadeiras a preencher: por exemplo, em urn distrito de três nomes, ele tern o direito
de votar em apenas dois candidatos.
2.8 - Vow lirnitado -

Tern como principais caracterIsticas, a de exigir, necessariarnente: a) urn escrutInio de lista; b) circunscriçOes onde se-tenha que
designar ao menos três representantes, já que, se apontam dois somentie, não haveria corno atribuir uma cadeira a rnaioria e outra a minoria;
c) que cada eleitor não possa votar senão por urn nümero de candidatos inferior àqueles de representantes a eleger na circunscrição.
0 voto lirnitado no Brasil foi, pela primeira vez, sugerido
por José de Alencar, em artigo publicado no Jornal do Comércio em
1859. E foi introduzido, em nosso sisterna eleitoral, pelo Decreto n.
2.675, de 20 de outubro de 1875, denorninada de "a Lei do Terço".
"Tivemos o voto lirnitado durante a monarquia, sob o nome
de lei do terco, e no corneco da Rep6b1ica, no sisterna arbitrário peo
qual a minoria era determinada ex-autoritate pelo legislador, como
sendo sempre o 'terco' das opiniöes" (AMADO. 1931, p.81).

Revogada, em 1881, pela Lei Saraiva, que trouxe a eleição
direta e a volta dos distritos uninorninais, retornaria corn o Decreto n.
3.340, de 14 de outubro de 1887, que veio regular a escolha dos mem-

67 PORTO. Ob. cit., p. 441.
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bros das Assembléias Legislativas provinciais e dos Vereadores as
Câmaras Municipals.
Corn a Repüblica, voltou a ser limitado o voto para eleiçao
dos deputados, pela Lei n. 35, de 26 de Janeiro de 1892. Retornararn
os distritos de três deputados; os Estados que dessem cinco deputados,
ou menos, constituiriarn urn so distrito; quando o nümero de deputados não fosse perfeitamente divisIvel por três - o que sucedia em
grande nilmero de casos - juntar-se-ia, para a forrnação dos distritos, a
fração ao distrito da capital. Cada eleitor votaria em dois terços do
nümero de deputados do distrito; nos de quatro ou cinco nomes, votana em três nomes.
Corn a Lei n. 1.269, de 15 de novembro de 1904 (Lei Rosa e
Silva), os distritos passaram a ser de cinco nomes. Cada eleitor votaria
em três, nos Estados cuja representação constasse apenas de quatro
membros; em quatro nomes, nos distritos de cinco; em cinco, nos de
seis e em seis, nos distnitos de sete deputados.
0 voto limitado, ou incompleto, no Brasil, se extinguiu corn
a nova regulação trazida após a Revolução de 1930 e corn a introdução da representação proporcional.

3 - Poder politico

E a possibilidade que o Estado tern de através de lei, regulamentar o uso de determinado bem em poder do particular (administrativo - stricto sensu).
Poder é a capacidade de realizar algo. A palavra tern origern
no latim arcaico, potis esse, contralda em posse e, dal, potere.
Poder, então, é possibilidade, é potência, potencialidade para a realizaçao de algo. 0 poder não é ação, é potência. 0 poder é,
tambérn, a força a serviço de urna idéia.
Trata-se de uma força nascida da vontade social preponderante, destinada a dirigir a comunidade a urna ordem social que considera benéfica, bern corno impor aos seus integrantes o comportamento
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necessário para tanto. Nesta definição se destacam dois elementos:
força e idéia se interpenetrarn estreitamente; parece-nos, portanto, que
ela apresenta uma idéia exata da realidade. Se aquilo que pretendemos, como efeito, e isolar o duradouro no fenômeno do poder, enquanto se sucedem as figuras que exercem seus atributos, veremos que
o poder é menos a força exterior que se coloca a serviço de uma idéia,
do que a potência mesma de taT idéia'.
A força, corn efeito, e inerente ao poder. A possibilidade de
sua aplicacão efetiva charna-se coercibilidade. A coerção é o emprego
efetivo da força inerente ao poder; temos, aqui, a vis mate rialis ou
corporalis. A simples expectativa do emprego da força chama-se coação (vis compulsiva).
Se transportarrnos a palavra poder para o campo da Ciência
Poiltica, encontrarernos o poder püblico ou do Estado definido por
AlIpio Valencia Vega 68 como a força püblica organizada coativamente, a firn de irnpor o cumprirnento de Urn ordenarnento jurIdicopolitico, obtendo a obediência geral as regras deste. Se o poder fático
é a capacidade de se fazer obedecer, o poder pUblico nada mais e do
que a capacidade de se fazer obedecer exercida pelo Estado.
Dai a distinção entre poder e governo. 0 governo é o cornplexo de normas que disciplinam o exercIcio do poder. 0 governo é a
dinârnica do poder. 0 poder é potência, o governo é ação. Quern exercc ativa o poder, governa, enfirn. Os governantes são a encarnação do
poder. A própria etirnologia da palavra governo (do latim: conduzir,
dirigir, administrar) transmite-nos esta idéia. Por isso, é cornurn denominarmos os chefes do Poder Executivo governantes, em especial
aqueles do Poder Executivo estadual, chamados governadores.
Embora essencialmente sustentado pela força, o poder pUblico somente se legitirna quando seu exercicio é consentido por aqueles que o obedecem. 0 assentimento, o consenso social, enfirn, é pressuposto para a legitirnação da idéia que anima aqueles que encarnam o
poder. Assirn, o poder repousa numa idéia oriunda da consci6n-

68 VEGA, AlIpio Valencia. Pocler politico.

Dii. [on-line]. 2004. DisponIvel em:

<http://www.dji.com.hr/administratiV01P0der_P0litiC0.htm >. [capturado em 18 abr. 20041.
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cia coletiva existente no grupo social.
3.1 - Os elegIveis - Quando eleitos, os representantes do

povo são empossados no cargo para o qual concorreram, perIodo de
trabaiho que charnarnos de mandato eletivo.
LetIcia Bicaiho Can&do 69 refere que corn o advento do código de 1932, houve, pela prirneira vez, a exigência de registro dos candidatos antes do pleito. Partidos, aliança de partidos ou grupos de pelo
menos cern eleitores tinham que registrar nos Tribunals Regionais Eleitorais (TRE's), cinco dias antes das eleiçoes, a lista de candidatos,
que deveria receber urna legenda. 0 eleitor, portanto, poderia, a partir
daI, votar mais clararnente ern representantes, exprimindo urna opinião
poiltica, e não mais urn julgamento pessoal sobre as qualidades individuals de urna pessoa.
Para Elton Arl Krause, 70 a forrnalização do registro de candidatura alcança a capacidade eleitoral, que consiste na participação
do cidadão na dernocracia representativa por meio da escoiha de seus
mandatários.
Gilberto Amado 7 ' afirma que a pnirneira das faculdades para
o hornem do governo é o senso comurn, que é urna faculdade a mais,
indispensável, por certo, mas complernentar, acessOnia as grandes faculdades mestras da inteligência reforçada pela cultura. A escoiha
sempre se faz entre dois ou mais homens intelectualmente superiores;
a escoiha tern que ser feita na altura onde se acham os grandes espIritos, os hornens pensadores que agern pensando e os hornens ativos que
pensarn agindo.
No Brasil a Constituição Federal permite que urn politico
seja eleito apenas duas vezes consecutivas para o mesmo cargo no executivo, ou seja, reeleito para urn timnico periodo subsequente no
mesmo cargo püblico.

CANEDO, Oh. cit., p. 535.
'° KRAUSE, Oh. cit., p. 116.
71 AMADO, Oh. cit., p. 33.
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A respeito dos elegIveis Levi Carneir0 72 diz que o que se
passa corn o direito de votar não difere do que ocorre corn o direito a
função püblica: pode, acaso, exercer qualquer cargo o analfabeto, sen
do esse, alias, urn direito politico relevantIssimo? Nossa própria Constituição Federal vigente, no inciso I, do art. 37,73 declara que, para ser
funcionário püblico é necessário preencher requisitos legais. Nern precisou a lei dizer que o funcionário ha de saber ler e escrever, exige
mais que isso, provas rnais altas de habilitaçao.
Afirrna ainda, Gilberto Amad0 74 que não é o ato de votar
que caracteriza o voto; é o nexo politico entre o votante e o votado.
Nos paises em que ha idéias politicas ern jogo, o eleitor vota por suas
idéias, seus pontos de vista, seus interesses; e escoihe então os indivIduos que a seu ver meihor representam essas idéias ou melhor podern
combater por elas. Assim o eleitor trabalhista vota no candidato trabalhista que reüne maiores qualidades para o êxito de sua causa. 0 eleitor republicano radical, no que mais firmemente ou rnais gaihardamente mantém os princIpio do radicalismo. 0 eleitor conservador, re-

72 CARNEIRO, Ob. cit., p. 98.
Art. 37 - A administração pdblica direta e indireta. de qualqucr dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios obedecerá aos principlos de legalidade, irnpessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência c, também, ao seguinte:
Corn redação dada pela Ernenda Constitucional n. 19, de 4.6.1998. DOU de 5.6.1998, em
vigor desde a puhlicacao.
A rcdação original dispunha o seguinte:
Art. 37 - A adrninistração pdhlica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios obcdecerá aos princIpios de legalidade, irnpcssoalidade, moralidade, publicidade e, tambérn, ao seguinte:"
I - os cargos, empregos e funçOes pdhlicas são acessIveis aos brasileiros que preencharn os
requisitos estahclecidos em lei, assim corno aos estrangeiros na forma da lei;
Corn rcdação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 4.6.1998, DOU de 5.6.1998, ern
vigor desde a publicacão.
A Lei n. 8.730. de 10.11.1993, estahelece a ohrigatoriedadc da dec!aração de bens e rendas
para o exercIcio de cargos, empregos e funçbes nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A redacão original dispunha o seguinte:
"I - os cargos, empregos e funçOes p6blicas são acessIveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei".
AMADO, Ob. cit., p. 49.
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publicano moderado, centrista ou extrernado realista ou católico, nos
candidatos respectivos.
Paulo BonavideS 75 relata que a participação hoje no Brasil
não é tanto urn problema de quantidade quanto de qualidade, mormente se quisermos alcançar urn grau de juridicidade estatal que estabilize
as instituiçOes sobre o binôrnio liberdade e igualdade. Urge retirar nao
sornente o poder aos tednocratas (técnicos em governar) senão tambern reeducar a classe poiltica, cujo despreparo de formação no terreno dos valores dernocráticos é manifesto.
A criaçäo dos partidos politicos, veio intensificar as relaçOes
entre o eleitor que é obrigado a votar e o candidato que tern a necessidade do voto.
Se partidos e candidatos eleitos por urn partido são fiéis ao
programa partidário, isso ±1 mais segurança ao voto do eleitores.
0 voto partidário é o dado em razão do partido, seja na legenda, on sigla, apenas, on no seu melhor candidato.
Para Elton Ari Krause, 76 sendo o sufrágio universal urn direito piIblico subjetivo, o rnesrno torna-se pessoal, reconhecendo-se
aos cidadãos que preencham as condiçoes, o direito de votar, e, tarnbern, de ser votado. Aqui, encontramos a elegibilidade, e, portanto,
tambérn urn direito püblico sub jetivo de ser votado; tern, portanto, o
significado do direito em ser votado em urna vez o cidadão preenchendo os requisitos constitucionais, alcança ele o direito de ter seu
norne sufragado em pleito eleitoral, inclusive ser eleito.
A vontade de votar (optar) e a confiança (opiniao) que determinam qual o representante do povo a ser eleito (preferido), resultam da experiência da vida de ambos, eleitor e elegIvel, não dependem
exciusivarnente de grau de instrução, idade ou condição social.
Elton Arl Krause77 nota a princIpio que, em todo o Brasil,
raros são aqueles eleitores que tern o pensarnento voltado para o exer-

BONAVIDES, Paulo. Poiltica e Constituição: os carninhos da dernocracia, 1985. p. 512.
76 KRAUSE, Oh. cit., p. 85.

Idern, thicle,n, p. 55.
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cicio da função polItica, ou seja se dedicar em legislar. Paradoxa1men
te, candidato que defender unissonamente 78 esta atribuição poderá não
atingir seu objetivo, ou seja, a de ser eleito,
3.2 - Os eleitos - Seis presidentes abandonaram o cargo ou

nern chegaram a assumi-lo por problemas de saUde ou morte: Affonso
Penna, Rodrigues Alves, Getülio Vargas, Café Filho, Costa e Silva e
Tancredo Neves.
João Figueiredo e José Sarney foram os presidentes corn os
nomes mais extensos 32 letras. 0 primeiro chama-se João Baptista de
Oliveira Figueiredo, e o segundo, José Ribamar Ferreira de Araüjo
Costa.
Getülio Vargas foi o governante que permaneceu o major
tempo como presidente. Ele ficou no poder por 18 anos e sete rneses.
Sem contar os interinos, Jânio Quadros foi quern permaneceu o menor tempo como presidente, sete meses.
0 primeiro vice a assumir o cargo foi Floriano Peixoto, em
1891, que cornpletou o mandato do Marechal Deodoro da Fonseca,
que havia renunciado e governou o pals ate 1894.
José Sarney foi o Unico vice a cumprir integralmente o
mandato, de 5 anos (originalmente era de 6 anos, mas foi alterado para
5 pela Constituiçao de 1988), devido a morte de Tancredo Neves, em
1985. 0 politico mineiro morreu em 21 de abril, aos 75 anos de idade,
corn infecção generalizada. No dia seguinte, Sarney assumiu oficialmente o cargo.
Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a ser
eleito para dois mandatos seguidos. Antes dele, Rodrigues Alves ganhou uma segunda eleição, em 1918, mas morreu antes de tomar posse. GeUilio Vargas, que chegou a Presidência em 1930 num golpe de
Estado, voltou ao posto em 1951.

78 Que defende a urna sá voz urna ünica interpretaçäo.
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Luiz macjo Lula da Silva foi eleito Presidente da RepUblica
em 2002, após muitos anos de insistência polItica. Trata-se de uma
pessoa comum do povo, urn ex-operário (metahirgico), sern qualquer
grau de graduaçao em curso superior.

CAPITULO II
SOCIOLOGIA DO VOTO

1 - IntroduçIo
0 voto secreto so foi adotado apOs a revoluçao de 1930.
Votar e urna das modalidades mais antigas de exercitar a cidadania, apesar de o voto ser obrigatório no Brasil para os brasileiros
entre 18 e 70 anos de idade, OU seja, urn dever, ainda assim, merece
ser valorado, pois expressa a vontade pessoal de cada cidadão.
0 povo, em geral, não gosta de polItica, motivo que justifica
a desvalorização do ato de votar, ato nobre, que infelizmente, face o
desinteresse da população brasileira devido a falta de informação cultural não é visto corn animosidade pelas pessoas menos esciarecidas.
Todos nOs sornos seres politicos pelo simples fato de pensar
e opinar, não podernos ignorar essa realidade e rejeitar o assunto, votar não é simplesmente cumprir urna obrigação, porérn esta é a concepção generalizada dos brasileiros, e este é o motivo que leva a maiona dos eleitores a simplesmente votar inconscientement&, em algumas vezes, por troca de favores ou mercadorias, como era feito antigamente.
Gilberto Arnado 2 ressalva que inürneras vezes, o voto, em
vez de representar a nação, representa os interesses que Ihe são opos-

Voto inconsciente
ou de outro ITIOIIVO lutil.
2

C 0

VOtO trocado por favores, dado em funçio da beleza do candidato

AMADO, Gilberto. Curso de direito politico, 193!, p. 41-3
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tos, particulares e pessoais de cada candidato e este é urn dos perigos
que ameaçarn a democracia.
Os brasileiros nãogostarn de comprornissos, obrigaçoes, assirn corno Os impostos são indesejáveis, justamente porque são obrigaçOes, ou seja, são impostos, da mesma forma ocorre corn o voto.
Votar e uma oportunidade de intervir no futuro do Brasil,
deixar de votar é falta de atitude, covardia, é fugir da realidade, a qual
todos sornos obrigados a enfrentar.
O povo ainda é bastante acornodado, prefere acompanhar
uma novela ao se interessar pelos problernas sociais denunciados por
intermédio de programas polIticos. Urna situação bastante Clara de
desprezo politico e que certamente, algurna vez, já presenciarnos, é o
fato de urn cidadão desligar o radio ao iniciar "A hora do Brasil", ou a
televisão, quando inicia a "Propaganda Eleitoral Gratuita" em época
de campanha eleitoral.
Gilberto Amado 3 diz que o eleitor do interior so pode ajuizar
dos méritos do candidato do interior e que, salvo exceçöes, a sua capacidade de julgar não se estende a urna ordem de assuntos que transcendam o interesse do seu rnunicIpio, porque ele não pode razoavelrnente julgar do que nao conhece.
A convocação eleitoral normalmente é recebida pelos cidadãos como urn chamado inütil, urna bobagern, uma odupação desperdiçada, no entanto, significa que, honrosarnente, dentre tantos rnilhöes
de brasileiros, aquela pessoa convocada é fundamental men te importante para a realização do pleito eleitoral, ato de suma irnportância,
que organiza e executa corn transparência o procedimento de escoiha
dos dirigentes politicos, ato de cidadania, exemplo do exercIcio da
democracia.

Nascido em Estincia, Sergipe, em 1587 e fttlecido no Rio de Janeiro. cm 1969, fe z scus
estudos em Aracaju e Salvador e formou-se em Dircito na Faculdade de Recife, onde foi catednItico dc Direito Penal. Jornalista no Rio de Janeiro, foi eleito, em 1915, para a Camara Federal por
seu Estado. Senador, encerrou sua vida polItica corn a revoluço de 1930. Fm Consultor JurIdico
do Ministério das RelaçOes Exteriores e Enihaixador, de 1936 a 1943, em Santiago, Helsinki, Roma e Berna. atuando, dcpois, junto a ONU (AMADO, Gilberto. Curso de direito politico, 1931, p.
224).
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Se as pessoas sofrem devido a uma certa polItica, on tiram
proveito de outra, elas tern a obrigaçao de não serem indiferentes no
momento do voto, devem mostrar-se politizadas para o exercicio da
cidadania perante as urnas, por isso é importante ter consciência do
dever e compromisso politico corn as eleiçöes do pals.
Mesrno tendo direito de escoiher os representantes de forma
dernocrática, os Brasileiros precisarn de muita atenção no que diz respeito a facilidade dos grupos que detêm o poder em burlar as eleiçOes,
desrespeitando o direito de escoiha da rnaioria.
A educação realizada de forma a desenvolver posturas criticas nos cidadãos pode nao ser interessante para muitos grupos polIticos, porque as pessoas que tern consciência dos seus direitos e vislumbram meihores condiçOes de cidadania podem analisar meihor
seus candidatos e representantes, tornando-se mais exigentes e menos
manipulávei 5.
Para Gilberto Arnad0 4 os votos sérios, honestos, bern apurados que representam simples opiniöes, individuais, que não representam correntes, direçoes, partidos, nada significam e, são considerados
em todos os palses, meios de perturbacão em vez de colaboração, de
valor.
Urna população cidadã deve ser fiscal de seus direitos e fazer absoluta questão deles, sern trocar seu voto por camisetas ou cestas
básicas!
Segundo Friedrich Muller, 5 nern a todos os cidadãos é permitido votar. Nem todos os eleitores votam efetivamente. Existe urna
minoria, sempre vencida pelo voto da maioria nas eleiçOes e em posteriores atos legislativos. Urn outro "povo" se esconde atrás dos efeitos
inforrnais sobre a formação da opinião püblica e da vontade poiltica
"do povo" efeitos que por exemplo as pesquisas de opinião on todas as
atividades individuals e sobretudo as atividades associativas e corporativas podern produzir na polltica.

AMADO, Ob. cit., p. 224.
MULLER, Friedrich. Quem é 0 povo?, 1998, p. 49.
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0 cidadão é capaz de corn sua atitude contribuir para que o
processo democrático continue, no entanto, no decorrer da história das
eleiçoes no Brasil, pode-se observar que houve avanços e recuos na
participacão popular.
Paulo Bonavides 6 diz que dos problernas da participacão
democrática na sua expressão poiltica avultam a frequência as urnas, o
abstencionismo e a despolitizacão. Do ponto de vista ideológico, urge
distinguir a participacão nas sociedades totalitárias e a participacão
nas sociedades dernocráticas; naquelas, a participação e compulsiva e
manipulada; nestas, livre e aberta.
João Baptista Herkenhoff 7 afirma que participar da vida polItica é urn dever. Abster-se de responsabilidade, nesta matéria, não é
uma conduta que deva ser favorecida e sancionada pela lei. 0 voto
facultativo, por exemplo, deseduca o povo e atua no sentido contrário
a urn projeto nacional de educação para a cidadania.
Gilberto Amado 8 entende que naturalmente a tarefa da forrnação (educação) polItica não deve competir ao Governo, 9 mas aos
"hornens bons" do pals, aos abnegados, aos mais interessados pela
cousa püblica; aos chefes natos que existern em toda a parte.
A justiça eleitoral e o voto secreto garantern tanto quanto
possIvel a veracidade das eleiçOes. Seus ótimos resultados são patentes, estão a vista de todos, embora haja ainda abusos a extirpar, e entre
eles a venalidade'° eleitoral, qe os rornanos já puniam. Por esse motivo ha saudosistas que preferem o regime anterior, o que quer dizer, o
regime da ata falsa.

BONAVIDES, Paulo.

p. 5 10.
PolItico e Constituicão, 1985,

HERKENHOFF, Jotio Baptista. A cidodania, 2001, P. 171-2.
8

AMADO. Ob. cit., p. 224.

Ação ou ekito de govcrnar; adrninistração pdhlica; tempo durante o qual uma autoridade
governa; sistema politico de urn pals, regime.
Qualidade ou caráter dc pessoa venal, clue se deixa suhornar; c l ue se pode vender; corrupto.
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Quanto ao povo brasileiro, desde a época do coronelismo,
ninguérn poderá sustentar em boa e sã consciência que o governo representa a verdadeira vontade nacional.
Morairnente a venalidade eleitoral é mais repugnante do que
a ata falsa; sociologicarnente, porém, a venalidade é mais ütil, porque
desenvolve no eleitor a consciência da sua co-participação na escoiha
dos representantes da nação.
Gilberto Amado' afirma tambérn que o governo não conta
corn o apoio do povo, que sornente por meios artificiais poderá sustentar-se. Ninguém contesta que entre flOS os governos vivem afastados
do povo, o que é urn mal, e esse mal subsistirá enquanto que o povo
nao reconhecer os governantes como os seus legItimos representantes,
e por isso, não se julga no dever de os sustentar e defender.
Nas eleiçOes de deputados é que se faz sentir mais acentuadarnente a venalidade eleitoral, sendo os mais responsáveis os mernbros das comissOes executivas dos partidos, que incluem milionários
nas chapas que organizam, para aproveitarern a legenda as sobras dos
votos que ihes são dados.
A questão da inforrnacão individual nas eleiçoes, aparece
hoje corn renovada irnportãncia, principalmente ern relaçao a expansão da propaganda e do marketing politicos e as possibilidades de manipulaçao da inforrnação através dos meios de cornunicação.
Espera-se que corn o progresso do sentimento cIvico, esse
vIcio será em breve elirninado.
2 - 0 eleitor
0 Decreto-lei ii. 7.586/1945, conhecido corno Lei Againenon,' 2 restabelece a Justiça Eleitoral, regulando em todo o Pais o alis-

11 AMADO,
12

boração.

Ob. cit., p.53.

Em homenagem ao ministro da Justiça Agamcnon Maga1hics, responsável por sua cia-
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tarnento eleitoral e as eleiçOes, mantendo as duas formas de alistamento do COdigo de 1932: por iniciativa do cidadão ou por ex officio.
A Constituição' 3 de 1934 ja havia estabelecido a obrigatoriedade do alistamento e do voto para hornens e funcionárias püblicas.
Mas corno a constituição foi prornulgada poucos meses antes das eleiçOes daquele ano, esta norma teve pouco impacto sobre o registro de
eleitores.
José Carlos Brandi Aleixo ao citar Levi Carneiro revela que
em 1887 o percentual de eleitores no Brasil alcançava, aproximadamente 1,5% da populacão total. Em 1960 05 eleitores não chegavam
ao percentual de 25% da população nacional.
o alistamento feito em 1945 foi muito mais eficiente do que
o realizado doze anos antes (1933). Foram registrados 6,168 milhOes
de eleitores, urn crescimento de 329% enquanto a populacão crescia
apenas 25% no mesmo perIodo.
o que explicaria esse ritmo tao acentuado do crescirnento do
eleitorado foi o fato de que o alistamento passou a ser obrigatório.
Além de ampliar a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e
do voto para todas as muiheres, estabeleceu multas (entre 100 e 1000
cruzeiros) para quem não se alistasse ou não comparecesse para votar.
Aquele que, no decorrer de eleição, exerce o direito de voto
e charnado de eleitor ou votante.
Para que o cidadão possa exercer o direito de voto necessário se faz que se tenha alistado corno eleitor.
Deferido o pedido de alistarnento eleitoral, passa o eleitor,
de imediato, a fazer jus aos direitos decorrentes dessa nova situação,
inclusive votar.
Da foiha individual de votação e do tItulo eleitoral constará
a indicação da seçao em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual será

13 Conjunto de normas fundamentais, constantes de documento escrito, solene C inaltcrávcl
por lei ordinaria, rcgu!adoras da própria existência do Estado, de sua estrutura, órgos e funçoes,
do modo do exerCICiO c limites da soberania, dos seus fins e interesses fundamentais, das liberdades pihIicas, direitos e deveres do cidadão.
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localizada dentro do distrito judiciário ou administrativo de sua residência e o mais próximo dela (art. 46, § 1014 do COdigo Eleitoral). São
motivos meramente pessoais que determinam em quem o eleitor vota.
0 eleitor ficará vinculado permanentemente a seção eleitoral
indicada no seu tItulo, salvo se transferir de zona ou municIpio on se
mudar para local distante da mencionada seção (art. 46, § 3°15 do Código Eleitoral).
Para que o eleitor seja admitido a votar, deve ele, portanto,
estar inscrito na respectiva seção, visto que o eleitor somente poderá
votar na seção em que estiver incluldo seu nome (art. 148 16 do Código
Eleitoral). TaT exigência somente poderá ser dispensada quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no Código Eleitoral, art. 145. 17 A

14 Art. 46 - As foihas individuais de votação C OS tItulos seräo confeccionados dc acordo
corn o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
jO Da folha individual de votação e do tItulo eleitoral constará a indicaço da seção em
§
que o elcitor tiver sido inscrito a qual sera localizada dcntro do distrito judiciáiio ou administrativo
dc sua residência e o mais próxirno dela, considerados a distância e os rncios de transporte.

5

Art. 46 - As foihas individuais de votação C OS tItulos serSo confcccionados de acordo
corn o modelo aprovado pclo Tribunal Superior Elcitoral.
§

3° - 0 eleitor ficará vinculado permanenternente

a seço eleitoral indicada no seu tItulo,

salvo:
I - se se transfcrir de zona ou MunicIpio, hipótcsc em que deverá requerer transferéncia;
II - se. ate 100 (cern) dias antes da eleição, provar, perante o Juiz Eleitoral, quc mudou de
residCncia dentro do mesmo MunicIpio, de urn distrito para outro on para lugar muito distante da
seção em que se acha inscrito, caso em clue serão feitas na foiha de votação e no tItulo cleitoral,
para essc firn exibido, as alteraçöes correspondentes, devidarnente autenticadas pela autoridade
judiciCria.
16 Art.

148 - 0 cleitor sornente poderC votar na scçio elcitoral em que estiver incluIdo o seu

norne.
§ 10 -

Essa exigência somente poderC ser dispensada nos casoS previstos no art. 145 e seus

parCgralos.
§ 2° - Aos cleitores mencionados no art. 145 nao sera permitido votar sern a exibição do tItub, e nas folhas de votação modelo 2 (dois), nas quais lançarão suas assinaturas, ser6o sempre
anotadas na coluna própria as seçöes rnencionadas nos tItulos retidos.
§ 30 - Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, prcviarnente, se o nome figura na relaçäo cnviada a seção, c quando se tratar de fiscal dc partido, se a credencial estC devidarnente visada pelo juiz eleitoral.
§

4° - (Revogado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966).

§ 5° (Revogado pela Lei n. 4.961, de4.5.1966).
17 Art.

145 - 0 presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirern, sendo que os delegados e fiscais desde quc a crc-
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violação a tal determinaçao legal se constitui em crime eleitoral, previsto no art. 311 18 do COdigo Eleitoral.

E por esse motivo que o secretário da Mesa Receptora, antes
de admitir a entrada do eleitor no recinto da mesa, deverá verificar se
seu nome consta da respectiva pasta.

dencial csteja visada no forma do art. 131 § 3°: quando eteitores de outras seçOes, seus votos serão
tornados em separado.
Artigo corn rcdaçio dada pela Lei ii. 4.961, de 4.51966.
Pargrafo (inico. Corn as cautelas coiistantcs do art. 147, § 2°, podcrao ainda votar fora da
respectiva scço:
I - o juiz cleitoral. em qualqucr seçao da zona sob sua jurisdiq 7io. salvo cm cleiçães municipais, mis quais podera votar en_I qualciuer seçao do murnciplo Ciii que for eleitor;
II o Presidcntc da RepiThlica, o qual poderá votar cm qualquer scçaO eleitoral do Pals, nas
cleiçães prcsidenciais: em qualqucr seço do Estado em quo for eleitor nas eleiçöes para governador, vice governador, senador, cleputado federal e estadual: em qualqucr seçio do municiplo cm
que estiver inscrito, nas eleiçoes para prefeito, vice prefeito e vereador:
III - Os (aIididatOS a Prcsidncia da Rcptihlica, em qualquer seçao cleitoral do Pals, nas eleiçOes presidenciais. C. em qualquer seçaO do Estado em clue lorern eleitorcs, nas elciçaes de amhito estadual;
IV - Os governadores, vice-governadores. senadores, deputados federais c estaduais, em
qua!quer seçãO do Estado. nas ciciçdes de ânibito nacional c csiadual; CU_I qualqucr seçao do mumcIpio tic que sejam cicitores, nas eleiçdes mUnicipais:
V - os candidatos a governador. vice-governador. senador, deputado federal c cstadual, em
qualquer seçao do Estado dc quo sejam eleitores, nas eleiçöes de ârnhito nacional e cstadual;
VI - Os prebeitos. vice-prefeitos e vereadores, em qualquer seção de municipio quo representarem, desde quo eleitores do Estado. sendo quo, no caso dc eleiçöes rnunicipais, nclas somente
poderao votar se inscritos no municiplo:
VII - Os candidatos a prefeito, vice-prelcito
desde que dde sejarn elcitores;

C

vereador, em qualqucr SeçaO de rnunicipio,

VIII - os militares, removidos ou transleridos dentro do periodo de 6 (seis) meses antes do
pleito, poderao votar nas eleiçOes para presidcnte C vice-presidcnte da Rcpi.ihlica no localidade em
quc estiverern servindo.
Prirnitivo § 2°, passado a parágrafo .inico corn a revogaçao dos paragrafos 1° c 3° pela Lei
n. 4.96 1, de 4.5.1966.
IX - os policiais militares cm serviço.
Inciso corn redação dada pela Lei n. 9.504 de 30.9.1997.
18 Art. 311 - Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previslos, e permitir, o presidente da mesa receptora, quo o voto seja admitido:

Pena - detençfio ate urn més ou pagamento de 5 a 15 dias-multa para o eleitor e de 20 a 30
dias-multa para o presidente da mesa.
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Mesmo que deixe de exibir seu tItulo, será o eleitor admitido
a votar, isso desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva
pasta a sua foiha individual de votação.
No caso da ornissao da foiha individual da respectiva pasta,
será o eleitor admitido a votar se exibir seu tItulo e desde que dele
conste ser inscrito na seção. Neste caso, porérn, seu voto será coihido
em separado e, corno ato prelirninar da apuracão daquele voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condiçöes de votar, inclusive se realmente pertence a seção.
Segundo Eli Diniz, 19 o que diz respeito ao comportamento
elei toral, as polaridades conform ismo/inconformi smo, participacão
controlada/participacão autônorna aparecem refletidas na dicotomia
voto clientelistalvoto ideológico. Embora os estudos eleitorais tenham
ressaltado o caráter heterogëneo do eleitorado urbano. Foi enfatizada,
em diferentes contextos teOricos, a ocorrência do voto personalista, do
voto carisrnático e do voto cartorial, ao lado de opçOés de teor ideológico e programático.
José Carlos Brandi Aleix0 20 desenvolveu o raciocInio de que
a nação tern necessidade de órgãos para exprirnir sua vontade: o eleitor é urn destes órgãos. Se o eleitorado é urn direito, ele é, necessariamente, universal, estando ligado a qualidade do cidadão. Portanto, o
eleitorado direito supOe o voto facultativo, pois ninguérn e obrigado a
usar de urn direito; se é uma funçao o voto pode tornar-se obrigatório
por lei.
0 governo se acha, pois, no direito, enganado que pode ser
na sua confiança, se o eleitor de fato não vota, de Me impor a obrigaçao do voto. Ha uma situação bilateral: o governo tern necessidade
que se vote para que o regime representativo marche; do seu lado tudo
faz para que o voto se exerça; o eleitor, por seu ]ado, deve fazer tudo
por votar.
Outros autores se exprimem desta maneira:

9 DIN IZ. Eli. Vow e mdquina polItica, 1982, p. 209-10.
20 ALEIXO José Carlos Brandi. 0 voto do analftthero, 1982, p. 33.
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"0 eleitor 6 ao mesmo tempo titular de urn direito e investido
de urna funcão; o eleitorado é ao mesmo tempo urn direito e uma função. 0 direito é o direito ao reconhecimento da qualidade de cidadão,
direito de que decorre o poder de votar se a qualidade de cidadão é acompanhada das outras qualidades exigidas pela lei positiva para poder votar. A funcao é inerente a competência conferida a urn certo indivIduo para exercer urna certa autoridade piThlica que se chama o voto. A consequência principal que resulta de que o eleitorado é urna
funcao, é que o eleitor é obrigado a votar como todo funcionário é obrigado a desempenhar-se da funcão de que é investido" (DUGUIT
apud AMADO, 1931, p. 30).

Para Os brasileiros o voto é obrigatório e não votar nem justificar o voto ocasiona impossibilidade de exercicio profissional e outras restriçOes, bern como acarreta puniçOes para o eleitor, que so podem ser perdoadas mediante pagamento de urna multa eleitoral.
Portanto, o cidadão que, por sua abstenção, se revela desinteressado dos negócios politicos do rnuniclpio, estado ou pals, no Brasil, receberá como sanção pecuniária a multa, que hoje corresponde
em todo o território nacional a R$ por eleição.
Não entendo que o voto obrigatOrio signifique urna afronta a
liberdade do cidadão, pelo contrário, é urn dever, urna colaboração do
eleitor para melhorar o Brasil, pois eleger nossos representantes polIticos faz parte da nossa condiçao de brasileiros comprometidos corn a
democracia.
Segundo Gilberto Amado 21 não deixa de ser interessante a
coincidência que nos rnostra que quando a democracia cumpre o seu
firn, escoihe os mais capazes, os povos triunfam, ascendem, prosperarn; quando a democracia se trai a si mesrna, faiha aos seus fins, escoihe incapazes, os povos decaern, abatern-se arruinam-se. A procura
dos mais capazes, isto é, dos rnais talentosos, dos rnais instruldos, dos
mais ilustres, é alias a lei não so da dernocracia mas de todos os sistemas de governo.

21

AMADO, Ob. cit., p. 30.
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3 - Voto facultativo
No Brasil, o voto e facultativo para os analfabetos e a partir
dos dezesseis anos de idade e torna-se obrigatório aos dezoito, voltando a ser facultativo após os setenta anos.
Em alguns paIses, o voto é facultativo para todo mundo.
Hoje, a maioria dos paIses, corn pequenas variaçOes, adota o
sufrágio universal (voto) apenas corn limite mInirno de idade.
0 voto facultativo e alvo de alguma controvérsia. Alguns
autores argumentam que a obrigatoriedade é urn atentado as liberdades
civis de expressão e de "ir e vir'. Outros acham que o voto facultativo
esvazia as eleiçoes, diniinuindo a legitimidade conferida aos seus
vencedores, ou seja, se poucas pessoas votarem, o governante "não
estará tao apto" a decidir em nome de todas. Ambas as posiçöes são
defendidas de maneira consistente e este é apenas urn dos atuais problernas relacionados as eleiçOes.
João Baptista Herkenhoff 22 diz que ojovem de 16 anos é urn
ser ainda em desenvolvimento, entretanto, deve poder ter, o direito de
votar, se assirn quiser. 0 exercIcio do voto contribuirá para sua formação cIvica e para seu arnadurecirnento humano.
A Constituição de 1988 aurnentou o nümero de eleitores,
permitindo que jovens entre 16 e 18 anos tambérn votassem, se quisessern, introduzindo o chamado voto facultativo, conforrne previsão
legal do Código Eleitoral brasileiro:
"Art. 14 - A soherania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, corn valor igual para todos, e, nos
tcrmos da lei, mediante:
§ 1° - 0 alistarnento 23 eleitoral e o voto sio:
II - facultativos para:
a) Os analfabetos".

22 HERKENHOFF,

Oh. cit., p. 171.

23 Alistanicnto do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15.7.65): arts. 42 c ss.

b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos".

Para João Baptista Herkenhoff 24 o voto facultativo para os
menores corn 16 anos completos, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, consubstanciou uma inovação progressista: esse voto precoce favorece o desabrochar da cidadania. Sendo facultativo, so se
alistará eleitor aquele jovern que se sinta motivado a participar da vida
polItica.
3.1 - Vote do analfabeto - Durante três séculos do Brasil
Colônia, não se negou ao analfabeto o direito ao voto, rnas durante
certo perlodo da histOria brasileira (final do irnpério corn o advento da
Repiiblica ate 1982) o analfabeto foi excluIdo do eleitorado scm seu
prévio consentirnento, no entanto, hoje em dia, tern odireito de participar na escoiha de seus governantes e representantes.
Corn a Constituição de 1824 ate 1842, tornou-se obrigatória
a assinatura da cédula eleitoral, o que limitou na prática o voto dos
analfabetos e todos os analfabetos acabararn sendo excluIdos dos processos eleitorais. Sendo a maioria do eleitorado analfabeto, negar-ihes
o direito ao voto correspondia a entregar os rnuriicIpios ao governo
das minorias.
Para Levi Carneiro 25 a assinatura, pelo eleitor, da lista de votantes não visa apenas a verificar-ihe o discernimento, ou a cultura,
mas, tambérn, a identidade pessoal.
Entre 1842 e 1881, os analfabetos puderarn ser votantes e
eleitores e sobre este perIodo, Levi Carneiro 26 diz que para os politicos
daquela época, os analfabetos seriam urna enorrne rnultidão de votantes nada esciarecidos, desorientados, incapazes de formar opinião au-

24 HERKENHOFF, Ob. cit., p. 170.
25 CARNEIRO,

Levi. Ob. cit., p. 53.

26 Ideim ibidem, p. 112.
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tônoma e segura sobre os problemas que enfrentariam, e, por isso
mesmo, sujeitos a serern empolgados por politicos ou agitadores inescrupulosos, afirmou ainda que a incapacidade do analfabeto nao e somente polItica; ele tende a ser urn marginal na sociedade contemporânea e gera outros analfabetos.
o analfabeto perde o direito de votar, cassado pela
Lei Saraiva, que estabeleceu o chamado 'censo literário".
Em 1882,

Levi Carneir0 27 afirmou que o voto aos analfabetos era recusado pois no entender dos legisladores a recusa do direito de votar aos
analfabetos era urn estImulo para que eles se alfabetizassern e, depois,
ampliassem e aprofundassem seus conhecimentos.
José Carlos Brandi Aleix0 28 diz que quando é privado o analfabeto adulto do exercIcio do direito do voto, na prática ele sofre a
negação do gozo de urn direito, tanto assirn que a lei nern ao menos
dizia quern o exerceria por ele.
Levi Carneiro,29 cita que a constituição de 1891 determinou
expressamente que os analfabetos não seriam alistados eleitores (art.
70, parágrafos 1° e 2°), tornando-se, pois, inelegiveis (art. 70 parágrafo
2°).
Levi Carneiro° anos após tambérn defendia a exclusão da
maioria da populaçao imigrante de outros palses, que em sua maioria,
vivia no rneio rural, que por cultivar a tradição de falar deterrninada
linguagern ou dialeto, não sabia expressar-se em português: Para efetivar o regime dernocrático, havemos de estabelecer o entendimento
de que a expressão da Constituição de 1946 "analfabetos", corresponde a da de 1934, "não saber ler e escrever". Subentendido: ler e escrever correntemente. Como também se subentende: "ler e escrever a lingua nacional". 0 rnesrno artigo 132 da Constituiçao, excluindo de votar os analfabetos (alinea I), exclui, tambérn, "os que não saibam ex-

27 CARNEIRO, Ob. cit., p. 110.
28 ALEIXO. Oh. cit., p. II.
29 CARNEIRO, Oh. cit., p. 38.

Idem, i/mien!, P. 100.
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prirnir-se na lingua naciorial" (alInea II). Corrobora e amplia a exclusão dos analfabetos: uns e outros hão de saber exprirnir-se, verbalmente e por escrito, na lingua do pals. Quern não preencher tais requisitos,
nao pode ser alistado eleitor. Nesse sentido se deve fixar a interpretação do preceito constitucional vigente. Em vez de revogá-lo, fortalecer-ihe a aplicaçao, ampliar-Ihe o alcance.
De acordo corn Leticia Bicaiho Canêdo 3 ' a Constituição de
1946 confirrnou o impedimento do analfabeto de votar. Urn aspecto
realmente restritivo a cidadania, considerando que o contingente de
adultos que não sabia ler e escrever era de 48% em 1950.
Segundo Levi Carneiro, 32 o rnedo dos governantes era de
que corn a concessão do voto aos analfabetos, logicarnente, rebaixaria
o nIvel cultural do Parlamento e das autoridades eleitas pelo sufrágio
popular.
Alberto Torres, no seu projeto de Constituição, manteve o
preceito do ceriso alto e seria mais exigente, pois escreveu:
"0 analfabetismo, ou o simples ensino, inais pernicioso que
iitil, do alfabeto e das quatro operacOes, a carência dos primeiros elementos da saüde e da vida moral, do senso de iniciativa e da arnbição,
fazern do nosso povo urn irnenso rehanho de corpos exangues e de almas desfalecidas" (TORRES amd CARNEIRO, 1964, p. 42).

Para Aleixo, a ünica forma de acabar corn o analfabetisrno
era dando o direito de voto aos principals interessados no assunto: os
analfabetos.
Levi Carneir033 revela em seu livro que evidentes se tornay arn os inconvenientes dos eleitores analfabetos. Não se chegara a excluI-los: a inscrição se faria a requerirnento "por escrito e corn assinatura" do alistando, ou de especial procurador; a assinatura, depois de

' CANEDO. LetIcia Bicalho. Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jairnc PINSKY, Carla
Bassanezi. Hirtoria dci cidadania, 2003, p.539.
32 CARNEIRO, oh. cit.,

Idem, ihuleni, p. 30.

p. III.
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votar, seria lançada por outro eleitor, indicado pelo que não soubesse
ou nao pudesse assinar o seu nome e convidado pelo presidente da
mesa.
A informação é importante para bern votar.
Afirma Levi Carneir0 34 que o caminho para as urnas pode
ser, muito acertadamente, através da escola.
Ao falar sobre a necessidade da alfabetização do eleitores
Levi CarneirO 35 afirma que reduzido consideravelmente o nümero de
eleitores analfabetos, ou quase analfabetos, a maioria dos votantes tem
meihor cornpreenso do dever cívico. No entendirnento de José Carlos
Brandi Aleix036 a educação cIvica também se pode aprender no lar, na
igreja ou em outras instituiçOes.
A extensão do voto ao analfabeto é urn ideal dernocrático,
ao mesmo tempo em que procura dirninuir as desigualdades.
Diz Levi Carneiro37 que o pressupoto imprescindIvel, fundamental, do regime democrático é o critério, o discernimento, a independência do eleitor, rnas a massa dos analfabetos, ao longo dos anos,
decresce desesperadamente lenta.
Se a obrigatoriedade do voto é matéria ainda sujeita a controvérsia por parte de politicos e juristas, a igualdade do voto, a equivalência do poder de sufrágio, é ponto pacIfico em todas as legislaçoes.
No entendimento de José Carlos Brandi Aleixo, 38 ser analfabeto nao significa a ignorância total, leitura nao é certamente o ünico veIculo de aquisição de conhecimento, existem hoje outros meios
de receber informaçöes culturais, adernais a grande escola do mundo é
avida.

34 CARNEIRO, Oh. cit., p. 64.
Idem, ibidem, p. 74.
36

ALEIXO, Ob. cit., p. 23.
CARNEIRO, Ob. cit., p. 94.

38 ALEIXO,

Oh. cit., p. 18.
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Levi Camelro 39 polemizou ao afirmar que o direito eleitoral
não é urn direito, como a liberdade e outros. 0 hornern nasce livre,
mas não nasce eleitor. Não vota corno homem, mas sim corno cidadão.
Para exercer esta funçao requer-se a capacidade necessária e esta não a
possui o analfabeto,..
Referindo-se ao trabaihador, Levi Carneiro° diz que a contribuição dos analfabetos para o desenvolvirnento econômico nao é
infalIvel, depende de circunstâncias variadas e será sempre mais reduzida do que seria se o mesrno indivIduo fosse alfabetizado.
Sobre o coronelismo Levi Carneiro' diz que nao se pode
invocar a capacidade polItica dos coronéis em favor do voto dos analfabetos, ate porque este voto gerou os cabos-eleitorais e os "coronéis"
que degradararn as eleiçoes brasileiras. Em decorrência desse passado
eleitoral, Levi Carneiro42 condena a participação mais numerosa de
eleitores analfabetos on semi-alfabetizados, para os quais o dinheiro,
máxirne falta de outros, se torna elernento de persuasão capaz de decidir o voto, em contra partida, diz Levi Carneiro espera-se que o eleitor favorecido retribua o favor, ou a gentileza, corn o voto.
Cristalizando sua contrariedade ao voto do analfabeto, Levi
44
Carnelro diz que somente o eleitor esciarecido, bern informado, pode
superar todas as dificuldades trazidas corn a influência do poder ceonômico ou do poder govemamental, pois elas agravam o analfabetismo, esmagarn, fazem votar inconscientemente, ou para recompensar
favores ou vantagens ou para atender a algum interrnediário solIcito.
Pelo voto do analfabeto não se extingue esta influência, pelo contrário,
agrava-se.

CARNEIRO, Oh. cit., p. 38.
Idern, i/,idem, p. 88.
41 Idern, ihidejit.
42 Idem, ibideiii, p. 95.

Idem, ibidein, p. 96.
Ideni, ibidein, p. 97.
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Levi Carneiro, 45 também criticou o alistamento: o direito de
votar nao é apenas, urn direito, é, salvo exceçOes estabelecidas por lei,
urna obrigação: obrigaçao de alistar-se, obrigação de votar (Constituição Federal). Constrangido a cumprir essas obrigaçOes, dificIlimas
para ele, o analfabeto terá de faz&-lo inconscienternente, dorninado por
vontade alheia, ou aos azares do acaso e Levi Carneiro 46 diz ainda que
não basta votar, torna-se preciso votar conscienternente, votar bern.
0 eleitor analfabeto que deseja votar, hoje em dia, tern esse
ato facilitado pois, na rnaioria dos casos, conhece os nümeros, faz iigaçoes telefôriicas de telefones püblicos cujo teclado é igual ao da urna eletrônica e para confirmar ou corrigir o voto, ele poderá identificar
as teclas através das cores.
Apesar de tudo, ainda hoje, muitos analfabetos deixarn de
participar de todas as fases do processo eleitoral, ainda se notam deficiências, desde o alistamento, pela auto-exciusão, que os próprios analfabetos vio efetivando, através das eleiçOes, pelo receio a urna eletrônica, pela falta de cornpreensão do discurso dos elegIveis, mas jamais, pela atuação dajustiça eleitoral.
Sobre a efetiva participacão do analfabeto hoje em dia, Levi
Carnelro 47 diz que ainda não Se terá elevado bastante o nIvel cultural
dos eleitores, nern, consequenternente, o dos eleitos. Estamos na fase
interrnediária de adaptaçao dos novos processos eleitorais eletrOnicos,
ate mesmo de ernancipaçäo do eleitor.
Para o eleitor analfabeto é permitido o uso de instrumento
que o auxilie a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obri gada a fornecC10.
problema dos cegos, nos sisternas
eleitorais, é o de garantir-ihes o sigilo do voto. Na legislaçao brasileira, os cegos foram citados pela primeira vez, no Código de 1932. Di3.2 - Vow dos cegos - 0

CARNEIRO, Ob. cit., p. 111.
kieni, ibuleni, p. 91
Tdcm. jbjdciii, p. 97.
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zia-se no art. 32 daquele diploma legal, que os cegos alfabetizados,
que reunissem as demais condiçöes de alistamento, poderiam "qualificar-se mediante peticão por eles apenas assinada". E que no ato de
votar suas cédulas seriam colocadas "na sobrecarta e na urna pelo Presidente da Mesa".
Devia-se entender, dizia João C. da Rocha Cabral, 18 urn dos
autores do COdigo Eleitorall, que as cédulas seriam trazidas pelos votantes cegos, que as entregariarn dobradas ao Presidente, "para serem
por este colocadas na urna sem devassar-ihe o segredo".
Mas o voto dos cegos, naquele Codigo, foi resultado de uma
ernenda, oferecida por Octávio Kelly a Cornissão Revisora do texto. E
entendia Kelly:
"Se o cego preferir dc mesmo colocar na sobrecarta oficial a
cédula que tiver trazido e queira faze-lo livre da vista de outros, nada
obsta e, ao contrário, tudo aconselha, que o presidente permita que a
operação se realize no gahinete indevassável, resguardando-se, corn
isso, o sigibo do voto" (KELLY, 1932. p. 177).

Segundo Kelly, 49 os cegos já possuIam em nossa lei civil a
capacidade para a prática dos atos privados e ate podiam servir de testernunhas de fato cuja ciência ihe viesse por ouvir a outrem, ou não
decorresse do sentido que então lhes faltava. Alias, a cegueira nern
sempre é congênita ou adquirida na meninice e seriam demasiado injusto que o privado da visão quando adolescente ou na idade madura
se tornasse, dal em diante, incapaz do gozo dos direitos politicos, quer
corno eleitor, quer corno candidato a urn cargo eletivo.
Na reforma de 1935, Lei n. 48, de 4 de rnaio de 1935, em
seu art. 60, esclareceu-se que a assinatura do eleitor cego poderia se
efetuar "corn as letras cornuns on corn as do sistema Braille".

CABRAL. João C. da Rocha.

Codigo Eleitoral do Rej,dblica dos Estados Unidos do

Brasil, 1934, p. 162.

KELLY, Octávio. Cédigo eleitoral anotado, 1932, p. 177-8.
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A possibilidade de utilização do sistema Braille foi mantida
pelo atual COdigo Eleitoral brasileiro, quer para o alistamento, quer
para o exercIcio do voto. Nos termos de seu art. 49, os cegos podern
alistar-se "mediante o preenchirnento de fOrmula impressa e a aposição do norne corn as letras do referido alfabeto". De forma idêntica,
podern ser assinadas a Foiha Individual de Votação e as vias do TItulo.
Por isso, ao eleitor deficiente visual é permitido pelo COdigo
Eleitoral, art. 150, incisos I a III:
"I. Assinar a Foiha Individual de Votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille;
El. Assinalar a cédula oficial utilizando, também, qualquer
sistema;
III. Usar qualquer elernento mecnico que trouxer consigo,
ou Ihe foi fornecido pela mesa, e qije ihe possibilite exercer o direito
de voto".

Em cada tecla da urna, o eleitor deficiente visual encontrará
a gravaçao do respectivo nürnero em código internacional Braille. 0
deficiente visual que não lê Braille poderá votar guiando-se pelo mlmero 5, central, ressaltado no teclado através de uma pequena barra,
logo abaixo do nürnero, na própria tecla. As urnas eletrônicas modelo
2000 já possuem urn sisterna de audio, que permite ao deficiente visual a conferência e confirmação do voto.
São previstas regras especiais para a votação dos cegos, de
modo que possa haver manifestação de vontade sem risco de quebra
do sigilo do voto.
Fávila Ribeiro° ressalta que corn o propOsito de comodidade, deve ser destacado, que a legislação brasileira ao implantar o sisterna eletrônico de votação, cuidou da irnplantação, em todas as seçOes
eleitorais, da votação para eleitores cegos, que podern votar pelo metodo Braille, utilizando elernento mecãnico para exprimir sua prefe° RIBEIRO. Rivila. Direito eleitorol, 1996.1). 425 e 450.
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rência eleitoral, pois todas as teclas da urna eletrônica possuem
tOes corn os sinais do alfabeto Braille gravados.

Os

bo-

Ao votar, o eleitor não-portador de deficiência visual é indo candidato,
o que
dá seguformado do nümero,
norne
eihe
part
rança de estar votando no candidato desejado. Alérn disso, a urna ihe
oferece a foto do candidato. Por outro lado, se o eleitor portador de
deficiência visual não tiver a sua disposicão o niJ'irnero, nome e partido
do candidato, não poderá ter a mesma certeza e segurança do seu voto.
Vale lembrar tambérn que, embora o Braille permita ao deficiente visual a identificação das teclas da urna para a digitação, não
Ihe possibilita saber se errou ou não, não dando condiçOes de escoiher
entre corrigir on confirmar seu voto.
0 portador de deficiência visual analfabeto, corn direito ao
voto, não pode guiar-se pelo Braille. Terá de faz&-lo por meio da urna
falada.
Uma das grandes novidades nas eleiçOes de 2000 foram os
fones de ouvidos, que são ligados a urna eletrônica para facilitar o voto do deficiente visual.

4 - Os inalistáveis e inipedidos
Algumas proibiçOes especiais, o legislador constituinte de
1988 previu no parágrafo segundo, do artigo 14,' da Constituição Federal.
Configura o caso previsto, o estrangeiro, mesrno radicado
definitivarnente, pois a maioria dos governos objeta que o estrangeiro
naturalizado não tern compromisso politico corn o pals onde está vivendo (nao presta serviço militar, não é alistável em caso de guerra,

Art. 14. A sohcrania popular seni exercicla pelo sulrIgio universal c pelo voto direto e
sccreto, cool valor i g ual para todos, e, nos termos cia lei, nicdiantc:
§ 2° - No podem alistar-se
militar obrigatário, Os conscritos.

CoillO

eleitores

OS estrangeirOS

e, clurante 0 periodo do serviço
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etc.). No entanto, ele não deixa de ser urn rnunIcipe, por isso deve usufruir dos mesmos direitos e deveres.
Sobre a qualificacão dos estrangeiros, Manoel Rodrigues
Ferreira 52 escreveu que tratavarn os decretos n. 277-D, de 22 de marco
de 1890, ii. 277-E, de 22 de marco de 1890, e n. 480, de 13 de junho
de 1890. Eles refletem bern o ambiente turnultuoso daqueles dias da
repüblica, pois, pelos dots prirneiros, coricluIa-se que os estrangeiros,
mesmo que não o quisessern, seriam eleitores e naturalizados brasileiros, interpretacão correta que o ültimo decreto modifica, colocando
tudo em seus devidos termos.
Para Cretella Junior 53 o estrangeiro, porque näo é detentor
de direitos politicos, não pode votar e não pode ser votado. Não pode
ser eleitor. Não pode ser eleito.
Bern corno o caso dos brasileiros que foram recrutados para
o serviço militar obrigatOrio, e que durante tal perlodo, nao podem
alistar-se,
Para Lungarzo, a explicacão para no Brasil o soldado não
votar, é em razão de que, diante do caráter vertical e autoritário dessas
corporacOes, o voto de qualquer de seus membros poderia ser manipulado por pressão dos superiores.
Segundo disposição legal do artigo 15 da Constituição Federal alguns cidadäos tambérn estão proibidos de votar:
"Art. 15 - E vedada a cassação de direitos polIticos. 54 cuja
perda on suspen são so se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transit.ada em
ju1gado
II - incapacidacle civil absoluta;

52 FERREIRA, Manoel Rodrigues. Hisrória dos sistenias ele!tOrals brasileiros, 1976, p.
114.
CRETELLA JUNIOR, José. Conientários a Constituiçdo brosileira c/c 1988, 1990, P.
54 Lei Orgânica dos Partidos PolIticos: Lei n. 9.096, de 19.9.1995.
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III - condenaçao criminal transitada em julgado, enquanto durarern seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigaçao a todos imposta on prestação alternativa, nos termos do art. 50, VIII;
V - irnprohiclade administrativa, nos termos do art. 37, § 40"

Os menores de idade, ou seja, corn menos de 16 anos, não
podem alistar-se como eleitores, pois segundo as leis brasileiras, não
teriam suficiente conhecimento da realidade polItica, bern corno são
absolutamente incapazes para o exercIcio dos direitos civis, de acordo
corn o inciso I, do art. 3°, do Codigo Civil.
0 Código Eleitoral desobriga, ainda, de se alistarem os inválidos e de votarern os enfermos e os que se encontram fora de seu domicIlio.
Os declarados rnentalmente doentes, on que estão provisoriamente privados dos direitos civis, de acordo corn os incisos II e III,
do art. 3°. do Código Civil brasileiro, tambérn não podern exercer o
direito ao voto,
0 inciso III, do art. 15, da Constituição Federal prevê que os
que cumprern prisão por crimes on possuern sentença condenatória
criminal em seu desfavor, durante o perIodo de duração da condenação criminal e suspensão dos direitos politicos também não podern
votar.
Segundo Carlos Luncyarz0 56 argurnenta-se que o criminoso
tern urna dIvida para corn a sociedade e que não tern o direito de decidir sobre seus governantes ate saldar essa divida.
Os incisos II e III, do art. 15, da Constituição Federal, no
entanto, trata-se de proibiçoes transitórias.

Art. 3 - São absolutamente incapazcs dc excrccr pessoalmente

Os

atos da vida civil:

I - os menoreS de dezesseis anos;
II - Os quc por enfermidade ou deficiência mental, não tivcrcm o necessário disccrnimento
para a prática dcsscs atos;
III -

OS que

mesnio por causa transitOria, flão puderem cxprimir sua vontade.

LUNGARZO, Carlos. 0 que sao c/el cdes, 1989, p. 24.
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Eleitora gestante, eleitor doente, acidentado ou hospitalizado que não possa locomover-se não precisa votar, tendo o prazo de
sessenta dias (após cada turno) para apresentar, no Cartório Eleitoral,
atestado medico que justifique e quite sua ausência no dia da eleição
e, Se, mesmo neste prazo nao puder comparecer, pode mandar alguérn
em seu lugar para encaminhar justificativa e receber a quitacao eleitoral,
0 art. 130 do Código Eleitoral trata dos hansenianos:
"Art. 130 - Nos estabelecinientos de internação coletiva de
hansenianos os membros das Mesas Receptoras serIo escoihidos de
preferência entre os medicos e funcionários sadios do próprio estabeI ecimento".

0 art. 143, paragrafo 2° do código em vigor, por sua vez,
garante a "preferência para votar aos eleitores de idade avançada, enfermos e muiheres grávidas".
5 - Voto feminiiio

Hoje as muiheres compOem mais da metade do eleitorado
nacional, são alvo das disputas dos marqueteiros de todos os candidatos, mas sO ganharam direito ao voto no Brasil, em 1934, depois que o
Presidente Getülio Vargas promulgou o novo COdigo Eleitoral.57
Walter Costa Porto-98 refere que a exclusão ferninina, da cena
eleitoral, foi generalizada, em todos os paIses, ate o presente século.
As condiçöes sociais e econôrnicas, no passado, lirnitavam a muiher
ao recôndito dos lares, sujeitavam-na, sempre, inicialmente, enquanto
menor, ao pal, depois, casada, ao marido e, corn o desaparecimento
deste, ao filho mais veiho. Sem a possibilidade de uma economia prO-

Decreto Fl. 21.076, de 24.2.1932.
PORTO, Walter Costa.

Dicionário do Voto, 2000, p. 427-5.
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pria, riegava-se-ihe a possibilidade de conhecimento das realidades
fora de seu lar. Dal que, o mais cornurn, era a negação do sufrágio.
Depois, o próprio ambiente agressivo em que decorriam os pleitos,
recomendava o afastamento de seres tao frágeis.
No Brasil. a Constituição rnonárquica, de 1824, nao trazia
proibição expressa ao voto ferninino (arts. 90 e 94), mas não Se devena concluir, dal, fosse possIvel, por let ordinária, a concessão do sufrágio as muiheres.
No caso do sufrágio feminino, sornente apOs enormes esforços e campanhas, durante longo perlodo, em muitos palses, no sentido
de incluir as muiheres no corpo eleitoral é que a conquista delas tornou-se urn direito.
Ao contrário de outros paIses, o rnovirnento pelo voto ferninino partiu de urn hornern, o constituinte, medico e intelectual baiano
César Zama, que, na sessão de 30 de setembro de 1890, durante os
trabaihos de elaboração da primeira Constituição republicana, defendeu o sufrágio universal, a fim de que as muiheres pudessem participar efetivamente da vida polItica do pals. No ano seguinte, outro constituinte, Alrneida Nogueira, defendeu a participação das rnulheres como eleitoras, e lembrou, na sessão de 2 de Janeiro de 1891, que não
havia legislação que restringisse seus direitos e mesmo a projeto da
nova Constituição tambérn não cerceava esse exercIcio cIvico. No
mesmo raciocinio Lopes Trovão, ao se discutir a Declaração de Deveres, usou da palavra para defender corn afinco essa causa, que para ele
era como urna reparacão que vinha tardiarnente. Suas palavras foram
contestadas corn apartes veementes dos adversários da idéia, mas a
cada frase, ele contestava corn idêntico vigor.
Mas os inimigos erarn fortes e em rnaior nürnero. Entre os
que rejeitavam a idéia estavarn Lauro Sodré e Barbosa Lima. Cabe
citar que, no primeiro dia do ano de 1891, 31 constituintes assinararn
urna ernenda ao projeto de Constituição, de autoria de Saldanha Mannho, conferindo o voto a muiher brasileira. A pressao, porérn, foi tao
grande que Epitácio Pessoa (posteriormente Presidente da RepiThlica,
em 1919-1922), que havia subscrito a ernenda, dez dias depots, retirou
o seu apoio. Entre aqueles que foram signatários da ernenda constitu-
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cional, estavarn Nilo Peçanha, Erico Coelho, fndio do Brasil, César
Zama, Lamounier Godofredo e Fonseca Hermes. Na sessão de 27 de
Janeiro de 1891, o deputado Pedro Américo assim falou: 'A maioria
do Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética
exibida em prol da rnulher-votante, não quis a responsabilidade de arrastar para o turbilhão das paixOes politicas a parte serena e angélica
do gênero humano".
Outro parlamentar, Coelho Campos foi mais radical em seu
pronunciamento: "E assunto de que não cogito; o que afirmo é que
minha muiher não ira votar".
o próprio Rui Barbosa e o Barão Rio Branco se rnanifestaram em defesa da igualdade poiltica dos sexos.
E assim o Brasil deixou de ser o primeiro pals do mundo a
conceder o direito do voto a muiher.
Em 1893 a Nova Zelândia teria a prirnazia da concessão do
voto feminino.
Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro 59 revelam que a
Nova Zelândia, em 1893, foi o prirneiro pals a estabebecer o voto feminino sern restriçOes, em nivel nacional; a Finlândia, em 1906; a Noruega, em 1913; a Dinarnarca, em 1915; a Alemanha e a Inglaterra, em
1918; a Jamaica e a Franca, em 1944; a Argentina em 1947; a SuIça,
somente em 1971.
o constituinte e defensor da cidadania para a muiher brasileira, César Zama, em discurso afirmou: "Bastard que qualquer pals
importante da Europa confira-ihes direitos politicos e nOs o imitaremos. Temos o nosso fraco pela imitação".
No ano de 1894, foi prornulgada a "Constituição Poiltica"
da cidade de Santos. Entre as normas legais estava o artigo 42, que
concedia a "capacidade politica aos maiores de 21 anos e as muiheres
sui juris, que exercessem profissão honesta, sabendo ler e escrever e
residindo no municipio ha mais de urn ano, o direito de voto". Não

PEDRO, Joana Maria; PINSKY, Carla Bassanezi. Igualdade c especilicidade. in: PINSKY, Jaimc: PINSKY, Carla Bassanezi. Histdrici c/a cidadanw. 2003. p. 294-5.

72

concordando corn esse diploma legal, urn grupo de cidadãos entrou
corn recurso no Congresso Legislativo de São Paulo, tornando-se o
Projeto n. 120, de 1895, que solicitava a anulação de al g uns artigos,
entre eles o artigo 42. 0 relator acatou a solicitação, mas o deputado
Eugênio Egas foi mais 'prático: apresentou urn projeto de resolução
corn apenas dois artigos, o prirneiro declarava nula a "constituição
santista" e o segundo artigo revogava as disposicOes em contrário.
Na Inglaterra, as suffragettes60 valerarn-se ate de greve de
fome em favor de sua causa. Em 1923 o jurista frances M. José Barthelemy, em norne da Cornissão de sufrágio universal da Cãmara, consignou em urn informe o resurno dos argumentos a favor do voto feminino dizendo:
"A muiher deve votar: 1° porque a Iógica dernocrática o exi30
porque ela deve
porque
a muiher tern direitos a defender;
ge: 2 0
prestar serviços a sociedade; 4° prque o exercIcio dos direito politicos ser-lhe-ádtil" (ALEIXO, 1982, p. 41).

Na America Latina, o Brasil foi o prirneiro a conhecer, desde o final do século XIX, urna imprensa feita por mulheres, e não somente para as muiheres, como ocorria na major parte dos paIses da
região.

Contorme rclato de Walter Costa Porto é o nome dado, na Inglatcrra, àquelas ciue Iotaram pclo dircito do volo muiher. 0 niovimeilto das sufragistas inglesas iniciou cm 1910. Dividido a respeito do suirdgio lominino, o Gabinete deixou a Cârnara a decisão sobre a medida. Foi
apresentado projcto. por Dickinson. conccdendo o voto as rnulhercs dc 25 anos de idade. ciuc ocu-

passcm urn iinóvci ou quc lossern casadas corn honiem quc ocupasse urn imóvcl. Previa-se quc,
aprovada a Ici, tossem henchciadas 6 rnilhOes de muiheres. Mas o projeto Ui rejeitado em 2 discussao. por 47 votos. Foi quando mobilizararn-se as sócias da Woniens's Social and Political
sob a lidcrança da Senhora Emmeline Pankhurst e clueUnion e do Women ' s Freedom League",
braram vitrines, incendiararn e destruIrarn deterrninados prédios, queimaram as cartas c'ue estavarn
nas caixaS dos correios... Conforrne relata Agenor Dc Roure, presas, as sufragistas inglesas decretaram a greve de forne. Recorrerarn as autoridades i alirnentação forçada, mas tiverarn de recuar e
de apelar para Os prisoners bill c dar libcrdade provisória is grevistas, enfraquccidas pela dieta ou
pelo jejurn voluntario. Mais tarde, condcnada a Sra. Pankhurst a três anos de trahaihos forçados, as
sufragistas de Londres anunciararn que nio mais respeitariam a vida humana, incendiaram as tnbunas dc dois prados de corrida, fizeram explodir hombas em uma estaçaO de estrada de ferro,
danificararn muscus, puserarn fogo a casa de urn deputado adversário do voto ferninino, arrancaram trilhos,jogararn unia hornba no Banco da Inglaterra. A cada violencia do governo contra as
socicdades fernininas, sérias depredacOes cram praticadas. A Sra. Pankhurst, posta em liherdade
para comer (it home, era de nOvO agarrada logo Clue engordava urn hocadinho.
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Segundo Branca Moreira Alves, 61 as muiheres começaram a
manifestar-se bastante tempo antes de conquistarem definitivamente o
direito ao voto. Em 1878, instigada sobretudo pela negativa do governo em incluir a lei do voto feminino no Projeto da Constituição que se
elaborava, estréia em São Paulo, uma peça teatral escrita pela jornalista Josefina' Alvares de Azevedo, 62 comédia intitulada: 0 Voto Feininino 63 No final de 1.888, em São Paulo, Josefina funda o jornal A FamIha, 64 transferindo-o, seis meses depois, para o Rio de Janeiro, onde o

61 ALVES,

Branca Moreira. ideologia &feininismo, 1980, P. 90-1.

Anexo III.
62 Diferentemente

das informaçöes biográficas registradas por Sacramento Blake (Dicionário Bibliográfico Brasileiro) e repetidas pela maioria dos autores que se refcrern a Josefina Alvares
de Azevedo, de que eta era irma, por parte de pai, do famoso poeta Manoel Antânio Alvares de
Azevedo (1831-1852) e que nascera em ItaboraI (RJ), depoimentos pessoais da autora, localizados
recenternente nas páginas do jornal A FamIlia (1888-1897), indicarn que eta era natural dc Recife
(PE) e que Alvares de Azevedo era seu prirno e não scu irmão. Quanto a data do seu nascimento, 5
de marco dc 185 1, no ha divergências. Já sobre outros fa j os de sua vida pessoal, sabe-se quc eta
foi mae exemplar e que viveu em Recife ate os 26 anos, mas não ha registros sobre o nomc de seus
pais, a data e o local de sua mortc, seu estado civil, quantos filhos teve, como passou sua infância e
juvcntude, onde fez seus estudos. Tendo saIdo da terra natal em 1877, já no ano seguinte, então
radicada cm Sao Paulo, manifesta-se em defesa da ernancipaçao social da rnulher. Em meados de
1889, dcterminada a expandir e fortalecer sua propaganda pela libcrtação das mulheres, empreende
uma viagern pelo Nordestc do pals, onde visita escolas pdblicas e particulares, repartiçOes pdblicas
e escritdrios de varios jornais, fazcndo diversos contatos, visando sempre conquistar mais leitoras
e leitores para A Famliia e, obviamente, mais adesOes e simpatias para a causa que abraçava. Urn
dos óltimos registros a respeito de Josefina Aivares de Azevedo é a publicação, em 1897, de sua
terceira coletânea, intitulada Galeria ilustre: muiheres célebres. Em formato sernelhante ao então
usado por autores masculinos para colecionar figuras exemplares de homens notáveis e muiheres
virtuosas, essa Galeria de celebridades fernininas sinaliza claramente para os novos papéis sociais
irnaginados por sua autora para as brasileiras, ao expor retratos de farnosas, cntre elas rainhas e
figuras politicas, além de outras nada exemplares para os padrOes da época, corno Cleopatra e
George Sand. ApOs 1899, quando se publica na revista A Mensageira o artigo Solidariedade feminina traduzido do frances por Josefina Alvares de Azevedo, nenhuma outra referCncia é feita a seu
respcitO.
63 Embora bastante aplaudida e, alias, elogiadissirna pela imprensa antes da representação,
a cornédia não volta ao palco. Mas a urgCncia de continuar pressionando as lideranças do pals para
que a nova Carta não fosse omissa como a anterior quanto aos dircitos civis e politicos das mulheres aguça o senso estratCgico da autora, que encontra alternativas para exibir sua comCdia de novo.
E em seguida a peca reaparece em cena, dessa vez em forma impressa, corno livro e corno folhetim
nos rodapés de scu jornal e ainda uma terceira vez, corno parte de urna coletCnea, A rnulher moderna: trahalhos de propaganda, publicada no ano seguinte, quando a Constituinte ainda se encontrava reunida. Em terrnos de eficiCncia corn relação aos seus objetivos, o fracasso de "0 voto Icminino" é evidente, pois como se sabe as mulheres brasileiras sO conquistaram o direito de voto
em 1932, quer dizer, quase rneio século depois dessa lentativa pioneira. Usado abertamente como
instrumento de agitaçOo e propaganda na luta pelos direitos politicos das muiheres. 0 voto feminino irnpOe-se como emblerna do ferninisrno no Brasil em sua fase inicial.

64 ApOs a proclamacCo da RepOblica, a famIlia passa a defender também o direito de voto
para as mulhcres e sua redatora-chefe faz dde urn autCntico veiculo panfletario. Entre várias outras
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faz circular regularmente ate 1897-98. Sua obra jornalIstica e literária,

produzida essencialmente em funçao da sua militância pelos direitos
da muiher, é urn retrato quase completo do que foi sua vida, escrevia
artigos defendendo veemente a emancipação da muiher e partilhava da
preocupação de suas antecessoras corn relação a educação feminina.
Seu slogan era: "Muiher instrulda é mulher ernancipada". Em 1891,
apela a Assembléia Constituinte, quando do debate sobre o voto ferninino, trazendo suas reivindicaçOes, dizendo: "Queremos o direito de
intervir iias eleiçñes, de eleger e ser eleitcis
gualdade de condiçOes".

CO/flU Os

homens, em i-

Nessa época, o voto feminino já tinha sido objeto de discussão na constituinte de 1890, quando adversários da extensão do voto a
rnulher argumentaram que a muiher não tinha capacidade para o voto,
pois seu valor no Estado era menor que o do hornem, que esta proposta era 'anárquica, desastrada, fatal; que o voto feminino decretaria a
dissolução da farnIlia brasileira'.
Agenor de Roure ainda cita os dizeres de José Bevilacqua:
"0 sufrágio ferninino é urn verdadeiro rebaixamento do alto
nIvel de delicadeza moral em que devem sempre pail-ar aquelas que
tern a sublime rnissão (Ic formar o caráter dos cidadãos pela educação
dos filhos e o aperfeiçoarnento moral dos maridos (BEVILACQUA
In: Anais, v. II, p. 316, apud ROURE. 1979, p. 284).
"Os argurnentos de que exercIcio do direito de voto por parte
das muiheres traria conflitos pal-a Os lares, desviando-as de suas funçOes naturals', ou de que a natureza ferninina as torna incapazes de
escolher racionalmente, por exemplo, foram constanternente utilizados
e, hoje, muitas vezes, são retomados corn outras roupagens, corn o intuito de afastá-ias do mundo da politica" (PEDRO; PINSKY, In:
PE"SKY. 2003, p. 294).

maRrias relacionadas, publica urna série dc artigos sob o titulo 0 direito de voto, neles expondo
sobretudo sua CoflViCçaO dc clue, scm essc clireito, a i g ualdade promctida pelo novo regime politico
no passava dc uma utopia. Dal em diante, suas iniciativas serao no sentido de ampliar ainda inais
c principalmente diversificar Os espaços LitiliZadOS para suas bataihas pelo clireito eleitoral das
muiheres. No iflICiO de 1890 publica 0 oprisculo intitulado Retallios, em quc rcine winos dos scus
artigos ja publicados no jornal, entre eles os da série citada e outros relativosà cducaçio feminina.
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Na constituinte de 1890, três deputados que faziam parte da
charnada Cornissão dos 21, propuseram que fosse concedido o direito
do sufrágio as muiheres diplornadas corn tItulos cientIficos e de professora, desde que não estivessem sob o poder marital nern paterno,
bern corno as que estivessern na posse de seus hens. Porém a ernenda
não foi aceita.
Tarnbém relata Branca Moreira Alves 65 que em 1900, na cidade de Diarnantina (MG), três moças corn idade entre 18 e 20 anos,
de farnIlia tradicional da região, Clélia, Zélia e NIcia Corrêa Rabello,
fundararn urn jornal feminista, Voz Feminina, corn o subtItulo "Or-do
dos Direitos da Muiher, Literário e noticioso". No n. 18, de 16 de abril
de 1901, Clélia lança a reivindicação do sufrágio. Começa seu artigo
citando Castro Alves: 's ... A terra que fez o sufrágio universal, nao tern
o direito de recusar o voto da metade da America. E este voto é o vosso,,'
Branca Moreira Alves, 66 em seu Iivro cita as conquistas femininas, dentre as quais está a primeira muiher brasileira que exerceu
o direito ao voto: A Dra. Isabel de Mattos Dillon, ainda durante o perIodo rnonárquico. Era dentista e, apelando para a Lei Saraiva, que
dava aos detentores de tItulos cientIficos o direito de voto, requereu
seu alistamento. Perdeu em primeira instância, mas venceu em segunda. Chegou a apresentar-se corno candidata a Constituinte, embora
sabendo não contar corn qualquer possibilidade de vencer. Em seu
manifesto diz: ... "entendo que urn governo democrático não pode privar urna parte cia sociedade de seus direitos politicos, uma vez que as
rnulheres não foram francarnente excluIdas da Constituição vigente"
Estava, portanto, usando o mesmo argumento que seria mais tarde
repetido pelas sufragistas: a constitucionalidade do voto. Cesário Alvim, ministro do Interior do Governo Provisório, ao saber do caso da
Dra. Isabel, proibiu, no Regulamento Eleitoral que ditou a forma da
eleição da Assembléia Constituinte, o voto feminino, a fim de que não
se repetisse este episódio. Na constituinte de 1890-91, quando Almei-

ALVES. Ob. cit., p. 93-4.
ALVES. Ob. cit., P. 91.
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da Nogueira faz sua famosa apologia do voto feminino, este decreto e
lembrado por urn representante.
Dizia o jurista:
"0 nosso Direito Pdblico exclui apenas os mendigos, os analfabetos, as praças de pi-6 e os religiosos de ordem monástica. Näo exclui as muiheres
"Urn senhor representante: 'Ha urn aviso do Ministro do Intenor'.
"Senhor Almirante Nogueira: Aviso não tern força obnigatóna, e menos ainda derrogatónia de direito; tern apenas a autoridade
moral da opinião do seu autor, se este é junisconsulto" (Anais do Congresso Constituinte da Rejn(iblica. Rio, Imprensa Nacional, 1926, v. II,
p. 50-1. In: ALVES, 1980, p. 91).

5.] - Primeiras eleitoras - Durante inürneros anos as mu-

Iheres lutaram para conquistar o direito ao voto. Foram discriminadas
pelos politicos, por seus pais e ate rnesrno maridos, mas aos poucos,
relutando, enfrentaram toda essa barreira, fizerarn passeatas e manifestos, publicaram foihetins, inürneras vezes, requereram seu alistarnento
corno eleitoras, ate clue, finairnente, sensibilizaram alguns homens que
as apolarafli.
Branca Moreira Alves 67 em seu livro afirma que em meados
da década de 1910, outras ferninistas procuraram atuar para a mudança
na condição de seu sexo. Dra. Myrthes de Campo S' 68 requereu seu alistamento eleitoral, argumentando que a constituição não negava a muiher este direito, pois referia-se apenas, enumerando os impedimentos.
0 requerirnento foi indeferido. Entretanto, o texto da lei era tao claro,
que consta que na comarca de Minas Novas, em Minas Gerais, três
muiheres se alistararn e votararn, em 1905: Aizira Vieira Ferreira Netto, mais tarde formada em medicina; Cândida Maria dos Santos, pro-

67 ALVES, Oh. cit., p. 94-5.
68 Advogada é a primeira mullier a ser aceita no Instituto da Ordern dos Advogados. Conscicntc na exccpcionalidadc de sua situaçao, empenha-se em demonstrar por exemplo que a mulher

b capaz de exercer prouissocs masculinas.
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fessora em escola püblica, e Clotilde Francisca de Oliveira, mas foi
urn caso isolado.
Em 1917, aconteceu no Rio de Janeiro a passeata das farnosas sufragettes, 69 sob a liderança da professora Leolinda de Figueiredo
Daltro, 70 fundadora e Presidente do Partido Republicano Feminino.
Sornente em 1917, o deputado MaurIcio de Lacerda, apresentou a emenda n. 47, de 12 de marco daquele ano, que alterava a lei
eleitoral de 1916, e inclula o alistamento das muiheres maiores de 21
anos, Essa emenda seria rejeitada pela Comissão de Justiça, cujo relator Afrânio de Mello Franco a julgou inconstitucional e ainda afirrnou:
"As próprias muiheres brasileiras, em sua grande rnaioria, recusariarn
o exercIcio do direito de voto politico, se este ihes fosse concedido."
Seu autor não desistiria da idéia e, em 29 de outubro de 1920, na legislatura seguinte, novamente apresenta uma emenda, que recebe o n. 8.
Dessa vez iria para votação no plenário da Câmara Federal, sendo
mais uma vez rejeitada. No ano seguiiite, urn Projeto de Lei seria apresentado, de autoria de três deputados, Octavio Rocha, Bithencourt
da Silva Filho e Nogueira Penido, e receberia parecer favorável do
Relator Deputado Juvenal Lamartine de Faria, 7 ' e mais uma vez não
69

Nome dado no Brasil, àquelas clue lutararn pclo direito do voto

a muilier.

No Brasil, a emancipaçio feminina teve como sua precursora a educadora Leolinda de
Figuciredo Daltro, natural cia Bahia. Exercera o magistério em Goiás, onde irabalhou na catequese
dos siivIcolas. Transfcrindo-se para o Rio de Janeiro. se tornaria professora catedratica municipal e
chegaria a dircçio da Escola Técnica Orsina cia Fonseca. A fim de colahorar na campanha eleitoral
para a prcsidência da Repühlica, lundou. em 1910. a Junta Feminina Pro-Hermes da Fonseca, de
quern era amiga cia faniilia, apesar das muihcres no tercm o chreito do voto. Corn a vitOria cia seu
candidato. continuou sua campanha pela participaçao da mulhcr hrasilcira na vida poiltica do pals.
Concorreu como candidata a constituinte no ano de 1933.
Professora Leolinda de Figueircdo Daitro, lot quern prifliciro projetoU no Brasil. de forma
organizada, a idOia do sufrOgio feminino. Requcrendo scu alistamento, em petiçto fundamentada
no mesmo argumento da constitucionalidadc dc) voto, tevc tambdm por sua vez scu pcchdo rcjcitado. Reconhecciido clue o carninho atravOs da Justiça seria longo c incerto, muda de tática c volta-se
para 0 campo politico. Funcia em 1910 o Partido Republicano Feminino. corn o ohjctivo de ressusdc 189 1 havia siclo csquccido.
citar no Con g resso o debate sobre o voto, quc ciesdc a Constituinte
Em novembro dc 1917 organiza uma passeata corn 84 niulhcres, o qua surprcendcu a populacao do
Ric. Suns ativiciacics pareceni surtir efOito, pois neste mesmo ano o Deputado Mauricio cia Lacerda
apresenta na Cimara urn projeto cia lei instituindo 0 sulrdgio feminino. 0 projeto nio chcgou a sec
disccitido.(ALVES, 1980, p. 95).
71 Q pro jeto qcie conccdia o direitc) do veto 0 mulher norle-rlo-grand!eflsc era de autorta do
deputado Juvenal Lainartinc de Faria, o mcsmo que, cotiio relator do projcto dc 1921 na COmara
Federal, havia dado parecer favorOvel ad) pleito, e fora aprovado pelo legislativo cstadual a sanctonado palo governador José Augusto Bezerra de Medeiros.

78

lograria êxito a iniciativa. Em 1 de dezembro de 1924, é apresentado
pelo deputado BasIlio de Magalhães o Projeto de Lei n. 247, que pleiteava a concesso do voto a muiher brasileira.
Antes de conquistar o direito ao voto, as muiheres organizaram campanhas, algumas sob a liderança de Bertha Maria Julia Lutz,72
hoje sImbolo da luta feminina. Em 1919 foi criada a Liga para a Emancipação Intelectual da Muiher, que defendia o direito ao voto para
a muiher. Bertha Lutz, corno era conhecida, foi delegada oficial do
Brasil na Conferência de Muiheres, realizada nos Estados Unidos e
em agosto de 1922, a Liga transforma-se na Federaço Brasileira para
o Progresso Feminino (FBPF). Também ajudou as muiheres brasileiras a conquistarem o direito de votar em 1932, atuando na Liga Eleitoral Independente.74 Mais tarde, foi a segunda brasileira a conquistar
uma vaga na Câmara Federal e elaborou urn projeto de lei que culminou na aprovação do Estatuto da Mulher.

Lutou incessanterncnte pelo direito ao voto e ao trabalho, tendo conquistado urna vaga de
secretária do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1919, nurna época em que o furicionalismo
pciblico não era aberto a niulheres. No mesmo ano, Bertha Maria Jdlia Lutz integrou a delegaçao
brasileira que rcpresentava o Brasil no Conseiho Feminino Intcrnacional da Organização Internacional do Trahaiho (OIT). Falecida cm 1976.
Ern entrevista a imprensa, em 14 dc setembro de 1931, a presidente da Fcderação Brasileira Pelo Progresso Feminino, entidade fundada no Rio de Janeiro em 9 de agosto de 1922, Bertha
Maria Julia Lutz, afirrnou que "é urn fato intcressante, que as revoluçöes de pós-guerra tern favorecido a rnulher", e ainda enaltecia a figura do Chefe do Governo Provisório Get61io Vargas que
perantc as participantes do II Congresso Internacional Fcniinista, realizado do mCs de junho na
Capital Federal, dcfendeu a oportunidade da rernodelação da estrutura polItica nacional. Cumprindo a sua palavra, foi claborado urn anteprojeto de lei eleitoral por urna cornissCo presidida pelo
ministro Assis Brasil, que dcsagradou inclusive ao Consultor Geral da Rcpiiblica, Dr. Levi Carneiro, quc o achou "per demais complicado, dispendioso e de funcionarnento dernorado". No tocante
ao voto ferninino, divergiu de restriçöes impostas, notadarnerite a mulher desquitada. Tambérn se
manifestaram no mesmo sentido os juristas Clóvis Bevilacqua e Mozart Lago e a escritora Amelia
Bevilacqua.
No dia 30 de junho de 1932, uma cornissão de mulheres C recebida no Palácio do Catete,
pelo presiclente Gct6lio Vargas, que recebe urn memorial corn mais de 5.000 assinaturas, no qua]
pleiteavam a indicação da lIder ferninista Bertha Maria Julia Lutz como uma das participantes da
comissão quc deveria elaborar 0 anteprojeto da nova ConstituiçCo Brasileira. Pouco mais de uma
semana, porCm, irrompe em São Paulo a Revolução Constitucionalista e todas as atençöcs são
dirigidas ao conflito. Em 27 de outubro de 1932, trCs semanas após o fim das hostilidades, a Comissão do anteprojetO, composta por 23 componentes scria norneada por Gctülio Vargas, que
cumpria assini sua promessa, nomeando não so Bertha Maria JOlia Lutz, mas também Nathércia da
Cunha Silveira.
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"A Dra. Myrthes continuou sua luta pelo voto. Em 1922, atuou
no Congresso Juridico realizado no Rio em comernoração ao centenário a Independência, conseguindo fazer aprovar ementa sua, por 28
votos a 4:
- A muiher nio é, moral nem intelectualmente, inapta para o
exercIcio dos direito polIticos
2 - Em face da Constituição Federal, não é proibido as muiheres o exercIcio dos direitos politicos, que Ihes deve ser permitido"
(RODRIGUES, 1962, p. 50).

Fernando Whitaker da Cunha 75 cita que Tito LIvio de Castro
publicara A mu/her e a sociogenia, Berta Maria Julia Lutz solicitava o
apoio de Rui e que, em 1924, Basilio de Magalhaes, na Câmara dos
Deputados o havia proposto e que Rui defendera, em célebre conferência, os direitos da muiher. Preconceitos eram vencidos no campo
politico, mas ainda assim abalizados autores, como José Maria dos
Santos, consideravam que se estava diante de uma "inovação das mais
complexas e irnprevisIVeiS conseqüênciaS".
No Senado coube ao representante do Pará, Justo Leite
Chermont, em 1919, a iniciativa pela concessão do voto ferninino,
quando apresentou o projeto de lei n. 102, que seria aprovado em primeira discussão no ano de 1921. Em fins de 1927, o Presidente Washington LuIs em conversa no Palácio do Catete, manifestou-se a favor do voto as muiheres. 0 presidente da Comissão de Justiça do Senado Adolpho Gordo, localizou no arquivo o antigo PL n. 102 (sell
autor Senador Chermont havia falecido em 1926) e o colocou em pauta novamente. Foi designado relator o senador Aristides Rocha, que
em parecer se pronunciou favoravelmente ao projeto original, havia,
porém, outros posicionarnentos, notadamente do senador Thomaz Rodrigues, que em 10 de setembro de 1925, quando relator do referido
projeto, assim se pronunciou: "Apesar de entendermos que é cedo,
muito cedo, para conceder um direito tao amplo a mulher brasileira,
que, em sua grande maioria ainda o não reclama" ... Mas a segunda
votação necessária a aprovação não se realizaria, Thomaz Rodrigues,
solicitou vista no projeto, para ganhar tempo, e não pôde ser votado

CUNHA, Fernando Whitaker cia. De,,iocmcici e cu/bra, 1973. p. 276.
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naquela legislatura e assirn a muiher brasileira teve que esperar mais
alguns anos. Nesse perlodo são fundadas várias entidades congregando as rnilitantes ferninistas.
No Rio Grande do Norte, em 1927, Juvenal Larnartine de
Faria, candidato ao governo do estado, incluiu em sua platatorma a
luta pelo voto ferninino. Foi o pioneiro a autorizar o voto feminino, o
que não era permitido no Brasil, mesmo a proibição não constando da
Constituição Federal.
Eleito Governador do Rio Grande do Norte, ao elaborar a lei
eleitoral do estado, Juvenal solicitou ao então Senador, José Augusto
Bezerra, a inclusão da emenda que constou das disposiçOes transitórias:
"Art. 17 - Das Disposiçöes Gerais: No Rio Grande do Norte,
poderão votar e ser votados, sern distinção de sexo, todos os cidadios
que reunirem as condiçOes exigidas por esta lei".

Aprovada a Lei n. 660, em 25 de outubro de 1927, várias
rnulheres requereram suas inscriçöes.
As duas primeiras mutheres alistadas corno eleitoras no Brasil foram do Rio Grande do Norte, e, a 25 de novembro de 1927, o juiz
interino, Israel Ferreira Nunes, manda incluir na lista dos eleitores a
professora da Escola Normal de Mossoró, Celina Guirnarães Vianna,'
que se torna a primeira eleitora, não so do Brasil, mas da America do

Sul. 0 Rio Grande do Norte iniciou a luta mundial dos movimentos
feministas pelos direitos politicos da muiher, a época, crescentes em
todos os lugares. A segunda eleitora brasileira foi a professora Julia
Barbosa, de Natal.
0 Rio Grande do Norte portanto foi o primeiro Estado brasileiro a conceder o voto a muiher.

'Ariexo IV.
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Relata Walter Costa Porto76 que entenderarn os juizes que,
em herrnenêutica, não caberia atribuir ao legislador antinomias na lei;
e que nenhurna incongruência seria major que negar as muiheres o
direito de voto, de sua natureza poiltica, enquanto, por outro lado, se
lhes concedia outros direitos, tarnbém politicos, de major reievância,
seja como o acesso a funçoes püblicas. E, a aiegação de que no vocábulo cidadão "não se poderia conter a expressão verbal as muiheres",
reagia o Juiz M. Xavier Montenegro: aceitar urna tal argumentação
importaria em chegar a absurda conclusão de que, não sendo as muiheres cidadãos, restariam estrangeiras, isto é, deixariam de ser nacionais. Entretanto, os estrangeiros, no Brasil, urna vez naturalizados, gozavarn do direito de voto, seria assim - concluIa ele - o caso de naturalizar a muiher brasileira, a fim de que pudesse cia vir a gozar de direitos conferidos a estrangeiros naturalizados.
Leticia Bicaiho Canêdo 77 refere que quando o direito de voto foi estendido as mulheres, o Brasil tornou-se o segundo pals da
America Latina, depois do Equador, a garanti-lo, antes mesmo de palses europeus, como a Franca, a Itália e a Bélgica.
Na própria Inglaterra civilizada o voto, apesar de permitido
antes, so foj reguiamento após Mossoró inscrever sua primeira eleitora.
Após Celina tirar seu titulo eleitoral, urn grande movimento
nacionai levou muiheres de diversas cidades do Rio Grande do Norte
e outros nove estados da Federação a fazerern a mesma coisa. So no
Rio Grande do Norte, ate 1928, vinte eleitoras se inscreveram e quinze
delas votararn na eieição de abril de 1928, em que José Augusto Bezerra foj indicado Senador, na vaga aberta corn a renüncia de Juvenal
Lamartine de Faria, eleito Governador daquele Estado. Porérn, nesta
primeira vez que as muiheres conseguiram o direito de votar, os seus
votos foram anulados.
Corn o advento da Revolução de 30, novos ventos soprararn,
Nathércia da Cunha Silveira e Elvira Komel, esta lider ferninista em

76 PORTO, Ob. cit., p. 431.
CANEDO, Ob. cit., p. 536.
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Minas Gerais, formaram uma comissão, que em contato corn as autoridades federais, (entre os membros do novo governo, o ministro do
Trabaiho Lindolfo Collor), corn o Cardeal D. Sebastião Leme, ao qual
solicitou o patrocInio da Igreja, e corn o antigo governador de Minas
Gerais, AntOnio Carlos Ribeiro de Andrada, obteve apoio ao voto feminiflo
Apesar da abertura do voto para as muiheres ter acontecido
pela primeira vez em 1928, no Rio Grande do Norte, o sufrágio feminino so foi oficializado quatro anos depois, quando o Presidente Getüho Vargas, resolve simplificar e todas as restriçOes as muiheres são
suprirnidas. Através do Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932,
é instituldo o COdigo Eleitoral brasileiro, e o artigo 2 disciplinava que
era eleitor o cidadão major de 21 anos, sern distinção de sexo, alistado
na forma do codigo, posicao ratificada pela Constituição de 1934, apenas alterando a idade mInima para 18 anos. E de ressaltar que as
disposicOes transitOrias, no artigo 121, dispunham que os homens corn
rnais de 60 anos e as muiheres em qualquer idade podiam isentar-se de
qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. Logo, não havia
obrigatoriedade do voto ferninino.
Para Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro, 78 o direito
ao voto, contudo, não ira significar urna igualdade polItica irnediata: a
tribuna continua por rnuito tempo sendo urn lugar dificil para as mulheres, pois seus passos, sua aparência, sua voz, seus gestos, estão sob
avigilância de olhares crIticos (e, em geral, preconceituosos). Acosturnadas a ter sua fala considerada futilidade, não é corn facihidade que
suas palavras ganham atenção e reconhecimento.
Corn a rnulher eleitora, vieram outras conquistas de espaço
na sociedade. A luta pela emancipacão ferninina foi ganhando impulso
em todo o pals, ate a conquista do voto, no entanto, foi árdua.
0 alistamento eleitoral foi reahizado no Brasil inteiro. Em
alguns Estados o nümero de mulheres que havia se inscrito ficou aquérn do esperado.

78 PEDRO, Oh. cit., p. 297-8.
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A rnotivação era pouca, mas havia exemplos dignificantes,
corno o caso da moradora de Itabira, em Minas Gerais, Virginia Augusta de Andrade Lage, que fez questão em se inscrever perante a justiça apesar de contar corn a idade de 99 anos.
5.2 - MuiJieres eleitas - Em 3 de maio de 1933, na eleição

para a Assembléia Nacional Constituinte, a muiher brasileira pela
primeira vez, em âmbito nacional, votaria e seria votada.
Antes, porém, a prirneira muiher a ocupar urn cargo c/c tivo
;ia Arnérica do Sul fol a prefeita do rnunicIpio de Lages, Rio Grande

do Norte, em 1928, a fazendeira Aizira Soriano, corn 31 anos, filha de
urn coronel da região, viüva, mae de três filhas, concorrendo pelo Partido Republicano Federal, ela se elegeu corn 60% dos votos e corn esta
conquista, também foi a priineira inuiher eleita para urna prefeitura
no Brasil. Mas eTa não exerceu o mandato, pois a Cornissão de Poderes 79 do Senado, publicou longo parecer 8 ° que impediu que Aizira tomasse posse e anulou 81 os votos de todas as rnulheres eleitoras que
compareceram as eleiçöes de abril de 1928.
Fernando Whitaker da Cunha 82 afirrnou que no Brasil, o voto feminino veio, arnplarnente, corn o Codigo Eleitoral de 1932, resultante de urna indicação da Confederacão Católica do Rio de Janeiro,
apesar das reservas de Sertillanges, mas é certo que, já, ern 1831, projeto de lei, apresentado pot Alves Branco e José Bonifácio, concedia o
direito do voto a muiher.
Sob a égide do codigo de 1932, nas eleiçOes para a Constituinte de 1933, por São Paulo, foi eleita pela Ação Integralista Brasilei-

Anexo V.
A Comisso de Podcrcs do Senado Federal, no ano de 1928, ao analisar essas eleiçöes
realizadas no Rio de Grande do Norte naqucla ocasio, requercu cm scu rclatário a anu1aço de
haviani sido dados as mulheres, sob a alegaçao da necessidade de uma lei espetodos os votos c'u e
cial a rcspcitO.
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Parecer n. 8 A11928. Publicado no Dirio do Congresso Nacional, de 27 de maio, de

1928, p. 3 13-4.
81

Tornou nub, invalidou; destruiu; ncutralizou.
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CUNHA, Ob. cit., p. 276.
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ra, a primeira par/ainentar brasileira, a Deputada Constituinte Carlota
Pereira de Queiroz, 1 médica paulista, que havia se notabilizado como
voluntária na assistência aos feridos durante a Revolução Constitucionalista, ficou conhecida como a prilneira muiher eleita Deputada Federal. Foi reeleita em 1934.

No ano de 1934, foram realizadas eleiçOes em todo o pals.
Na cidade de São João dos Patos, no interior do Maranhão,
Joana da Rocha Santos, Dona Noca, corn 26 anos, do PSD, foi norneada e eleita prefeita por todos os 800 eleitores do municlpio.
Ainda nessa legislatura tomaria posse a segunda deputada
brasileira, a bióloga e advogada Bertha Maria Julia Lutz, 83 que assumina a cadeira na Câmara Federal em julho de 1936, quando do falecimento de um deputado.
Urna representante classista, Almerinda Farias Gama, seria
indicada pelo Sindicato dos Datilógrafos e TaquIgrafos e pela Federação do Trabaiho do Distrito Federal para a Câmara Federal.
Para as Assembléias Legislativas, em vários Estados da federação as muiheres obtiveram êxito:
Veio a primeira muiher a eleger-se Deputada Estadual no
Brasil, a norte-rio-grandense Maria do Céu Pereira Fernandes, e levando o voto ferninino a ser regulamentado em 1934. 0 episódio tern
irnportância mundial, pois mais de uma centena de palses ainda não
permitia a muiher o direito de voto.
Em Santa Catarina, a professora Antonietta de Barros, seria
a primeira mu/her negra em todo o Brasil eleita Deputada Estadual.
Em Alagoas seria eleita a médica Liii Lages.
Na Bahia, assumiria em 1935, a advogada Maria Lulza Bittencourt.

Anexo VI.
83 Tinha

ro,ern 1919.

sido tanihém a segunda mullier a ingressar nos quadros do serviço piThlico hrasilei-
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Em São Paulo, duas muiheres foram eleitas: Maria Thereza
Nogueira de Azevedo, diretora da Associação CIvica Feminina e Maria Thereza Silveira de Barros Camargo. Posteriormente assurniria
tambérn a professora Francisca (Chiquinha) Pereira Rodrigues.
A dernocracia brasileira seria efêmera, já que, em 10 de novembro de 1937, pelo golpe do Estado Novo, todo o Poder Legislativo
seria extinto por quase 10 anos.
Branca Moreira Alves atribui a conquista do voto ferninino
a diversas mudanças que ocorrerarn naquele mesmo perIodo no Brasil:
o voto ferninino é concedido paralelarnente as medidas trabalhistas
corn que se colbern Os movimentos sindicais autônomos. A força eleitoral feminina representou efetivamente urn elemento conservador,
ligado as posiçöes da Igreja, manifestando-se inclusive de forma organizada através de grupos de propaganda eleitoral tais como a Liga Eleitoral Católica e a Aliança Eleitoral Católica.
"Limitando-se as reivindicaçöes formais do liberalismo burguês, o sufragismo, tinha sua dinârnica traçada pelo sistema capitalista. 0 voto feminino foi recusado enquanto supérfluo como forca polltica conservadora e concedido quando assirn interessou a classe dominante, em seu confronto corn as massas urbanas que ameaçavarn o equilibrio do l ogo politico liberal" (ALVES, 1980. P. 181).

Corn a volta da dernocracia em 1945, nenhuma rnulher seria
eleita para o Congresso.
Em 1947, em São Paulo, obteve uma vaga corno Deputada
Estadual, Conceição da Costa Neves, reconduzida mais cinco vezes,
ate ter seus direitos politicos cassados pelo AT-S. em 1969. Foi a prirneira muiher a assumir a presidência de urna Assembléia Legislativa
em todo o Brasil.
Nas eleiçOes de 3 de outubro de 1950, Ivete Vargas, que
contava corn apenas 23 anos de idade, elegeu-se Deputada Federal,
pelo PTB de São Paulo, para o primeiro de seus cinco mandatos sucesslVOS (legislaturas: 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
e 1967-197 1). Era a ñnica muiher na Cârnara Federal. Foi cassada pelo Regime Militar, no ano de 1969, mas, corn a anistia, elegeu-se no-

86

vamente deputada, em 1982, voltando a Câmara Federal no ano de
1983, falecendo pouco tempo depois.
A primeira muiher a ocupar uma cadeira no Senado Federal
foi Eunice Michilles, paulista de nascimento, ela era suplente e assumiu o cargo em 1979, quando do falecimento do Senador João Bosco
Ramos de Lima, da Arena, do Amazonas. Foi considerada a prirneira
senadora brasileira.

Somente nas eleiçöes de 3 de outubro de 1990 é que, por voto direto, as muiheres conquistariam seu lugar no Câmara Alta, quando foram eleitas senadoras, Jünia Manse, PRN de Minas Gerais e
Manluce Pinto, PTB de Roraima.
No Brasil, o Acre foi o Estado que elegeu a prirneira Sejiadora Negra, a médica Laélia Alcântara. A segunda senadora negra
eleita no Brasil foi a Governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva.
Em 1994, 84 Roseana Sarney85 foi a prirneira inuiher a ser eleita Governadora no Brasil, no Maranhão. Mas a prirneira muiher a
goveruar urn Estado foi lolanda Fleming, em 1986, no Acre, para
completar o mandato de Nabon Junior.
"Ha trës tipos de muiheres polIticas: a herdeira, que se elege
corn base na tradição de urna farnIlia detentora de poder regional, a
esposa, que se candidata a cargos para Os quais o marido gostaria mas
nao pode se candidatar, e a polItica por iniciativa própria, que tern objetivos pessoais para o exercicio do cargo pr'tblico" (CLAUDIA, 1994,
p. 185).

5.3 - Participação ferninina irn poiltica - Tendo as muiheres obtido, em 1932, o dineito de votan e de serem votadas, é curioso
ver que o sistema proporcional, que exatamente cuida em que o Par-

84 COM cinco

senadoras e trinta e sete deputadas, em vez de duas representantes no Senado
e vinte e oito na Camara, corno na le g islatura passada, cresceu em 18% a participação ferninina no
Congresso (CLAUDIA, 1994, p. 217).
Filha do ex-presidente da Repdhlica José Sarney.
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lamento seja urn "espeiho" da sociedade, não atendeu no sentido de
dotar o Congresso de uma significativa bancada ferninina.
Corn a promulgação da Constituição de 1934, a idade mInima para o exercIcio do voto seria alterada para 18 anos, mantida ate o
advento da Constituição de 1988, que facultou para os rnaiores de 16
anos o direito ao voto.
A legislacão eleitoral vigente, garante as muiheres brasileiras a participacão efetiva nas eleiçöes, obrigando os partidos politicos
apresentarern em suas chapas proporcionais a cota minima de 30% de
candidatas.
Atualmente a participacão feminina na politica está longe de
ser a ideal, mas avança, segundo resumo de Walter Costa Porto, 86 o
Brasil teve, entre 1950 e 1970, sete rnulheres na Cârnara Federal. So
em 1982, oito muiheres foram eleitas para a Cãmara dos Deputados
(correspondente a 1,6% de mulheres eleitas na Cârnara dos Deputados); em 1986, vinte e cinco foram eleitas deputadas federais (o que
corresponde a 5,1% de muiheres eleitas na Câmara dos Deputados);
em 1990 elegeram-se trinta deputadas (correspondente a 5,7% de mulheres eleitas na Cârnara dos Deputados); em 1994, foram trinta e oito
eleitas (o que corresponde a 7% de muiheres eleitas na Cãmara dos
Deputados), sendo que pela primeira vez, incluidas três gaüchas: Erniha Fernandes, Esther Grossi e Yeda Crusius. Entre 1993 a 1996, elegeram-se 3.839 vereadoras em 4.972 rnunicIpios.
A conquista do voto, fruto da coragem, tenacidade e sacrifIcios, já foi uma demonstração adrnirável do quanto podem e do quanto
valem as muiheres politicas.
As muiheres tern uma percepcão mais ampla da realidade
polItica e mais do que o nIvel sócio-econômico, a idade ou o grau de
instrução, o que influencia no comportamento da muiher com relação
a polItica é trabaihar ou não fora de casa.

86 PORTO,

Ob. cit., p. 434-6.
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Após 72 anos da conquista do direito ao voto, a muiher representa metade do eleitorado brasileiro, está bern informada, crItica e
interessada na vida polItica do pals.
Jarnais uma muiher alcançou a presidência da Repüblica e
tivernos pouquIssirnas ministras de Estado. A participacão das muiheres nos altos postos governaiTflefltaiS continua restrita, visto que as muiheres eleitas no Brasil, nunca ultrapassararn 7% do Congresso Nacional.
Este ano de 2004, foi instituldo pela Lei n. 10.745/2003,87
corno o "Ano da Muiher".
Nos dias de hoje, nos palses onde as muiheres tern reconhecido o direito ao sufrágio, as instituiçöes polIticas, as formas de ascensão aos quadros diretivos e os preconceitos arraigados tern impedido
as rnulheres de ocupar postos de direção governarnental na mesma
proporcão de sua presenca corno eleitoras.
0 desempenho dos mandatos, embora ainda em nümero
muito aquérn do que a sociedade necessita, so tern revelado que as
rnulheres, acirna da media dos homens, sabem tratar com capacidade,
responsabilidade e amor a coisa piiblica.
No lirniar do terceiro milênio, mais que nunca se faz imprescindIvel e vital, no mundo e no Brasil, a ampliacao da efetiva par
ticipação das muiheres na vida polItica, nao apenas como eleitoras,
mas principalmente corno ocupantes eleitas de todos os cargos!

87 Lei n. 10.745 de 9 de outubro dc 2003. Institui o ano de 2004 como o "Ano da Muiher".

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o ano de 2004 definido como "Ano da Muiher".
Art. 2° 0 Poder Pi.ihlico promo vera a divu1gaço e a cornenioraçãO do Ano da Muiher mcrarnas e atividades, corn envolvinientO da sociedade civil, visando cstabeleccr condidiante pro g
çOcs de igualdade c justiça na inscrção da muiher na sociedade.
Art. 3° Esta Lei entra ern vigor na data do sua publicacäo.
Brasilia, 9 de outubro de 2003; 182° da Independência e 115° da Reptihlica.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira e Silva.
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6 - Voto em branco
Desde a introduçao do sisterna proporcional no Brasil, corn
o Código Eleitoral de 1932, entendeu-se devessem ser contados os
votos em branco para definição do quociente eleitoral (art. 58,88 n. 6,
do Código Eleitoral de 1932).
Segundo Francisco J. Bobillo 89 é o voto que não é dado a
qualquer candidato entre os que concorrem a uma eleição; que não
expressa qualquer preferência. CornpOe corn o voto nulo o conjunto
dos votos estéreis mas, segundo alguns analistas, corresponde a urn
eleitor que não questiona o sistema e, ao rnesmo tempo, 0 estima, amda que não se encontre bastante identificado corn qualquer das candidaturas que competem.
Para alguns autores, o voto em branco, viria de uma decisão
meditada, de urn eleitor que concede tanta importância a sua escoiha
que não aceita que seu voto possa ser dado em favor de alguérn que
não compartilhe urn ideário cornurn. Corresponderia, assirn, mais a
uma decisão que a urna indecisão.
0 voto em branco ocorre quando o eleitor não escoihe candidato nern partido.
Para Francisco J. Bobillo 9 ° o voto branco pode provir, ainda,
da retirada da confiança de alguns eleitores corn respeito a urn partido
em que haja votado em eleição anterior; castigo menor que o apoio a
outra candidatura, esse ânirno punitivo expressaria desilusão ou certa
amargura.
0 voto em branco é atribuIdo a eleitores que compareceram
a eleição, não é voto nub.

Art 58, n. 6 - Determina-se o quocicnte eleitoral dividindo-se 0 numcro de elcitores quc
compareceram a cicicao pelo nmcro de lugares a preencher no cIrculo eleitoral, desprezada a
fraç ao.
89 BOBILLO, Francisco J. El voto esteril en las elecciones gcncrales espanolas, Revista de
E.rtudios Politicos, 1998, p. 75.
88

90

Idcm, jbidem, p. 75-6.

ME
A Lei n. 48, de 4 de majo de 1935, que trouxe modificação
ao COdigo Eleitoral de 1932, expressamente considerou corno válidos', para determinaçao do quociente eleitoral na eleição para deputados a Câmara Federal, os votos em branco.
Esse entendirnento foi reafirmado pelo Decreto-lei n. 7.586,
de 28 de maio de 1945, que veio regular o alistamento e as eleiçOes de
2 de dezembro daquele ano (art. 45, parágrafo (inico), e, tambérn, pelos Códigos Eleitorais de 1950 (art. 56) e de 1965 (art. 106, parágrafo
ünico).
Para a eleição, sob o sistema majoritário, de Presidente da
Repüblica, determinou, no entanto, a atual Constituiçao Federal que
não sejam computados os votos em branco para a verificaçao da maiona absoluta. A disposição se estendeu a eleição de governadores (art.
28) e aos prefeitos de municIpios corn mais de duzentos mil eleitores
(art. 29, II).
Estabeleceu-se, então, uma polêmica: como conciliar o texto
constitucional corn a disposição do COdigo Eleitoral, que acoihe os
votos em branco para a fixação do quociente para as eleiçOes proporcionais?
Houve urn debate entre diversos autores, pronunciaram-se: o
professor Paulo Bonavides, os ex ministros do Supremo Tribunal Federal João Leitão de Abreu e Xavier de Albuquerque e o especialista
em Direito Eleitoral, Tito Costa.
Segundo Walter Costa Porto, 92 para Bonavides, Abreu e Albuquerque, não subsistiriam düvidas quanto a invalidade do voto em
branco na formação do quociente eleitoral. Assim, para o Ministro
Leitão de Abreu, pelo texto constitucional em vigor, "os votos válidos
são os expurgados dos em branco e dos nulos. Equiparar, ainda que
para determinado efeito, os votos válidos aos votos em branco, é contravir, sem remédio, ao sistema adotado, a propósito, pelo ordenamento constitucional em vigor.

91 Voto
92

vi1ido significa que o eleitor escoihe corretarnente o candidato ou partido.

PORTO, Oh. cit., p. 444.

Já para Tito Costa, o Direito Brasileiro sempre tratou distintamente as eleiçOes proporcionais e as majoritárias, quer no texto das
leis, quer na doutrina, quer na jurisprudência. Segundo ele, o preceito
contido no parágrafo 2°, do art. 77, da Constituição Federal vigente é
uma regra disciplinadora de eleição majoritária, ao passo que os deputados se elegem pelo sistema proporcional, como diz outro artigo da
nova Carta.
Este ültirno entendirnento vinha sendo o do Tribunal Superior Eleitoral, em inUmeras decisöes.
5093

0 debate foi encerrado corn a determinaçao dada pelo artigo
da nova lei eleitoral n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Para votar em branco, basta apertar a tecla: BRANCO e
confirmar o voto apertando a tecla verde: CONFTRMA.

7 - Voto nub

Segundo Levi Carneiro, 94 corn a implantação da cédula ünica de votação, surgiram a grande maioria das complicaçöes relacionadas aos votos anulados. Corn os sinais a serem exarados, em pequenos
lugares muito precisos, numerosos eleitores, ate mesmo dotados de
perfeita instrucão, se esqueceram de lançar o sinal para escoiher o vice-presidente, enganaram-se em relação a outros candidatos, ou não
souberarn fazer a designação corn estrita observância das normas estabelecidas. Não foram poucos os que votaram em urn animal do jardirn
zoológico, ou em urn tipo de rua, corn o propósito de zombar dos candidatos.
Para o voto ser nulo basta digitar urn nümero de candidato
ou de partido inexistentes e depois apertar a tecla verde CONFIRMA.

Art. 5° - Nas eleiçOes proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a
candidatos regularmente inscritos e as legcndas partidárias.
CARNEIRO, Ob. cit., p. 75.
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Conforme LetIcia Bicaiho Canêd095 nas eleiçöes presidenciais de 1955, os eleitores so tiverarn que preencher urn "X" no quadro
ao lado do norne do candidato. Nas eleiçOes legislativas de 1962, o
eleitor necessitou escrever o nome ou o nümero do candidato, o que
dobrou o nümero dos votos nulos.
0 voto nulo ocorre quando o eleitor escoihe urn norne que
não consta na lista de candidatos, ou comete algum outro tipo de erro.
0 Tribunal Superior, em acOrdão que foi relator o Sr. Ministro Eduardo EspInola, interpretou que os votos nulos nao se poderiarn
considerar como de eleitores que cornpareceram a eleição, porque votos nulos nao existern, e como se nunca tivessem sido dados.
LetIcia Bicaiho Canêdo co tambérn afirrnou que corn a irnplantação do sisterna eletrônico de votação urn major nürnero de eleitores se sentiu estimulado a votar, corn redução dos votos nulos.
0 § 3°, do art. 101, do Código Eleitoral define que os votos
recebidos por candidato que pediu o cancelamento de sua candidatura
serão apurados como votos nulos.
Para anular o voto o eleitor também pode digitar urn nümero
que não existe na legenda de candidatos e apertar a tecla verde
"COMFIRMA".

CANEDO, Ob. cit., p. 539.
96 CANEDO. Oh. cit., p. 542.

Art. 101 - Pode qualquer candidato rcqucrer, em pctição COfli firma rcconhccida, o cancelamento do seu nome do rcgistro, ficando nesse caso reduzidos para 3 (trés) dias Os prazos para a
convocacaO da convenção destinada a escolha do substituto.
§ 2° - Nas elciçOes rnajoritárias, se o candidato vier a lalccer OU rcnunciar dentrc (Jo periodo
de 60 (sessenta) dias mencionados no parágrafo anterIor, o partido poderd suhstituI-lo: Sc o registro
do novo candidato cstiver deferido ate 30 (trinta) dias antes do pleito serão confeccionadas novas
cédulas, caso contnIrio serão utilizadas as já imprcssas, computando-se para C) nOVO candidato Os
votos dados ao anteriormente registrado.
§ 3° - Cons iderar-se-á nulo o voto dado an candidato ciue haja pedido o cancelamcnto de
sua inscrição, salvo na hipótcse prevista no paragrabo anterior, in fine.

CAPITULO III

EVOLUcAO DO VOTO NO BRASIL

1 - 0 voto no PerIodo Colonial
No Brasil Colônia o povo não votava, pois não existia democracia, de 1500 a 1580 e de 1640 a 1822, o Brasil era Colônia de
Portugal. Votavam apenas os "homens-bons", grandes proprietários de
terras ou donos de escravos.
As eleiçOes não são uma experiência recente no pals. 0 livre
exercIcio do voto surgiu em terras brasileiras corn os primeiros nücleos de povoadores, logo depois da chegada dos colonizadores. Foi o
resultado da tradição portuguesa de eleger , os administradores dos p0voados sob domlnio luso.
Os colonizadores portugueses, mal pisavam a nova terra
descoberta, passavarn logo a realizar votaçOes para eleger os que iriam
governar as vilas e cidades que fundavam.
Os bandeirantes paulistas, por exemplo, jam em suas missöes imbuldos da idéia de votar e de serem votados. Quando chegay am ao local em que deveriam se estabelecer, seu prirneiro ato era realizar a eleição 2 do guarda-mor regente. Sornente após esse ato erarn
fundadas as cidades, já sob a égide da lei e da ordern. Erarn estas eleiçOes realizadas para governos locals.

A!rn dos signilicados já definidos pe!a palavra escoiher (prcfcrir, selecionar, optar), significa tarnbdrn nornear, no sentido de indicar pessoas para o cxcrcIcio de certas lunçOcs. Designar
por melo de votos.
2 Ato pe!o qual urna peSSOa, ou urn grupo de pessoas, esco!hc outra (ou urn conjunto
pessoas), para que seja seu rcpresentante em certas instituiçOcs ou atividades.

dc
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Pinto Ferreira3 relata que durante o aludido perIodo colonial,
que perdurou por três séculos, ocorreram eleiçöes municipais, corn
uma dupla adrninistração, formada pelos governadores e câmaras municipals, estas eleitas pelo povo (ou o que se charnava povo, na verdade uma elite dominante escravagista), câmaras que tinham a atribuição
e o privilégio de se dirigir ao Rei de Portugal, sern consulta nern autorização dos governadores.
As eleiçOes para governancas locals foram realizadas ate a
Independência. A primeira de que se tern notIcia aconteceu em 1532,
para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente (São Paulo).
Segundo Pinto Ferreira4 o Brasil teve urn pequeno preparo
da vida eleitoral durante a Colônia, embora precária. As primeiras vilas e cidades fundadas durante o perIodo colonial tiveram o seu Conselho eleitoral designado pelo povo, do mesmo modo como em Portugal.
0 Primeiro Código Eleitoral a viger no Brasil charnava-se
OrdenaçOes do Reino, 5 as quais foram elaboradas em Portugal no firn
da Idade Media e utilizadas ate 1828.
Em seu Livro Primeiro, TItulo 67, as OrdenaçOes determinavam o procedirnento para se efetivar eleiçöes.
Sob a vigência das Ordenaçöes do Remo, D. João VI , 6 mediante Decreto de 7 de marco de 1821, convocou as primeiras eleiçoes

FERREIRA, Pinto. Dircito cleitoral. In: LIMONGI FRANcA, Ruhens. Enciclopédia SolU1VO do (/iIl?ItO, 1979, P. 134.
FERREIRA, Oh. Cit., p. 134.
Dava-se este nomc as antigas leis portuguesas compilaclas cm cOdigos As primeiras, ordcnadas por D. Joao I. foram concluIdas cm 1446. Em 1514 puhlicou-se nova co1cç'to das leis do
rcino corn as aiteraçOcs introcluzidas pelo tempo. Por terem sido impressas por ordem de D. Maimci, recebcram 0 nornc dc Ordenaçöcs Manuelinas. Em 1603 puhlicararn-se as OrdcnaçOes Filipinas, mandadas compilar por Filipe I, que cm Portugal vigoraram ate 1868. No Brasil, as OrdcnaçOcs Filipinas, por lorça da lei de 20.10.1823, vigoraram ate 31 de dezcrnhro de 1916, como suhsIdio do dircito ptrio, c so foram, definitivamente, revogadas pelo Código Civil de 1917.
6 Joao Maria José Francisco Xavier de Paula Luis Antonio Domingos Rafael nasccu cm 13
de maio de 1767. Chegou ao Brasil fugindo das tropas napoleonicas, em 1808. Em 1815, cicvou o
Brasil a condiçao de Rcino. 0 movimento constitucionalista de 1820. no Porto, ohrigou-o a voltar
a Portugal. Dcixou o Brasil em ahril de 1821. Em 1825, reconhcceu a Indcpendência (10 Brasil.
Faleccu cm 10 dc marco de 1826.
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gerais no Brasil, para a escoiha de seus representantes junto as cortes
de Lisboa. Os eleitos iriam redigir e aprovar a primeira Constituição
da Monarquia Portuguesa.
Conforme relatado por Pinto Ferreira, 7 em Decreto de 7-31821, pouco antes do seu retorno a Portugal, D. João VI, convocando
o povo para eleger os seus representantes as Cortes em Lisboa, de
forma indireta.
Segundo Francisco Belisário Soares de Sousa 8 a eleição as
Cortes de L1sboa9 conhecida como sendo a Primeira Eleiçao Geral no
Brasil, seguiu as determinaçOes da Constituição espanhola de 1812,
adotada para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e realizouse em quatro graus: os cidadãos de cada freguesia ou provIncia (o povo em massa), sem restriçOes de votos, votavam em outros eleitores,
os compromissários, que elegiam os eleitores de parOquia, que por sua
vez escoihiam os eleitores de comarca, e, finalmente, estes ültimos
elegiam os deputados. Havia pois uma eleição de quatro graus.
Devido a inümeras formalidades, essas eleiçOes duraram vários meses. Algumas provIncias nao chegaram sequer a eleger seus
deputados representantes. 0 sistema de eleiçOes foi depois sirnplificado e os pleitos passaram a ser feitos em dois graus. Isso durou ate
1881, quando a Lei Saraiva introduziu, pela primeira vez, as eleiçoes
diretas.
Era nomeado urn eleitor paroquial para cada 200 fogos)°

FERREIRA. Ob. cii., p. 134.
$ SOUSA, Francisco Bclisário Soarcs de. 0 sistelna eleitoral no Brasil. 1979. p. 44-5
As Cortes Portugucsas, que não Sc reuniani desde o sec. XVII, reunirarn-se cm Lisboa para redigir a Carta Constitucional da Monarquia Portugucsa. 0 Decrcto de 7 de marco dc 1821
instruiu a elciçäo dos deputados brasileiros as Cortes Gerais Extraordinarias e Constituintcs da
Nação Portuguesa.
0 Por logo cntendia-se a casa, ou pane dela, em que habitassc indcpcndcnterncntc uma
pcssoa ou farnIlia, de mancira quc urn mesmo cditicio podenia ter dois ou mais fogos. Aos parocos,
inicialmente, caberia mandar afixar, nas pontas de suas igrejas, editais que indicassem o nanicro dc
logos de suas lregucsias e ficaniam responsaVeis pela exatidäo desse n6mero (Art. 60 das InstruçOes quc aconipanhavani o Decreto de 3 de junho de 1822). Dcpois, para a forrnaçao da lista dc
logos passarani a contribuir no so Os pOrocOS mas, tambérn, os juizes de paz, inspctorcS dc quartcirao, coletores ou administradorcs de rendas, delegados. subdelegados "C quaisquer outros empregados pdblicos", quc ministrariam subsIdios as juntas organizadoras das elciçOes cm cada parOquia (Art. 50 do Dccrcto n. 154, de 4 de maio de 1842). Essa usia seria organizada por quartciröes,
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Durante o perlodo colonial a população das vilas e cidades
elegia os representantes dos Conseihos Municipais.
No âmbito local votava-se para juiz de paz' I e para vereadores.
Como não havia prefeitos, cabia aos vereadores a responsabilidade pela administração de vilas e cidades.
As pressöes populares e o crescimento econôrnico do pals,
contudo, passaram a exigir a efetiva participacäo de representantes
brasileiros nas decisOes da Corte.
Conforme expressado por Krause 12 "as eleiçoes passararn a
formar urna consciência de cidadania entre os habitantes, que apesar
de trabaihar na terra, reforçaram a idéia de emancipação polItica, a
independência".

2 - 0 voto no Império
Em 1822, o Brasil ficou independente de Portugal e instituiu-se a Monarquia, regime de governo cornandado por urn imperador.
De acordo corn José Carlos de Matos Peixoto' 3 a prirneira
lei eleitoral do Imp6rio,' 4 de 3 de janeiro de 1822, assinada pelo prIncipe regente, convocou eleiçOes para a Assembléia Geral Constituinte

"declarando-se em liente de cada urn fogo o norne da pessoa, OU chefe de famIlia, quo 0 hahite,
sendo Os fog()s igualmente nurnerados conforme a ordern natural, c sucessiva da nurneração, dc
sorte quo 0 ultimo ndrnero dos fogos indique a totalidadc deles".
Responsávcl para rediniir pequcnos conflitos c mantcr a ordem na paróquia.
KRAUSE, Elton An. A formação da polItica municipal e as conthçoes de elegibilidade,
2002, p. 69.
3 PEIXOTO, José Carlos de Matos. Voto secreto. Ciêncius jurIdicas, n. 1, 1961, p. 164.
2

Na histoniograuia brasileira, didaticarnentc, e o perIodo compreendido entre a IndepcndCnicia. 7 de Setembro de 1822, e a Proclarnaço da RepiThlica, em 15 dc Novembro 1889. Neste
perIodo, as ciciçOes cram controladas pclo Imperador, por intcrrnédio dos presidentes das provIncias e dos coronéis da Guarda Nacional. Havia intervenço do poder central e do poder local no
processo elcitoral.
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e Legislativa para eleger senadores e os membros dos Conseihos Gerais das ProvIncias, formado pelos deputados das provIncias do Brasil.
Em 19 de junho de 1822, foi publicada a prirneira lei eleitoral elaborada no Brasil, por deterrninação de D. Pedro 1. 11 Essa lei tinha corno objetivo regulamentar a eleição de uma Assembléia Geral
Constituinte e Legislativa, a ser composta de deputados das provIncias
do Brasil.
José Carlos de Matos Peixoto16 relata que as eleiçOes para a
Assernbléia Constituinte realizaram-se após a Proclamação da Independência' 7 e, em 25 de marco de 1824, D. Pedro I outorgou ao povo
brasileiro sua primeira Constituição poiltica. Portanto, promulgada a
Priineira Lei Eleitoral Brasileira, que estabeleceu que o Poder Legislativo' 8 seria exercido pela Assembléia Geral, formada pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado, determinou eleiçoes indiretas em dois
graus: os cidadãos das freguesias escoihiam os eleitores de paróquias e
estes norneavam os deputados; estabelceu o voto censitário e a verificação dos poderes; regulou as eleiçOes para os representantes da Constituição de 1824.
0 laço entre o voto e a soberania territorial foi estabelecido
pelo peso da paróquia no sufrágio indireto.
Em seguida, conforme Pinto Ferreira, 19 a Constituição do
Brasil de 1824 regulamentou o direito do sufrágio ativo, corn um direito limitado e restrito de sufrágio, sistemática que permaneceu nas

15 Pedro de Alcãntara Francisco Antonio Joao Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Scrafini de Bragança e Bourbon. Em 1818, recebeu o tItulo
de Pr(ncipc Real do Reino dc Portugal Brasil e Algarve. Nasceu cm 12 de outubro de 1798. Em 26
dc abril de 1821, foi nomeado PrIncipc-rcgcntC do Reino do Brasil. Em 7 de setembro de 1822,
proclamou a Independéncia. Em 12 dc outubro de 1822, foi aclamado Imperador. Foi coroado em
de dezembro de 1 822 e abdicou cm 7 de abril de 1831. Falcceu cm 24 dc setembro de 1834.
16

PEIXOTO, Ob. cit., p. 165.

Em 7 de seterubro de 1822, D. Pedro I proclamou a Independência do Brasil, o que obrigou a urn constante aperfeiçoarnento da lc g islaçOo eleitoral, nOo obstante, no fundo, durante todo o
Imperio, fosse copiada do modelo frances.
17

Unico dos poderes capaz de criar dircitos e deveres. E exercido pelo Congresso Nacional, composto da Camara dos Deputados e Senado Federal, cujos componcntcS, atualmente são
elcitos por meio de voto direto e secreto Para mandatos de quatro e oilo anus. rcspcctivarflCnte.
18

19 FERREIRA, Ob. cit., P. 134.

dernais constituiçOes, apenas se inaugurando o sufrágio universal,
desde a Repüblica.
0 pleito deu-se em dois graus. Não votavam em primeiro
grau os que recebessem salários e soldos 20 e para a eleição de segundo
grau exigia-se "decente subsistência por emprego, indüstria ou bens".
Segundo José Carlos de Matos Pe l Xoto ' 21 apesar de a Consti
tuição de 1824 não proibir explicitamente, havia também a limitaço
de que somente os hornens livres podiarn eleger on ser eleitos, excluindo os escravos e as muiheres. Os brasileiros ingênuos ou libertos
nascidos no Brasil e os estrangeiros naturalizados, podiam votar nas
eleiçöes de 10 giau
A votação foi feita por lista assinada pelos votantes, que
continha tantos nornes quantos fossem os eleitores que a paróquia deveria dar, 0 cálculo do nUmero de eleitores continuava a ser feito a
partir do nUrnero de fogos (casas) da freguesia.
Ate 1828, as eleiçOes para os governos municipals obedeceram as chamadas Ordenaçöes do Remo, que cram as determinaçöes
legais emanadas do rei e adotadas em todas as regiöes sob o domInio
de Portugal. No princIpio, o voto era livre, todo o povo votava. Corn o
tempo, porérn, ele passou a ser direito exciusivo dos que detinham
major poder aquisitivo, entre outras prerrogativas. A idade minima
para votar era 25 anos. Escravos, muiheres, Indios e assalariados não
podiarn escoiher representantes nem governantes.
Na época do voto censitário, somente as pessoas que detinham recursos podiam votar.
Votavarn homens corn pelo menos 25 anos (21 anos se Casados ou oficiais militares e, independentemente da idade, se clérigo
ou bacharel).

20 Vcncimento dos militares; pagamento; salário; ordenado.
21 PEIXOTO

06. cit., p. 165.

Oil

Exigia-se a obtençao de renda anual para se ter direito ao
voto.22
José Carlos de Matos Peixoto, 23 explica que, no perIodo do
Império, nas eleiçöes primárias, so participavam da polItica do pals
(so podiam ser eleitores), quem obtivesse renda anual lIquida de 100
mil réis, ou seja, 25 quintais (1,5 tonelada) de mandioca ou 150 alqueires de farinha de mandioca.
o voto era obrigatório. No caso de impedimento, o eleitor
comparecia por intermédio de seu procurador, enviando sua lista assinada e reconhecida por tabelião.
Os primeiros anos do perlodo imperial foram considerados,
por alguns autores, como "a nossa idade de ouro eleitoral", pois nessa
época, cram eleitos, de fato, os verdadeiros representantes do povo.
Ocasião em que o espirito piiblico, então vigoroso, sustentou a causa
da oposição, sendo eleitos por suas idéias e sentimentos muitos oposicionistas e derrotados os governistas.
A relação entre Estado e Religião, ate fins do Império, era
tamanha que algumas eleiçöes vierarn a ser realizadas dentro das igrejas. E durante algum tempo foi condição para ser eleito deputado,
professar a religião cat6lica.24
Antigamente, durante o Império, o povo votava em quem o
alistava.
A grande maioria dos eleitos durante o perlodo monárquico
eram padres, pois algumas eleiçOes eram realizadas dentro das igrejas,
os padres é que faziam o recrutamento dos eleitores no dia das eleiçOes e a missa era sagrada para dar inlcio aos trabalhos de votação.

22 Exigia-se 100 mil réis por ano para ser votante e 200 mil réis para ser eleitor, valores que
foram atualizados em 1846 para 200 mil c 400 mil réis, respectivamente.
23 PEIXOTO, Ob. cit., p. 165.
24 No dia da eleiçäo a massa do povo reunia-se na matriz e assim constitula-se a assembléia
a assemcleitoral, cujo presidente era dejure ojuiz local; este, de acordo corn o pároco, propunha
hláia elcitoral dois cidadaos para secretáriOS e dois para escrutinadores, os quais cram rejeitados ou
aprovados por aclamacäo. Os quatro aprovados formavam corn o presidente e o pároco a mesa
eleitoral (PEIXOTO, Ob. cit., p. 166).

Houve a separação da Igreja e do Estado e as seçoes do municlpio é que responsabilizaram-se pelas eleiçöes e nio as paróquias.
Os prIncipes da Casa Imperial tinham assento no Senado ao
completar 25 anos.
Pedro I consolida o novo regime corn a Constituição de
1824, mas, incapaz de pacificar politicamente o Pals, e forçado a abdicar em 1831. Os termos de sua abdicaçäo, entretanto, mantinham a
monarquia e os direitos de seu filho ao trono brasileiro.
Entre 1831 e 1840, o Pals foi governado por urna regência
civil, que enfrentou corn sucesso várias rebeliöes.
Em 1840, ascende ao trono Dom Pedro II, que, auxiliado
por vários gabinetes de coalizão, consolida o regime monárquico no
Pals.
Conforme hem relata Peixoto em sua obra, naquele periodo,
a eleição tambérn já era manipulada. As instruçöes expedidas pelo
Governo em 4 de maio de 1842, criararn nova lei que estabeleceu procedimentos para as eleiçOes gerais e provincials, instituiu o alistamento prévio e a eleiçao das mesas 25 e proibiu o voto por procuração,26
época em que se estabeleceram as juntas de qualificaçäo, compostas
por urn juiz de paz do distrito, que era o presidente, urn pároco e urn
fiscal, que normalmente era o subdelegado de poilcia, nas quais so p0deriarn votar os cidadãos, cujos nornes, constassem no alistamento
eleitoral, o que deu ensejo a diversos tipos de fraudes eleitorais que
desvirtuavarn o sistema representativo.
Relata Elton Arl Krause, 27 que durante o perlodo rnonárquico, o charnado poder local padecia de tal forma que os governadores

25 A mesa cleitoral dispunha dc poder ilimitado. Como niio havia qualificaçio anterior, a
mesa aceilava us votos dc quern qucria, e recusava outros a pretexto dc falta de condiçoes legais
(PEIXOTO, José Carlos dc Matos. Voto secreto. Ciências jorIdicas, n. 1, 1961 . 167).

26 Docurnento que perrnitia ao eleitor exercitar o sufrá g io por meio de urn mandatario. 0
Decreto de 26 de marco de 1824, cm seu CapItulo II, art. 8°, determinava que nenhum cidadão corn
direito a voto poderia se isentar. Caso houvesse irnpedirnento, o cidado deveria enviar sua lista,
assinada e rcconhecida por tabe1iio, por rneio de urn procurador. Este proccdirncnto lot proibido
pelo Decreto n. 157, de 4 de rnaio de 1842.
27 KRAUSE, Ob. ('it.,

p. 69.

iI

das provIncias e o próprio imperador, manipulavarn a composição das
juntas de alistamento eleitoral e das mesas eleitorais das circunscriçOes locais, impedindo as cidades a busca de sua autonomia politicoadministrativa.
Para Peixoto, cessaram urn pouco as fraudes eleitorais
quando apareceu a Primeira Lei eleitoral n. 387, elaborada pelo Poder
Legislativo e assinada pelo imperador em 19 de agosto de 1846. Ratificando ou revogando as leis anteriores, ela condensou as instruçöes
para eleiçOes provincials e municipals e estabeleceu, pela prirneira
vez, urna data para eleiçöes sirnultâneas em todo o Império e estabeleceu que, para ser senador, era necessário, entre outras exigências, que:
fosse cidadão brasileiro acirna de 40 anos e estivesse no gozo de seus
direitos politicos; fosse pessoa de saber, capacidade e virtudes, corn
preferência aos que tivessem prestado serviços a Pátria; e tivesse rendirnento anual por bens, indüstria, comércio ou emprego a quantia 11quida de oitocentos mil réis. Para deputado, exigia-se renda lIquida
anual de quatrocentos mil réis por bens, indüstria, comércio ou emprego. Os senadores erarn vitailcios e sO havia eleição no caso de morte ou aumento do nürnero de cadeiras no senado, mas os deputados
podiarn ser reeleitos. 0 voto era a descoberto e secreto o escrutInio
para a escoiha de deputados. Os eleitores não erarn obrigados a assinar
as cédulas. Aboliu o voto por procuracão.
0 Decreto n. 842, de 6 de setembro de 1853, determinou a
divisa das ProvIncias e em 1 855, foi instituIdo o voto distrital, 28 por
rneio da charnada Lei dos Circu1os, 2 que dividiu as provincias em di
tritos eleitorais, elegendo cada urn deles urn deputado:

28 Nome dado no Brasil

as cleiçöcs para a Camara dos Deputados, corn a divisäo do tcrritó-

rio em circunsCriçOeS menores.
29 0Dccreto n. 842 foi propOSto pelo chelé do Gabinete instalado cm 6 dc scternbro de
1853, Honório Hermeto Carneiro Ledo, o marques do Paran. Embora o Decreto falasse em distritos, na crOnica politica c no debate parlarnentar sornente se chamavam de cIrculos essas Areas em
que as provincias passararn a ser divididas, para fins de eleiçöes dc deputados a Assembléia Gera],
utilizada desde 1855 ate o término da Repablica Vclha.
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As ProvIncias do Império serão divididas em
"Art. 1 ° , §
tantos distritos eleitorais quantos forem os seus Deputados a Assembléia Geral".

Segundo Walter Costa Porto, o pals teve de 1855 a 1860,
distritos de urn so deputado; de 1860 a 1875, distritos de três deputados.
José Carlos de Matos Peixoto 30 refere que a Justiça eleitoral
especializada criou, no tocante a eleição de juIzes de paz e vereadores,
a charnada Lei do Terço 31 , consubstanciada no Decreto legislativo n.
2.675, de 20 de outubro de 1875, destacou-se do conjunto das leis imperials por ter introduzido a participação da justica comum no processo eleitoral e pela instituição do TItulo Eleltoral. i Foi a reforma eleitoral que den competência ao juiz de direito.
As eleiçOes durante o Irnpério eram controladas pelo Imperador, por rneio da Secretaria do Estado dos NegOcios do Brasil, dos
presidentes das provIncias e da oligarquia rural.
Nas leis eleitoral de 1875 e 1881, bern corno nos seus Regulamentos, encontrarnos, pois, apenas, o voto secreto facultativo.
Desde 1824, quando aconteceu a prirneira eleiço pósindependência, foram eleitas 51 legislaturas para a Cârnara dos Deputados.
Dc 1881 a 1889, novamente, o Brasil passou a ter distritos
de urn sO deputado.

° PEIXOTO. Ob. cit., p. 162.
31 Tern seu norne derivado do fato de que cada cleitor deveria votar no Brasil, para

Deputados a Asscrnh!6ia Geral, on para membros das Asscmbléias Legislativas Provincials, em
tantos norncs quantos correspondessern aos dois terços do ndmero total dos quc dcveriarn ser
cleitos para a ProvIncia, quer na cleiçao prirnária, quer na secundária.
'Anexo VII.
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3 - 0 voto na Repiiblica
Também chamada I Repüblica ou Repüblica Veiha. Primeiro dos perIodos republicanos, vai desde a Proclarnação da Repüblica,
em 15 de novembro de 1889, pondo fim ao Império, ate a Revoluçäo
de 30.
Pinto Ferreira32 destaca que diversas leis eleitorais foram editadas, sendo famosa a Lei Rosa e Silva de 1904. Codigos eleitorais
1932, 36, 45, 50 e 65.
Krause relatou que a partir da instalação da fase republicana,
o poder estadual passou a adquirir uma autonomia, especialmente aqueles mais próximos ao Poder Central.
De 1889 a 1930, perdurou urn perIodo charnado de coronelismo, quando os coronéis dorninavam a economia local, mandavam
os eleitores votar em quem eles quisessern,eram os donos do voto e
decidiarn tudo, prática conhecida corno "curral eleitoral".33
A Independência do Brasil obrigou o pals a buscar o aperfeiçoamento de sua 1egislaco eleitoral, embora durante todo o Império as normas vigentes para as eleiçöes tenham sido copiadas do modelo frances.
Corn a Proclarnação da Repüblica inaugurou urn novo perl odo da nossa legislação eleitoral, iniciou-se urn novo ciclo da legislação brasileira, que passou a inspirar-se em modelos norte-arnericanos,
e caIrarn por terra todos os privilégios eleitorais do Império, sendo
o sufrágio universal.
permit
A primeira inovação eleitoral trazida pela Repüblica foi a ecensitáriou.
lirninação do censo pecuniário" ou

32 FERREIRA, Ob. cit.. p. 134.
Recinto destinado, nas cidades, a hospedar, alirnentar e recrear a elcitorado do campo,
trazido par urna das fac ç Oes polIticas. Ncsscs alojarnentos, os eleitores sbo mantidos Incornuflicaveis, ate a hora da votaçãO, pretendendo-se, corn isso, impedir, entre outras inl'Iuências, a troca de
cCdulas pelos cabos eleitorais oposicionistas.
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Em junho de 1890, o chefe do governo provisOrio, Marechal
Deodoro da Fonseca, promulgou o regularnento eleitoral organizado
por Aristides Lobo, o Decreto n. 200-A, considerado a primeira lei
eleitoral da Rept'tblica e que tratava unicamente da qualificacão dos
eleitores, inclusive corn novo tItulo eleitoral.'
Faltava ainda urna lei que presidisse a eleiçao dos constituintes, marcada para setembro. Em 23 de junho de 1890, foi publicada
a lei que regulamentou o pleito eleitoral, convocado pelo governo provisOrio para a eleiçäo da Assernbléia Constituinte, que elegeu o primeiro Presidente e o prirneiro Vice-presidente da Repüblica e ficou

conhecida como Regulamento A/vim.34
0 art. 62 dessa lei dispunha:
Art. 62 - Aos cidadãos eleitos para o primeiro Congresso,
entendern-se conferidos poderes especiais para exprirnir a vontade nacional acerca da Constituição puhlicada pelo Decreto n. 510, de 22 de
junho do corrente, bern corno para eleger o prirneiro presidente e o vice-presidente da Repiiblica.

Eleita em 15 de setembro de 1890, uma das prirneiras tarefas da Constituinte foi dar respaldo ao governo provisOrio, prornulgando a Constituição de 1891 e elegendo Deodoro da Fonseca no dia
seguinte.
o Congresso, então eleito, prornulgou, em 24 de fevereiro
de 1891, a primeira Constituição da Repüblica dos Estados Unidos do
Brasil. Foi criada a prirneira constituição republicana que instituiu os
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes entre
Si,

Os poderes executivo e legislativo passaram a ser eleitos peTo povo, excluindo-se dentre os eleitores as muiheres e os analfabetos,
e 0 voto não era secreto.

'Anexo VIII.
Referência ao Ministro e Secrctdrio do Estado dos Ncgócios do Interior, José Cesrio de
Faria Alvim, quc a assinou.
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A primeira Constituiçao Republicana criou o sistema presidencialista, em que o presidente e o vice-presidente deveriarn ser eleitos pelo sufrágio direto da nação, por maioria absoluta de votos; atribuiu ao Congresso Nacional a regularnentacão do processo eleitoral
para os cargos federais em todo o Pals e aos estados a legislacão sobre
eleiçöes estaduais e municipals.
A ligação entre polItica e religião somente cessou corn a vigência da Constituição de 1891, que determinou a separação entre a
Igreja e o Estado.
0 processo para as eleiçöes federais foi estabelecido pela
Lei ii. 35, de 26 de janeiro de 1892, que instituiu novamente os distritos de trës deputados.
Durante a Repüblica Velha, 35 várias leis versando sobre matéria eleitoral foram editadas, sern que houvesse aperfeiçoamento que
evitasse a fraude e a manipulacão do yoto.
Entre as constataçöes de Gilberto Arnado, 36 uma, depois repetida em discursos e artigos, teve grande repercussão: a de que em
nossa Repüblica Veiha, as eleiçöes eram falsas mas a representacão
era verdadeira. Afirmou que as eleiçöes nao prestavarn, mas os deputados e senadores erarn os meihores que podlarnos ter. Para ilustrar
sua conclusão, cita corno exemplo, que no Distrito Federal, o voto não
era "a bico de pena", como no interior do pals, era de fato depositado
na urna. Resultado: representacão falsa.
Eleito em 1894, Prudente de Morals, prirneiro Presidente da
Repüblica eleito por voto direto, montou urn esquema de poder que
ficou conhecido como politica dos governadores, que prevaleceu durante todo este perIodo: 0 presidente da Repüblica apoiava os candidatos indicados pelos governadores nas eleiçOes estaduais e estes day am suporte ao indicado pelo presidente nas eleiçöes presidenciais.
Era grande o poder de intervenção do governo nas eleiçöes.

A Proclarnacio cia Repüblica pelo Marechal Deocloro cia Fonseca no dia IS de novembro
de 1889, no Rio do Janeiro, rcpresefltoU urn marco definitivo para a legislaçCo eleitoral, vez que o
modelo eleitoral, ate ento o frances, passou a ser o norte-americano.
36 AMADO, Gilberto. Presença na polItica, 1960, p. 43.
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0 piano dependia da ação dos coronéis, os grandes proprietários de terras cujo tItulo derivava de sua participacão na Guarda Nacional, criada em 1831 e que durante o Império assegurava a ordem
interna, que controlavam o eleitorado regional, faziarn a propaganda
dos candidatos oficiais, fiscalizavarn o voto não secreto dos eleitores e
a apuração, chegando quase sempre a urn resultado previsIvel. A ação
do governo central chegava ate o controle da Comissão de Verificação
de Poderes do Congresso, que era responsável pelos resultados eleitorais finals e pela diplomacão dos eleitos.
0 trabaiho da Cornissão de Verificação de Poderes do Congresso (CVP 7 ), consistia, na realidade, em negação da verdade eleitoraT, pois representava a etapa final de urn processo de aniquilamento
da oposição, responsável pelo resuitado definitivo das eleiçöes, ocasião em que costurnavarn excluir na fase final alguns dos eieitos. Eram
as chamadas degolas, 38 fraudes eleitorais executadas durante toda a
Repüblica Veiha.
No perlodo entre 1896 e 1916 a legisiacão permitia ao eleitor o voto a descoberto ou identificado, onde o eleitor deveria escrever
em urn livro o seu nome e o do cidadão em quem votasse, era uma
forma de intimidar o eleitor que fosse votar para que votasse no candidato ao qual estava sendo subornado a votar.
Nessa época já dizia Rut Barbosa:
"A publicidade é a servidão do votante. 0 segredo, a sua independência. Para o conquistarmos cumpre tornar obrigatório, absoluto, indevassável o sigilo do voto, adotando as modificação por que tern
passado o sistema australiano" (BARBOSA apud TELAROLLI, 1982,
p. 68-9).

Durantc a perfodo de 1898 a 1902 - Campos Sales estava no governo c o órgo
responsável por fiscalizar as eleiçOcs - unia espécie de Tribunal Superior Eleitoral da época - era a
Cornissio de Verificação dos Poderes, formada par 5 deputados. Eram indicados sempre aliados
do g overno, o que impedia qualqucr oposição de Se instalar, Foram denominadas votaçfics de
"cleiçöes a bico-de-pciia", vez que a Comisssão fraudava qualqucr resultado favorve1 i oposiçao.
Apelidou-se a fraude cleitoral de degola.
38 Excluir na Case final alguns dos elcitos; prática executada durante toda a Repiiblica VeIlia; no aprovacao e a conseqUefltC não diplornac.o, pelas cornissOes de rcconheciniento do Senado e da Camara, de candidatos que a opiniäo póblicajulgava elcitos.
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De 1900 a 1930 estendeu-se o perlodo de industrialização e
crescimento da classe operária e trabaihadora.
Corn o advento da Lei Rosa e Silva, n. 1.269, de 15 de novembro de 1904, o art. 5939 instituiu o voto cumulativo.40
LetIcia Bicaiho Canêd0 41 refere que a lei que vigorou para a
maioria das legislaturas foi a de 1904. Por ela, os estados foram divididos em distritos eleitorais que elegiam cinco representantes. 0 eleitor podia acurnular todos os seus cinco votos, ou parte deles, em urn so
candidato, escrevendo o norne do rnesrno candidato tantas vezes quantos fossern os votos que ihe quisesse dar.
Segundo LetIcia Bicaiho Canêdo, 42 quando o Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo recrutamento dos eleitores, em
1916, houve urn aumento pouco significativo na taxa de comparecimento de eleitores em relação as Oltimas eleiçOes do Império.
As leis eleitorais da Reptiblica, ate 1930, perrnitiarn toda a
sorte de fraudes. A fraude consistia nos carninhos tortuosos percorridos para a burla, logrando preceitos Tegais fixados e constatava-se que
urn abismo separava o aparato jurIdico-formal da prática polItica cotidiana praticada naqueles tempos.
"Os dados a 1-espeito das eleiçoes presidenciais durante a
Prirneira Repiiblica são muito expressivos: Dois aspectos charnarn de
irnediato a atenção: o fato de o candidato governamental nunca haver
obtido menos do que 50% dos votos válidos e a exIgua porcentagern
da populacão que comparecia as urnas, atestando, corno bern assinalou

Na cleiçio -era] da Camara, ou quando a ni.'imero de vagas a preencher no distrito for de
cinco ou mias Deputados, o eleitor poderá acurnular todos Os seus VOtOS OU parte delcs em urn so
candidato, escrevendo 0 norne do mesmo candidato tantas vezes quantos forem as votos que Ihe
quiser dar.
Para clue se tenha o voto cumulalivo, faz-se neCeSSOFlO: a) urn sisterna eleitoral clue tenha
por base o cscrutIniO dc usia; b) clue cada cleitor disponha de urn certo nOmero de votos, igual para
todos, o que o diferencia do voto plural; C) clue 0 cicitor possa utilizar seus votos de duas maneiras:
I. atrihuindo-os a tantos candidatos quanto posa indicar; II. Ou acumulando todos os votos ou
pane deles sohrc urn ou vOnios nornes.
CANEDO, LetIcia Bicalho. Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla
Bassanezi. Histdria da cidadania, 2003, p. 533.

42 Idern, ibidein, p. 532.
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o cientista politico BolIvar Larnounier, que se tratava de urn "sistema
rigorosamente oligárquico, no qual urna oposiçäo pacifica não tinha a
menor chance" (LUCA In: PINSKY, 2003, p. 470).

Apontava-se como remédios eficazes contra tantos desmandos e desregramentos, a justica eleitoral e o voto secreto obrigatório,
corn o gabinete indevassável.
o golpe de 1930 ocorreu porque os votos da eleição para
Presidente da Repüblica foram contados erroneamente pelo governo, e
descontente corn o fato, Getülio Vargas derrubou o presidente que ser empossado e de 1930 a 1934 a presidência foi entregue a uma junta
militar, mas Vargas assurniu a presidência somente em 1934.
Regidas pelo codigo de 1932 foram realizadas as eleiçOes de
1933 e 1934.
Os principais movirnentos reivindicatórios sobre a matéria
eleitoral, naquela época, foram a luta pelo voto secreto e pelo voto
ferninino, que so vieram a ser adotados apOs a Revolução de 30. A
junta militar que assumiu o poder estabeleceu uma comissão para reformar a legislação eleitoral, cujo trabaiho resultou no Codigo Eleitoral, constituIdo pelo Decreto n. 2 1.076, de 24 de fevereiro de 1932.
o COdigo Eleitoral de 1932, trouxe o regime proporcional
para a eleição da Câmara e foi constitucionalizado em 1934, quando
foi elaborada nova constituição que criou os sindicatos.
Em 10 de novembro de 1937, sustentado por setores sociais
conservadores, Getülio deu outro golpe de Estado e anuncia, pelo rádio, a Nova Ordem43 do Pals. Outorgada nesse mesmo dia, a Polaca,
corno ficou conhecida a Constituição de 1937, extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos politicos existentes, suspendeu as eleiçoes
livres e estabeleceu eleição indireta para Presidente da Repüblica, corn
mandato de seis anos. Era a criação do chamado Estado Novo, que
perdurou de 1937 a 1945 e correspondeu a urn periodo de Ditadura.

Essa Nova Ordem, historicarnente conhecida por Estado Novo, soft-c a oposico dos intelcctuais, estudantes, religiosos e empresrios.
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Em 1946 houve a criação de uma Assernbléia Constituinte e
foi escrita outra constituiçao.
As ConstituiçOes e legislaçOes posteriores não modificaram
substancialmente a organização e as competências da Justiça Eleitoral.
Alteraram, entretanto, procedimentos relativos a votação, como a
Iha individual de votação" (Lei n. 2,550) e a instituição da "cédula iinica de votação" padronizada (Lei n. 2.582), criadas em 1955. 0 voto
continuava proibido aos analfabetos e aos militares da ativa (exceto
aos oficiais).

4 - 0 voto na Constituição de 1988
A Constituição atual, de 05 de outubro de 1988, declara, micialmente, no parágrafo ünico de seu artigo 1, "que todo poder ernana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente...". E relaciona, no art. 14, os modos desse exercIcio direto: o
plebiscito, o referendo, a iniciativa popular que, mediante lei, serão
regulados.
Elias Farah, 44 refere que o art. 2°, do Ato das Disposiçöes
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988 prevê
que:
"Art. 2° - no dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá
através de plebiscito, a forma (repüblica ou monarquia constitucional)
e o sisterna de governo (parlamentarista ou presidencialista) que devem vigorar no Pals".

Segundo Walter Costa Porto,45 o plebiscito foi antecipado
para 21 de abril de 1993, e apOs urn amplo debate que envolveu os
mais expressivos segmentos da sociedade brasileira, o plebiscito resul-

FARAH, Elias. Cidadania, 2001, p. 112.
PORTO, Walter Costa. Dicionário do voto, 2000, p. 313-4

sue
tou na aprovacão da forma e do regime de governo vigentes no pals,
quais sejarn: Repüblica e Presidencialismo.
Prescreveu a Constituição Federal que o presidente e os governadores, bern como os prefeitos dos municipios corn mais de 200
rru"I eleitores, fossem eleitos por maioria absoluta ou em dois turnos, Se
nenhurn candidato alcançasse a maioria absoluta na primeira votação.
Nos municIpios corn menos de 200 mil eleitores, Os chefes
do Executivo seriam eleitos, em turno ünico, por maioria simples. Estabeleceu, ainda, que o perlodo de mandato do presidente seria de cmco anos, vedando-the a reeleição para o periodo subsequente, e fixou a
desincompatibilizacão ate seis meses antes do pleito para os chefes do
Executivo (federal, estadual ou municipal) que quisessern concorrer a
outros cargos.
Para evitar casulsrnos, a Ernenda Constitucional n. 4/93 estabeleceu que a lei que alterasse p processo eleitoral somente seria aplicada urn ano apOs sua vigência.
A Ernenda Constitucional de Revisão n. 5/94 reduziu para
quatro anos o mandato presidencial e a Emenda Constitucional n.
16/97 permitiu a reeleição dos chefes do Executivo para urn ünico perIodo subseqUente. Corn a aprovação da Lei n. 9.504/97, pretendeu-se
dar inIcio a urna fase em que as normas das eleiçoes sejarn duradouras.
No Brasil, o sistema eleitoral é ünico para todos os estados e
rnunicIpios, controlado pela Constituição e legislação especIfica. Conforme previsio constitucional do art. 16, as eleiçOes em qualquer nIvel, são regularnentadas por lei, conforme dispOe:
"Art. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicacão, no se aplicando a eleicão que ocorra
ate i (urn) ano da data de sua vigência".

Para LetIcia Bicaiho Canêdo 6 a Constituição Federal de
1988 trouxe uma série de conquistas, entre as quais o fim da discrimi-

46 CANEDO,

oh. cit., p. 541.

nação econômica (voto censitário) bern como da discriminação cultural (analfabetos).

CAPfTULO IV

JUSTIA ELEITORAL E VOTAçAO
1 - A justiça eleitoral
Em 1916, o presidente Wenceslau Bras, preocupado corn a
seriedade do processo eleitoral, sancionou a Lei n. 3.139, que entregou
ao Poder Judiciário o preparo do alistamento eleitoral.
Por confiar ao Judiciário o papel de principal executor das
leis eleitorais, muitos percebem nessa atitude o ponto de partida para a
criação da Justiça Eleitoral, que so viria a acontecer em 1932.
A Justiça Eleitoral, institulda em 1932, sempre teve como
princIpio a moralizaçao do sistema eleitoral. Urn dos primeiros atos do
governo provisório foi a criação de urna cornissão de reforma da leg
lação eleitoral, cujo trabaiho resultou no primeiro Código Eleitoral do
Brasil, o qual estabeleceu urna série de medidas para sanar os 'vIcios
eleitorais". E já previa o 1150 da máquina de votar.
Avaliando a criaçto e o papel da Justiça Eleitoral, disse Victor Nunes Leal:
scm dvida, a soiucio que apresenta menores inconvenientes politicos, porque o Judiciário, ao menos em princIpio, julga pelo
alegado e provado e, consequentemente, as suas decisöes não podern
ser contrárias ao que manifestou querer o municIpio nas suas eleicoes"
(LEAL, 1975, p. 127).

A Justiça Eleitoral é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); por urn Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em cada estado,
no Distrito Federal e nos territórios; que 6 representada nas Comarcas
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por Cartorios Eleitorais compostos por juizes e pelas juntas eleitorais,
locais onde é emitido o TItulo de Eleitor.' Esses órgãos tern sua cornposição e competência estabelecidas pelo Codigo Eleitoral.
0 TSE está sediado na capital da Repüblica e os TRE's nas
capitals dos estados, no DF e territórios. Composto por sete ministros,
o TSE já funcionou em quatro sedes, além da atual: Em sua primeira
fase (1932-1937), funcionou na avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. 0 Palácio Monroe (hoje demolido) foi sua primeira sede na chamada segunda fase da Justiça Eleitoral (1942-1946), ate que o orgão
foi transferido para a Rua 14 de Marco, também no Rio de Janeiro.
Em 22 de abril de 1960, um dia após sua transferência para
a capital federal, o TSE instalou-se na Esplanada dos Ministérios, em
Brasilia, onde funcionou ate 1971, quando passou a ocupar sede propria na mesma cidade, na Praça dos Tribunais Superiores, onde permanece ate hoje.
Para Toshio Mukai,' a Justiça Eleitoral, agora responsável
por todos os trabalhos eleitorais (alistamento, organização das mesas
de votação, apuração dos votos, reconhecimento, proclamacão e diplomacão dos eleitos), buscava mecanismos para garantir a lisura dos
pleitos. Além disso, regulou em todo o Pals as eleiçoes federais, estaduais e municipals, além de instituir a representacão proporcional.
Segundo Levi Carneiro 2 afirmou, cabe a Justiça Eleitoral,
pela interpretação construtiva dos dispositivos constitucionais vigentes, intensificar a obra de saneamento do eleitorado, habilitá-lo ao cabal desempenho da sua missão para realização do regime democrático.
COdigo Eleitoral e o conjunto de normas que regulam a organizacão da Justiça Eleitoral, toda a matéria concernente ao alistamento, as eleiçoes e fixa regras sobre os processos e recursos referentes as aludidas matérias. Desde a criação da Justiça Eleitoral, tivemos
os seguintes cOdigos:

Anexo IX.
MUKAT. Toshio. Sistenias eleirorais no Brasil, 1985, p. 18.
CARNEIRO, Levi. Voto dos analftthetos, 1964, p. 105.
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Decreto n. 21.076, de 24.2. 1932. Instituiu a Justiça Eleitoral
urn dos órgãos do Poder Judiciário, introduziu o sufrágio universal,
direto e secreto, o voto feminino e o sisterna de representação proporcional, ern dois turnos simultâneos. Pela primeira vez, a legislaçao eleitoral fez referência aos partidos politicos, mas ainda era admitida a
candidatura avulsa. Esse código já previa o uso de máquina de votar, o
que so veio a se efetivar na década de 90.
As criticas ao Código Eleitoral de 1932 levararn, em 1935, a
promulgação de nosso segundo COdigo, a Lei n. 48, de 4.5.1935, corn
217 artigos, que substituiu o primeiro sern alterar as conquistas de ate
então.
Decreto-lei n. 7.586, de 28.5.1945, restabeleceu a Justiça
Eleitoral.
Lei n. 1.164, de 24.7.1950, corn 202 artigos.
A Lei n. 4.737, de 15 dejulho de 1965, publicada no Diário
Oficial da União em 19 de juiho de 1965, instituiu o Codigo Eleitoral
Brasileiro, que ainda está em vigor, corn 383 artigos e algurnas alteraçoes visando assegurar a organização e o exercIcio dos direitos polIticos, precipuarnente, o de votar e ser votado. E o que se extrai da redação de seu artigo prirneiro:
"Art.]' Este Codigo contérn normas destinadas a assegurar a
organizacäo e o exercIcio de direitos politicos precipuarnente Os de
votar e ser votado.
Parágrafo t'inico. 0 Tribunal Superior Eleitoral expedirá InstruçOes para sua fiel exeducäo".

Segundo José Victor Nunes Leal os avanços na legislação
eleitoral foram contemplados na Constituição de 1934, inclusive o sufrágio profissional, que a prOpria Justiça Eleitoral recusaria.
A criação da Justiça Eleitoral para realização do processo
eleitoral, desde o alistamento ate a expedição dos diplomas, trouxe
urna garantia imprescindIvel para a confiabilidade no pleito. MagnIfico esforço, verdadeiro sacrifIcio faz a Naçäo, assurnindo ao encargo
de todas as despesas, vultosas, crescentes, para assegurar o born fun-
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cionamento do sistema eleitoral. Cada eleição custa ao erário Federal
muitos milhöes de reais, atenuando os gastos que deveriam suportar
em outras épocas, os candidatos, cabos eleitorais, partidos politicos,
ate para a impressão de cédulas. Hoje em dia ja está compreendido
nestes gastos também as despesas corn alimentação dos rnesários no
dia das eleiçOes.
Entre tantos desalentos da nossa história republicana, a Justiça Eleitoral é uma instituicão vitoriosa. Em meio as suas deficiências, tern estado sempre na vanguarda do aperfeicoamento do processo
eleitoral brasileiro.
2 - Direito eleitoral
Para Pinto Ferreira3 o direito eleitoral é urn conjunto sisternático de normas de direito p(iblico regulando no regime representativo moderno a participação do povo na forrnação do governo constitucional. Trata-se destarte de urna totalidade orgãnica de dispositivos
legais procurando objetivar a regulação do regime eleitoral, a maneira
de participação dos eleitores no regime politico, os direitos e deveres
do cidadão, o procedimento e o processo eleitoral, incluindo o processo penal eleitoral, contendo normas de direito substantivo e adjetivo.
Segundo Elias Ferreira da Costa in verbis:
"0 direito eleitoral é urn sisterna de normas de direito pdblico
que regularn, prirnordialmente, os deveres do cidadão de participar na
forrnacão do governo constitucional e, secundariarnente, os direitos
politicos correlatos aquele dever, tanto os que são pressupostos corno
os que são conseqüentes ao adimplemento daquele dever" (FERREIRA apud FERREIRA, In: LJMONGI FRANcA, 1979, p. 132).

Pinto Ferreira4 diz que a participação ativa do cidadão na
vida püblica tornou-se forçosa pelo voto obrigatório, o direito eleitoral
FERREIRA. Dircito cicitoral. In: LIMONGI FRANcA, Rubcns. Enciclopédia Saraiva do
(lireito, 1979, p. 132.

Idcm, ibidein.
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tern urn conjunto de norrnas ético-jurIdicas procurando consagrar a
verdade e a segurança do voto e das eleiçOes, corn regras punitivas
para quern delas se afaste.
Ainda, segundo Pinto Ferreira '5 a irnportância do direito eleitoral é crescente. Sendo urn rarno do direito polItico-constitucional,
o seu valor avulta a rnedida do crescimento das democracias e de governo representativo. 0 tarnanho crescente do eleitorado e a periodicidade das eleiçoes asseguram tal irnportância. Cada dia corn major vu!to.

3 - A cédula de votação

Os votos eram a princIpio depositados em bolas de cera
charnadas de pelouros; 6 depois vierarn as urnas7 de madeira, as de ferro e as de Iona, ate que se irnplemeñtou em todo o Pals, no ano 2000,
o voto informatizado, realizado em urnas eletrônicas que possibilitam
a apuração das eleiçöes quase que de forma jmedjata.
Nas prirneiras eleiçOes do Império, o eleitor ja levava consigo a cédula (que deveria ser assinada) para o local de votação.
No final do lrnpério, a cédula (nao mais assinada) tjnha que
ser inserida em urn envelope.
Na primeira Repüb!ica, os jornais passaram a publicar e os
cabos eleitorais a distribuir c6du1as, que deveriam ser colocadas em
envelopes.
Em 1955, foi criada 8 e adotada9 no Brasil, a cédula oficial
ou foiha individual de votação, também chamada "cédula ünica de voFERREIRA. Oh. cit., p. 133.
6 Bola do cera quo Se empregava para depositar
sil colonial, para Os chamados Conselhos das Cãmaras.

Recipiente ondo so recoihern
coiha do eleitor.

Os

votos. Era utilizado nas eleiçOcs do Bra-

votos nos escrutInios; local quo assegura o segredo do es-

'Anexo X.
8

Os

Lei n. 2.550, de 25 do juiho do 1955.
Lei n. 2.582, de 30 de agosto dc 1955.
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tação"° para as eleiçOes de Presidente e Vice-Presidente da Repüblica.
0 eleitor foi fixado na mesma seção eleitoral" e foi abolida, entre outras fraudes, a do uso de tItulo falso ou de segunda via obtida de modo
doloso. Uma lista corn os candidatos era apresentada, cabendo aos eleitores assinalar o de sua escoiha. Ambas foram sugestOes do então
Presidente do TSE, 12 em 1954, Ministro Edgard Costa.
Segundo Edgard Costa, 13 a cédula asseguraria a liberdade e
o sigilo do voto, dificultando, se não impedindo, a cabala e as manobras feitas por "cabos eleitorais" para que o eleitor se utilizasse de determinadas cédulas; exigiria do eleitor urn minimo de reflexão ao dar
o seu voto, corn a consulta, na cabine indevassdvel, 14 dos nomes dos
candidatos e das legendas partidárias nelas constantes ern ordem vanável, facilitaria a apuraçao do pleito e, finalmente, contribuiria, de certo rnodo, para combater o poder econôrnico nas eleiçoes, desde que,
fornecida privativarnente pela Justiça Eleitoral, poupava aos candidatos os gastos, sempre avultados, corn a sua impressão e distribuição de
cédulas.
LetIcia Bicaiho Can6do' 5 relata que o sufrágio passou a ser
norma geral de opinião polItica desde a obrigatoriedade do uso do envelope oficial, opaco e uniforme, e a introdução de urn lugar indevassável (corn porta ou cortina que deviam ficar fechadas) para que o eleitor pudesse aI colocar a cédula dentro do envelope. 0 voto foi, assim, corno que santificado como gesto e corno objeto, por estes dois
santuários, a cabine indevassável e o envelope neutro.

10 Inipressa e distribuIda polo Tribunal Superior Eleitoral aos Tribunais Regionais, seria,
por cstes, rcdistribuIda aos juizes, ciuc as reineteriam aos presidentes das mesas receptoras, em
nümero suficiente aos eleitores da cada urna.

As seçöes eleitorais s0o os locais de votação que cornpôe as zonas eleitorais. Cada seçäo
eleitoral pode conter no rnInimo 50 c no máximo 400 eleitores nas capitais c 300 nos dernais muiii C Il Os
12

Tribunal Superior Eleitoral.

13

COSTA, Edgard. A legislaçao eleitoral brasileira, 1964, p. 267-8.

14

Cabine de papelão quo isola o eleitor no ato do voto e o faz crer livre para expressar sua

opini0o.
CANEDO, LetIcia Bicalho. Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla
Bassanezi. História cia cidadania, 2003, p. 535-6.
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Referindo-se a cédula oficial, Levi Carneiro lo mais urna vez
criticou: corn a adoçao da "cédula oficial" o Supremo Tribunal Eleitoral, decidiu, ante a impossibilidade de incluir na cédula os nome de
todos os candidatos, atribuir urn nUmero a cada urn deles. A relação
dos candidatos, corn a numeração respectiva, foi divulgada antes da
eleição, cabendo ao eleitor exarar na cédula, segundo suas preferências, no retângulo correspondente a urn dos partidos, o nümero do
candidato escoihido. Desde logo se previu que as duas indicaçOes poderiam não coincidir, não sendo o candidato do mesmo partido mdicado. Então, somente se atenderia a indicação do partido. Bern se ye
que os analfabetos nao poderiarn fazer, corn segurança, essas duas indicaçoes.
João Baptista Herkenhoff' 7 disse que a cédula ünica, fruto
tambérn de uma grande luta democrática, aperfeiçoou o voto secreto.
Irnpediu o uso de cdu1as previamente marcadas e a troca das cédulas
do eleitor desavisado, nas imediaçOes da urna.
A cédula oficial guardou a liberdade e o sigilo do voto, facilitou a apuração dos pleitos e contribuiu para combater o poder econôrnico, liberando os candidatos de vultosos gastos corn a irnpressao e
a distribuiçäo de cédulas.
Em 1962, a "cédula oficial de votação", denominação predominante em todo o pals, foi utilizada pela primeira vez nas eleiçöes
para o Congresso, obrigando os eleitores a escrever o nome ou o numero do candidato ou partido escolhido.
Para Leticia Bicaiho Can6do' 8 os dispositivos de acesso ao
voto colocados a disposição do eleitor dependem de relaçOes poilticas
complexas. A cédula autografada, depois a cédula irnpressa, seguida
desta ünica, uniformizada e oficial a ser preenchida dentro da cabine,
permitiram a fixaçao de urn jeito inédito de participação. Todas essas
medidas, entretanto, foram precedidas por longos trabaihos de socialização. E no cruzamento das práticas, das técnicas e das atitudes dos

CARNEIRO, Ob. cit., p. 103.
HERKENHOFF, Joo Baptista. A cidadania, 2001, p. 174.
18 CANEDO, Ob. cit., p. 539-40.
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politicos e eleitores que se situa toda a importância do instrumento do
voto como procedimento legItimo de designação polItica.
Segundo informaçoes
históricas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em 9
de setembro, de 1937, Manoel Flores, fotógrafo e gaUcho de Itaqui,
Rio Grande do Sul, em entrevista ao Jornal Foiha da Tarde, de Porto
Alegre, disse que durante cinco anos, construiu e aperfeicoou, uma
máquina de votar Dols meses depois, em 9 de novembro de 1937,'
visitou as autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário do Rio
Grande do Sul e apresentou sua máquina de votar. Nesta oportunidade, Manoel Flores, solicitou a Assembléia Legislativa do Estado uma
verba para sua viagem ao Rio de Janeiro, a fim de demonstrar ao Tribunal Superior Eleitoral seu invento.
3.1 - A inforinatizaçao das eieiçöes -

Na dcada de 60, Ricardo Puntel inventou e apresentou ao
TSE urn modelo de máquina de votar que nunca chegou a ser usado.
Irnaginava-se que a neutralidadedas máquinas, que nio tern emoçöes
nern ambiçoes, não sO tornaria as apuraçöes quase que instantâneas,
mas tambérn diminuiria o volume de fraudes.
Em 1978, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais apresentou ao TSE urn protótipo para a mecanização do processo eleitoral.
ApOs iniciativas isoladas de alguns TRE's, que desenvolveram novas idéias de automação das eleiçOes, o TRE-RS desenvolveu
urn projeto-piloto para a informatização do cadastro de eleitores do
Rio Grande do Sul.
Em 1981, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ministro Moreira Alves, encarninhou ao presidente da RepUblica, João
Baptista Figueiredo, anteprojeto que dispunha sobre a utilização de
processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais.

'Anexo XI.
19 Os anais da Asscrnbléia do Estado do Rio Grande do Sul , de 9 de novcrnbro, de 1937 (p.
414-5). registrararn a visita. Como GctCilio Vargas fcchou o Congresso e todas as asscnibléias
Estaduais urn dia depois, o pedido de Manoci nern rnesrno foi julgado e, corn o Estado Novo durante quase 10 anos, sua rnáquina jarnais loi utilizada c scus esforços desperdiçados coniplclaiiicntc (RIO GRANDE DO SUL, 1998, p. 139).
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Em 1982, a Lei n. 6.996/82 dispôs sobre a utilização do processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais. Três anos depois, em 1985, a Lei n. 7.444 tratou da implantação do processamento
eletrônico de dados no alistamento eleitoral e da revisão do eleitorado,
que resultou no recadastramento de 69,3 milhOes de eleitores, a quern
foram conferidos novos tItulos eleitorais, agora corn nümero ünico
nacional.
Na eleição presidencial de 1989, foi possIvel a totalização
eletrônica dos resultados das eleiçOes nos estados do Acre, Alagoas,
Mato Grosso, Paralba, PiauI e Rondônia.
0 sucesso desse empreendimento levou a informatizaçao do
TRE de Minas Gerais, em 1991; a totalização eletrônica dos resultados das eleiçöes municipais de 1992 em aproximadamente 1800 municIpios; e a apuração eletrônica do plebiscito de 1993 em todos os
rnunicIpios brasileiros. A eleição geral de 1994 também contou corn
totalização de votos inteiramente informatizada.
3.2 - 0 vow eletrônico - Somente nas eleiçOes municipals

de 1996, no entanto, é que a Justiça Eleitoral deu inIcio ao processo de
informatização do voto, implantado no Brasil o voto eletrônico. Segundo os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi
usada a ??rnáquina de votar", que passou a exigir do eleitor a digitação
apenas do nümero do candidato ou partido escoihido. Utilizaram-se da
urna eletrônica, os municIpios corn mais de 200 mil eleitores, somando nesse ano, cerca de 33 rnilhOes de eleitores.
Na eleição geral de 1998, durante o processo de ampliação
da votação eletrônica, o critério de eleitorado foi alterado, alcançando
todos os rnunicIpios corn mais de 40.500 eleitores, somando cerca de
75 rnilhöes de eleitores em todo o Brasil que votararn pelo método de
votação eletrônica.
No pleito eleitoral de 2000, pela primeira vez no Brasil, as
eleiçOes foram informatizadas em 100% do território nacional e todos
os eleitores puderam utilizar as urnas eletrônicas para eleger prefeitos
e vereadores.
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0 Brasil, atualmente, é urn pals dernocrático que possui urn
dos mais rnodernos sistemas eleitorais do mundo, o sistema eletrônico
de votaçio, por meio do qual, os eleitores elegem seus representantes
por voto direto e secreto e o ente juridico responsável pela organização e realização das eleiçOes é a Justiça Eleitoral.
Criada pela prOpria Justiça Eleitoral brasileira, a Urna Eletrônica apresenta algumas caracteristicas de acordo corn a realidade
do processo politico eleitoral brasileiro. Devido ao grande mirnero de
partidos, candidatos e de eleitores analfabetos e semi-analfabetos em
nosso pals, optou-se por urn teclado corn cores e niilmeros dispostos
corno em urn apareiho de telefone comum. Para facilitar o voto dos
deficientes visuais, ha, em cada tecla, a inscrição correspondente em
alfabeto Braille.
Leticia Bicaiho Canêdo20 relata que a introduçao da urna eletrônica, por sua vez, corn rnotivo alegado de dar cabo as fraudes,
contribuiu para que os eleitofes fortalecessem a idéia da virtude do seu
papel de eleger seus representantes.
A justificativa eleitoral para quern está fora do rnuniclpio
onde é eleitor também foi urna novidade que facilitou a vida do eleitor
nas eleiçöes de 2000. Ao apresentar o Requerirnento de Justificativa
Eleitoral em qualquer local de votação, o voto é justificado, na própria
urna eletrônica, pelo mesário.
Hoje em dia, corn o escrutinio eletrônico, desapareceu, como que por encanto, a corrupção eleitoral.
4 - As eleiçöes
Eleição é o ato de votar, pode ser urn ato despótico, em vez
de ser urn ato democrático.

'Anexo XII.
20 CANEDO, Ob. cit., p. 54 1-2.
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Embora existam diversas modalidades de eleição, quando
nos referimos a ela, imediatamente pensamos nos cargos corn caráter
politico, adotando-se o princIpio majoritário.
Eleição municipal para prefeito, vice-prefeito e vereadores;
eleição estadual para governador, vice-governador e deputados estaduais e Eleição federal para Presidente da Repüblica, vice-presidente
da Repüblica e deputados federais.
Trata-se de eleiçOes de autoridades, ou seja, de pessoas para
exercerem o poder executivo em todos os nIveis, como o prefeito no
âmbito municipal, o govemador no âmbito estadual (ou provincial), o
presidente (on primeiro-ministro, em alguns paIses) no âmbito nacional ou de eleiçöes de representantes do povo, on seja, vereadores e
deputados.
Segundo Elton Arl Krause 21 é admissIvel perceber que, a
primeira instãncia de urn relacionamento entre o cidadão e a polItica
ocorre tradicionalmente ao nIvel municipal. Isto ocorre, não na forma
eventual, mas, mais precisamente como uma necessidade do cidadão
em fazer valer seu direito, em poder reivindicar junto aos Orgãos püblicos, buscando uma meihonia dos serviços püblicos urbanos.
Nas eleiçOes nacionais, quase todos os cidadãos maiores de
idade (exceto os casos previstos em lei) tern direito (dever) a votar e
escoiher seus representantes no executivo e no legislativo.
Em seu sentido mais amplo, as eleiçöes são situaçOes onde
urn certo nümero de indivlduos iguais são levados a escoiher uma alternativa entre as tantas que ihe são oferecidas. Essa escotha pode recair diretamente sobre uma decisão ou então sobre uma pessoa que, no
caso, será seu representante e estará apta para decidir em norne de todos. As eleiçOes legitimam o poder que será conferido ao representante.
A eleição é que primeiramente fez o eleitor, pois criou um
papel definido por um conjunto de atribuiçOes e normas de conduta.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948,
30, reza:
em seu artigo 21, paragrafo
21 KRAUSE, 01,. cit.,

p. 45.
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"A vontade do povo e o fundarnento da autoridade dos poderes pibTicos. Esta vontade deve ser expressa por eleiçöes honestas que
devem ter lugar, periodicamente, corn sufragio universal igual e voto
secreto on de acordo corn urn processo equivalente que assegure a Iiberdade de voto" (ALEIXO, 1982, P. 7).

As eleiçöes são o método utilizado para a escoiha dos governantes em ambientes democráticos.
Chamarnos de eleiçOes quaisquer escoihas feitas por mais de
urna pessoa, podendo ate mesmo ser encontradas em ambientes não
dernocráticos (nas décadas de 70 e 80 no Brasil, em pleno regime autoritário militar, foram realizadas diversas eleiçOes para governadores
estaduais, deputados e senadores).
Dos 34 presidentes que o Brasil teve desde o inIcio da RepUblica, excetuando-se os dois perIodos militares dos anos 30 e 60 que
culminaram corn a escoiha indireta dos presidentes, somente 18 foram
eleitos diretamente pelo povo e oito so conquistaram a posição, graças
a força das armas.
Eleição e representação são coisas diferentes. Se nós querenios realizar a democracia no Brasil, isto e, o governo dos niais capazes, so o podernos conseguir tornando uma realidade a representação
mas devernos, ao mesmo tempo, não esquecer que a eleição pode ser
urn instrumento, urn meio de desfazer a representacão, em vez de efetivar a representacão.
0 rnodo prático de se realizar a representação é a eleição, isto é, a rnanifestação da vontade de cada cidadão, que, reunida a outros
cidadãos, constitui o pensar da maioria, que tern de governar, porque
são as rnaiorias que dirigem as rninorias. Mas para que haja vontade, é
indispensável que cia seja livre e consciente, e é isso precisamente que
falta entre nOs para que o voto, que é a expressào polItica da vontade,
possa realizar a sua função.
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4.1 - EleiçOes proporcionais e rnajoritárias - Pelo princIpio
da representacão proporcional 22 (art. 84 23 do Codigo Eleitoral e art.
4524 da CF/88 25 ), terminada a apuração dos votos serão determinados
os quocientes eleitoral e partidário.
A prirneira vista parecerá que o voto, outorgando o manda-

to, é dado exciusivamente ao candidato cujo nome foi inscrito, pelo
eleitor, na respectiva cédula, no entanto, existem princIpios que norteiam as eleiçOes e, portanto, a indicaçao dos candidatos pelos eleitores.
0 quociente eleitoral é determinado pela divisão do nümero
de votos válidos apurados pelo de lugares a serem preenchidos (art.
106 2 ( do Código Eleitoral). Determina-se para cada partido o quocien22 0 sistcma proporcional de eleiçOes, foi inventado pelo inglês Hare, em 1859. Sendo uma
concepçZo matemática, dc é o mais perleito sistema que poderia criar o espIrito hurnano (FERREIRA, 1976, P. 138).
23 Art. 84 - A eleiçao para a Camara dos Deputados, Asscrnbléias Legislativas e Cmaras
Municipais, ohedeceni ao princIpio da representactO proporcional na forma desta Lei.
24 Art. 45 - A Camara dos Deputados compöe-se de rcpresentantes do povo, eleitos, pelo
sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ f0 -0 iióniero total de Deputados, bern corno a representaçäo por Estado e pelo Distrito
Federal, seraestahelecido por lei complementar, proporcionalrnente a populaco, procedendo-se
aos ajustes necessários, no ano anterior as eleiçOes, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

Lei Coniplementar n. 78, de 30.12.1993, dispOc:
Art. 10 - Proporcional a popu1aco dos Estados e do Distrito Federal, o ndmero de deputados federais nio ultrapassará 513 (quinhentos e treze) representantes, fornecida, pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geogralia e Estatistica, no ann anterior as eleiçöes, a atualizaçao cstatIstica
demognIfica clas unidades da Federação.
Pardgralb (inico. Feitos os cálculos da representaçao dos Estados e do Distrito Federal, o
Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Re g ionais Eleitorais e aos partidos polIticos o
ndrnero de vagas a serem disputadas.
Art. 2° - Nenhurn dos Estados membros da Federação tcrá menos de 8 (olto) deputados Icderais.
Parágraio dnico. Cada Território Federal serd representado por 4 (quatro) deputados federais.
Art. 3° - 0 Estado mais populoso será representado por 70 (setenta) deputados federais".
§ 2° - Cada Território elegerá quatro Deputados.
25 Constituicio Federal. Refere-se a atual Constituição prornulgada, no dia 5 de outuhro de
1988, pela Assembléia Nacional Constituinte, que se reuniu em 1987/1988.
26 Art. 106 - Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o niTimero de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual
ou inferior a rneio, equivalente a urn, se superior.

125

te partidário dividindo-se o quociente eleitoral pelo nümero de votos
válidos dados ao respectivo partido (art. 107 27 do Codigo Eleitoral).
Estarão eleitos tantos candidatos registrados pelo partido
quanto o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação
nominal que cada urn tenha obtido (art. 10828 do Codigo Eleitoral).
Verificamos, assim, que o eleitor sufraga o partido e o candidato. 0 voto é dado ao partido para que obtenha ele urn nümero
major de cadeiras dentre as disputadas. 0 voto e dado ao candidato
para que obtenha ele meihor classificação entre os postulantes pertencentes ao rnesrno partido.
0 eleitor escolhe, pois, a legenda e nela vota para que ela
obtenha uma cadeira e, nurna segunda etapa, porérn, por intermédio do
mesmo voto, indica o candidato que meihores condiçOes oferece para
ocupar aquele lugar.
Para Cezar Saldanha Souza Jiinior 29 na representacão proporcional os votos são computados em primeiro piano a legenda (ao
partido) e, sornente num rnornento posterior, ao candidato; assim, nenhurn voto é perdido, pois, ainda que insuficiente para eleger determinado candidato, vai engrossar a votação do partido a que este pertence.
Por isso, a representacão proporcional, valorizando em termos de iegenda a todos os votos, conduz a proliferacão dos partidos.
A cadeira e o mandato, pertence ao partido. Tanto isso é
verdade que, ocorrendo vaga, a cadeira será ocupada pelo suplente da
representacão partidária.

Parágrafo 0nico (Revogado pcla Lei n. 9.504 de 30.9.1997).
27 Art. 107 - Determina-se para cada Partido ou coligação o quociente partiddrio, dividindose pelo quociente eleitoral o nürnero de voWs válidos dados sob a mesma legenda on coligação de
lcgendas, desprezada a fração.

Artigo corn redaçäo dada pelaLei n. 7,454, de 30.12.1985.
28 Art. 108 - Estaräo eleitos tantos candidatos registrados por urn Partido ou coligação
quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votaço nominal que cada urn tenha

receb ido.
Artigo corn redaço dada pelaLei n. 7.454, de 30.12.1985.
29 SOUZA

JUNIOR, Ob. cit., p. 184.
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Cezar Saldanha Souza Jünior° cita que Duverger mostrou a
diferença entre sistema de partidos e sistema eleitoral, afirmando que
são duas realidades indissoluvelmente ligadas, descrevendo, de forma
hoje clássica, a influência da forma de escrutInio sobre o nümero e a
caracterização dos partidos. Assim, a representação proporciona1'
tende a estabelecer urn sistema de partidos rnültiplos, independentes e
estáveis.
Segundo Cezar Saldanha Souza JUnior 32 as vantagens que se
apontam a representação proporcional tern, em geral, urn cunho mais
teórico: seria o sisterna eleitoral mais justo, pois, nele não havendo
voto perdido, o resultado da eleição acabará exprimindo corn proporcionalidade as diversas opiniöes polIticas existentes no seio da comunidade, conferindo, destarte, representatividade as minorias. Na representação proporcional, o voto cedido a urn candidato de nossa confiança, que pode nern ser eleito, ira aproveitar a outros candidatos, os
quais talvez não quiséssemos ver como representantes (trata-se o sistema proporcional, no fundo, de urna forma de eleição indireta), o
candidato, conforme a sua disponibilidade econômica, pode ainda
buscar votos em todo o território eleitoral.
o princIpio majoritário (art. 83 33 do Código Eleitoral). Estará eleito pelo sisterna rnajoritário o candidato nominalmente mais votado,
o voto, nesse caso, e dado ao candidato, para que ele, sobrepujando seus adversários, obtenha o mandato.
Se, porém, forem instituIdas sublegendas, a situação acima
descrita sofre alteraçOes.

30 Idern,

ibidem, p. 183.

Sisterna elcitoral em que Os lugares a precnchcr säo repartidos entre as listas disputantes
proporcionalrneflte ao rnirnero de votos que hajarn obtido, de modo a assegurar as diversas opiniöes. entre as quais se repartem os eleitores, urn námero de lugares proporcional as suas respectivas
forças.
32 SOUZA JUNIOR, Ob. cit., p. 185.
Art. 83 - Na eIeiço direta para o Senado Federal, para Prefeito c Vice-Prefeito, adotarsc-a 0 princIpiO rnajOritáriO.
Artigo corn redação dada pela Lei n. 6.534, de 26.5.1978.
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Sublegendas, como se sabe, são listas autônomas de candidatos concorrendo a urn mesmo cargo em eleiçao, dentro do partido
politico a que são filiados.
Os votos do partido serão a soma dos votos atribuIdos aos
candidatos das sublegendas.
Será considerado eleito o candidato mais votado do partido
que obtiver major soma de votos.
Verificarnos, assirn, que mesmo em se tratando de eleiçao
para prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, senador e
suplente não são aplicáveis as regras decorrentes do princIpio majoritário se foram instituldas sublegendas. As eleiçöes para tais cargos
sornente obedecerão aquele princIpio na hipOtese da não-instituição de
sublegendas.
A lei de sublegendas crjou urn princIpio diverso dos outros
dois ja apontados, o da legenda rnajoritária, segundo o qua] estará eleito o candidato rnajs votado do partido que obtiver major soma de votos, sendo que os votos do partido serão a soma dos votos dados a suble genda.
A rnanifestação de vontade do eleitor, mediante o voto, e as
conseqUências deste, variam, pois, de acordo corn o princIpio que onenta a eleição.
Anote-se que, nas eleiçOes realizadas segundo o sistema
proporcional, o voto, em determinadas hipóteses, será contado apenas
para a legenda (art. 176 do Código Eleitoral).

Art. 176 - Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleiçoes pelo sisterna proporclonal:
I - se o elcitor escrever apenas a sigla partithria, no indicando o candidato de sua preferéncia;
II - se o eleitor escrcver o norne de mais dc I (urn) candidato do nlesrnc) partido;
III - Sc o elcitor, escrevendo apenas os nórncros, indicar mais de 1 (urn) candidato do mesmo Partido;
IV - se o elcitor não indicar o candidato através do norne ou do niirnero corn clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do rnesrno Partido;
Artigo corn redaçäo dada pela Lei n. 8.037, de 25.5.1990.
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4.2 - Eleiçöes indiretas - Em 1934, procedeu-se, indireta-

mente, conforme a Constituição regulava, a eleição do Presidente da
Repüblica, Getülio Vargas.
Em 10 de novembro de 1937, sustentado por setores sociais
conservadores, GetUlio anuncia, pelo radio, a "nova ordem" do Pals.
Outorgada nesse mesmo dia, a "polaca" como ficou conhecida a
Constituição de 1937, extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos
politicos existentes, suspendeu as eieiçOes livres e estabeleceu eleição
indireta para presidente da Repüblica, com maridato de seis anos. Essa
"nova ordern", historicamente conhecida por Estado Novo, sofre a oposição dos intelectuais, estudantes, religiosos e empresários.
Somente durante o Estado Novo (1937-1945) as eleiçöes para a Cãmara foram suspensas.
Em rnaio de 1945, o presidente Getülio Vargas baixou urn
Decreto-lei regularnentando as eleiçOes.
Apesar da repressão, intensifica-se a luta pela redemocratização no inlcio de 1945, notadarnente apOs o lançamento, por urn gru0 de intelectuais, do "Manifesto Mineiro".
Pressionado, GetUlio Vargas faz editar a Lei Constitucional
n. 9/45, que alterou vários artigos da Constituição, inclusive os que
tratavarn dos pleitos. Foram então convocadas eleiçOes gerais e determinado o prazo de 90 dias para fixar as datas da realizaçao destas, que
ocorreram em dezembro de 1945, e elegerarn Presidente Eurico Gaspar Dutra, seu Ministro da Guerra e governadores de estado, bern como para o parlamento e assembléias, ou seja, senadores e deputados
federais.
Vargas volta a presidência da Repüblica, através de vitória
por larga rnargem em quase todos os Estados do Pals, inclusive por
pouco nao atingindo a maioria absoluta, tese que seus adversários levantariam, depois das eleiçOes, na tentativa desesperada de evitar sua
posse.
Oposição e cüpula militar se articulam e dão o golpe de 29
de outubro de 1945.
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Os ministros militares destituem Getülio e passam 0 gOverno ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, a época
também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ate a posse do novo
Presidente da Repüblica eleito. Já corn a Justiça Eleitoral reinstalada,
o general Eurico Gaspar Dutra, na esteira da redemocratização, é empossado em Janeiro de 1946. Era o fim do Estado Novo.
O processo de restabelecimento do sistema democrático no
Brasil inicia-se ainda no final do Estado Novo e é consolidado durante
o governo Dutra.
Promulgada a Constituição, em 18 de setembro de 1946, a
Cârnara dos Deputados e o Senado Federal passaram a funcionar corno Poder Legislativo ordinário.
A Constituição, a exemplo da de 1934, consagra a Justiça
Eleitoral entre os orgãos do Poder Judiciário e prolbe a inscrição de
urn mesmo candidato por mais de urn Estado.
O COdigo Eleitoral de 1945, que trouxe corno grande novidade a exciusividade dos partidos politicos na apresentacão dos candidatos, vigorou, corn poucas alteraçOes, ate o advento do COdigo Eleitoral de 1950.
Getiiulio Vargas deu urn golpe de Estado em 1930 e em 1937
deu outro e foi deposto ern 1945, tambérn por urn golpe.
Entre 1945 e 1960, o presidente e o vice erarn eleitos de
forma separada, ou seja, podiarn ser de partidos ou coligaçöes diferente s.
Durante 29 anos, de 1960 a 1989, perIodo de ditadura militar, corn a posse do general Castello Branco após urn golpe, os brasileiros ficararn sem eleger diretamente urn presidente.
0 regime militar, de 1964 a 1985, apesar de ter imposto alteraçöes radicais nas atribuiçOes dos poderes Executivo e Legislativo,
regulamentando tarnbém a organizacão e funcionamento dos partidos
politicos, não modificou o papel institucional da Justiça Eleitoral.
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LetIcia Bicaiho Can6do 3 ' revela que o regime militar (19641984) se sustentou corn base nas eleiçöes proporcionais, que nio foram suspensas. Corn argumentos cIvicos, foi estabelecida a multa de
ate três salários mInirnos para Os eleitores que não se alistassem ou
nao votassem, além da exigência da prova de ter votado para obter
passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se para concurso e obter empréstimo de Orgãos piiblicos. Corn isso, entre 1966 e 1982, a
participacao do eleitorado cresceu 163%.
Parlarnentarismo é o sisterna de governo adotado em 1961
onde quern governa é o primeiro ministro.
0 governo passou a decretar atos institucionais que contrariavarn a constituição.
Dc 1968 a 1970 o Congresso foi fechado, e o governo instituiu o AI-5: 3 6
eleicoes indiretas para presidente, governadores e prefeitos das capitais, estâncias hidrominerais e municIpios de seguranca nacional;
"-

- o presidente pode cassar o mandato de qualquer deputado;
- o presidente pode fechar o Congresso Nacional;
- enquanto o Congresso estiver fechado, o presidente pode fazer as
leis;
o presidente pode transferir ou aposentar juIzes, se assirn quiser".

Em 1970 a população reagiu e votou em branco ou anulou
seu voto corno manifestaçao de contrariedade a situação polItica vivenciada.
Nas eleiçOes de 1974 os coronéis ainda tinham grande influência sobre os eleitores das pequenas cidades, ainda mandavarn na
rnaioria da populacão e corn isso, seus candidatos ganhavarn.
Nas eleiçOes de 1976 a Lei Falcão proibiu o uso de radio e
televisão para a propaganda poiltica.
CANEDO, Ob. Cit., p. 540.
36 Ato Institucional criado em 1968, que permite an Presidcnte da Repb1ica fechar o Congresso, cassar mandatos, e fazer leis quando o Congresso estiver fechado.
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0 "pacote de abril" (conjunto de leis impostas pelo presidente da Repüblica, em abril de 1977), corno principal lei, tornou as
eleiçoes para presidente da Repüblica, governadores e urn terço do
senado definitivamente indiretas.
Teiido conquistado os principais governos estaduais, a oposição passou a dispor de suportes de poder suficientes para tentar fazer
o sucessor do general Figueiredo. Absorvendo deserçoes das hostes do
partido do governo e sabendo capitalizar a energia cIvica mobilizada
pelo frustrado movimento a favor de eleiçöes diretas para Presidente,
quando a Ernenda Dante de Oliveira, que previa eleição direta para
presidente e vice-presidente da Repüblica, foi rejeitada, em abril de
1984, a oposição, empunhando a candidatura indireta de Tancredo
Neves, do PMDB mineiro, urn politico moderado e conciliador, para a
presidência da repüblica, logrou formar a maioria necessária para veneer a disputa sucessória no Colégio Eleitoral, em 1984.
Assirn, a eleiçao doprimeiro civil após o perfodo de exceção se deu, em Janeiro de 1985, ainda indiretamente, por rneio de urn
colégio eleitoral, encerrando o ciclo dos governos militares.
Os coronéis foram aos poucos afastados da polItica. ApOs
tantos anos de censura politica, o Brasil ye a sua história mudar e o
firn da ditadura militar é o inicio de uma nova dernocracia.
Mais de 70% dos eleitores que votaram na eleição em que
Fernando Collor de Mello sail o candidato vencedor, em 1989, não
puderarn votar em 1960, quando Jânio Quadros foi eleito.
O voto indireto é uma manifestação polItica que despreza o
voto e o povo, não é democrático, dernonstra receio de enfrentar a
verdade, que está na manifestação da consciência da maioria, que é o
povo. E uma manifestação de medo psIquico da participação popular
no processo poiftico, é uma forma de marginalizar o eleitorado, excluindo-o do direito de exercer a cidadania.
"0 preenchimento dos governos estaduais, em 1966, constitui
exemplo tIpico do medo psIquico da participação popular no processo
politico: foram eleitos (nomeados) governadores justamente aqueles
que jamais possuirarn penetração e prestIgio popular. Foi urna atitude
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psicológica de forca, sintetizando o desprezo pelo voto e pelo povo"
(COUTTO, 1966, p. 113).

Elton ArtKrause 37 denota que o legislador insculpiu no texto constitucional de 1988 uma ünica regra de procedimento de eleição
via indireta, ao se referir a eleição do Presidente e do Vice-Presidente
da Repüblica, somente nos casos em que venha ocorrer a vacância de
ambos os cargos, especialmente, quando se tratar nos dois ültirnos anos de mandato, regra prevista no art. 81:
"Art. 81 - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repüblica, far-se-a eleiçao noventa dias depois de aberta a ültima vaga.
§ 1° - Ocorrendo a vacância nos ültimos dois anos do perlodo presidencial, a eleiçao para ambos os cargos será feita trinta dias depois da
diti ma vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
§ 2° - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o perlodo
de seus antecessores".
-

Uma vez escoihidos os representantes pela forma direta, estes por sua vez, em representação do povo, escolherão a pessoa ou as
pessoas para determinados cargos.
4.3 - EleiçOes diretas - A legislação vigente durante o Tm-

pério possibilitou a opinião püblica exigir eleiçOes diretas e criticar os
abusos e as fraudes.
Segundo Levi Carneiro, 38 Saraiva, ao apresentar-se a Câmara, declarava que não tinha os "escrüpulos constitucionais" suscitados
e, cerca de 30 dias depois, seu ministro do Império, Barão Homem de
Mello, oferecia o projeto de lei ordinária para reforma eleitoral, que
Rui Barbosa39 elaborara.
KRAUSE, Elton An. A forinaçao cia politico municipal e as condiçñes de elegibilidade,
2002, p. 73.
38 CARNEIRO, Ob. cit., p.

29.

Nasceu em 5 de novembro de 1849, em Salvador, Bahia. Iniciou seus estudos supeniores
na Faculdade de Direito do Recife, em 1866, transferindo-se Para a Academia de Säo Paulo, onde
se diplomou bacharel em 1870. Advogado ejornalista em Salvador, elegeu-se, au, em 1877, deputado a Assembléia Legislativa da Bahia e, em 1878, a Assembléia Geral.
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0 novo quadro eleitoral levou o estadista baiano e Conseiheiro José Antonio Saraiva, em 9 de janeiro de 1881, a reformá-la,
encarregando Rui Barbosa de redigir o projeto da nova lei, de n.
3.029I81, 0 que ficou conhecida como Lei Saraiva. ETa instituiu o voto
secreto, aboliu as eleiçOes indiretas, estabeleceu pela primeira vez eleiçoes diretas e confiou o alistamento 4 ' eleitoral a magistratura, excluindo as Juntas Paroquiais de Qualificacao, bern como dispensou as
cerimônias religiosas obrigatórias que precediam os trabaihos eleitorais.
As reformas eleitorais eram feitas as vésperas das eleiçöes,
para garantir maiona ao governo.
Tudo isso gerava urn sem-nümero de possibilidades de fraudes.
Ao criar o sisterna presidencialista, a primeira Constituiçäo
Repub1icana em 1891, estabelecia que o presidente e o vice fossem
eleitos por votação direta da nação.
Em 1894 foi realizada, pela primeira vez, eleiçOes diretas
para presidente da repUblica.
Levi Carneir0 2 afirma que no pals inteiro, durante muitos
anos, a qualificacão ou o alistamento de eleitores era uma obra de
fraude, de corrupção e de rnentira. Corn o advento das eleiçoes diretas,
extinguiu-se os abusos cometidos no alistamento ex ofIcio, mandando
faz6-lo a requerimento de cada cidadão.
Segundo LetIcia Bicaiho Can6do 3 o alistamento poderia ser
feito por iniciativa do eleitor ou, ex ofIcio, pelos chefes de repartição
püblica ou empresas. Depois de alistado, o eleitor recebia o tItulo corn
fotografia.' Pela primeira vez foram estabelecidas sançöes para os eleitores que não Se inscrevessern.
-

40 PEIXOTO, José Carlos de Matos. Voto secreto. CiênciasjurIdicas, n, 1, 1961, p. 161.

41 Q tItulo de eleitor, que existiu no Brasil a partir de 1881, criado pela "Lei Saraiva", não
foi provido de fotografia, fundamental requisito para a identificação do votante (TELAROLLI,
Rodoipho. Eleiçöes efraudes eleitorais na repiTh/ica velha, 1982, p. 26).
42 CARNEIRO, Ob. cit., p. 112.

CANEDO, Ob. cit., p. 536.
Anexo XIII.
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Suspensas após o golpe militar de 1964, as eleiçoes diretas
para presidente foram restabelecidas pela Constituição Federal de
1988.
Em 15 de rnaio de 1985, a Emenda Constitucional n. 25 a!terou dispositivos da Constituição Federal e restabeleceu eleiçöes diretas para presidente e vice-presidente da Repüblica, em dois turnos;
eleiçOes para deputado federal e para senador, para o Distrito Federal;
eleiçoes diretas para prefeito e vice-prefeito das capitals dos estados,
dos rnunicIpios considerados de interesse da segurança nacional e das
estâncias hidrominerais; aboliu a fidelidade partidária e revogou o artigo que previa a adoçao do sistema distrital misto.
LetIcia Bicaiho Can6do 44 disse que a volta a democracia,
culminada corn a mobilização em favor das eleiçöes diretas, 45 criou
urn ambiente de otirnismo no conjunto do pals, sustentado pela crença
na força da instituiçao eleitoral corno expressão do poder popular. 0
otimismo prosseguiu nas eleiçOes paraas quais foi realizado urn novo
recadastrarnento eleitoral no pals, corn o registro dos eleitores informatizado e unificado nacionalmente no TSE. Corn o recadastramento,
o nürnero de eleitores no pals chegou a 60,3 rnilhöes.
Nas eleiçOes diretas a escoiha dos nomes dos rnandatários é
feita pelos votantes por rneio de voto secreto.
José Carlos Brandi Aleix0 46 entende que direito natural ou
direito social, o sufrágio universal permite a escolha pacIfica entre os
candidatos e partidos. Embora se possa discutir a conveniência ou nio
da obrigatoriedade do voto, esta continuará sendo urn direito e urn dever porque todos ternos a obrigação moral de contribuir corn nossa
ação reta e esclarecida para o bern comurn da sociedade. E este bern
cornurn muito depende do born uso que se faça do voto. 0 sufrágio é
urn instrurnento da major irnportância para a escoiha dos governantes,
para elaboração e implernentacIo das leis.
CANEDO, Ob, cit., p. 541
A campanha para as Elciçöes diretas mi a major campanha popular da história brasilcira,
considerando a nimero de pessoas mohilizadas nas ruas das capitais e das dcmais cidades importan Ics
46 ALEIXO,

José Carlos Brandi.

0 voto (10 analfabeto, 1952, p. 34.
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0 voto secreto permite a formaçäo de verdadeiros partidos,
e assegura a verdade eleitoral.
4.4 - EieiçOes representativas - Ao contrário dos tenentes
de 1930, Os gerierais de 1964 trataram de reavivar o coronelismo, através de alianças corn os coronéis do Nordeste fenômeno conhecido
como neocoronelismo.
0 objetivo do neocoronelismo era garantir a neutralização
das massas urbanas através do "Projeto do Brasil Grande" e fortalecer
as veihas oligarquias.
A legislaço eleitoral, no perlodo cornpreendido entre a deposição de João Goulart (1964) e a eleição de Tancredo Neves (1985)
foi marcada por uma sucessão de atos institucionais e emendas constitucionais, leis e decretos-leis corn os quais o Regime Militar conduziu
o processo eleitoral de maneira a adeçuá-lo aos seus interesses, visando ao estabelecimento da ordem preconizada pelo Movirnento de 64 e
a obtençao de urna rnaioria favorável ao governo. Corn esse objetivo,
o Regime alterou a duração de mandatos, cassou direitos politicos,
decretou eleiçoes indiretas para presidente da Repüblica, governadores
dos estados e dos territórios e para prefeitos dos municipios considerados de interesse da segurança nacional e das estâncias hidrominerais, instituiu as candidaturas natas, o voto vinculado, as sublegendas e
alterou o cálculo para o nümero de deputados na Câmara, corn base
ora na população, ora no eleitorado, privilegiando estados politicamente incipientes, em detrimento daqueles tradicionalmente mais expressivos, reforçando assirn o poder discricionário do governo.
Cezar Saldanha Souza Jünior 7 afirma que no Brasil tern vigorado, desde a reforma de 1934, o sistema de representação proporcional. Confirmando a lei de Duverger, esse sistema eleitoral, posto
efetivarnente em prática a partir de 1946, provocou urn sistema de partidos mültiplos. Doze erarn, em 1965, os partidos quando sobreveio o
Ato Institucional de n. 2 que os extinguiu.

SOUZA JUNIOR, 0/). cit., p. 184.
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Em 15 de juiho de 1965, e aprovada a Lei Organica dos Partidos Politicos (Lei n. 4.740). Logo depois, a 27 de outubro, o AI-2
extingue os partidos politicos. Ainda no mesmo ano, o Ato Complementar n. 4 determinou ao Congresso Nacional a criação de organizaçöes corn atribuiçoes de partidos politicos, o que deu origem a ARENA e ao MDB.
0 AI-5, de 13 de dezembro de 1968, suspendeu as garantias
da Constituição de 67 e ampliou os poderes ditatoriais do Presidente
da Repüblica, permitindo-ihe, em 1968, decretar o recesso do Congresso Nacional.
Visando ao controle sobre o eleitorado e sobre o Congresso
Nacional, a Lei FaIcão 48 (Lei n. 6.339/76) restringiu a propaganda eleitoral, impedindo o debate politico nos meios de cornunicação.
Armando Falcão, uma das figuras centrais da polItica brasileira, em seu livro declara:
"Reconheça-se que o problerna do uso da te!evisão e do rádio, sobretudo nos perIodos eleitorais, é complexo, não havendo solução ideal. Irnpöe-se impedir os excessos da dernagogia. Ha que evitar
a caldnia, a injria e a difarnação. E o Estado tern o dever de combater
a irifluência do poder econôrnico" (FALCAO, 1989, p. 357).

Em 1977, a Emenda Constitucional n. 8 instituiu a figura do
senador biônico.
A Lei n. 6.767, de 20 de dezembro de 1979, extinguiu a
ARENA e o MDB e restabeleceu o pluripartidarismo, sinalizando para
o inIcio da abertura politica.
A Emenda Constitucional n. 11/78 revogou os atos institucionais e complementares impostos pelos militares e modificou as exigências para a organizacão dos partidos politicos. Em 19 de novembro de 1980, a Emenda Constitucional n, 15 49 restabeleceu as eleiçOes
48 Em homenagem a Armando Falcão, duas vezes Ministro da Justiça nos governos de Ernesto Geisel e de Juscclino Kubitschek.
49 Ernenda

Constitucional n. 15, de 12.9.1996

(DOU de 13.9.1996, em vigor desde sua publicação)
Dá nova redação ao § 4° do artigo 18 da Constituiçiio Federal.
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diretas para governador e senador e eliminou a figura do senador biônico.
Entre 1969 e 1979, o Pals viveu a contradição do desenvolvimento econômico e o mais sufocante fechamento politico de sua história.
Em 1982 houve anistia poiltica e o retorno do voto, corn eleiçOes para os governos estaduais.
Foram eleitos indiretamente cinco presidentes militares. A
sociedade, principalmente nas grandes cidades, mobilizou-se por mudanças politicas que levassem a redernocratização do pals. A prirneira
eleição de urn presidente da Repüblica civil durante o Regime Militar
(1964 a 1985) foi ainda indireta, por meio de urn colégio eleitoral. E
levou a presidência Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse, vindo a assumir o cargo seu vice, José Sarney, em 1985.

Artigo iThico. Q § 40 do artigo 18 da Cons1ituiço Federal passa a vigorar Corn a soguinte
redaço:
Art. 18 - A organhiaçaO polItico-adrnintstrativa da Repdblica Federativa do Brasil comproOs Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios, todos autônornos, nos terrnos desta

endc a Uniio,
Constituiçiio.

§ 1 0 - BrasIlia é a Capital Federal.
§ 20 - Os Tcrritários Federais integram a UniSo, e sua criaço, transformaço em Estado ou
reintcgraço ao Estado do origern serão reguladas em lei complernentar.
§ 3° - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se on desmembrar-se para se anexarem a outros, on lormarcm novos Estados on Territórios Federais, mcdiantc aprovacão da
populaço diretamente interessada, através do plehiscito, c do Congrosso Nacional, por lei cornplernontar.
§ 40 - A criaçao, a incorpOraçãO, a fusäo e o desrnembrarnento de MunicIpios far-se-Ito
lei estadual, dentro do perfodo determinado por lei cornplcrnentar federal, e dependorIto do consulta prévia, mediante plehiscito, Its populaçOes dos MunicIpios envolvidos, após divulgaçIto dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
§ 40 Corn redaçIto dada pela Emenda Constitucional n. 15, do 12.9.1996. DOU de
13.9.1996, em vi g or desde sua publicaçIto.
A rcdaçIto original dispunha o seguinte:
§ 40 - A criaçIto, a incorporaçIto, a fusIto e o desmembraniento do MunicIpios presorVaraO a
continuidade e a unidade histórico cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, ohedecidos os requisitos previstOS em Lei Complementar cstadual, e dependerlto do consulla prItvia,
mediante plehiscito, as populacItes dirctamente interessadas".

CAPIITULO V

EXERcICTO DA CIDADANIA

1 - Conceito de cidadania

Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, politicos e sociais, fruto de urn longo processo histOrico que lievou a sociedade ocidental a conquistar parte desses direitos.
No Brasil, os preceitos constitucionais historicamente solidificados dão plena acoihida a Cidadania. Em outras palavras: numa visão cientIfica do Direito, os "direitos da cidadania", no Brasil, são
"constitucionaiS".
As aspiraçöes nacionais conternporâneas apontam no sentido de urna cultura da cidadania e dos direitos humanos.
Cidadania näo é uma definição estanque, mas urn conceito
histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço.
0 conceito de cidadania rernonta a antiguidade clássica na
Grécia, onde eram considerados cidadãos todos aqueles que estivessern em condiçöes de opinar sobre os rumos da sociedade. Entre tais
condiçöes exigia-se que os cidadãos fossem aqueles homens totalmente livres, isto é, que não tivessem a necessidade de trabaihar para sobreviver, uma vez que 0 envolvimento nos negócios püblicos exigia
dedicação integral. Portanto, era pequeno o nümero de cidadãos, que
exciula hornens ocupados (comerciantes, artesãos), as muiheres, os
escravOs e Os estrangeirOS. Praticamente apenas Os proprietários cram
livres para ter o direito de decidir sobre o governo.
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João Baptista Herkenhoff' diz que a cidadania, de certa forma, corneça nos rnunicIpios. Neste sentido: antes de ser urn cidadão
brasileiro consciente (ou urna cidadã brasileira consciente), a pessoa
tern de ser urn munIcipe consciente.
As conquistas referentes ao voto dizern respeito ao direito a
cidadania, ao direito de interferir nas decisOes da cornunidade, através
de representantes escoihidos, e este direito não deveria ser deixado de
lado por motivo algurn.
A cidadania refere-se ao reconhecirnento do indivIduo corno
mernbro do Estado e, deste modo, corno alguém que está subrnetido
aos rnesrnos direitos e deveres dos dernais membros desta rnesrna comunidade, Este conceito pressupOe igualdade perante a lei, o que foi
conquistado pelas grandes revoluçOes.
Elton Arl Krause 2 diz que a participacão do cidadão no processo democratizante enquanto instrurnento de construção da soberania é abordada a partir do surgimento das lideranças municipals. AsSim, procurarnos dernonstrar o papel da sociedade corno urn ato do
processo dernocratizante, a dimensão fundamental da participacão dos
movirnentos populares na ocupação dos espaços püblicos de discussão
e forrnação de opinião, e, a importância da participação popular corno
cidadania ativa para a transição democrática. Deve-se considerar que
corn a dernocratização da sociedade civil que haverá de se construir as
condiçOes para a construção e a forrnaçao efetiva da soberania popular.
Quanto a participação democrática, José Alberto Assumpção, contribuindo para fixar nossa própria doutrina, escreveu:
"Na democracia, ha o consentimento expresso dos participantes da decisão e o consentirnento implIcito dos que Se omitirern
podendo participar (a democracia o é por manter aberta a possibilidade) e, o que é importante, consentimento expresso também dos que se
opuserem, mas, ao aceitar as regras do jogo democrático, concordaram
previarnente na possibilidade de Ihes ser desfavorável a decisão, conI HERKENHOFF, Joao Baptista. A cidadania, 2001, p. 189.
2 KRAUSE. Elton An. A formaçao da p0/iNca municipal e as condiçöes de elegibiliclade,
2002, p. 18-9.
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tanto que esta nunca mude as regras do jogo e o processo democrático" (AssuMPçAo. In: BONAVIDES, 1985, p. 510).

Paulo Bonavides 3 diz que sem participacão não ha sociedade
democrática. A participacão é o lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que, difusa ou organizada, conduz no pluralismo o processo politico a racionalização, produz o consenso e permite concretizar, corn legitimidade, uma polItica de superação e pacificação de conflitos. A participação é o dialogo do cidadão corn o Poder, da Sociedade corn o Estado, do homern corn sua categoria politica e social,
contribuindo, direta ou indiretarnente, para a formação da vontade governativa. Onde ha participacão liberdade, ha responsabilidade, ha
democracia. A participação é direito e dever, colaboraçao e solidariedade, sufrágio e representacão. Sua institucionalização polItica e jurIdica, canalizada para o poder, se faz mediante o sufrágio, cujas modalidades técnicas são o sufrdgio püblico e o sufrágio secreto, o sufrágio
igual e o sufrágio plural, o sufragio direto e o sufrágio indireto.
Ao definir o que é cidadania é pertinente falar sobre a etimologia da palavra cidadão" é "aquele que vive na cidade", mas, corn
o reconhecirnento dos direitos civis e sua consagração em documentos, ainda no perIodo medieval, a palavra passou a ser usada para designar a liberdade do hornem, seus direitos e os privilégios que deve
ter.
Para Jaime Pinsky 4 ser cidadão é ter direito a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. E também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos politicos.
Corn a introdução do voto obrigatório em 1945, surge no
Brasil, o eleitor-cidadão.
Jaime Pinsky5 afirma que os direitos civis e politicos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a
BONAVIDES, Paulo. Poiltica e Constituição, 1985, p. 509-10.
PINSKY, Jairne; PINSKY, Carla Bassanezi. História da cidadania, 2003, p. 9.
Idem, ihideni.
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participação do indivIduo na riqueza coletiva: o direito a educação, ao
trabaiho, ao salário justo, a saüde, a urna veihice tranquila.
Para Elton Ari Krause6 a preocupação do cidadão em participar ativamente na escoiha dos governantes faz corn que as soluçOes
possam sen alcançadas. A escoiha de representantes constitui-se verdadeiramente nurn instrumento de construção da cidadania.
Necessánio se torna uma fiscalização direta do cidadão para
que politicos corn atuação mediocre não sejarn aprovados pela consulta popular a urna reeleição e para que isso não ocorra, todos os cidadãos devem unir-se e corn sua participação independente nas urnas,
contribuir para a construção da democracia.

2 - ExercIcio da cidadania em Roma

As eleiçöes em Roma, foram urn fato histónico para a cidadania. Votavam pobres e libertos, ao contrário do que ocorria em muitas cidades gregas. nas quais o direito de voto era restrito.
Os comIcios por tribos elegiarn questores, edis, tribunos rnilitares e tribunos da plebe, cram considerados muito importantes.
Segundo Pedro Paulo Funani, 7 além desses comIcios eleitorais, havia reuniöes prévias (contiones), corn participacão inclusive de
quern não tinha direito a voto.
o princIpio fundamental do voto rornano era o VOtO por
grupo, não individual e as funçOes das assembléias eram tanto eleitorais como legislativas.
o imperador César construiu no Campo de Marte, urn edifIcio corn capacidade para comportar setenta mil pessoas, para realizar
as eleiçöes populares, para as quais, a lista dos candidatos era afixada
no dia do escrutInio.

6 KRAUSE, Oh. cit., p. 23-4

' FUNARI, Pedro Paulo. A cidadartia eritre
Carla Bassanezi. História c/a cidadania, 2003, p. 63.

Os

ronianos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY,
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No final da Repüblica foi introduzido o voto secreto e escrito por rneio de cédula.
Nas lutas pela cidadania, os cidadãos travavarn conflitos entre populares e oligarcas, os quais caracterizararn o perfodo tardio da
Repüblica.
Walter Costa Porto 8 afirma, que nessa época, em Roma,
tambérn existiam os "currais eleitorais", que eram quartéis ou viveiros
charnados de saepta9 ou oviie,'° que tinham como acesso a pons (passagern estreita). A reuniäo dos votantes nesses recintos, ao impedir
que votassem mais de urna vez, visava, também, protege-los do assédio dos candidatos e de seus asseclas.

3 - Direitos politicos

Os direitos politicos referem-se exatamente a relação dos
indivIduos corn o Estado e corn o governo: como na Grécia, permitern
que se participe das decisOes coletivas e assurnem a forma do direito
de eleger e de ser eleito. Os critérios que estabelecern quern tern o direito de participar das eleiçOes mudaram ao longo do tempo e de uma
sociedade para outra, para hoje em dia ser apenas limitado pela idade.
Tanto naquela época corno hoje, podemos entender corno cidadão o
individuo detentor de direitos e, por extensão, a cidadania como o conjunto desses direitos.
Da Grécia clássica para os dias de hoje existem grandes diferenças a respeito de quais são os direitos politicos e como eles são
atribuldos a cada pessoa. A cidadania grega era compreendida apenas
por direitos politicos, identificados corn a participaçäo nas decisOes
sobre a coletividade. Já a cidadania atual envolve três tipos de direitos:
civis, politicos e sociais.

PORTO, Walter Costa. Dicionário do voto, 2000, p. 156.
Recinto fechado corn estacas ou tábuas, onde se distribuIarn
em razão das ciirias, centtirias ou trihos a que pertcncesscnl.
Em latirn significa curral de oveihas, redil, aprisco.

Os

cidadios nasassembléias,
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Votar é urn dos direitos politicos do cidadão. 0 voto é urn
direito de todos de eleger e ser eleito.
0 desenvolvimento desses direitos acornpanhou a crescente
complexidade das relaçoes sociais desde o século XVIII. A necessidade de urn conceito e de conquista de igualdade entre as pessoas já revelava que as relaçoes eram de dominaçao e que, portanto, os dominadores do poder resistiam a institucionalização dos mesmos direitos
para todas as pessoas, indiscriminadamente.
Segundo Elton Arl Krause, ' 1 são os direitos politicos assegurados ao povo brasileiro que, através do voto, elege seus representantes. Entre o representante eleito e o representado, no caso o povo, estabelece-se uma relação jurIdica de mandato de direito püblico, regido
pelo direito constitucional, face exercer o rnandatário o poder delegado pelo mandante.
LetIcia Bicaiho Canêdo 12 entende que os partidos politicos
reforçarn o trabaiho de socialização cIvica. Campanhas na imprensa,
codificaçao jurIdica e cruzadas morais se intensificaram a partir de
1945, terminando por convencer o eleitor da importância do seu ato de
votar, ou meihor, incutindo-ihe o desejo de expressar o seu julgamento
diante das urnas.
Mesmo dentro de cada Estado-nacional o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao longo dos ültimos duzentos on
trezentos anos. Isso ocorre tanto em relaçao a urna abertura maior ou
menor do estatuto de cidadão para sua população (por exemplo, pela
major ou menor incorporação dos irnigrantes a cidadania), ao grau de
participação polItica de diferentes grupos (o voto da muiher, do analfabeto), quanto aos direitos sociais, a protecão social oferecida pelos
Estados aos que dela necessitam.
Mao ha dernocracia ocidental em que a muiher não tenha,
hoje, direito ao voto, mas isso já foi considerado absurdo, ate muito
pouco tempo atrás, rnesmo em palses tao desenvolvidos da Europa

KRAUSE, oh. cit., p. 67.
LctIcia Bicaiho. Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla
Bassanczi. História do cidadonia, 2003, p. 538.
12 CANEDO,
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como a SuIça. Esse mesmo direito ao voto já esteve vinculado a propriedade de bens, a titularidade de cargos ou funçoes, ao fato de se
pertencer ou não a determinada etnia etc. Ainda ha paises em que os
candidatos a presidente devem pertencer a determinada religião (Carlos Menem se converteu ao catolicismo para poder governar a Argentina), outros em que nem filho de imigrante tern direito a voto e por aI
afora.
A idéia de que o poder püblico deve garantir urn mInimo de
renda a todos os cidadãos e o acesso a bens coletivos corno saüde, educação e previdência deixa ainda muita gente arrepiada, pois se confunde facilmente o simples assistencialismo corn dever do Estado.
Não se pode, portanto, imaginar urna sequência Unica, determinista e
necessária para a evolução da cidadania em todos os paIses. Isso não
nos permite, contudo, dizer que inexiste urn processo de evolução que
marcha da ausência de direitos para sua ampliaçao, ao longo da históna.
A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que
culminaram na Declaraçio dos Direitos Humanos, dos Estados Unidos
da America do Norte, e na Revoluçao Francesa. Esses dois eventos
romperarn o princIpio de legitimidade que vigia ate então, baseado nos
deveres dos süditos, e passaram a estruturá-lo a partir dos direitos do
cidadão. Desse momento em diante todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática de cidadania e o mundo ocidental o estendesse para muiheres, crianças, rninorias nacionais,
étnicas, sexuais, etárias.
A cidadania pressupöe direitos que foram proclamados pela
Revolução Francesa e que dizem respeito a liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, de irnprensa, direito a propniedade e a justiça. Tudo isto é entendido corno fundamental para garantir a liberdade individual. Para que tudo isto fosse assegurado, foi preciso a codificação de todos os direitos e deveres dos indivIduos e a
implantacão de instituiçöes administrativas e polIticas que tinham como objetivo garantir que, na prática, tudo funcionasse.
Para implantar e garantir os direitos do cidadão, cada urna
das instituiçOes criadas tinha finalidade própria. A definição do que 6
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de direito terminou por ocasionar algurnas proibiçOes relativas a organizaçOes populares, como foi o caso das associaçOes de caráter econOrnico e politico para a defesa de interesses coletivos. 0 estabelecimento destas idéias deu-se através de processos muito longos e extremamente complexos.
Nesse sentido pode-se afirmar que, na sua acepção mais
ampla, cidadania é a expressão concreta do exercicio da dernocracia.
Como nos séculos XVIII e XIX não havia a distinção do que
erarn direitos civis, politicos e sociais, o exercIcio dos direitos civis
tornou-se contraditório e, na prática, gerador de muitos conflitos porque as condiçOes econômicas e sociais reais da populacão eram incornpatIveis corn a idéia abstrata de igualdade de direitos entre todos
os indivIduos.
A sociedade moderna adquiriu urn grau de complexidade
muito grande a ponto de a divisão clássica dos direitos do cidadão em
individuals, politicos e sociais não dar donta sozinha da realidade. Urn
processo, urn movimento lento, não linear, mas perceptivel, que parte
da inexistência total de direitos para a existência de direitos cada vez
mais amplos.
Essa diversidade de direitos (civis, politicos e socials) que
compOe a cidadania moderna está relacionada corn o surgimento da
noção de indivIduo e corn o estabelecimento do Estado (também chamado de Estado de Direito). A conseqUente separaçäo dos ambientes
püblico e privado é urn resultado da compreensão da existência de direitos individuais, liberdades anteriores a subordinação do indivIduo
ao Estado e válidos para todos sern exceção. Estes sãO OS direitos civis, corno a liberdade de expressão, de pensarnento, de ir e vir e, principalmente, o direito a propriedade. A própria origern do Estado vern
da necessidade de garantia desses direitos individuais e universais, que
podem ser entendidos como liberdades lirnitadas rnas garantidas pela
lei.
Corn o desenvolvirnento econômico e social, dá-se urn aumento na quantidade de direitos garantidos pelo Estado. A ampliacão
dos direitos politicos as camadas mais pobres permite que estas passcm a cobrar urna "polItica distributiva" por parte do Estado, que 6
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incorporada a idéia de justiça social. Estas cobranças resultam no estabelecimento dos direitos sociais, como por exemplo os direitos a sa(ide e a educação, ligados as polIticas de bem-estar social promovidas
pellos governos de diversos Estados a partir de meados do ültimo s6cu10.
A desigualdade entre o que caracteriza cada indivIduo como
cidadão e o que de fato ele pode desfrutar na sociedade é gritante e
torna quase utópica a possibilidade de cidadania, assim como sonhar
corn cidadania plena em uma sociedade pobre, em que o acesso aos
bens e serviços é restrito.
Contudo, os avanços da cidadania, se tern a ver corn a riqueza do pals e a própria divisão de riquezas, dependern também da luta e
das reivindicaçOes, da ação concreta dos individuos. Os sindicatos são
a instância mais importante de contato do cidadão corn os seus direitos. E através desta organização que cada pessoa pode tomar conhecimento do que ihe é assegurado e se organizar em prol da garantia disto.
A cidadania contemporânea é portanto resultado da regu!amentação das relaçOes entre os homens, que define ate onde cada urn é
livre para agir sem prejudicar o outro. São estas liberdades lirnitadas
que charnamos de direitos, os quais hoje em dia são amparados por
garantias legais incluldas na própria Constituição do Estado.
Segundo Jaime Pinsky 13 a discussão sobre poilticas pUblicas
e privadas pode afetar cada urn de no's, na qualidade de cidadãos engajados. Afinal, a vida pode ser meihorada corn medidas muito simples e
baratas, ao alcance ate de pequenas prefeituras, corno proibição de
venda de bebidas alcoólicas a partir de certo horário, controle de nildos, funcionamento de escolas como centros comunitários no final de
semana, opçöes de lazer em bairros da periferia, estImulo as manifestaçOes culturais das diferentes comunidades, e muitas outras. Scm que
isso implique abrir mao de urna sociedade mais justa, igualitária, corn
menos diferenças sociais, e evidente.

13

PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. História da cidadania. 2003, p. 13.
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A luta pela cidadania pressupöe urna revisão social para que
os direitos sejam os mesmos para todos, não so nas leis escritas mas
também na prática.
4 - Votaçio, exercIcio da cidadania durante o pleito eleitoral
A votação é a etapa do processo eleitoral consistente no ato
de votar. Desde 1824, a nossa legislacão eleitoral, pela experiência dos
pleitos, vem aperfeiçoando a prática do voto no Brasil.
Ao regulamentar as eleiçOes, o Código Eleitoral dedicou urn
tItulo - TItulo IV da Parte Quarta - a votação.
Foi esse tItulo subdividido em cinco capItulos (Dos lugares
da votação, Da polIcia dos trabaihos eleitorais, Do inIcio da votação,
Do ato de votar, Do encerrarnento da votacão).
Vernos, assim, que a legislação eleitoral não se limita a disciplinar o ato de votar tão-somente.
Traça normas para a escoiha dos locals de votação, prevê a
quem cabe a polIcia dos trabaihos eleitorais, dispöe sobre o inIcio de
votação indica-nos as várias fases do ato de votar e as providências a
serern tomadas quando do encerramento da votação.
4.1 - Dos lugares de votação (arts. 135 a 138 14 do Codigo

Eleitoral) - As mesas receptoras de votos funcionarão em lugares designados pelos juIzes eleitorais 60 dias antes das eleiçöes.

Anexo XIV.
4 Art. 135 - Funcionario as mesas receptoras nos lugares designados pelos juIzes elcitorais
60 (sessenta) dias antes da eleição, publicando-se a dcsignaco.
§ 10 - A puhlicaçäo deverá conter a seço corn a numeraç10 ordinal c local em clue deverá
funcionar corn a indicaço da rua, nirncro c qualquer outro elernento que facilite a localizaçio pelo

eleitor.
§ 2° - Dar-se-á preferência aos editIcios póblicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem
aqueles cm ni.lmcro e condiçöes adequadas.
§ 30 -

A propriedade particular scrA obrigatoria e gratuitarnente cedida para esse firn.
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Deverão ser escoihidos, de preferência, ediffcios püblicos.
Os edifIcios particulares escoihidos (se faltarem aqueles em nümero e

40 - E expressamente vedado 0 USO de propriedade pertenccnte a candidato, membro do
diretório de partido, delegado dc partido ou autoridade policial, bern corno dos respectivos cônjuges e parentes, consangüIneOs ou afins, ate o 2° grau. inclusive.
§

50 -

Não poderio ser localizadas scçOes elcitorais em fazcnda, sItio ou qualqucr propriedade rural privada, nicsrno existindo no local prCdio püblico, incorrendo 0 JUIZ nas penas do art.
112, em caso de infringência.
§

Corn rcdaço dada pela Lei n. 4.961. de 4.5.1966.

§

§ 6° -

Os Tribunals Regionais, nas capitals, e os juIzes elcitorais, nas demais zonas, laro

ampla divu1 g açio da localizaçao das seçOes.
6°-A - Os Tribunals Regionais Eleitorais devcro, a cada elcição, expedir instruçOes aos
§
JuIzes Eleitorais, para oricnt-1os na escolha dos locals de votação de mais fácil acesso para o
eleitor deficiente fIsico.
6°-A Acrescido pela Lei n. 10.226, de 15.5.2001, DOU de 16.5.2001, cm vigor desde sua

§

puhlicação.
6°-B - (VETADO)

§
§

6°-B Acrescido pela Lei n. 10.226, de 15.5.2001, DOU dc 16.5.2001, cm vigor desde sua

publ icaçiio.
7° - Da designaçio dos lugares de votaçao podera qualqucr partido reclarnar ao )U1Z elcito§
ral, dentro de trés dias a contar da puhlicaço, dcvcndo a dcc isão scr proferida dentro dc quarenta e
olto horas.
§

Acrescentado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966.

8° - Da dccisão do juiz cleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, intcrposto den§
tro de trés dias, devendo, no rncsmo prazo, ser resolvido.
§

Acrescentado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966.

9° - Esgotados os prazos refcridos nos parágrafos 7° e 8° dcstc arugo, não mais podcrá ser
alegada, no processo eleitoral, a proihição contida cm seu § 5°.
§

§

Acrescentado pela Lei n. 6.336, dc 1.6.1976.

Art. 136 - Deverão ser instaladas seçOes nas vilas e povoados, assirn corno nos estahelecimentOs de internaço coletiva, inclusive para cegos, e nos leprosrios, onde haja, pelo menos, 50
(cinqUenta) eleitores.
Parágrafo dnico. A mesa receptora designada para qualquer dos estahelecimentos de internaç'io coletiva dever funcionar em local indicado pelo respectivo diretor; o mesmo critCrlo será
adotado para os cstabelecirnentos especializados para protecão dos cegos.
Art. 137 - Ate 10 (dcz) dias antes da c1eiço, pelo menos, comunicaro os juIzes eleitorais
aos chefes das repartiçOcs pOblicas e aos proprictários, arrendatérios ou adniinistradores das propriedades particulares a resolução de que scro os respectivos edilicios, ou parte deles, utilizados
para o funcionamento das mesas receptoras.
Art. 138 - No local destinado a votaçio, a mesa ficará em recint() separado do p6hlico; ao
lado havcrá uma cabina indevassávcl onde os eleitorcs, a medida ciue comparecerem, possam assinalar a sua preferCncia na cddula.
Paragrafo (inico. 0 juiz eleitoral providcncian'i para que nos edifIcios escoihidos sejam feitas as neccssárias adaptacöes.
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condiçoes adequadas) serão obrigatória e gratuitamente cedidos para
esse fim.
As seçOes eleitorais não poderão ser instaladas em propriedade pertencente a candidato, membro de diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bern como dos respectivos cônjuges e parentes ate 2° grau ou em imOvel rural privado.
Da decisão do juiz eleitoral designando locals de votação,
caberá recurso ao TRE, dentro de três dias da publicação da designação.
No local destinado a votação, a Mesa ficará em recinto separado do pUblico, sendo que, ao lado, ficará uma cabine indevassável,
onde os eleitores possam assinalar, na cédula, sua preferëncia.
4.2 - Da polIcia dos trabaihos eleitorais (arts. 139 a 141'5

do COdigo Eleitoral) - Cabe ao presidente da Mesa Receptora e ao
juiz eleitoral a policia dos trabaihos eleitorais. 0 presidente da Mesa,
que e autoridade superior, tern poderes para determinar a retirada do
recinto de quern não guardar a ordem e a compostura devidas e estiver
praticando qualquer ato atentatOrio da liberdade eleitoral.
Nenhurna autoridade (salvo o juiz eleitora!) poderá intervir
no funcionamento da Mesa Receptora.
Sornente podem permanecer no recinto da Mesa Receptora
seus rnembros, os candidatos, urn fiscal e urn delegado de cada partido
e o eleitor (este durante o tempo necessário a votacão).
Art. 139 - Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polIcia dos trahaihos
cicitorais.
Art. 140 - Somente podcm permanecer no recinto da mesa receptora Os seus membros, Os
candidatos, urn fiscal, urn delegado de cada partido e, durante o tempo neccssário i votaço, o
eleitor.
§ 1° - 0 prcsidente da mesa, que é, durante os trahaihos, a autoridade superior, farI rctirar
do recinto ou do cdifIcio quem nio guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando
qualquer ato atentatório da lihcrdade eleitoral.
§ 2° - Ncnhuma autoridade estranha
funcionamento, salvo o juiz cleitoral.

a mesa poderá intervir, sob prctcxto algum, em seu

Art. 141 - A força armada conservar-se-á a cern metros da seção eleitoral e não podera aproximar-se do lugar da votaçäo, ou nele penetrar, sern ordem do presidente da mesa.
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(arts. 142 a 14516 do Código Eleitoral) - No dia marcado para as eleiçöes, as sete horas, os membros
4.3 - Do início da votaçao

6 Art. 142 - No dia marcado para a eleiçao, as 7 (sete) horas, o presidentc da mesa receptora, Os mesários e Os secretarios verificarao se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recoiher os votos, hem como se cstão presentes Os Fiscais de
partido.
Art. 143 - As 8 (oito) horas, supridas as deficiências dcclarará o presidente iniciados os trabaihos, procedenclo-se em seguida a votaçiio, Clue comcçará pcios candidatos e eleitorcs prcsentes.
§ 10 - Os membros da mesa e os fiscais dc partido deverão votar no correr da votaçao, depois que tiverem votado os eleitores Clue ja se encontravam presentes no momento da abertura dos
trahalhos, ou no encerramento da votaçäo.

Primitivo paragrafo 6nico, passado a § 10 pela Let n. 4.961, de 4.5.1966.
§ 2 0 - Obscrvada a prioridade assegurada aos candidatos, tern preferCncia para votar o juiz
elcitoral cia zona, seus auxiliarcs de serviço, os elcitorcs de idade avançada, os enfermos e as mulhcrcs gráviclas.
§ Acrcscentado pela Lei n. 4.96 1, de 4.5.1966.
Art. 144 - 0 recebimento dos volos começara as 8 (oito) e terminara, salvo o disposto no
art. 153. as 17 (dezessete) horas.
Art. 145 - 0 prcsidcnte, mesarios, secretarios, suplentes c os delegados e fiscais dc partido
votarao perante as mesas cm que servirem, sendo que os delegados e fiscais desde quc a credencial
esteja visada na forma do art. 131, § 3° quanclo elcitorcs de outras seçCes, seus votos serao tomados em separado.
Artigo com redação dada pela Let ii. 4.961, de 4.5.1966.
Parágrafo dnico. Corn as cautelas constantes do art. 147, § 20, podcrão ainda votar fora da
rcspectt\'a seção:
I - o juiz cleitoral, cm qualqucr seç5o da zona sob sua jurisdiciio, salvo em eleiçOes municipais, nas quais podera votar em qualqucr scçao do niunicipio em Clue for eleitor;
11 - o Presidente da RepCihlica, o qual podera votar em qualquer seçlio eleitoral do Pals, nas
elciçOcs prcsidenciais; em cualquer seçao do Estado em ciuc for eleitor nas eleiçaes para governador, vice governador, senador, deputado federal e estadual; em qualquer scção do municlpio em
quc estiver inscrito, nas elciçöes para prefeito, vice prefetto e vereador;
III - Os candidatos a Presidência da Repdblica, em qualquer seçCo e!eitoral do Pals, nas eleiçöes presidenciais, c, em qualquer seçao do Estado em Clue forern eleitores, nas eleiçöes de ambito estadual;
IV - os governadores, vice-governadorcs senadores, deputados federais c estaduais, em
qualqucr seçao do Estado, nas cleiçöcs de Cmhito tiacional e estadual; em qualquer scção do municIpio de Clue sejani elcitores, nas eleiçOes municipais;
V - os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. em
qualquer seção do Estado de Clue sejam elcitores, nas eleiçöcs de aiiihito nacional e estadual;
VI - os prcfeitos, vice-prefeitos e vercadores, em qualquer scção dc municIpto quc representarem, dcsde qUC cleitores do Estado, sendo Clue, no caso de cleiçocs municipais, nelas somente
podcrao votar Sc inscritos no muflicIpiO;
VII - os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, em qualquer seção de municIplo,
desde Clue dde sejam eleitores;
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da Mesa Receptora deverão verificar se no local designado estão o
material destinado a votaçao e a urna destinada a recolher os votos.
As oito horas, supridas as deficiências, tern inIcio os trabaIhos, votando os candidatos e os eleitores presentes.
0 código Eleitoral indica aqueles que tern prioridade para
votar (o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares, os eleitores de idade
avançada, os enfermos e as muiheres grávidas) e os que podern votar
fora da respectiva seção (art. 175, parágrafo ünico).
0 recebirnento de votos terminará as 17 horas.
4.4 - Do ato de votar (arts. 146 a l52' do Codigo Eleitoral)

- 0 art. 146 do Código Eleitoral indica, de forma minuciosa e precisa,

VIII os militares, removidos ou transferidos dentro do perIodo de 6 (seis) meses antes do
picito, poderao votar nas eleiçOes para presidentc e .vicc-prcsidentc cia RepCiblica na local idade cm
CIUC estivercin servindo.
Prirnitivo § 2°, passado a pardgrafo ünico corn a revogaçaO dos parágrafos 1° e 3° pela Lei
n. 4.961, de 4.5.1966.
IX - os poiiciais militares em serviço.
Inciso corn redaçáo dada pela Lei n. 9.504 de 30.9.1997.
7

Art. 146 Observar-se-d na votaçao 0 seguinte:

I - o eleitor receber, ao aprescntar-se na seçiio, e antes de pcnetrar no recinto da mesa, urna
senha nLlnlerada, que o secretrio rubricard, no momcnto, clepois dc verificar pela reIaçio dos eleitores da seção, que o scu nome consta da respectiva pasta:
II - no verso da senha o secretrio anotard o ndmcro de ordeni da foiha individual da pasta,
ndrncro esse que constard da relaçäo enviada pelo cartorio a mesa receptora:
III - admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordern numdrica das senhas, o dcitor apresentará ao prcsidente seu tItulo, o qua] poderd ser cxarninado por fiscal ou delegado de
partido, entreganclo, no mesmo ato, a senha;
IV - pclo ndrnero anotado no verso da senha, o presiclente, ou rnesdrio, localizard a foiha
individual de votação, que será confrontacla corn 0 IltuIc) C podcra tambdrn ser exarninada por fiscal
ou dcicgado de partido;
V - achando-se em ordeni o tItulo e a folha individual e não havendo ddvida sobre a identichicle do cicitor. 0 presidente da mesa o convidara a lançar sua assinatura no verso da foiha individual de votação: ern seguicla cntregar-lhe-d a cédula dnica rubricada no ato pelo presidente e mesarios c numerada de acordo corn as InstruçOes do Tribunal Superior, instruindo-o sobre a forma de
dohrd-la, fazendo-o passar a cabina indevassdvel, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida:
VI - o eleitor sera admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu tItulo,
dcsde clue seja inscrito na seção e conste da rcspectiva pasta a sua foiha individual de votação;
nesse caso, a prova de ter votado serd feita mediante certidfio que obtera posteriormente, no juIzo
compctcnte;
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VII - no caso da ornissao da loiha individual na respectiva pasta verificada no ato cia votaçäo, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu tItulo eleitoral e dde constc que
o portador é inscrito na seçio, sendo o scu voto, nesta hipótese, tornado em separado c coihida sua
assinatura na foiha de votação rnodelo 2 (dois).
Corno ato prelirninar da apuracão do voto, averiguar-se-á se se trata de cleitor em condiçOes
de votar, inclusive se realmente pertence a seção;
VIII - verificada a ocorrência de quc trata 0 ncirnero anterior, a Junta Elcitoral, antes de encerrar OS SCUS trabaihos, apurara a causa cia OnhiSSao. Sc tiver havido culpa ou dolo, será aplicada
ao responsável, na prinicira hipótcse, a multa de ate 2 (dois) salCrios rnInirnos, c, na scgunda, a de
suspensão ate 30 (trinta) dias;
IX - na cahina indcvassavel, onde nao podera permaneccu rnais de urn minuto, o cicitor indicarC OS candidatos de sua prefcrCncia c dohrará a cCdula oficial, observadas as seguintes normas:
a) assinalando corn urna cruz, ou de modo que tome expressa a sua intençao, o quadrilCtero
correspondente ao candidato rnajoritario de sua prclèrCncia;
h) escrevendo o norne, o prenorne, ou o nOrnero do candidato de sua prefcrCncia nas
çOeS proporcioflaiS

dci-

Alinca corn redaçCo dada pela Lei n. 7.434, de 19.12.1985.
c) escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferCncia, é pretender votar sO na legenda;
AiInea revogada pcia Lei n. 6.989, de 5.5.1982 e revigorada pela Lei n. 7.332, de 1.7.1985.
X - ao sair cia cabina o eleitor depositarO na Orna a cCdula;
XI - ao depositor a cCdula na urna, o eleitor dcverO faze-I dc maneira a mostrar a pane mubricada a mesa e aos fiscais de partido, para quc veriliquern, seni neba tocar, se nCo foi substituIda;
XII - se a cCdula oficial nOo for a rncsma, sera o eleitor convidado a voltar a cahine mdcvassOvel e a trazer seu voto no cCdula clue rccchcu; se nao quiser tornar a cahina, scr-lhe-O recusado o direito de votO, anotando-se a ocorrCncia na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e a sua
disposiçCo, ate o término da votaçOo ou a devoluçCo da cCdula of icial jO rubricacia e numenada;
XIII - se o eleitor, ao receher a cCdula ou ao rccolher-se a cahina de votaçao, verilicar quc a
céduia se acha estragada ou, de qualqucr modo, viciada ou assinalada ou Sc dc prOprio, por imprudCncia, imprevidCncia ou ignorancia a inutilizar, estragar ou assinalar erradarnente, podera pedir
m
a qual serd irnediatarnenurna outra ao prcsidente da seçao cleitoral, r estituindo. porérn. a prieira,
te inutilizada a vista dos presentes c scm quebra do sigilo do quc o eleitor haja nela assinalado;
XIV - introduzida a sobrecarta na urna, a presicicnte da mesa devolverd 0 tItulo ao eleitor,
depois de datO-lo e assinO-lo; em seguida ruhricarO, no local prOpnio, a folha individual de votaçOo.
Art. 147 - 0 presidente da mesa dispensarO especial atençCo a identidade de cada eleitor
admitido a votar. Existindo ddvida a respeito, dcverO exigir-Ihe a exibiçOo cia respectiva carteira, e,
na falta ciesla, interroga-lO sobre os dados constantcs do tItulo, ou da foiha individual dc votaçOo,
confrontando a assinatura do mesmo corn a iiita na sua presenca pelo eleitor, c mencionando na
ata a dOvida suscitada,
§ 10 - A irnpugnaçao a icientidade do eleitor, formulada pelos membros cia mesa, fiscais, delcgados, candidatos ou qualquer eleitor, serd apresentada verhalmcnte ou por escrito, antes de ser o

mesmo admitido a votar.
§ 2° - Sc persistir a dOvida ou for mantida a impugnaçao, tomarO o pmesidente da mesa as
seguintes providCncias:
I - escreverO numa sobrecarta branca o seguinte: "Impugnado por "F";
II - entregará ao eleitom a sobrecarta branca, para que dc, na presenca da mesa e dos fiscais,
nela coloquc a cCdula oficial que assinaiou, assirn como 0 scu tItulo, a lolha de impugnaçOo e
cualqucr outro ciocurnento oferecido pelo impugnante;
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qual deve ser o procedimento do eleitor desde o momento em que ele
se aproxima do recinto da Mesa ate aquele em que deposita sua cédula
na urna.
Votar significa indicar o eleitor, no decorrer de eleição, candidato ou candidatos de sua preferência. 0 Código Eleitoral, ao disciplinar o ato de votar, nao se limita ao momento em que o eleitor assinala, na cédula que ihe foi entregue, o candidato ou candidatos de sua
preferência. Essa assinalação da cédula, se constitui apenas numa das
etapas do ato de votar que prevê a ocorrência de vários incidentes, apontando a solução de cada urn deles.
Achando-se em ordem o tItulo e a foiha de votação, o presidente entregará ao eleitor a cédula rubricada por ele e pelos demais

III - determinar ao eleitor que feche a sobrecarta branca c a deposite na urna;
IV - anotará a impugnação na ala.
§ 30 - Q voto em separado, por qualqucr motivo, sera scmpre tornado na forma prevista no
pargraIo anterior.

Art. 148 - 0 elcitor somente poderd votar na seçiio eleitoral em que estiver incluIdo o seu
nome.
§ 10 -

Essa cxigência somcntc poderá ser dispensada nos casos previstos no art. 145 e seus

parIgra!os.
§ 2° - Aos eleitores mencionados no art. 145 não seri perrnitido votar scm a cxibiçäo do tItub, e nas foihas dc votaçao modelo 2 (dois), nas quais !ançario suas assinaluras, serão sempre
anotadas na coluna prápria as seçães mencionadas nos tItulos retidos.
§ 3° - Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora vcrificar, previarnente, Se 0 nome figura na relaçao enviada i seço, e quando se tratar de fiscal de partido, se a crcdencial esLi devidamente visada pelo juiz cleitoral.
§ 40 (Revogado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966).
§ 50 - (Revo( T ado pela Lei n. 4.961, de 4.5.1966).
Art. 149 - Nio sera admitido recurso contra a votação, Sc não liver havido impugnaçäo perante a mesa receptora, no ato da votaçao, contra as nulidades argüidas.
Art. 150- 0 elcitor cego poder:
I - assinar a folha individual de votaço em letras do alfaheto cornum ou do sistema Braille;
II - assinalar a cédula oficial, utilizando também qualqucr sistema;
III - usar qualquer eleniento mecânico que Irouxer consigo, ou Ihe for forneciclo pela mesa,
e que Ihe possibilite exercer o dircito de voto.
Art. 151 - (Revogado pela Lei n. 7.914, de 7.12.1989).
Art. 152 - Podcro ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação
do Tribunal Superior Eleitoral.
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mesários e numerada, instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendoo passar a cabine indevassável.
Na cabine o eleitor indicará o candidato ou candidatos de
sua preferência
Ao depositar a cédula na urna, deverá o eleitor faz6-10 de
forma a mostrar a parte rubricada a Mesa e aos fiscais para que estes
verifiquem, sem nela tocar, se nao foi substituIda.
Admite o Código Eleitoral (art. 152) a utilização de máquinas de votar, a critério e mediante regulamentacão do TSE.
Nas eleiçOes indiretas o ato de votar tern inIcio por ocasião
da instalação da sessão destinada a eleição e verificada a presença da
maioria absoluta dos membros do Colégio Eleitoral.
Proceder-se-á, em seguida, a eleição, mediante votação nominal.
Se nenhum dos candidatos obtiver rnaioria absoluta na primeira votação, os escrutInios seräo TepetidOs e a eleição dar-se-á, no
terceiro, por maioria simples.
4.5 - Do encerramento da votação (arts. 153 a 157 18 do COdigo Eleitoral) - As 17 horas, o presidente da Mesa Receptora fará
18 Art. 153 - As 17 (dezessete) horas, o presidente tará entregar as senhas a todos os eleitomesa seus tItulos, para que
res presentes e, em se g uida, os convidará, em voz alta, a entregar a
sejarn admitidos a votar.

Parag rafo dnico, A votação continuard na ordern nurnérica das senhas e o tItulo serd devolvido ao eleitor, logo que tenha votado.
Art. 154 - Terminada a votação e declarado o seu encerramento pelo presidente, tornard este
as seguintes providências:
I - vedard a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri la inteiramente corn tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente e mesdrios e, facultativarnente, pelos fiscais
presentes; separard todas as foihas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fard constar,
no verso de cada uma dclas, na parte destinada a assinatura do cleitor, a falta verificada, por rneio
de breve registro, que autenticard corn a sua assinatura;
Inciso corn redaçao dada pela Lei n. 4.96 1, de 4.5.1966.
II - encerrard, corn a sua assinatura, a foiha de votaçao rnodelo 2 (dois), que poderá ser
tambérn assinacla pelos fiscais;
III - rnandará lavrar, por urn dos secretdrios, a ata da elciçäo, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste:
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a) os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente;
b) as substituiçoes e nomeaçOes fcitas;
c) Os

nomes dos fiscais clue hajam comparecido e dos que se retirararn durante a votação;

d) a causa, se houver, do retardamento para o começo da votaço;
e) o niirnero, por extenso, dos eleitores da seção que compareceram e votaram e
dos que deixaram de comparecer;

0

nmero

1) o nünierO, por extensO, de eleitores de outras seçOes quc hajarn votado e cujos votos hajam sido rccolhidos ao invólucro especial;
g) o motivo de não havcrcm votado alguns dos eleitores que compareceram;
h) os protestos e as impu( y naçOes apresentados pelos fiscais, assim conio as decisöcs sobre
eles proferidas. tudo cm scu intciro teor;
i) a razo de interrupçaO da votação, so liver havido, e o tempo de interrupção;
C na

J) a ressalva das rasuras, cmendas c entrelinhas porventura cxistentes nas foihas dc votaçäo
ala, on a declaração de no cxistirem:

IV - mandara, em casC) dc insuficiência de cspaco no modelo destinado ao preenchimento,
prosscguir a ata em outra folha devidamentc rubricada por dc, mesários e fiscais que o desejarern,
mencionando esse lato na própria ata;
V - assinari a ata

COill OS

demais rneiiihros da mesa, secretários c fiscais que quisercm;

VI - entre a ard a urna c os documentos d6ato elcitoral ao prcsidentc da Junta ou a agCncia
do Correio mais prdxima, ou a outra vizinha que ofercça meihores condiçoes de segurança e expedicão, sob recibo cm triplicata corn a indicação de hora, dcvendo aqueles documentos ser cncerrados em sobrecartas rubricadas por ele e pelos fiscais quo o quiserem;
VII - comunicard em o!Icio, ou impresso própriO, ao juiz eleitoral da zona a rcalizaçäo da
eleição, o ndmero dc eleitorcs que votararn e a remessa da urna c dos docurnentos a Junta Elcitoral;
VIII - envianI em sobrecarta fechada urna das vias do reciho do Correio a Junta Eleitoral e a
outra ao Tribunal Regional.
§ 10 -

Os Trihunais Regionais podcrao prescrever outros meios de vedaçao das urnas.

2° - No Distrito Federal e nas capitais dos Estados poderão os Tribunais Regionais deter§
minar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, corn as cautelas destinadas a
evitar violação ou cxtravio.
Art. 155 - 0 presidente da Junta Eleitoral e as agCncias do Correio tornarão as providências
neccssárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior.
1° - Os fiscais e delegados de partidos tern dircito de vigiar c acompanhar a urna dcsde o
§
rnomento da eleição, durante a permanCncia nas agendas do Corrcio e ate a entrega a Junta Eleitoral.
§

2° - A urna ficará perrnanentemcnte a vista dos interessados e sob a guarda de pessoa dc-

si g nada pelo presidcnte da Junta Eleitoral.
Art. 156 - Ate as 12 (doze) horas do dia seguinte a realização da eleiçio, o juiz cleitoral C
obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de 1 (urn) a 2 (dois) salários niInimos, a comunicar
ao Tribunal Regional, e aos dcicgados de partido perante dc credenciados, o nimero de cleitores
que votararn em cada uma das seçOes da zona sob sua jurisdiçäo, bern como 0 total de votantes da
zona.
rcceha

Sc houver retardamento nas medidas referidas no art. 154, ojuiz cleitoral, assim clue
constante dcssc dispositivo, ndmero VII, fará a comunicaçCo constante deste artigo.

§ 10
0 ofIcio
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entregar senhas aos eleitores presentes, recoihendo os tItulos respectivos. Somente estes serão admitidos a votar.
Coihidos os ültimos votos, o presidente da Mesa Receptora
declarará encerrada a votaçao.
Caberá, então, a Mesa tomar as providências finais. A fenda
de introduçio da cédula na urna será vedada, a ata lavrada e a urna e
docurnentos do ato eleitoral serão entregues ao presidente da Junta
Eleitoral ou a agência do correio mais próxima. Deverá o presidente
cornunicar ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o milmero
de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos a Junta
Eleitoral.

§ 2° - Essa comunicaço será feita por via postal, em ofIcios registrados de que o juiz eleitoral guardará cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do Correio.
§ 3° - Qualqucr candidato, delegado ou fiscal de partido poderá obter, por ccrtidio, o teor da
comunicação a quo se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a
sua entrega ao requcrente.
Art. 157 - (Rcvogado pela Lei n. 7.914, de 7.12.1989).

CONCLUSOES

0 voto no Brasil enfrentou diversas etapas históricas, foi
terni do, alrnej ado, selecionado, vendido, proibido, restrito, condicionado, facultativo, obrigatório e hoje revela-se urn direito do cidadão.
Durante a Primeira Repiiiblica não havia Justica Eleitoral e
as eleicOes erarn o resultado da vontade da forca polItica dos Coronéis,
A Justiça Eleitoral brasileira é atualmente urna das mais
modernas e confiáveis do mundo, corn equiparnentos de informática
de t1tirna geracão. 0 sisterna de cadastro nacional de eleitores é interligado em todo o pals, urn dos mats atuais e completos do Brasil, porem restrita sua consulta, podendo ser feita sornente mediante autorizacão judicial.
Nossas eleicOes são transparentes, rápidas e seguras, e tudo
isso se deve a colaboracão dos cidadãos comuns, homens de direitos e
deveres, que tern a obrigacão de votar cumprindo o dever corno eleitores e ao rnesrno tempo, prestar urn servico a pátria, admirável e elogiável, ao servirem como rnesários, pois são pessoas idôneas e qualificadas o suficiente para desenvolver corn responsabilidade o serviço
que prestam durante o pleito eleitoral, tanto quanto urn servidor piibliCo titular.
Corn a colaboracão dos cidadãos para a realizacão dos pleitos eleitorais, corn certeza, o resultado so poderia ser excelente, pois
os eleitores que colaborarn trabaihando para a justica eleitoral durante
os pleitos são hornens de bern, quer dizer, sua conduta e suas intençöes são exemplares.
Aprendemos rnuito sobre o exercicio da democracia durante
esses anos de vida poiltica no Brasil, o que aperfeicoou nossa legisla-
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çäo eleitoral em tempo real e continua, a cada eleição, nos amadurecendo mais para exercitar a dernocracia de uma das formas mais simples e decisivas: votando!
Ficou claro que o voto é a manifestação da vontade do povo
e as eieiçöes, o espeiho da realidade polItica do pals. 0 resultado do
pleito, pode revelar a indignaçäo dos eleitores corn a situaçäo econômica ou ainda, uma revolta contra o govemo em manifesto apoio a
oposicãO.
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Cédulas utilizadas em eleicOes na Repiiblica Veiha, para Presidente e Vice-Presidente da
Repüblica. em 1910. Foram publicadas no Jornal de NotIcias, de Araraquara (São Paulo), edicão
de 27.2.1910. 0 verso não continha impressão alguma, possibilitando a sua utilizacão através de
recorte (TELAROLLI, 1982, p. 43).

ANEXO II
FRAUDE ELEITORAL "BICO DE PENA"
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Página de Iivro de assinaturas de presenca de eleitores em urn pleito nos anos finals do
século XIX. Observa-se pela grafia, que algumas pessoas traçaram grupos de "assinaturas", por
eleitores que certamente não compareceram. Essa foi uma das formas mais comuns do "bico de
pena" (TELAROLLI, 1982, P. 83).

ANEW Ill

JOSEFINA ALVARES DE AZEVEDO'

/

Em 1878 estréia em São Paulo uma peça teatral escrita por Josefina Alvares de Azevedo:
o Voto Feminino. Também jornalista, escrevia artigos defendendo veemente a emancipação da
niulher e partilhava da preocupacão de suas antecessoras corn relação a educacão feminina. Em
1891, apela a Assembléia Constituinte, quando do debate sobre o voto feminino, trazendo suas
reivindicacOes (ALVES, 1980, p. 90-I).

ANEXO TV

CELINA GIMARAES VIANNA

AT:
ri
!'
A professora Celina Guimares Vianna, em 1927 tornou-se a primeira eleitora, não so do
Brash. mas du America do Sul. Foto acima, Celina Guimarães votando no prédio que hoje é o
Museu Lauro da Escócia, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

ANEXO V

ALZIRA SORIANO

PAFA

Ll
I
I ir 4
ml
-

A primeira mu/her a ocupar urn cargo elelivo na America do Sul foi a prefeita do
rnunicipio de Lages, Rio Grande do Norte, em 1929, a fazendeira Aizira Soriano, corn 31 anos,
fliha de urn coronel da regiào, viva, mae de três filhas, ela se elegeu corn 60% dos votos e corn
esta conquista, também foi a prirneira mu/her eieiia para uma prefeitura no Brasil. (PRIME IRAS
intençOes. ('lóudia, n. 12, ano 34, p. 217, dez. 1994).
1

ANEXO VI

CARLOTA PEREIRA QUETROZ'

I:

-

Carlota Pereira Queiroz, uma paulistana, foi a primeira mulher brasileira eleita Deputada
Federal, em 1933, por So Paulo (PRIMEIRAS intençOes. Claudia, n. 12, ano 34, p. 217, dez.
1994).
1

ANEW VII

PRIMEIRO TITULO ELEITORAL DO BRASIL
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Reproducão do modelo oficial do prirneiro tItulo de eleitor no Brash, durante o Irnpério.
Foi instiluldo pela Lei n. 2.675 de 20.10.1875, mas sornente foi publicado corn o Decreto-lei n.
6.097 de 12.01.1876 que a regularnentou. (Acha-se em "Leis do Brasil" de 1876). 0 tItulo do
eleitor era destacado ao longo da vinheta vertical onde está escrito "Irnpério do Brazil",
permanecendo a parte da esquerda no talão (FERREIRA, 1976, p. 100).

ANEXO VIII

PRIMEIRO TTTULO ELEITORAL DA REPUBLICA'
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Modelo do primeiro titulo de eleitor utilizado no Brasil no perlodo Republicano
(TELAROLLI, 1982, P. 29).
1

ANEXO IX

TITULO DE ELEITOR ATUAL'

IITUI.o FJ.FIIOKAt.

REINI1MER
-

r.Afr('Jh •-

c/O8!

TItulo eleitoral da ReptbIica Federativa do Brasil. Contém marca d'água, nome do eleitor,
data de nascimento, n. da inscriçãO, zona, seçâo, municIpio, UF, data de emissáo, assinatura do
Juiz Eleitoral. No verso tern espaco para assinatura ou impressão digital do eleitor.

ANEW X

CEDULA ELEITORAL DA REPUBLICA VELHA'
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Cédula impressa tipograficarnente, utilizada em pleito municipal para eleicão dejuIzes de
paz, no anode 1895 ou 1898, durante a Repáblica Velha (TELAROLLI. 1982, P. 42).

ANEXO XI

MAQUINA DE VOTAR'
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Manoel Flores afirrnou durante a entrevista ao jornal que ficou entusiasmado quando em
1932 Ieu uma noticia de que as rnáquinas de votar poderiam ser utilizadas nos pleitos em todo o
pals e pôs-se a desenvolver urn projeto. Scm dispor de recursos financeiros, corn muitas
dificuldades, o fotOgrafo fol pouco a pouco superando os obstácuios e concluiu a rnáquina, porérn
tempos depois, o estCidio incendiou e da Máquina de Votar so restou o registro da Foiha da Tarde,
de 9 de setembro, de 1937 (RIO GRANDE DO SUL, 1998, p. 138-40).

ANEXO XII

URNA ELETRONICA

-

Urna Eletrônica modelo 98, utilizada nas eleiçöes de 2000. Ao assurnir, pela Segunda vez,
a presidéncia do TSE, em 2 de marco de 1999, o ministro Néri da Silveira, principal incentivador
da iniplantacäo do processamento eletrOnico de dados no alistarnento dos eleitores, saudou o voto,
em urnas eletrônicas, como a mais recente e prom issora realidade na obtencao da verdade eleitoral,
pela garantia que confere a todos os cidadaos de ser o sufrágio respeitado, assim como a
consciência de cada urn quer expressá-lo, a par da segurança da votação e da automática apuração
do resultado da urna, sern dCwidas nern reclarnaçOes (PORTO, 2000, p. 449).

ANEXO XIII
TITULO DE ELEITOR DO BRASIL REPUBLICA

GRACIEIA ELIS REINHEIMER JAEGER

Modelo de titulo de eleitor oficial, instituldo pela Lei Saraiva. em 1881. No havia a
exigéncia da declaracão de renda e elegibilidade, sendo a palavra "paróquia" substitulda por
municipio" (FERREIRA, 1976, p. 114).

ANEXO XIV

CRONOLOGIA DO VOTO NO BRASIL

1842

1846

IPaConstituicãodel824,podemvotarliomensj
maloreS de 25 anos (21 anos se casados ou oficiais milita-I
res e, independentemente da idade, se clérigo ou bacha-j
rel). Muiheres e escravos não votam. E exigida renda.
minima de 100 mil réis para ser elcitor. Primeira lei eleito_j
ra! do Brasil independente.
j
stantodee1respassaaserIèitoantes!
do dia das eleiçoes.
Os valores de renda para ser eleitor são
[
Idos: 200 mil réis para ser votante e 400 mil réis para sei
leitor.
Criado o primeiro tItulo de eleitor.

1875

1881

As ci es para a Camara dos de pLIt ados, S en add
e Asscmbléias provinciais passam a ser diretas.

1882

novos eleitores.

1889

Fim dagenciaderendapare1eitor.Exi
Z8ncia de saber ler e escrever para ser eleitor.
L

defabzaç do para

1932

1isme mo

ci

0 Código Eleitoral concede o direito do coto as
Criaçho da Justiça Eleitoral. Introduz eni sistema misto (parte niajoritária, partc proporcional) nas dciçOes para Chmara dos deputados.

mu/herr's.

1933

Utilização do envelope oficial (onde o cleitor devia inserir a cédula cleitoral na eleiçho.

1934

,anos
Redução,
p^ da idade para ser eleitor.
a ser ohrigatórios.
listamento e voto

1937 a 1945

I

Suspensão das eleiçoes. Perlodo do Estado Novo,
1e Getiilio Vargas.

173

1945

Adoçio da representaçio proporcional nascleiçöes para Cârnara dos Deputados, Assembléias Legislativas c Câmaras de Vereadores. Prirneiras eleiçOes nas
quais mais de 10% da população cornparecc para votar.
E1eiçes rnultipartidárias para presidente do Congresso.
bistro c deixa de participar das elci^6es.

1955

riteiraveznas
kleiçoes para a prcsidência.

1956 a 1957

Recadastramento eleitoral.

1962 7 I

A cédula oficial é usada pela prirneira vez nas epara a Camara dos Deputados.

1965

Suspcnsão das cleiçOes para presidcnte e fechamento dos partidos.

1966

Suspensão das elciçoes para governador e prcfeito
de capital.

1980

Fundação de novos partidos.

1982

Volta das eleiçOes diretas para governador.

1985

Convocaçio, pela primeira vez na história republicana, dá direito de voto aos analfabetos. Registro de
partidos, entre eles os comunistas. Pela primeira
n
z, todos os prefeitos a capital, estãncias hidrornincrais e
tumcfpios considerados areas de scgurança nacional sao
eleitos diretamente.

1986
1988

1989

I

Recadastrarnento eleitoral, corn informatizaçao do ,"
cadastro de elcitorcs.
Voto facultativo parajovens de 16 a 17 anos.
Volta das eleiçdes diietas para presidente. Prirneira eleiçäo para o Executivo que utiliza a regra dos dots
turnos.
L-11--

A urna eletrônica é usada em 57 rnunicIpios.
1996
1998

Primeira cleiçao cm que o Chefe do Executivo
pode se rccanclidatar.

2000

Prirncira cleição em que todos Os cleitores votam
na urna eletrônica.

2002

Selaram 113 anos de eleiçaes presidcnciais diretas
desde quando o Marechal Deocloro da Fonseca proclamou
a Repiiblica.

Publicadas Resoluçoes e Leis que regulamentarao
2003 e 2004 o pleito municipal de 2004.
^I
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Artigo escrito pela graduanda em Direito Graciela Elis Reinheimer Jaeger para o Jornal
Dois 1rmos publicado terca-feira, dia 29 de juiho de 2003. (Jornal Dois Irmãos. Palavra do
Leitor, A Natureza Juridica do Voto, 2003, p.4).
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Graduarida em Direio

Artigo escrito pela graduanda em Direito Gracida Elis Reinheinier Jaeger para o Jornal
Nascente do Vale. publicado sexta-feira, dia 26 de marco de 2004. (Jornal Nascente do Vale, 0
Titulo de Eleitor, 2004, p.5).
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0 TItulo de Eleitor L
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eleiroral; para urar ou re- Jade c ho l e mora cm Dois
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rtovar o passaporte para
providenciar on reca- CartOrio EleiroraL que rundasrrar o CPF; para marri- cirna no prédin do Forum
ctiLi e dipk)maça() no CU- e pedir a transferéncia do
tirulo ekiroral; SC tCVC o rilegios e laculdades: para
alit.) extraviadu (per(lidu,
inscriçâo c posse em conruuhad. imif'cadn) suitcicnrsn plhci
r
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) (artorio FIttori
precica kchar o Cadastro
de Elettores para prcparar
as tirnas para as LleicOcs.
Portanto este artu, u praiu
final para encaminhar u titulo tie eIcror sera o ilia
OYO 5i2004.
Graciela E.Relnheimer iaege

G(dduanda em D,re,t

Artigo escrito pela graduanda em Direito Graciela Ells Reinheimer Jaeger para o Jornal 0
Diário, publicado quinta-feira, dia 1 5 de abril de 2004. (Jornal 0 Diário, 0 TItulo de Eleitor, 2004.
P. 11).
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